Diada del Pilar. El Heráldico
Centro Cultural Recreativo Aragonés de Mollet y Comarca

La continuïtat del cicle festiu molletà és un dels valors més importants de la cultura
local pel que significa de fortalesa del teixit associatiu. Aquest any, però, les
entitats i el propi Ajuntament hem hagut de fer canvis molt importants en aquest
calendari: en el pitjor dels casos anul·lar actes, però en la majoria reconversió del
format per poder assegurat els criteris estrictes de seguretat que exigeix la lluita
contra la pandèmia de la covid-19.
El 2020 serà recordat, sense cap mena de dubte, per aquest fet que ha trasbalsat les
nostres vides, personals i col·lectives, i ens ha obligat a fer esforços en tot els
sentits per pal·liar els efectes d’aquesta malaltia. I un esforç ha estat el de la
imaginació, per trobar com celebrar aquests actes d’una altra manera, però també
hem fet l’esforç de la voluntat i de ser positius, per tal que el dia a dir pugui anar
assolint una certa normalitat.
Per això el 12 d’octubre de 2020, els molletans vinguts de terres aragoneses
portareu a terme una jornada d’homenatge i record d’una manera virtual, d’una
manera diferent però alhora des del cor, per mostrar amb orgull el vostre origen i
al mateix temps d’integració i agraïment a la ciutat que us ha acollit, Mollet. I és
que el Centre Cultural Aragonès de Mollet i Comarca, és un actiu molt important a
la nostra ciutat i un gran un exemple de convivència i d’integració social i cultural i
de ben segur que us sorprendrà i us emocionarà tot el que està preparant.
Desitjo que aquesta festa del Pilar i de commemoració del Dia d’Aragó sigui de
nou, malgrat les circumstàncies que vivim, una data de reconeixement institucional
i de compliment d’allò per al qual es va crear: el record a la vostra estimada terra i
l’enfortiment d’una societat democràtica que vol continuar aprofundint en el
respecte per les diferències, en la cohesió i en el progrés socials.
Molt bona festa, molletans i molletanes i persones amigues i sòcies del Centre
Cultural Aragonès de Mollet i Comarca!
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