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En nom propi i com a integrants de la Plataforma Salvem els Plataners de la Rambleta, 
 
 
EXPOSEM 
 
El passat 26 de novembre de 2018 ens vam reunir a la Sala de Plens de l'Ajuntament amb el 
senyor Josep Selga, expert en arbrat urbà, la regidora d'Urbanisme i Serveis, Montse Piqué, i 
l'alcalde, Joan Carles Rodríguez, per la presentació d'un informe sobre l'arbrat existent de la 
Rambleta: el seu estat actual, la valoració i les consideracions i recomanacions en cas d'obres. 
 
Abans que res, volem agrair a l'Ajuntament que hagi tingut en compte les nostres peticions i 
hagi contractat un tècnic especialista, malgrat les conclusions determinin que si es fan obres a 
la Rambleta no es pot garantir la supervivència dels arbres. Des de la Plataforma continuem en 
desacord amb l’opció de retirar l’arbrat existent i no estem convençuts que no es pugui trobar 
una solució alternativa com s’ha pogut trobar en altres exemples ja sobradament comentats. 
 
En concret, l’exposició del senyor Selga ens planteja els següents dubtes: 
 
1- No queda clar per què les arrels dels arbres haurien d’haver crescut asimètricament cap al 
centre del carrer, ja que les tanques de les finques no tenen fonaments profunds que 
impedeixin el creixement cap a dintre les finques. El fet que les arrels probablement van en 
totes les direccions sembla indicar-lo el propi fet que algunes tanques han patit una 
deformació per efecte de les arrels. 
 
2- No ens queda clar a partir de quin projecte ha treballat el senyor Selga per tal d’afirmar que 
la remodelació és incompatible amb la conservació de l’arbrat, ja que l’Ajuntament n’ha 
redactat diversos, entre ells l’inicial que preveia la conservació de l’arbrat. 
 
3- Tot i donar per bones les consideracions del senyor Selga sobre la supervivència de l’arbrat 
de grans dimensions en intervencions sobre els vials, ens preguntem per què va ser possible la 
conservació de l’arbrat en el cas de la instal·lació de gas a diversos carrers del municipi, entre 
ells l’avinguda Sant Jordi, on la rasa va passar a pocs centímetres dels plataners i després de 20 
anys aquests no presenten cap problema; també a altres municipis s’han fet intervencions que 
han permès mantenir l’arbrat, i en concret actualment s’ha escomès la remodelació del carrer 
Verdaguer de Vic amb respecte a l’arbrat per voluntat dels veïns expressada en una consulta 
popular. 
 
De l'informe del Sr. Selga, l'Ajuntament en desprèn que no hi ha alternatives i que les obres de 
remodelació son incompatibles amb el manteniment del arbrat actual. Aquesta valoració 
implica la tala irreversible de tots els plataners i la pèrdua sense pal·liatius de la Rambleta tal i 
com la van concebre el nostres avis. En la nostra opinió, de l'informe del Sr. Selga no es pot 
desprendre amb seguretat aquesta conclusió, tant per l’ambigüitat del punt 2 anterior, com 
per fet de que l'informe s'hagi fet sense la valoració necessària amb dades concretes de tècnics 
en urbanisme. Per tant, creiem imprescindible demanar un avantprojecte tècnic a especialistes 
en urbanisme i arquitectura que tingui com a objectiu fer compatible la realització de les obres 
i la conservació de l'arbrat, i, si això no es possible, que sigui determinat en base a dades 
tècniques concretes i no a especulacions. Dins d'aquest treball tècnic es podria aclarir 
mitjançant cates quina es la distribució real de les arrels dels arbres i si realment son 
compatibles o no amb les serveis que el carrer necessita. 



 
Per tot això, SOL·LICITEM a l’Ajuntament 
 
Primer.- Que ens aclareixi els aspectes que hem plantejat a l’apartat anterior sobre l’exposició 
del senyor Josep Selga. 
 
Segon.- Que aclareixi que quina manera es garantirà la supervivència dels exemplars de roure 
que hi ha a la confluència de la Rambleta amb l’Avinguda mare de Deu de Montserrat. 
 
Tercer.- Que faci públic l’estudi d’arbrat del senyor Josep Selga i les seves conclusions a tota la 
ciutadania. Aquest estudi, a partir de les conclusions les que arriba i tal com va exposar el 
senyor Selga el passat 26 de novembre de 2018, contempla tant l’escenari de mantenir l’arbrat 
com el de no mantenir-lo, amb les seves probables conseqüències futures, per la qual cosa 
l’Ajuntament podria sotmetre a consulta popular la decisió final.  
 
Quart.- Que, alternativament a la consulta, o en cas que d’aquesta resulti la decisió de talar 
l’arbrat, organitzi un retorn a la ciutadania per aquesta pèrdua patrimonial i hi dediqui un espai 
commemoratiu. També demanem que, si escau la tal, els actuals plataners es reposin amb 
arbres de la mateixa espècie per tal que amb els anys l’espai pugui recuperar el seu aspecte 
actual. 
 
Cinquè.- Que, en qualsevol cas, en tancar el projecte definitiu i abans d’executar l’obra, faci 
pública una nota sobre el procés que ha seguit per tal de resoldre el debat a favor i en contra 
de la tala dels plataners als mitjans on ha tingut repercussió (Vilatorta i el 9nou) i també a 
altres d’àmbit comarcal com l’Osona.com. 
 
Sisè.- Que iniciï la redacció d’un Pla estratègic de l'Arbrat que fixi unes línies de futur per 
respectar l'arbrat del municipi per tal que la tala de l'arbrat de la Rambleta no es converteixi 
en un precedent. 
 
Setè.- Que tingui a la Plataforma com a part interessada en l’expedient administratiu. 
 
 
 
 
Sant Julià de Vilatorta, 23 de gener de 2019 
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