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Imatge d'alguns dels arbres que s'han plantat aquest gener de 2021 a Castellar.

Es planten una vuitantena d’arbres amb l’objectiu de generar nous
espais d’ombra

Dimecres 27 de gener de 2021

L’Ajuntament de Castellar del Vallès ha plantat aquest mes de gener uns 80 arbres
nous a diversos espais públics de la vila amb l’objectiu de generar amb el temps
noves zones d’ombra.

L’acció ha comptat amb la participació de l’Institut de Jardineria i Agricultura Les
Garberes, que s’ha encarregat de plantar una trentena d’exemplars a l’entrada d’un
vial a les pistes d’atletisme i al voltant de l’Skate Parc. Aquesta plantació s’ha dut a
terme en el marc del conveni de col·laboració signat amb el centre educatiu per tal
que es puguin dur a terme pràctiques a la via pública. En aquest cas, els treballs han
anat a càrrec de l’alumnat de primer del grau superior de Paisatgisme i Medi Rural,
de segon del grau mitjà de Jardineria i Floristeria i del Programa de Formació i
Inserció d’Auxiliar de Viver i Jardins.

La resta d’exemplars que s’han plantat formen part d’una actuació guanyadora dels
pressupostos participatius que tenia com a finalitat generar espais més agradables de
relació a la via pública. En aquest cas, s’han plantat 35 exemplars a les places de la
Miranda, de Carcassona i de Lluís Companys i a l’Era d’en Petasques. A més, s’han
plantat una dotzena d’arbres al carrer de Barcelona, en el tram comprès entre el
carrer de Suïssa i la ronda de Tolosa.

Entre les espècies plantades destaquen moreres, oms, gledítsies, cedres, lledoners i
pterocaryes. En alguns casos, els arbres s’han posat a prop de les taules de pícnic
instal·lades recentment .

La inversió total del consistori en aquesta actuació és de 24.000 euros.
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