Referents a Catalunya en espais verds

Des del PSC de Mollet del Vallès estem molt orgullosos de la nostra ciutat, que un cop més s’ha
convertit en un referent a nivell català en la gestió del verd urbà, especialment pel que fa a la
quantitat i millora dels espais verds, així com al projecte de foment de la biodiversitat urbana.
Volem remarcar la importància de ser l’únic municipi entre més de 150 participants que va rebre
la Flor d’Or, que premia la trajectòria de la ciutat en aquest àmbit des de fa més de 30 anys, una
feina constant amb l’objectiu d’obtenir una ciutat més verda i saludable.

A Mollet la meitat del terme municipal és un espai protegit (Gallecs), però la nostra és una ciutat
molt compacta, i per tant, és vital per a tots i totes comptar amb espais verds de qualitat a prop
de casa, per a poder gaudir de la natura i d’un entorn saludable. A qualsevol punt de la nostra
ciutat tenim una zona verda ubicada a menys de 300 metres, sumant un total de 80 hectàrees
entre zones verdes urbanes, parcs, jardins i places.

Destaquem també el projecte de foment de la biodiversitat urbana que des de fa anys s’impulsa
a la ciutat. L’objectiu és que els parcs i jardins urbans siguin espais on es reforcin els ecosistemes,
i que aquests ens ajudin a fer una millor gestió integral de plagues a la ciutat. Alguns exemples
d’actuacions en aquest sentit són la instal·lació de caixes-niu al Parc de Can Mulà o al Parc dels
Pinetons, o les diferents accions en parcs de la ciutat mitjançant cartells que informen de “prats
sense rec”, “prats sense sega” o “hotel d’insectes”. Són petites accions que ens ajuden a avançar
cap a l’objectiu de que Mollet sigui una ciutat cada dia més verda.

En definitiva, un cop més la ciutat de Mollet del Vallès referma el seu compromís amb el medi
ambient i la lluita contra la crisi climàtica. Tot i l’orgull que suposen aquests reconeixements, no
ens aturarem aquí, i seguirem treballant per a que la nostra ciutat continuï sent una de les millors
de Catalunya en la gestió i foment dels espais verds urbans.

