
Benvolgut/benvolguda,  
 
Com ja es va informar fa unes setmanes, recentment l'Ajuntament de Berga ha 
l'estudi de risc de l'arbrat del Passeig dels Abeuradors ja que en una observació 
preliminar es va determinar que era l'espai amb problemes més greus i un major 
risc. 
 
Un cop fet aquest informe es va detectar que dels 34 arbres existents, 31 dels quals 
són plataners, n'hi ha 11 que pateixen danys estructurals impo
potencialment perillosos. En un principi el risc de caiguda no es va creure com a 
imminent (si no s'haurien tallat de forma immediata) però si que es va determinar 
que s'havien d'abatre tant aviat com fos possible. La tala d'aquests exemp
danyats, juntament amb la d'algun altre que per la seva ubicació dificultaria la 
replantació, s'ha començat ja a portar a terme. Tots ells estaven afectats 
podridures importants en punts de l'arbre que comprometien molt seriosament la 
seva resistència estructural, i aquest no és un problema que desgraciadament es 
pogués revertir. 
 
Tota la resta de l'arbrat del passeig està afectat amb el mateix problema, si bé no 
tant greument. En tot cas, la intenció és substituir de forma progressiva la resta
plataners al llarg dels propers anys fins a assolir la seva total renovació en un 
període de tres a cinc anys, vetllant alhora per mantenir sempre prou arbres de 
bones dimensions fins que la primera replantació tingui les dimensions desitjades. A 
més, aquesta replantació es durà a terme amb exemplars del major calibre possible 
de manera que s'espera que facin la mateixa ombra que actualment fan els 
plataners en un període de dos a quatre anys afectant així el mínim possible l'ús 
social del passeig.  
 
Prenent la participació popular com a eina bàsica en la presa de decisions 
col·lectives entorn de temes com el que ara mateix ens ocupa, des de l’Ajuntament 
de Berga i tal i com ja es va informar en el seu moment, sereu els 
majors de 16 anysmajors de 16 anysmajors de 16 anysmajors de 16 anys    empadronats a La Valldan empadronats a La Valldan empadronats a La Valldan empadronats a La Valldan qui decidireu el tipus d’arbres a 
plantar (consultar opcions a la part posterior d’aquesta carta) 
que farem aquest ddddiumenge 10 de gener del 2016iumenge 10 de gener del 2016iumenge 10 de gener del 2016iumenge 10 de gener del 2016    de les 10de les 10de les 10de les 10    del matí a del matí a del matí a del matí a 
migdiamigdiamigdiamigdia    aaaa    l’Escola l’Escola l’Escola l’Escola de La Valldande La Valldande La Valldande La Valldan. 
 
 
Així doncs, esperant que puguin ser moltes les aportacions a recollir, només em 
queda emplaçar-vos a participar d’aquest procés.  
 
Fins diumenge,  
 
 
        Ajuntament de Berga i Associació de Veïns de La Valldan.
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 Per a la replantació es proposen tres opcions a votartres opcions a votartres opcions a votartres opcions a votar
 

1.1.1.1. Tornar a plantar platanersTornar a plantar platanersTornar a plantar platanersTornar a plantar plataners (Platanus x hispanica
espècies provinents de la Mediterrània Oriental i de Nord
caducifoli de gran port, pot assolir els 40 metres d'alçada i els 20 
d'amplada. El seu creixement és ràpid i brota a pri
estació de lluïment és la primavera i l'estiu.

2.2.2.2. Substitució per MèliesSubstitució per MèliesSubstitució per MèliesSubstitució per Mèlies (Melia azedarach
l'Índia. Arbre caducifoli de port mig, pot assolir els 10
8-10 d'amplada. Molt ornamental: 
l'estiu fullatge, tonalitats ocres a la tardor i manté els seus poms de fruits 
daurats a l'hivern. És resistent a malalties i sequeres. El seu creixement és 
força ràpid i brota a principis d'abril.

3.3.3.3. Substitució per LledonersSubstitució per LledonersSubstitució per LledonersSubstitució per Lledoners (Celtis australis
nord d'Àfrica. Arbre caducifoli de port mig, pot assolir els 20 metres d'alt i 
12 d'amplada. De capçada densa, molt ramificada i arrodonida, fa molta 
ombra. El seu fruit és comestible. A la tardor deixa anar les fulles gairebé de 
cop i per tant, requereix de poca neteja. Resistent a malalties i sequeres. El 
seu creixement és ràpid i brota a mitjans d'abril.

 
Replantar plataners és una opció continuista tot i que és poc recomanable 
són arbres de gran mida que amb tota seguretat acabar
les cases i que per tant, acabarien havent de patir podes agressives que 
reproduirien a mig termini el mateix problema que ens ha dut al punt on ens trobem.
Les dues darreres opcions (2 i 3)Les dues darreres opcions (2 i 3)Les dues darreres opcions (2 i 3)Les dues darreres opcions (2 i 3) són adequades tant per les dimension
passeig com pel clima de La Valldan, i per tot plegat 
mantenir els platanersmantenir els platanersmantenir els platanersmantenir els plataners. Tampoc es preveu que se'ls hagin de practicar mai podes 
severes que els danyin. 
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tres opcions a votartres opcions a votartres opcions a votartres opcions a votar el proper diumenge:  

Platanus x hispanica). Híbrid entre dues 
espècies provinents de la Mediterrània Oriental i de Nord-amèrica. Arbre 

pot assolir els 40 metres d'alçada i els 20 
d'amplada. El seu creixement és ràpid i brota a principis d'abril. La seva 

t és la primavera i l'estiu. 
Melia azedarach). Provinent del sud de la Xina i 

l'Índia. Arbre caducifoli de port mig, pot assolir els 10-12 metres d'alçada i 
10 d'amplada. Molt ornamental: a la primavera flor blava molt olorosa, a 

l'estiu fullatge, tonalitats ocres a la tardor i manté els seus poms de fruits 
daurats a l'hivern. És resistent a malalties i sequeres. El seu creixement és 

d'abril. 
Celtis australis). Provinent del sud d'Europa i 

nord d'Àfrica. Arbre caducifoli de port mig, pot assolir els 20 metres d'alt i 
12 d'amplada. De capçada densa, molt ramificada i arrodonida, fa molta 
ombra. El seu fruit és comestible. A la tardor deixa anar les fulles gairebé de 

requereix de poca neteja. Resistent a malalties i sequeres. El 
seu creixement és ràpid i brota a mitjans d'abril. 

Replantar plataners és una opció continuista tot i que és poc recomanable ja que 
que amb tota seguretat acabarien assolint les façanes de 

acabarien havent de patir podes agressives que 
reproduirien a mig termini el mateix problema que ens ha dut al punt on ens trobem. 

són adequades tant per les dimensions del 
a Valldan, i per tot plegat es consideren millor opció que es consideren millor opció que es consideren millor opció que es consideren millor opció que 

. Tampoc es preveu que se'ls hagin de practicar mai podes 
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