
 

 

Alcaldia 

Ajuntament de Begues 

 

En data 1 de desembre diverses veïnes del poble ens avisen que estan talant els plàtans més 

antics de l’avinguda Torres Vilaró, aproximadament davant de can Aymerich. En arribar els 

operaris ja no hi són i únicament podem fer fotografies que demostren que les branques estan 

sanes i la majoria de soques també, o bé tenen tractament. S’han talat els 4 plàtans més antics 

d’aquell tram, arbres que tenen desenes d’anys. No s’ha donat cap explicació i no ens consta 

que cap expert – i al poble tenim biòlegs experts – hagi estat consultat. 

Detectem que hi ha 4 plàtans més, els més vells que queden en peu, amb la lletra T pintada. 

Aquest matí hem pogut parlar amb un treballador que ens ha informat que avui els talaran. 

Eliminen tots els plàtans vells del tram que va des de l’ajuntament fins a Mare de Deu de 

Montserrat. 

Demanem que s’aturi immediatament aquesta barbaritat, que l’equip de govern doni 

explicacions i que aquest tema es posi en mans d’especialistes.  

No fa gaires mesos l’ajuntament va convidar a diversos experts a parlar sobre l’emergència 

climàtica. Tots van coincidir en que era important reduir l’asfalt i preservar els arbres, 

augmentant fins i tot el nombre d’arbres als carres, ja que sinó els carrers serien intransitables. 

Perquè aquesta incoherència entre paraules i fets? 

Quan es va arranjar l’altre cantó del poble, el camí Ral, inicialment es volien talar la meitat dels 

plàtans; va caldre recollir moltes firmes a fi que hi hagués el compromís de mantenir-los. Hem 

revisat el projecte de Torres Vilaró i únicament inclou la tala d’un plàtan a tocar de la Collada. 

Per aquest motiu no ens hem mobilitzat ni protestat al respecte, ni hem dit res a les 

al·legacions que vàrem presentar. 

Són els arbres que més calia preservar. Els arbres madurs són els que més contribueixen a 

l’eliminació de CO2, fan més ombra i per tant disminueixen la temperatura dels carrers – asfalt 

i voreres – uns quants graus a l’estiu, s’hi refugien els ocells i fins i tot hi nien, contribuint a 

reduir el nombre de mosquits. Un estudi recent de la universitat de Leuven demostra que, a 

més, els arbres madurs tenen una major contribució a la salut cardiovascular, milloren la 

respiració, redueixen l’ansietat i la depressió i milloren els patrons de son. Segons aquest 

estudi, preservar un arbre vell és millor que plantar-ne 10 de joves. 

Si a altres ciutats d’altres països són capaços de combinar les rases per conducció d’electricitat, 

telefonia, fibra òptica, gas i altres serveis amb la preservació dels arbres, no entenem que aquí 

no es pugui fer. En cap cas aquesta pot ser l’excusa per eliminar elements vius imprescindibles 

per lluitar contra el canvi climàtic i que durant desenes d’anys ens han fet servei.  

Sense comptar amb l’estètica de l’avinguda on les cases de mitjans de segle acompanyades 

dels plàtans gairebé centenaris proporcionaven una entrada al poble elegant i amb solera, 

donant una imatge única i característica de l’entrada a Begues. Tindrem un sol carril de 

circulació i tindrem un carril bici, com tants altres pobles, però ja no tindrem els arbres 

majestuosos que ens han protegit i fet servei durant tants anys i que ens distingien d’altres 

poblacions properes a Barcelona. 



 

 

 

 



 



 



 



 



 

 


