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Les ciutats de Rivoli, Ravensburg, Kranj i Montelimar
signen l’acord proposat per Mollet per fomentar la
formació i l’ocupació juvenil
Aquest divendres a la tarda, les ciutats de Rivoli (Itàlia), Ravensburg
(Alemanya), Montelimar (França) i Kranj (Eslovènia) han signat un acord
proposat per l’alcalde de Mollet, Josep Monràs, per fomentar la formació i
l’ocupació juvenil.
Els alcaldes d’aquestes ciutats, que estan unides per diferents protocols
d’agermanament, s’han trobat a Rivoli per celebrar el 30 aniversari de
l’agermanament entre la ciutat italiana i Ravensburg. Per part de Mollet, també
hi ha assistit el regidor d’Agermanaments, Joan Daví.
La trobada ha estat aprofitada per signar aquest manifest, proposat per
l’alcalde de Mollet, Josep Monràs, en què els municipis es comprometen a
treballar en comú per fomentar l’ocupació laboral i els intercanvis professionals
amb els joves en les respectives ciutats.
Aquest manifest ha estat proposat per l’alcalde de Mollet que, en el marc de la
crisi econòmica que estem vivint, ha cregut necessari i oportú trobar vies que
millorin el problema de la manca de feina per als joves: “En els moments
actuals, l’atur juvenil és un tema de màxima preocupació. En aquest
àmbit, però, la crisi pot ser també una oportunitat pels nostres joves;
d’aprofitar el coneixement i la formació que els ofereix el trencament de
fronteres de la societat actual”.
L'alcalde de Rivoli ha proposat la creació d'una comissió de treball que estarà
liderada per Josep Monràs, per tal d'impulsar la formació i l’ocupació juvenil i
donar forma concreta al document signat.
En el marc d’aquesta trobada, s’ha signat per primera vegada un acord de
col·laboració entre Mollet i la ciutat eslovena de Kranj i s’han enfortit els llaços
que ja existeixen amb Ravensburg.
Adjuntem fotografies de la signatura i posterior encaixada de mans entre els
alcaldes signants.
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