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Mollet i Ravensburg estrenyen lligams de cara a un
imminent agermanament
L’alcalde de Mollet del Vallés, Josep Monràs, i el regidor de projectes
Europeus i Agermanaments, Raúl Broto, han viatjat a la ciutat alemanya de
Ravensburg on s’han reunit amb el seu alcalde, Daniel Rapp i el seu equip
de govern, per enfortir el lligam entre les dues ciutats i establir les bases
que les agermanarà oficialment l’any vinent.
Les bases de l’amistat entre ambdós municipis es van començar a establir ara fa
30 anys a Rivoli, ciutat agermanada amb Ravensburg des de 1983 i amb Mollet
des de 1986.
Des d’aleshores, els contactes i les relacions no han deixat d’intensificar-se amb
intercanvis anuals d’estudiants, amb la cooperació conjunta de les dues escoles
de música en projectes musicals d’àmbit europeu, amb la participació de
l’Orquestra Simfònica de Ravensburg en els actes del 25è aniversari de l’Escola
Municipal de Música i Dansa de Mollet o amb la creació d’un projecte comú per
lluitar contra l’atur juvenil.
A partir d’aquí, sobre les bases d’aquesta relació i els contactes ja existents, la
intenció es seguir intensificant aquests lligams fomentant la cooperació entre les
dues ciutats en els àmbits de la joventut, la formació, el treball, l’economia
l’esport i la cultura. Un intercanvi d’experiències i coneixements que té per
objectiu mantenir i millorar la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes de les
dues ciutats.
Aquest nou agermanament, que s’oficialitzarà el 2017, posa de manifest la
importància que té per a Mollet establir relacions amb d’altres municipis europeus
especialment després d’haver estat escollida ambaixadora verda europea, de
formar part de la xarxa europea AGRI-URBAN o de ser, l’any vinent, Ciutat
Europea de l’Esport, un esdeveniment en el qual Ravensburg hi participarà
activament.

(adjuntem fotografies de Josep Monràs i Daniel Rapp signant la declaració del
futur agermanament)
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