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Ajuns deja la a treia ediție, Festivalul Comunităților Miniere și al Tradițiilor
Minerești va fi însoțit anul acesta și de un Concurs de costume tradiționale – toate
pentru a păstra vii tradițiile locului



Competiţii sportive, concerte, dansuri şi prezentări ale străvechilor tradiţii miniere din
zona Roşia Montană vor marca Ziua Minerului în 2011

Ziua Minerului va fi sărbătorită la Roșia Montană duminică, 28 august, printr-o serie de
evenimente dedicate tradițiilor minerești cu care se mândresc comunitățile din zonă.
Evenimentul, care va începe la ora 12, pe stadionul „Minerul” din Roșia Montană, este organizat
de Primăria și Consiliul Local Roșia Montană, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia și Roșiamin
în parteneriat cu Roșia Montană Gold Corporation și în colaborare cu Sindicatul „Viitorul
Mineritului”, Pro Roșia Montană și Pro Dreptatea.
Sărbătoarea include a treia ediție a Festivalului Comunităților Miniere și al Tradițiilor
Minerești, la care participă 13 comunități din județele Alba și Bihor. Acestea le vor prezenta
spectatorilor tradiții minerești transmise din generație în generație, care arată că mineritul este o
parte a modului lor de viață încă de acum aproape 2.000 de ani. Festivalul va beneficia de
participarea extraordinară a Fanfarei Județului Alba, dirijată de Coriolan Honcaș, iar în cadrul
evenimentului va fi prezentat spectacolul „Personajele istoriei în satul tău” - un proiect al
Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia.
La eveniment sunt așteptate să participe și cele peste 100 de familii care au optat pentru o
locuință nouă în cartierul Recea din Alba Iulia și care vin de fiecare dată la acțiunile și
evenimentele organizate în Roșia Montană.
În acest an, spectatorii sunt așteptați să vină la sărbătoare îmbrăcați în costume tradiționale,
pentru a participa la concursul de costume tradiționale, unde cele mai frumoase și complete
dintre ele vor fi premiate.
„Mineritul a fost principala ocupație a comunității din Roșia Montană încă de pe vremea
romanilor și rămâne singura noastră șansă de dezvoltare durabilă. Dorim ca tradițiile care ne
definesc comunitatea să nu se piardă și de aceea le promovăm în fiecare an, la Ziua Minerului”,
a precizat Eugen Furdui, primarul comunei Roșia Montană.
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Pe lângă Festivalul Comunităților Miniere și al Tradițiilor Minerești și concursul de costume
tradiționale, spectatorii vor putea participa la o petrecere în stil mineresc, cu participarea
îndrăgiților artiști de muzică populară Cătălina Bichiu, Ramona Fabian, Cornel Borza, Cătălina
Furdui, Diana Selagea, Angela Rusu, grupul instrumental „Dor”. DJ Project și DJ Sava &
Andreea D vor susține recitaluri, iar seara se va încheia cu Balul Roșienilor acompaniat de
formația Romanticii din Abrud și un foc de artificii.
„Tradițiile minerești reprezintă prin excelență comunitatea din Roșia Montană și ele trebuie
păstrate și transmise din generație în generație. Prin proiectul de la Roșia Montană, România
are șansa să devină cel mai mare producător de aur din Europa și să continue această tradiție
minieră într-o manieră modernă, cu tehnologii de ultimă generație și la cele mai înalte
standarde în domeniu”, a declarat Dragoș Tănase, directorul general al Roșia Montană Gold
Corporation, partener al evenimentului.
***
Ziua Minerului este un eveniment sărbătorit anual în comunităţile din zonele unde există sau au
existat exploatări miniere. În 2009, la Roşia Montană a fost stabilit un record mondial, omologat
de Guiness Book: cei mai mulţi oameni care caută simultan aur cu şaitrocul - peste 100 de
persoane au luat parte la stabilirea recordului mondial.
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