Oficina de Premsa

- Nota de premsa -

L’Ajuntament de Mollet participa a Torí a la primera
trobada entre ciutats agermanades d’Itàlia i Catalunya
El regidor d’Agermanaments, Joan Daví, ha participat aquest cap de
setmana a la primera jornada entre ciutats agermanades d’Itàlia i de
Catalunya amb l’objectiu d’enfortir els vincles entre els municipis,
potenciar sinèrgies en els àmbits de l’economia, el comerç i la cultura i
emprendre projectes de col·laboració.
La trobada, que s’ha celebrat a la seu l’Ajuntament de Torí (Itàlia), ha comptat
amb l’assistència d’alcaldes i regidors dels municipis de Mollet del Vallès,
Barberà del Vallès, Garriguella, Girona, Mataró, Palafolls, Sant Cugat del
Vallès, Sant Quirze del Vallès, Vilafant i Vilobí del Penedès, els quals han
intercanviat experiències entre ells i amb els seus agermanats italians; han
enfortit les relacions entre els municipis; han establert punts d’unió pel que fa al
desenvolupament econòmic, comercial i cultural, i han plantejat diferents
actuacions en el marc d’una perspectiva europea comuna.
Les noves lleis de reforma dels governs locals a Itàlia i Espanya (l’ARSAL) ha
estat un dels temes debatuts a la jornada. L’alcalde de Torí, Piero Fassino, i el
secretari de Cooperació i Coordinació de les Administracions Locals, Joan
Cañada, han estat els encarregats d’explicar, respectivament, les reformes
legals que els municipis hauran d’afrontar. Per la seva part, Mercedes Bresso,
vicepresidenta primera del Comitè de les Regions, ha alertat de les reformes
recentralitzadores d’alguns estats que no respecten el principi de subsidiarietat
a les regions i als pobles.
L’altra tema de la trobada ha estat la posada en comú d’experiències dels
agermanaments. Pel que fa a Mollet, el regidor d’Agermanaments, Joan Daví,
ha destacat els llaços d’amistat que, a través Rívoli, la ciutat ha teixit amb
municipis d’altres indrets europeus (Ravensburg, Montelimar i Kranj). En aquest
sentit, Daví també ha destacat l’acord per a l’ocupació i la formació dels joves
que es va signar el passat mes de setembre, en el qual els cinc municipis es
comprometen a treballar en comú per fomentar l’ocupació laboral i els
intercanvis professionals amb els joves en les respectives ciutats.
Adjuntem fotografies.
Mollet del Vallès, 20 de novembre de 2013
Departament de Premsa i Comunicació
Ajuntament de Mollet

Telèfon 93 571 95 00 /ext. 9573
premsa@molletvalles.cat

