Oficina de Premsa

- Convocatòria de premsa –

El Parc de la Plana Lledó serà l’escenari de la Festa de
l’Arbre del 5 de març
La festa l’organitzen l’Ajuntament de Mollet del Vallès i el Casal Cultural, i
aquest any es plantaran 300 arbres i 300 arbustos al Parc de la Plana Lledó,
a les 11 del matí. En acabar hi haurà un esmorzar popular per a tothom.
La Festa de l’Arbre és una de les més multitudinàries dels darrers anys a Mollet,
amb la participació d’unes 600 persones el 2016. A la trobada del proper 5 de
març es plantaran 300 arbres i 300 arbustos com ara roures, alzines, pins
pinyers, arboços, llorers, tamarius, llentiscles o marfulls.
Aquesta festa va començar fa 30 anys i des d’aleshores s’han plantat més de
3.500 arbres en diferents punts de la ciutat, sobretot als Pinetons. Com es fa
sempre, el Consistori s’encarrega del manteniment dels arbres fins que han
arrelat prou per viure sense regs externs.

El Projecte STEP s’apunta a la festa
A la Festa de l’Arbre hi serà present STEP, un projecte europeu d’investigació i
innovació de la Unió Europea Horitzó 2020 sobre el compromís social i polític
dels joves vers el medi ambient en el qual l’Ajuntament de Mollet hi participa.
La plataforma STEP és una eina de participació en línia pensada per a tots els
ciutadans i ciutadanes perquè donin les seves opinions en matèria de medi
ambient i sostenibilitat.
Per participar-hi cal entrar i registrar-se a http://cat.step.green o descarregar-se
l’App gratuïta STEP.Green a través de Google Play o Apple Store. Ja hi ha dos
diàlegs oberts, i si sou molt actius en aquestes converses podreu guanyar unes
bicicletes.

Festa de l’Arbre de Mollet
Diumenge 5 de març
11 h
Punt de trobada: Glorieta del Parc de la Plana Lledó de Mollet del Vallès
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