
Llavors i plançons dels arbres supervivents 
de la bomba atòmica d’Hiroshima

Del Viver de Bell-lloc al món



El Viver de Bell-lloc col·labora per fer créixer els exemplars de l’arbre de la pau provinents d’Hiroshima

Des  de  desembre  de  2014,  diversos  exemplars  de  Ginkgo  biloba,  de
Diospyros kaki i de Cinnamomum camphora, descendents d’arbres que van
sobreviure la bomba atòmica, creixen al Viver de Bell-lloc, en el marc de la
col·laboració  d’aquesta  enttat  amb l’Ajuntament  de Granollers  i  la  xarxa
d’Alcaldes per la Pau per sensibilitzar sobre el dany causat per les armes
nuclears  i  la  necessitat  d’eliminar-les.  Les  llavors  provenen  d’arbres  que
romanen  al  Parc  de  la  Pau  d’Hiroshima,  on  hi  va  haver  l’epicentre  de
l’explosió de la bomba atòmica el 6 d’agost de 1945. Tot i haver patt l’horror
del bombardeig, dels troncs cremats dels arbres van sortr brots nous, que
van donar esperança i coratge per viure a la gent d’Hiroshima, alhora que
van  esdevenir  un  símbol  per  demanar  l’abolició  de  les  armes  nuclears  i
l’assoliment  d’un món en pau.  Són testmonis  de la tragèdia  i  del  terror
causat per les armes nuclears i  també un exemple de supervivència que
encoratja la ciutadania d’Hiroshima a trar endavant malgrat els desastres
causats per la bomba atòmica.

Granollers es va comprometre a rebre les llavors i fer-les créixer per tal de
poder proveir de plançons els espais de la mateixa ciutat i  també fer-los
arribar  a  altres  ciutats  properes  que  ho  desitgin.  En  el  marc  d’aquesta
col·laboració, les ciutats de Gavà, Sant Feliu de Llobregat, Vila-real i Gernika
ja compten amb un exemplar de la segona generació del ginkgo supervivent
de la bomba atòmica.
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GAVÀ (Catalunya)

21 de setembre de 2017

La ciutat de Gavà va commemorar el 21 de setembre el Dia Internacional per la Pau amb una jornada d’actvitats a l’aire lliure: contacontes, tallers, la
plantació d’un Ginkgo i una exposició de poemaris haikus. L’Ajuntament de Gavà i la Biblioteca Josep Soler Vidal van organitzar aquest esdeveniment,
on van partcipar més de 60 alumnes del CEFP Núria, amb la col·laboració de la xarxa d’Alcaldes i Alcaldesses per la Pau, de la qual Gavà en forma
part. El plançó, espècie supervivent del bombardeig atòmic d’Hiroshima, va plantar-se al jardí de la Biblioteca Josep Soler Vidal. Els infants van poder
redactar missatges de pau amb papers de colors que van penjar al voltant de l’arbre Ginkgo, plantat enmig del jardí de la Biblioteca.



SANT FELIU DE LLOBREGAT (Catalunya)

4 de març de 2018

El diumenge 4 de març va tenir lloc al Roserar de Dot i de Camprubí (Sant Feliu de Llobregat) la plantació d’un esqueix de Ginkgo Biloba, l’únic arbre
que va sobreviure al bombardeig atòmic Hiroshima. L’acte, organitzat pels Amics de les Roses de Sant Feliu i el Programa de Solidaritat en el que
col·laboren alumnes de diferents centres educatus de la ciutat,  va servir per recordar les tragèdies que van tenir lloc a Hiroshima i Nagasaki  i
sensibilitzar sobre la importància de la pau al món.



GERNIKA (País Basc)

 

29 d’abril de 2018

Un ginkgo descendent de l’arbre afectat per la bomba atòmica d’Hiroshima es va plantar al Parc d’Europa de Gernika, a pocs metres de la Casa de
Juntas i del roure que simbolitza les llibertats i tradicions del poble basc.

L’acte solemne de plantació es va fer diumenge 29 d’abril i va comptar amb la partcipació de l’alcalde d’Hiroshima i president de Mayors for Peace,
Kazumi Matsui i del lehendakari Iñigo Urkullu. També hi eren presents la presidenta de las Juntas Generales de Bizkaia, Ana Otadui, Unai Rementeria,
Diputat general de Bizkaia i José M. Gorroño, alcalde de Gernika, a més de Josep Mayoral, president de la xarxa d’Alcaldes i Alcaldesses per la Pau de
Catalunya, i Luís Iriondo, supervivent del bombardeig de Gernika.



VILA-REAL (Castelló) 

12 de gener de 2017

Amb la voluntat d’avançar en el compromís de Vila-real amb la cultura de pau i l’adhesió de la ciutat a la xarxa de Mayors for Peace, aquesta ciutat de
la comarca de la Plana Baixa va acollir fns al 12 de febrer de 2017 l’exposició “Hiroshima-Nagasaki. Per un món sense armes nuclears”. La inauguració
de l’exposició, el 12 de gener, va comptar amb la presència de l’alcalde de Granollers, Josep Mayoral, vicepresident d’Alcaldes per la Pau, a més de
l’alcalde de Vila-real, José Benlloch i altres membres del consistori.

Juntament amb la inauguració de l’exposició, es va plantar al pat del Museu un plançó de ginkgo, descendent directe d’un arbre afectat per la bomba
atòmica d’Hiroshima.



Moltes gràcies a tot l’equip 
del Viver de Bell-lloc!


