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El regidor de Sostenibilitat presenta les IV Jornades sobre
bolets que se celebraran en la Pineda durant este cap de
setmana i que demostra, una vegada més, el compromís del
consistori amb el medi ambient
Dijous, 15 de Novembre de 2007
El regidor de Sostenibilitat, Gonzalo Romero, ha presentat este matí,
junt amb el president de l´Associació de Veïns El Pinar, Clemente Miró,
i com a complement a la Campanya de Dinamització de parcs que du a
terme l´Ajuntament de Castelló durant els caps de setmana en
diferents parcs de la ciutat, les IV Jornades entorn del món
micològic i que demostren, una vegada més, el "compromís amb el
medi ambient del consistori de la capital de La Plana".
Estes se celebraran durant este cap de setmana –17 i 18 de
novembre- en el recinte del Pinar i en l´Aula de la Natura que seran
els dos espais on s´emmarquen les activitats previstes per
l´Associació de Veïns El Pinar. "Es tracta de donar a conéixer els
castellonencs el món micològic a través d´una exposició de bolets, un
cicle de conferències, un fòrum de debat, pel·lícules, mostres
fotogràfiques, de productes alimentaris i de llibres", ha comentat
Romero, qui també ha explicat que el propòsit d´estes jornades és
que siguen un referent per a tota la ciutat de Castelló i la seua
província. I és que estes jornades han comptat amb una gran
acceptació per part del públic, ja que l´any passat, en tres dies, es
van rebre més de 4.000 visites. A més, l´edil responsable d´esta àrea
de l´Ajuntament de Castelló ha invitat a tota la ciutadania a participar
en estes jornades que tindran el seu punt àlgid en el IV Degustació de
Bolets i Vi Espanyol que se celebrarà el diumenge 18 de novembre a
les 12.00 hores en la Pineda.
Així, el programa previst pels organitzadors i que compta amb el
suport de l´Ajuntament de Castelló arreplega diferents actes que
s´iniciaran el dissabte a les 10.00 hores i es prolongaran fins al
diumenge a les 14.00 hores.
El dissabte a les 10.00 hores tindrà lloc l´inici de l´exposició, a les
11.00 hores el concurs de dibuix infantil sobre bolets, a les 12.00
hores s´inaugurarà l´exposició i a les 16.00 hores es realitzarà el
passe de les pel·lícules ‘Iniciació a la micologia i exposició de bolets La
Pineda 2005´. Mitja hora més tard tindrà lloc la conferència sobre la
toxicitat de les fletxes a càrrec del president de la Societat Micològica
Valenciana i a les 18.30 hores, una xarrada i taula redona sobre el
món dels bolets, moderada per Gonzalo Miguel Ferrer, soci de la
Societat Micològica Valenciana. El diumenge, dia 18 de novembre,
s´obrirà de nou l´exposició a les 10.00 hores i a les 12.00 hores serà
la IV Degustació de bolets i vi.
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