DIA DE L’ARBRE DEL PAÍS VALENCIÀ (31 de gener)
DIA FORESTAL MUNDIAL (21 de març)
Departament de Sostenibilitat
Ajuntament d’Almassora

En 1971 els estats membres de les
Nacions Unides, van acceptar la celebració
del Dia Forestal Mundial el dia 21 de març,
primer dia de la tardor en l’hemisferi sud i
primer dia de la primavera a l’hemisferi
nord, per a poder imprimir-li un caràcter
simultani en tot el món.
Al País Valencià a estat el 31 de gener el
dia elegit per commemorar el Dia de
l’Arbre.
Els boscos es constituixen en els espais més importants de la biosfera de la Terra. El bosc és una
àrea en la qual existix una alta densitat d'arbres i funcionen com a hàbitat d'animals, modulen el
flux hidrològic i són conservadors del sòl. Conservar un bosc significa protegir la seua flora i fauna i
la seua aportació a la biodiversitat. Els boscos, a més, fixen el diòxid de carboni mitigant l'efecte
hivernacle i ajuden a lluitar contra el canvi climàtic.
Els boscos ens donen molt més del que ens demanen, contribueixen a assegurar l’aliment, l’aigua i
l’aire net. A més, protegeixen el sòl i són fonamentals per a aconseguir un desenvolupament
sostenible.

Organitzat per l’Aula de Natura municipal, el Dia de l’Arbre es ve celebrant des de l’any 2003 amb la
col·laboració dels infants de 5 anys d’Almassora, mestres, mares i gent gran de la Residència. Tots
els anys presentem la possibilitat de convidar els familiars dels xiquets a la plantació. Per la nostra
part seria ideal obrir aquesta experiència a les mares i pares que puguen vindre i transformar una
activitat exclusivament escolar en una festa intergeneracional. Sempre són convidats la gent gran
de la residència de la tercera edat d’Almassora acompanyats del “conta canta contes” Salva el
Mussennacitu. En acabar de plantar els arbres, cantem la cançó “Un arbre un amic” que es pot
escoltar en http://www.salvaelmussennacitu.es/
En aquest temps hem fet tot tipus de plantacions, algunes evolucionen perfectament i d’altres no
han acabat d’adaptar-se, però la nostra percepció és força positiva. A poc a poc la ribera del riu
Millars va recuperant el seu bosc i una part, encara que menuda, es deu als milers d’infants
almassorins que han afavorit aquest procés.
Des del seu inici, han participat en el Dia de l’Arbre més de 2000 infants, més de 50 majors de la
Residència, moltes mestres i mares i algun pare.
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