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L’alcalde de Mollet expressa el seu condol a l’alcaldessa
de París
L’alcalde de Mollet del Vallès, Josep Monràs, s’ha posat en contacte amb
l’alcaldessa de París, Anne Hidalgo, a qui ha expressat, en nom de tots els
molletans i molletanes, el seu condol i la seva solidaritat després dels
terribles atemptats que ha patit aquest passat divendres la capital francesa
i que han deixat un balanç de més de 130 persones mortes.
A través d’una carta, Josep Monràs li ha expressat a Anne Hidalgo, en nom de
la ciutat, el seu condol i solidaritat amb les víctimes i familiars així com amb tots
els ciutadans i ciutadanes de la capital francesa.
Així mateix, Monràs li ha comunicat a Hidalgo que l’Ajuntament de Mollet del
Vallès es posa a plena disposició de la ciutat de París per tot allò en que Mollet
pugui ajudar i cooperar.
Monràs, com a representant d’una ciutat de llarga tradició solidària i de defensa
dels drets humans, també vol expressar el seu convenciment que la barbàrie
finalment serà derrotada a través de la democràcia, de les lleis i de la defensa
de les llibertats.
Un altra mostra de la solidaritat de Mollet amb París és el minut de silenci que
l’Ajuntament ha convocat davant la Casa de la Vila aquesta tarda a les 19 h.
Amb aquest acte, l’equip de govern i els portaveus municipals se sumen a la
convocatòria impulsada per les dues entitats municipalistes (FMC i ACM) i
conviden a la ciutadania a mostrar el seu condol i el seu rebuig a la violència tot
defensant les llibertats i els valors democràtics que representa la Unió Europea.
A tot això, les banderes de l’Ajuntament onegen a mig pal.
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