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Per què és Mollet
Capital Europea
del Medi Ambient?
PROJECTE 50/50

El projecte 50/50 ha permès amb la implicació dels nens
i nenes de la ciutat estalviar energia i fer més eficients les
escoles de la ciutat.

MOBILITAT SOSTENIBLE

ESTALVI D’AIGUA

QUALITAT DE L’AIRE

RECICLEM MÉS

L’ús del Bus Urbà ha crescut
un 25% en els darrers 5 anys i
la ciutat compta amb un bus
híbrid.

Des de 2007 han disminuït
les partícules a l’aire
progressivament.

Per l’ús responsable, el sistema
de reg i la reducció d’un 20% del
consum aigua.

La deixalleria mòbil és utilitzada
per més de 7.500 usuaris l’any.

VOLS CONVERTIR-TE EN UN

AMBAIXADOR DEL MOLLET VERD?
Gràcies a tu, Mollet és capital Europea del Medi Ambient, però
cal que continuem apostant per la sostenibilitat i el creixement
verd i no ho podem fer sense tu.
Si ets una persona compromesa amb el medi ambient i
l’eficiència energètica, si fas tot el que està a les teves mans
per a la preservació de Mollet, si et compromets a continuar
fent-ho i vols rebre més informació de les campanyes que fa
l’Ajuntament, ets un Ambaixador del Mollet Verd.
Signa el teu compromís com a Ambaixador del Mollet Verd.
Emplena la butlleta i lliura-la a l’Ajuntament, al CC de Can
Borrell, al CC La Marineta o es pot emplenar la butlleta on-line
que trobaràs al web de l’Ajuntament (www.molletvalles.cat) i
rebràs un detall per continuar treballant per un Mollet verd.

Nom i Cognoms:

Data de naixement:

Adreça:

E-mail:

MENYS CONTAMINACIÓ ACÚSTICA

Amb la zonificació i regulació de les activitats i el soroll
s’han resolt conflictes de so a la ciutat.
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Telèfon:

Us informem que segons la Llei 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades
facilitades per vosté en aquest document s’incorporaran a un fitxer titularitat de l’Ajuntament
amb l’objecte de dur a terme la sol·licitud demanada i facilitar-vos la informació. Així mateix, us
informem que podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-vos
a l’Ajuntament de Mollet del Vallès, plaça Major, 1. 08100 Mollet del Vallès o al correu electrònic:
ajuntament@molletvalles.cat
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