
Estimat Municipi,  
  
Em dic Inés Suñer i sóc ambaixadora d’ #UnÁrbolPorEuropa a Catalunya, una 
campanya promoguda per Equipo Europa en col·laboració amb l’Oficina del Parlament 
Europeu a Espanya, que té l’objectiu de promoure la sostenibilitat local a través dels 
joves al nostre país. 
  

 

Qui Som? 
Equipo Europa és una associació juvenil europeista y apartidista lligada al Parlament 
Europeu. Els nostres objectius són promoure la Unió Europea entre els joves i fomentar 
la participació democràtica del jovent. 
 
Vam impulsar #UnÁrbolPorEuropa ara fa gairebé un any a l’Oficina del Parlament 
Europeu a Espanya.  
 

Què és #UnÁrbolPorEuropa? 
#UnÁrbolPorEuropa és una campanya que promou 
#UnaAcciónLocalconUnImpactoGlobal. 
 
La campanya consisteix en la adhesió del seu municipi al nostre compromís: 
 

1. Augmentar la consciència social sobre la sostenibilitat a l’àmbit local. 
 
2. Fomentar la col·laboració entre les autoritats locals i la societat civil, i en 
especial el jovent, a l’hora de promoure el desenvolupament sostenible. 
 
3. Reconèixer el paper fonamental del jovent en la consecució de la sostenibilitat 
local, degut a que el seu interès pel desenvolupament sostenible, la reducció de 
les emissions de gasos d’efecte hivernacle i la conservació ecològica s’ha fet 
palès aquest últim any.   
 
4. Plantar un arbre per Europa al propi municipi, compartint una fotografia del 
moment, perquè en quedi constància.  
 
5. Promoure dins la comunicació institucional, web i xarxes socials, una 
campanya per promoure la sostenibilitat local i animar a altres alcaldes a sumar-
se a aquesta iniciativa, utilitzant el lema #UnÁrbolPorEuropa. 

 
Pots descobrir-ne més aquí ! 
 

 

Quin objectiu busquem conjuntament amb el seu municipi? 
 
L’objectiu és aconseguir que tants alcaldes i alcaldesses com sigui possible 
s’uneixin a la nostra campanya abans del 5 de juny de 2021, Dia Internacional del 
Medi Ambient.  

  
Ja s’hi han sumat més de 300 alcaldes i alcaldesses de tota Espanya, que ja han plantat 
més de 3400 arbres. Abrera, Caldes de Montbui, Esparraguera, Gavà, Lliçà de Vall, 
Sant Joan Despí, Cubelles, Cornellà, Santa Coloma de Gramenet i altres municipis 
de Catalunya ja s’hi han sumat!  

https://equipoeuropa.org/unarbolporeuropa/


Seria per nosaltres un honor que vostè accedís a sumar-se a  

#UnÁrbolPorEuropa i contribuís a promoure la sostenibilitat local amb nosaltres.  

 

Vull que el meu municipi s’hi apunti! Què haig de fer? 
Si decideix fer-ho, necessitaríem únicament que ens enviés un mail a 
unarbolporeuropa@equipoeuropa.org confirmant la seva voluntat de fer-ho, i que 
plantés un arbre al seu municipi d’aquí al 5 de Juny de 2021, compartint una foto de 
l’acte a la mateixa direcció de correu electrònic.  
 
En cas de tenir qualsevol dubte sobre la campanya pot posar-se en contacte amb mi a: 
inessuner@gmail.com  
  
Espero que li interessi aquesta iniciativa i que decideixi unir-se a ella. 
 

Moltes gràcies per avançat, 
 
Salutacions Cordials,  
 
Inés Suñer Soler 
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