
 

 

 

 

PLANTADA D’ARBRES AL PARC PUIGCORNET D’IGUALADA 

Dijous 28 de març Igualada 2019 

El proper 22 d’abril es celebra el Dia de la Terra. És un dia que el celebren molts països per 

crear una consciència comuna als problemes de la superpoblació, la producció de contaminació, 

la conservació de la biodiversitat i altres preocupacions ambientals per protegir la Terra.   

És un dia per retre homenatge al nostre planeta i reconèixer a la Terra com la nostra llar i la 
nostra mare, així com ho han expressat diferents cultures al llarg de la història, demostrant la 
relació entre els seus molts ecosistemes i els éssers vius que l'habitem. 
 
I és que amb la mirada posada en el 50è aniversari del Dia de la Terra, l’any vinent 2020, es 
planteja un objectiu ambiciós: plantar 7.800.000 arbres a nivell mundial. 
 

Com a consell d’Infants d’Igualada:  

-Avui participem de la plantada d’arbres al parc Puigcornet de la nostra Ciutat. 

-Ajudem a augmentar la part arbrada d’aquest parc, per tenir un bosc ple d’arbres coníferes i així 

posar el nostre granet de sorra a combatre el canvi climàtic. 

- Els arbres ens ajuden a respirar aire net: absorbeixen les olors i gasos contaminants (òxids de 

nitrogen, amoníac, diòxid de sofre i ozó) i partícules de l'aire atrapant-les en les seves fulles i 

l'escorça. 

-Plantar arbres ajuda a combatre el canvi climàtic, i assolir la sostenibilitat econòmica i ambiental 

a llarg termini tot proporcionant aliments, energia i ingressos.  

-El consell d’Infants estem treballant el Civisme, i sabem que l’impacte de les nostres accions 

poden transformar el nostre entorn immediat.  

 
Per aquest motiu, el nostre futur depèn de les nostres responsabilitats com també de demanar 

als nostres dirigents que apliquin les mesures corresponents per  resoldre la crisi climàtica.  

L’acte d’avui ha de servir per recordar que els infants i adolescents tenim dret a viure en un 
entorn saludable i a conèixer com ens hem  de protegir dels canvis que es puguin produir en el 
nostre medi ambient.  

La principal solució és tan simple que fins i tot un nen petit ho pot entendre: cal aturar les 

emissions de gasos d’efecte hivernacle. Això ho diu la Greta Thunberg, la noia sueca activista 

contra el canvi climàtic, que amb la seva protesta ha servit d’exemple per a infants i joves de tot 

el món, que s’han sumat a les seves reivindicacions. 

Els infants som els qui menys responsabilitat tenim sobre els actuals problemes mediambientals, 
però som i serem els qui més en patirem les conseqüències. 

Igualada, 28 de març de 2019 


