
Els arbres de la Rambleta són cosa de tots 

 

En resposta a la carta dels senyors Bosch i Comas que vau publicar el dia 24 d’agost de 

2018 sobre el projecte de remodelació de la Rambleta de Sant Julià de Vilatorta, 

voldríem manifestar el nostre punt de vista a favor de la conservació dels 29 plataners 

que actualment hi ha. 

 

Per començar, volem insistir que l’arbrat és un element essencial de l’entorn urbà, que 

en determina el paisatge i hi aporta serveis essencials d’ombra, regulació tèrmica i 

acústica i filtració de C02. Aquesta afirmació no és en cap cas exagerada, com si que ho 

és tallar 29 plataners quan només 2 o 3 d’ells causen problemes reals a les finques (les 

persones interessades poden anar a comprovar-ho in situ si ho creuen convenient). 

Tallar els arbres és, a més, un contra-sentit respecte de la voluntat de fer de la Rambleta 

una via de prioritat invertida, de direcció única i dedicada principalment al trànsit i 

passeig de vianants. 

 

El principal argument dels autors de la carta, però, és que els veïns del carrer tenen dret 

a decidir sobre aquest, atès que pateixen els perjudicis que els causa l’arbrat i pel fet que 

estan obligats a pagar part de la remodelació del carrer a través de les contribucions 

especials. És ben cert que l’Ajuntament és responsable dels perjudicis que puguin patir 

els particulars a causa d’un element públic com és l’arbrat, i per aquest motiu les 

persones perjudicades poden reclamar a l’Ajuntament que actuï per tal que aquests 

perjudicis siguin mínims, repari els desperfectes que es puguin ocasionar i rescabali si 

escau els perjudicis efectius i avaluables econòmicament. També és cert que 

l’Ajuntament ha d’escoltar els veïns del carrer a l’hora de decidir la remodelació; ara bé, 

el gaudi del carrer no és exclusiu de les persones que hi viuen, sinó que és de totes les 

persones del poble, i per tant la participació no s’esgota en els propietaris de les cases 

del carrer. 

 

Tal com expliquen els autors de la carta, en el passat han desaparegut els plataners de 

l’Avinguda Montserrat, entre d’altres, i ningú ja no recorda quin era l’aspecte que oferia 

aquesta via en temps pretèrits, com segurament passarà d’aquí uns anys a la Rambla de 

l’Hospital de Vic. Però també és veritat que allà on s’ha fet un esforç per conservar 

l’arbrat els resultats finals són molt ben valorats, i volem posar com a exemple la 

remodelació del tram de la carretera BV5202 des del polígon de la Quintana fins al semi 

enllaç amb la C-25.  

 

Per això, la voluntat de les persones que vam signar el manifest, i de les que se’ns hi 

han adherit des de llavors, és continuar interpel·lant l’Ajuntament de Sant Julià sobre 

quin és el criteri municipal respecte a l’arbrat i procurar que aquest sigui reflex de la 

voluntat del màxim nombre de persones de Sant Julià de Vilatorta. 
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