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Mollet s’adhereix a la commemoració del Dia Mundial
del Medi Ambient
El proper 5 de juny es commemora el Dia Mundial del Medi Ambient.
Coincidint amb aquesta data, l’Ajuntament de Mollet organitza un seguit
d’activitats de difusió i sensibilització durant tota la setmana.
Així, el proper dimarts 3 de juny al matí a partir de les 10h es muntarà la
Parada Verda a la plaça de Catalunya on es difondran bones pràctiques
relacionades amb la prevenció de residus, foment del reciclatge, estalvi
energètic, etc. Les persones que s’hi apropin se’ls lliurarà diferents materials
com carmanyoles, bosses per anar a comprar, embuts per la separació de l’oli i
el seu posterior reciclatge, bosses per a facilitar la recollida selectiva dels
residus, etc. Per a poder obtenir aquests materials és imprescindible ser de
Mollet i portar el DNI.
El mateix dijous 5 de juny, el magazine Posa’t les Piles de Ràdio Mollet estarà
dedicat al Dia Mundial del Medi Ambient, i tindrà com a eix vertebrador el no
malbaratament d’aliments i l’agricultura ecològica. El programa comptarà amb
les intervencions de Gemma Safont, gerent del Consorci de Gellecs; Marina
Duñach, membre de l’Associació Agroecològica de Gallecs; Mario Santos, de la
Cooperativa Altermercat; i Joana Aumedes, una de les emprenedores del Rave
Negre, empresa dedicada al cultiu i distribució d’agricultura ecològica. El
programa també abordarà el projecte europeu en el qual participa l’Ajuntament
de Mollet per a implantar el menjar ecològic i de proximitat als menjadors
escolars.
El dia 5 i 6 de juny l’Ajuntament també organitza una sèrie de tallers en escoles
de la ciutat a fi de sensibilitzar sobre l’estalvi energètic al públic escolar.
Concretament el dia 5 de juny a l’Escola Joan Abelló es durà a terme el taller la
Bombeta Marieta i l’endemà, a l’Escola Sant Vicenç el taller Hola Watty.
Aquests tallers també són el punt de partida de les activitats que es realitzaran
durant la Setmana Europea de l’Energia Sostenible 2014 que es celebra a tota
Europa del 23 al 27 de juny.
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