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Actualitat

Castellar millora el seu arbrat viari seguint el Pla Director que es
va presentar l'any passat

Dilluns 13 de febrer de 2006
Des de principis d'aquest any, Castellar del Vallès està seguint les directrius del Pla
Director de l'Arbrat Viari, que es va presentar dins el marc del Fòrum Ambiental el
mes de juliol de l'any passat. S'ha començat a actuar segons prioritats, i una d'elles
ha estat l'eliminació d'arbres als carrers de Montcada, Santa Perpètua, Puigverd i
Sant Pere Ullastre. En aquests carrers hi havia espècies que feien malbé les voreres i
calçades, i a més alguns provocaven problemes per la presència d'erugues.
Aprofitant aquestes actuacions, es procedirà a reparar les voreres d'aquests carrers i,
en el cas del carrer de Montcada, també s'eixamplaran. Val a dir que dins de les
propostes del Pla Director de l'Arbrat Viari, la vorera mínima per poder admetre
arbres en alineació és de 2,50 m. És per això que no es farà reposició en els carrers
afectats. Una altra de les actuacions que ja s'ha finalitzat és la de la substitució dels
arbres del carrer de Cerdanyola, que malmetien les voreres. En aquest sentit, es
preveu que es substitueixin progressivament a diferents carrers els arbres que es
consideren, segons el Pla Director de l'Arbrat Viari, com a no adequats per a la via
pública, ja sigui perquè fan malbé el paviment o perquè el tipus de creixement que
tenen els fa poc adequats per a poder estar en una zona de pas habitual de persones.
En aquest sentit, les zones on està prevista inicialment l'actuació són els carrers de
Bèlgica, Tarragona, Alemanya i Sant Llorenç, on s'efectuarà la substitució per altres
espècies més adequades. L'Ajuntament també està treballant, a banda del Pla
Director de l'Arbrat Viari, en la reposició d'un total de més de 200 arbres que es
col·locaran en zones de nova creació o que vénen a substituir altres que han causat
baixa a tot el terme municipal.
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