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Més de 600 escolars de Vila-real planten arbres en els parcs propers als seus
col·legis en la...
domingo, 29 de enero de 2017

Més de 600 escolars dels col·legis de Vila-real participen fins al divendres que ve en la Setmana Ecològica, que pretén
sensibilitzar els xiquets i xiquetes de la ciutat en el respecte i atenció del medi natural, en particular dels espais verds
pròxims als seus centres. Amb aquest objectiu, els escolars participaran en diferents activitats programades en jardins
propers a les escoles, amb tallers, una gimcana i la plantació de diferents espècies d'arbres i plantes.
La Setmana Ecològica es desenvoluparà en els parcs del Rei Jaume I, Panderola i Maiorasga, amb la participació
d'escolars de Pius XII, Carles Sarthou, Fundació Flors, Cervantes, Angelina Abad, José Soriano, Pasqual Nàcher,
Concepción Arenal, La Panderola, Botànic Calduch, Escultor Ortells, Bisbe Pont, Consolació i Gimeno Barón. El regidor de
Medi Ambient, Agricultura i Canvi Climàtic, Josep Pasqual Sancho, ha acompanyat aquest matí el grup d'alumnes de Pius
XII que ha participat en la primera jornada de la Setmana Ecològica, organitzada pel departament municipal.
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Leer más en: http://www.vilareal.es/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=40491&tipo=8&nivel=1400&language=ca&co
dResi=1.
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