COMUNICAT DE PREMSA

Centenars d’escolars participen en la
3a edició del “Dia dels Arbres i els Àrids”
organitzada per les pedreres catalanes
► La jornada s’ha celebrat aquest matí a diverses pedreres i
graveres d’arreu del país i ha culminat amb una massiva
plantada d’arbres per contribuir a la restauració ambiental
► Els participants, centenars de nens i nenes de 10 a 14 anys,
han gaudit d’una classe pràctica a l’aire lliure basada en el
coneixement sobre reforestació i protecció del medi natural
Centenars d’escolars d’arreu de Catalunya han pres part aquest matí en la tercera
edició del Dia dels Arbres i els Àrids. Una iniciativa promoguda per les
activitats extractives que combina l’ensenyament amb el lleure, i que té per
objectiu conscienciar els escolars sobre els beneficis de la protecció de la
biodiversitat i explicar els processos de restauració ambiental.
15 d’abril del 2010. Diverses pedreres i graveres d’arreu de Catalunya han acollit aquest matí
la visita de centenars d’estudiants d’ensenyament primari i secundari, en una jornada de portes
obertes destinada a fomentar el coneixement de la natura i la seva protecció. Les empreses
participants en la tercera edició del Dia dels Arbres i els Àrids han organitzat un programa a
mig camí entre la formació i el lleure, gràcies al qual els escolars, d’entre 9 i 14 anys, han pogut
conèixer com s’obté i quins són els múltiples usos de la matèria constructiva més important del
planeta: els àrids.
Cada pedrera ha muntat una visita a les instal·lacions d’extracció i de tractament d’àrids
i una exposició sobre l’explotació. Un esmorzar, un concurs de dibuix, el lliurament de regals i
una foto de record han completat un programa ple d’atractiu pel que té d’original i pel que
representa de vinculació amb la protecció de la natura i el medi ambient.
Els nens i nens han tingut fins i tot l’oportunitat de contribuir en els projectes de
recuperació d’espais naturals que habitualment desenvolupen les activitats extractives, a través
d’una gran plantada d’arbres a les zones ja explotades que estan en restauració integrada. El
Dia dels Arbres i els Àrids és una iniciativa del Gremi d’Àrids de Catalunya i de les empreses
agrupades a ANEFA i a la Federación de Áridos, i compta amb la col·laboració de l’Agrupación
de Fabricantes de Cemento de España (OFICEMEN).

Si desitgeu més informació us podeu posar en contacte amb el Departament de Comunicació
del Gremi d’Àrids de Catalunya al telèfon 93/ 243 08 35 o a premsa@gremiarids.com
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+ Barcelona
A la província de Barcelona, la tercera edició del
Dia dels Arbres i els Àrids s’ha celebrat de
forma oberta als mitjans a la pedrera de Las
Cubetas (Begues). L’explotació de l’empresa
Aricemex ha rebut la visita de 48 alumnes de
primària de l’escola SES Begues, acompanyats
per l’alcalde i una representació de l’Ajuntament
de Begues i del cap de servei de Mines de la
Generalitat.
Per la seva part, la pedrera de La Falconera
(Garraf) ha acollit la visita de 56 nens i nenes de
l’escola Miguel Utrillo, així com de diversos
representants del municipi del Garraf i del
Departament d’Energia i Mines de la Generalitat.

+ Tarragona
Al Camp de Tarragona, la pedrera Pypsa (L’Aleixar), de l’empresa Ernesto Piqué e Hijos, va
inaugurar ahir 14 d’abril el Dia dels Arbres i els Àrids. L’explotació va rebre la visita de 60
alumnes de l’Escola Elisabeth de Salou. Una representació encapçalada pel delegat del Govern
al Camp de Tarragona, Xavier Sabaté, acompanyat pels directors territorials d’Economia i
Finances, Ernest Benito, i Medi Ambient, Josep Lluís Pau, l’alcalde de l’Aleixar, Anton Salvat, i
pel vicepresident del Gremi d’Àrids de Tarragona, Ernest Piqué, va participar amb els escolars
en una gran plantada d’arbres per contribuir a l’activitat de restauració ambiental que duu a
terme la pedrera en una de les zones ja explotades. El Dia dels Arbres i els Àrids ha
continuat avui al matí a la pedrera Pypsa i a la pedrera de La Ponderosa, situada a Alcover, les
quals han acollit la visita de més d’un centenar de nens i nenes.

+ Lleida
A les comarques de Ponent, la tercera edició del Dia dels Arbres i els Àrids ha començat avui
amb una jornada de portes obertes i una plantada d’arbres a la pedrera Eral-Nou (Albesa),
propietat de l’empresa MJ Grúas, en la que han participat 40 alumnes de 9 i 10 anys de l’escola
l’Alber. El Dia dels Arbres i els Àrids conclourà a la província de Lleida amb una jornada
oberta a la premsa, el proper 19 d’abril, a la pedrera Aurora (Algerri), de l’empresa Benito Arnó
e Hijos, on pendran part 80 nens i nenes de les escoles Pinyana i Sant Blai.

+ Girona
La pedrera Font d’en Pedro, de Sant Celoni, ha acollit la visita aquest matí de 62 escolars de 1r
i 2n d’ESO de les escoles Avet Roig i Cor de Maria. Després de visitar les instal·lacions i de
participar en una classe a l’aire lliure per conèixer els àrids, els joves han contribuït amb la
plantada de 70 arbres a un dels projectes de restauració ambiental que duu a terme la pedrera.

Més informació a: http://www.coneixelsarids.org/dia_arbol.html

Si desitgeu més informació us podeu posar en contacte amb el Departament de Comunicació
del Gremi d’Àrids de Catalunya al telèfon 93/ 243 08 35 o a premsa@gremiarids.com
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