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Actualitat

L'alcalde de La Higuera, Floren Morales, és rebut a l'Ajuntament
de Castellar

Dilluns 13 de desembre de 2004
L'alcaldessa de Castellar del Vallès, Montse Gatell, acompanyada de l'equip de
govern va rebre dissabte al matí al consistori el seu homòleg de la població andalusa
de La Higuera, Floren Morales, acompanyat també dels seus socis de govern. L'acte
oficial va tenir lloc a l'alcaldia de l'Ajuntament, on Floren Morales va signar el llibre
d'honor de Castellar. A més, els dos alcaldes van aprofitar per reunir-se per establir
futurs contactes i prosseguir la relació que ja existeix entre les dues poblacions. I és
que, La Higuera, és una població estretament lligada a la història de Castellar, ja que
més de 600 castellarencs i els seus descendents provenen d'aquest municipi del sud
d'Espanya. L'alcalde de La Higuera, Floren Morales, va parlar de confeccionar un
possible agermanament en futur. "Esperamos que dentro de un año se pueda
hacer un hermanamiento digno entre las dos poblaciones", va manifestar
Morales. Per la seva banda, l'alcaldessa, Montse Gatell, va recordar que,
anteriorment, ja es va intentar fer un agermanament que, finalment, no va ser
possible i que ara, gràcies a la bona relació entre els dos municipis, es podrà
realitzar. "Ens hem marcat com a primer objectiu crear una comissió a
l'Ajuntament de Castellar i una a l'Ajuntament de La Higuera per tal de poder
formalitzar aquest agermanament el 2006", va explicar Gatell. L'alcalde de La
Higuera va participar el mateix dissabte, a la tarda, a l'acte de celebració dels 25
anys d'Ajuntaments democràtics, organitzat pel PSC de Castellar.
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