Oficina de Premsa

- Nota de premsa -

Mollet celebra el Dia Mundial del Medi Ambient el qual
insta al consum responsable dels recursos
El proper 5 de juny es commemora el Dia Mundial del Medi Ambient, el
qual pretén impulsar la gestió responsable dels recursos. L’Ajuntament
de Mollet ha organitzat diverses activitats en el marc d’aquesta
celebració.
“Set mil milions de somnis. Un sol planeta. Consumeix amb moderació”.
Enguany, aquest és el lema del Dia Mundial del Medi Ambient que tindrà lloc el
proper 5 de juny. Des de Nacions Unides es posa èmfasi en el fet que el
benestar de la humanitat, el medi ambient i el funcionament de l’economia
depenen en darrera instància de la gestió responsable dels recursos naturals
del planeta. Tot i així, els éssers humans en gasten més dels que la Terra
proporciona de forma sostenible. El creixement poblacional i el
desenvolupament econòmic contribueixen a l’esgotament i canvi irreversible de
bona part dels ecosistemes terrestres.
En el marc d’aquesta jornada, el consistori molletà ha organitzat dues activitats
amb el propòsit de sensibilitzar envers aquestes qüestions a la ciutadania. Per
aquest motiu, hi haurà una parada verda on es repartiran diferents materials
(carmanyoles, bosses per a la compra, etc.) a la plaça Catalunya. A més, es
muntarà un inflable com a eina lúdica i didàctica que comunicarà els conceptes
bàsics de la recollida selectiva i fomentarà la participació de la població.
L’inflable serà a punt a partir de les 17.30 hores al Parc de les Pruneres.

Activitats a Mollet amb motiu del Dia Mundial del Medi Ambient
Dimarts 2 de juny (de 9.30 a 13 h)
Parada Verda a Pl. Catalunya
Dimarts 2 de juny a partir de les 17.30 h
Inflables al Parc de les Pruneres
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