
 

 

Notes de premsa 

Benissa celebra el dia de l’arbre en dos jornades, una amb el col·legi públic Manuel Bru (26 de 

febrer) i l’altra amb el col·legi públic Pare Melchor (27 de febrer), tot adaptant-se a l’agenda 

d’aquests centres educatius i dintre de la “setmana del medi ambient” on també s’han organitzat 

tallers de reciclatge del residus tèxtils (contenidor de roba i calçat), per a donar a conèixer què 

es fa amb la roba i calçat recuperat als contenidors disposats a tal efecte. 

La regidoria de medi ambient, ha organitzat un taller sobre energia a les dependències del 

Manuel Bru i a les  de l’Ecoparc, a l’hora que s’ha realitzat una visita a l’Ecoparc municipal pels 

alumnes de 6é del Pare Melchor. 

Les activitats s’organitzen des de Benissa Impuls, amb la participació activa de les brigades de 

jardineria i amb la col·laboració de la regidoria de Medi ambient. El grup de muntanya Margalló 

que s’encarrega de la caminata fins la zona de plantació. 

 

La zona escollida ha estat una zona verda de la partida Canor situada darrere del Polígon 

industrial de “La Pedrera”, on prèviament s’ha supervisat per part dels serveis de Benissa 

impuls, la idoneïtat del paratge principalment quant a seguretat dels infants i condicionament 

dels terrenys per les brigades de jardineria amb la finalitat de facilitar les tasques dels escolars, i 

alhora afavorir l’èxit de l’actuació, s’han plantat un total de 800 plançons d’espècies autòctones 

(coscoll, carrasca, garrofer, llentiscle) amb genètica procedent dels vivers de la Generalitat . 

 

El els regidors de serveis i medi ambient, Paco Montagut i Arturo Poquet, han disfrutat 

2 6  i  2 7  / 0 2 / 2 0 1 3  

 

Un centenar d’alumnes han 

gaudit d’un contacte directe amb 

el medi natural, fomentant el 

respecte i l’estima que tothom ha 

de tenir enfront el medi. 

 

S’han plantat un total de 800 

plançons de espècies 

autòctones. 

 

Han estat dos jornades en les 

que hem gaudit de bon temps i 

s’han desenvolupat sense cap 

problema. 

 

Dues classes de 6é del col·legi 

Pare Melchor han visitat les 

instal·lacions de l’ecoparc. S’ha 

explicat el funcionament del 

centre i han gaudit d’un taller 

d’energies alternatives organitzat 

per la regidoria de medi ambient. 

També han vist el procés de 

compostatge de primera mà. 

 

L’ecoparc ha col·laborat ambdós 

col·legis aportant compost 

vegetal per a la construcció del 

hort d’agricultura .  

 

Dia de l’arbre 2013 i  visita a l’ecoparc 
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