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Els cent anys del primer 
Dia de l’Arbre a Gandia:  
una reflexió preliminar

Diumenge 28 de febrer de 1915, segons la crònica manuscrita de l’Escola Pia de Gandia, se 

celebrà el primer Dia de l’Arbre en Gandia a l’ermita de Santa Anna. Els alumnes de l’Es-

cola Pia, acompanyats de les autoritats civil, eclesiàstica i militar, la banda municipal i una 

multitud de persones, van escoltar els discursos de diverses personalitats de l’època, com 

el pare Antonio Guinart, important introductor de l’esperanto, o el pare Fernando Garrigós, 

il·lustre escolapi nascut a Potries, a més de l’alcalde José Gómez, que van palesar la trans-

cendència de l’acte i la necessitat de continuar-lo. Segons la crònica, en aquesta celebració 

es van plantar 325 plançons de pi que va sufragar l’Ajuntament de Gandia a més d’un bere-

nar per a tots els xiquets.

El centenari d’aquest esdeveniment, que s’acompleix l’any que comprén aquesta Revis-

ta-Anuari, invita a reflexionar amb perspectiva sobre la importància d’aquestes jornades de 

celebració en la formació de la consciència cívica i ambiental. Cent anys desprès, la nostra 

societat ha canviat radicalment. La sensibilitat ambiental i la informació són molt majors, 

és cert.. Però també la societat rural agonitza i tenim un greu problema en aquest fet. Si 

entre finals del segle XIX i començaments del XX el bosc (entès com a forest vegetat i ma-

jorment arbrat) va arribar a la mínima expressió, en l’actualitat ens trobem en la situació 

contraria: un recobriment forestal desconegut des del neolític, segons diversos autors, a 

causa de l’abandonament durant la segona part del segle XX de la major part de les activi-

tats agropecuàries tradicionals secularment. Una situació gens exempta de problemes, per 

la falta de gestió del territori i els seus recursos que suposa.
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A pesar d’aquest canvi de situació, el sentit de la celebració del Dia de l’Arbre continua 

vigent. De fet, en el nou context, les amenaces del canvi climàtic encara donen més impor-

tància a la conservació i la gestió dels boscos i dels seus recursos renovables, especialment 

a l’àrea mediterrània i en la societat postindustrial on vivim. D’una altra banda, la trans-

versalitat dels boscos i la gran importància que tenen sobre la formació de la consciència 

cívica dels nous ciutadans i l’amor pel territori, justificarien plenament aquesta celebració 

per als segles que han de vindre. 

Imatge 1. Vista de l’ermita de Santa Anna i la poca vegetació forestal existent el 1927 (col·lecció Suso Monrabal).
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Imatge 2. Crònica manuscrita de l’Escola Pia de la celebració del primer dia de l’arbre a Gandia, el 28 de febrer de 
1915. 


