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EXPOSEM:
Som un grup de persones de Sant Julià de Vilatorta, preocupats pel projecte actual de
remodelació del carrer La Rambleta, projecte que implica la tala de 29 plataners amb més de
50 anys d’antiguitat.
Amb vocació que es puguin escoltar i ponderar les inquietuds i els interessos de totes les
persones del municipi en el marc d'un projecte que afecta al model de poble en què volem
viure
MANIFESTEM:


La Rambleta esta ubicada en una amplia zona de carrers, avingudes, torres i cases
singulars que formen un paisatge urbà propi, característic, centenari, únic a la comarca
i segurament a tot el país, que es admiració de tothom i que ha fet de Sant Julià un
poble digne de visitar i un lloc entranyable on viure.



Els arbres en general, i els plataners en particular, han esdevingut al llarg de prop d'un
segle un del trets característics d’aquest paisatge urbà singular i únic, per la qual cosa
la decisió d'eliminar els 29 plataners existents en aquest carrer ha de ser valorada de
forma serena i tenint en compte tots els punts de vista. El perill d'alterar aquesta
harmonia paisatgística, part del patrimoni de tots els vilatortins i vilatortines, bé val
una valoració que integri tot el territori municipal en conjunt, amb visió estratègica i
de futur.



Cal afegir que el verd urbà contribueix de forma decisiva a la qualitat de vida i la
millora de l'hàbitat humà, tal com reconeixen múltiples institucions i organismes
nacionals i internacionals. Com a exemple, la darrera declaració de l'Organització de
Nacions Unides per al Dia Mundial dels Boscos (21 de març de 2018) té el lema
"visquem en ciutats més verdes i saludables", i adverteix que els arbres fan les ciutats
més saludables per què refresquen l'aire, filtren les partícules contaminants i mitiguen
el canvi climàtic, a més de contribuir a reduir els sorolls ambientals i a moderar la
temperatura, la qual cosa redueix la despesa en climatització dels habitatges.



La substitució dels arbres actuals per arbrat nou no és en cap cas una solució. Per tal
de ser-ho, hauria de fer-se amb arbrat de la mateixa espècie i de forma progressiva i
diferida al llarg de diverses dècades per tal que les característiques ambientals i
paisatgístiques no quedessin alterades de forma traumàtica. En tot cas, en un municipi
com Sant Julià de Vilatorta, la tala o substitució d’arbrat hauria de regir-se per
instruments de planificació que garanteixin una estratègia a llarg termini, com existeix
en municipis com Cabrils, Tiana o Santa perpètua de Mogoda, entre d’altres.



El principal argument donat per l’Ajuntament per justificar la tala dels plataners de la
Rambleta, es que són a tocar les tanques de les parcel·les i el seu creixement hi ha

provocat importants desperfectes estructurals. Tanmateix, aquesta afirmació només
sembla aplicable a no més de dos o tres exemplars, i en la majoria dels casos els arbres
estan perfectament integrats amb les tanques dels jardins, sense cap mena d'afectació
estructural.


A tot el què hem dit anteriorment, cal afegir que la tala dels plataners suposa un cost
que encareix el projecte, i que aquest sobre-cost pot suposar un detriment de la
qualitat general de la seva implementació. En general, a més, l’experiència ens indica
que la partida que acostuma a ser reduïda per abaratir les obres d’urbanització és
justament la d’arbrat, optant per espècies de menor valor econòmic per davant de les
que aportarien una millor qualitat ambiental, paisatgística i d’adaptació a l’entorn.



Des del nostre punt de vista, la remodelació de la Rambleta es pot dur a terme
compatibilitzant el interessos dels veïns del carrer amb els de la resta de la ciutadania,
sense necessitat de talar els arbres. Els desperfectes causats pels arbres es poden
reparar, els plataners es poden esporgar de manera que no molestin -si es el cas- i en
el pitjor dels casos es podrien substituir únicament els arbres estrictament necessaris
per altres de característiques similars. A més, el projecte de reurbanització del carrer ja
preveu deixar una espai prou ampli als escocells per que els arbres puguin seguir
creixent cap enfora sense perjudicar les tanques de les parcel·les.



En resum, creiem que és possible evitar la tala dels plataners i que es creï un
precedent que, des del nostre punt de vista, seria un greu perjudici al patrimoni
paisatgístic del poble, contribuiria a la seva despersonalització i seria l’inici del final de
Sant Julià de Vilatorta tal i com el coneixem.

Per tot això, sol·licitem que l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta:




Modifiqui el projecte a fi de protegir els plataners sense perjudicar ni els interessos
del veïns ni la millores previstes en la urbanització del carrer.
Promogui un cens d’arbrat per posar en valor aquest patrimoni.
Plantegi una estratègia a futur respecte a l'arbrat del municipi que quedi fixada en un
instrument vinculant en forma d'ordenança de protecció de l'arbrat o bé de pla
estratègic que permeti garantir la protecció de l'arbrat a llarg termini.
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