Oficina de Premsa

- Convocatòria de premsa -

Aquest divendres, Mollet acull el lliurament dels premis
anuals de Viles Florides
El moviment Viles Florides celebra aquest divendres la gala Flors d'Honor
2017 on reconeixerà la feina que porten a terme els 113 municipis que han
format part del moviment en aquesta edició. L'acte tindrà lloc al Parc de les
Pruneres a Mollet del Vallès.

Mollet del Vallès acull aquest divendres la gala Flors d'Honor 2017 que organitza
el moviment Viles Florides. L'acte, que serveix per reconèixer els 113 municipis
catalans que han format part de l'edició d'enguany del moviment, tindrà lloc al
Parc de les Pruneres a partir de les 17 hores i estarà presidit per la consellera
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Meritxell Serret.
L'acte congregarà les màximes autoritats dels 113 municipis que han participat
en l'edició d'enguany de Viles Florides. El moviment és una iniciativa de la
Confederació d’Horticultura Ornamental de Catalunya (CHOC) i promou la
transformació de racons, pobles i ciutats de Catalunya a través de la flor i la
planta ornamental. El projecte és obert a tothom i poden participar-hi els
municipis així com qualsevol col·lectiu, empresa o particular amb sensibilitat vers
la natura i la cura dels espais verds.
En el marc d’aquesta gala, els assistents podran gaudir d’un tast dels productes
elaborats artesanalment pels alumnes del CO del Bosc de l’Institut Municipal de
Serveis als Discapacitats.
Entrega Flors d’Honor 2017
Dia: Divendres 22 de setembre
Hora:17 hores
Lloc: Parc de les Pruneres
L'acte estarà presidit per la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació, Meritxell Serret, l'alcalde de Mollet del Vallès, Josep Monràs i el
president de Viles Florides, Sito Vilarubla.
Per acreditacions i gestió d'entrevistes podeu enviar un correu electrònic a
sgarcia@lippa.es o comunicacio@vilesflorides.cat. També us podeu posar en
contacte amb nosaltres trucant al 687.56.23.78
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