
 
CIBIO Centro Iberoamericano de la Biodiversidad  

 I n s t i t u t o  U n i v e r s i t a r i o  d e  I n v e s t i g a c i ó n  

 

 
 
 
Benvolguts amics,  
Benvolgudes amigues, 
 

Diumenge que ve, 23 de març, és el dia en què acaba la nostra campanya 100 Arbres per a 

Torretes: apadrina el teu arbre amb l'acte de plantació pels padrins presents dels seus arbres 

corresponents. Durant cinc mesos hem cridat a la participació ciutadana perquè a través 

d'aquest apadrinament formaren part del nostre projecte de l'estació biològica-jardí botànic 

de Torretes que, a partir d'ara i gràcies a la vostra col·laboració, podrà sumar aquesta 

important col·lecció de coníferes a la zona visitable.  

 

Vull agrair personalment a tots els col·lectius, empreses i particulars la seua participació i 

ajuda. També molt especialment la col·laboració de tants companys de la Universitat d'Alacant 

i del personal de l'Ajuntament d'Ibi, perquè a vosaltres us correspon una bona part de l'èxit 

aconseguit. També vull agrair a l'Associació Micològica Alacantina APUNTA el  suport logístic 

que ens ha facilitat el desenvolupament d'aquesta campanya.  

 

Vull, en definitiva, sumar-me a la invitació oficial del nostre rector, Manuel Palomar, i de 

l'alcalde d'Ibi, Rafael Serralta, i convidar-vos a tots, padrins, acompanyants i públic en general a 

passar un dia de festa en la naturalesa gaudint d'aquest privilegi, que gràcies a l'acord mutu 

entre l'Ajuntament d'Ibi i la Universitat d'Alacant i a l'esforç continuat de molts tots els 

alacantins tenim al nostre abast.  
 

 

PROGRAMACIÓ:  
 

10.00 h. Obertura oficial de l'acte per les autoritats presents 

10.50 h. Inici de la plantació d'arbres 

11.00 h. Tallers d'entreteniment per als més xicotets 

12.30 h. Recollida de certificats d'apadrinament  

13.30 h. Visita lliure. Degustacions a la cantina popular disposada per APUNTA 

 

 

Esperem poder comptar amb tots vosaltres a Torretes. Moltes gràcies.  
 

 

Segundo Ríos Ruiz  

Director estació biològica-jardí botànic de Torretes  

IOI CIBIO Universitat d'Alacant 

 
Sant Vicent del Raspeig, 17 de març de 2014 


