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- Nota de premsa –

Èxit de les jornades de Cloenda a Mollet del projecte
“Diet for a Green Planet”
Conclouen les jornades del projecte Europeu d’URBACT “Diet for a Green
Planet”, que aposta per introduir el menjar ecològic i els hàbits
saludables que comporta a les escoles bressol municipals.
Durant els dies 9, 10, 11 i 12 de març, Mollet ha estat l’amfitriona de les
delegacions procedents dels països participants al projecte Diet for a Green
Planet. Les ciutats que participen del projecte són Södertälje (Suècia), Lomza
(Polònia), Moletai (Lituània).
El dilluns va començar amb una presentació del projecte, oberta a tothom, on
les diferents delegacions van compartir les seves accions a nivell local. A la
tarda, després d’un dinar amb aliments ecològics, es va fer una visita a l’espai
rural de Gallecs, on s’està fomentant l’agricultura ecològica, pal de paller per
aquest projecte que té com a objectius bàsics: introduir hàbits de vida
saludable, afavorir els productors i pagesos locals i reduir la contaminació del
medi ambient. Des d’aquest curs, les escoles bressol municipals han introduït
el concepte “Diet for a Green Planet” en el seu menú diari.
A la tarda, l’Ajuntament va acollir la presentació dels resultats del projecte.
Seguidament, es va signar la carta d’intencions per part de l’alcalde de Mollet,
Josep Monràs, la representant de l’Ajuntament de Södertälje, Ewa Lofvar, i la
líder del projecte a Lomza, Agnieszka Muzyk.
Dimarts i dimecres, van continuar les jornades a La Marineta, amb grups de
treball i sessions sobre futures aplicacions del projecte URBACT “Diet for a
Green Planet”. Un dels grups de treball va fer una visita a l’escola Can Besora,
que des de fa anys serveix menjar ecològic al seu alumnat.
Les jornades van finalitzar amb la reunió dels delegats responsables per fer un
balanç del projecte i redactar els informes amb les conclusions.
Adjuntem fotografies.
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