
La Rambleta, o els arbres no poden parlar. 

He sentit amb estupefacció que hi ha un projecte per tallar els arbres de la Rambleta. Plataners  

quasi centenaris. Sembla que es vol urbanitzar el carrer i com passar sovint els arbres son els 

primers a caure. 

A qui molesten aquest arbres?  A les poques torres de estiuejant que hi ha al carrer, tancades 

la major part de l’any. A les seves piscines, si en tinguessin, que no ho sembla.  Als vianants 

que hi passen donada l’estretor de les seves voreres. No n’hi he vist mai cap. A la mitja 

dotzena de cotxes que surten del poble per aquell carrer ? Que no tenen alternatives ?, carrer 

calldetenes per baixar i Mossèn Cinto per pujar, per exemple ? 

Per desgracia, tampoc tinc gaires arguments a favor. Jo diria que si durant dècades han 

conviscut amb el poble, com es que ara molesten ? I també com a  poc a poc anem desfigurant 

la imatge del poble que tants anys va costar construir i que tant agrada.  Arguments romàntics, 

segurament, deuen pesar mes els arguments econòmics. . Pobres plataners, no estan de moda. 

Ombra a l’estiu i sol a l’hivern. Millor posar-hi uns arbres nous escarransits, que mai creixeran , 

i si pot-ser de fulla perenne, que no molestin. 

Alternatives n’hi ha. Per exemple aprofitar que es fa carrer de direcció única per ampliar les 

voreres respectant el arbres. O una encara millor, convertir la Rambleta en el que el seu nom 

indica, elevant el paviment, restringint el transit als veïns, i convertir-la en un passeig de 

prioritat als vianants, com n’hi altres ben a prop. I amb algun banc per prendre la fresca a 

l’estiu. Com ja he dit hi a alternatives ben a prop per  un cotxe. 

Avui m’hi he acostat i quasi ploro de pena.  

I si féssim una consulta popular a veure que n’opina la gent ?  

I si us plau, no toqueu els plataners del meu carrer. En soc al·lèrgic, les seves fulles tapen els 

desaigües de la meva teulada, es fiquen dins de casa i embruten el carrer. Però  no me’ls 

toqueu. Si us plau. Gracies. 

JGM 
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Sant Julià de Vilatorta, 4 de març de 2018. 


