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Conservem el patrimoni natural

Salvem el plataner centenari de i el 
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1. Situació

El plataner centenari
es troba en l’interior
d’illa privat comprés
entre els carrers
Astúries, Travessia de
Sant Antoni i carrer
de l’Àngel; formant
part del pati de
l’escola bressol My

Little Montessori (C.
Astúries, 10).



2. Prolongació de Rambla del Prat que afecta l’interior d’illa
El projecte de l’interior d’illa s’emmarca dins la modificació del Pla General Metropolità
de la prolongació de la Rambla de Prat, que va iniciar-se l’any 1976, afectant molts
habitatges de la Vila de Gràcia, entre ells l’interior d’illa.

El 2014, CiU fa una proposta per revertir i estableix suprimir la reserva viària
corresponent a la prolongació de Rambla de Prat, permetent desafectar un conjunt
d’edificacions i habitatges situats en la franja esmentada, i obrir el c. de l’Àngel
enderrocant Can Vallmitjana.

El novembre del 2018 el govern de Barcelona en Comú té la voluntat de detectar
oportunitats en el planejament per construir habitatge protegit, i s’inicia una nova
MPGM a la Rambla de Prat. Aquesta proposta té previst construir al carrer de l’Àngel
una edifici de planta baixa més tres pisos (PB+3) amb una profunditat de 16.25 m.



Per a poder construir-ho cal fer una entrada de 9 m a la línia de carrer, perquè una
PB+3 sigui normatiu. A més, aquesta proposta suposa la pèrdua de l’interior d’illa, on hi
ha el pati de l’escola bressol Little Montessori i un plataner centenari.

Apareix aleshores la Plataforma Protegim l’interior d’illa, i rere la recollida de signatures
de veïns i veïnes, l’Ajuntament es compromet a fer una nova proposta on es preservi el
plataner i el pati de l’escola.



El gener del 2019, Barcelona en Comú fa una nova proposta als veïns i veïnes.
S’elimina l’entrada de 9 metres i es manté la façana a línia del carrer, construint 18
habitatges públics distribuïts en dos nivells: PB+1 a línia de carrer i PB+2 entrant 5
metres des de línia de la façana que dona al carrer de l’Àngel; mantenint els 16,25
metres de profunditat. Aquesta proposta novament no contemplava la conservació
de l’interior d’illa i no garantia la pervivència del plataner.



El mateix mes de gener del 2019 Barcelona en Comú fa una nova proposta per edificar
12 habitatges públics, distribuïts en PB+1 a línia de carrer, PB+2 enretirada 5 metres des
del carrer, amb una profunditat total de 14 metres i PB+3 amb una profunditat edificada
de 24,4 metres. Aquesta proposta no envaeix el pati de l’escola de l’interior d’illa però la
supervivència del plataner és molt qüestionada.

El febrer del 2019 Barcelona en Comú presenta una darrera proposta abans de les
eleccions municipals. Es redueix la volumetria de la PB+3, passant a 10 habitatges i
fixant una profunditat per tot l’edifici de 14 metres des de la línia del carrer. En aquesta
proposta es salva l’arbre, situat a 5 metres de la façana que dona a l’interior.



Totes aquestes propostes no contemplaven la conservació del taller Vallmitjana (c.
Astúries, 4), tot i que la darrera proposta recollia dues de les reivindicacions veïnals:
conservar l’interior d’illa, mantenir el pati de l’escola bressol; i, conservar el plataner
centenari. El descobriment del patrimoni cultural de l’estudi de Vallmitjana, per on
havia passat Pablo Picasso, Isidre Nonell o Pau Gargallo, dificultava encara més
l’aprovació de la MPGM en l'àmbit de la prolongació de la Rambla del Prat.

El Grup municipal d’ERC Gràcia tenia clar,
després de diverses trobades i xerrades amb la
plataforma Protegim l’interior d’illa – Salvem

Vallmitjana, que calia conservar el taller pel seu
valor patrimo-nial, com a lloc històric i per
garantir la preservació del teixit arquitectònic de
la Vila de Gràcia, que inclou el conjunt catalogat
del paisatge urbà del carrer Astúries.



No obstant, mantenir l’edifici íntegrament, no permetia la construcció dels habitatges
de protecció proposats i, a la vegada, ni solucionava els problemes que es generen
actualment al carrer de l’Àngel en no permetre la continuïtat d’aquest carrer cap al
carrer Astúries i quedar en un cul de sac.

Els primers mesos del nou mandat, el
regidor Eloi Badia va demanar a tots els
grups de l’oposició (fins a tres vegades)
què fessin una proposta per sortir
d’aquest atzucac, i el nou grup de
consellers i conselleres, fent una oposició
constructiva, comencen a treballar-ho
junt amb la regidora d’Urbanisme, el
regidor adscrit a Gràcia i l’assessor del
grup municipal d’ERC Barcelona.



Així, ens posem a treballar a fons per fer possible la compatibilitat d’una necessitat
urgent com la creació d’habitatge públic a Gràcia, alhora que el manteniment del
patrimoni històric, cultural i natural; i, trobem la manera a través d’una proposta
avalada per arquitectes, urbanistes, biòlegs, i veïns i veïnes de Gràcia.

La nostra proposta recull les reivindicacions
veïnals en un sentit ampli, de manera que
permet augmentar el parc públic d’habitatge
a la Vila de Gràcia alhora que s’evita
enderrocar l’edifici original de Vallmitjana de
1860, fent-ho compatible amb la continuïtat
del vial cívic del c. de l’Àngel fins al c. Astúries
mitjançant un pas públic per a vianants en PB;
es manté el plataner centenari i el pati de
l’escola bressol de l’interior d’illa.



A més es destina la part de planta pis del taller a un equipament cultural que dignifiqui
i doni a conèixer a la ciutadania el patrimoni cultural que significa l’edifici Vallmitjana a
través de la transformació en equipament cultural obert al barri.

D’aquí el canvi en el
planejament que es duu a
aprovar al Consell Plenari
per qualificar amb la doble
clau 5b/7b el tram de
l’edifici del Taller Vallmitjana
i, qualificar de via cívica
(clau 5b) el tram del carrer
de l’Àngel entre el Pas de
l’Àngel i el carrer Astúries.



3. El plataner centenari

En les dues darreres
propostes, la solució
és la mateixa ja que
ja donava resposta a
les demandes veïnals
de conservar el pati
de l’escola bressol i
mantenir el plataner
centenari existent al
mateix interior d’illa.

Hps



L’arbrat comporta una sèrie de beneficis ambientals, socials i econòmics.

Així, per exemple, millora de la qualitat de
l’aire en eliminar contaminants atmosfèrics;
regula la temperatura a causa principalment
de la reducció de la temperatura per l’ombra
i la transpiració; influeixen en l’atenuació de
la contaminació acústica; ajuda a reduir el
volum d’aigües d’escorriment i de possibles
inundacions; o, incrementa la biodiversitat
urbana.
L’arbrat també millora la qualitat de vida i el
benestar de les persones, i estableixen
vincles entre els ciutadans i la natura.



Si considerem el verd públic (trama urbana i
parcs) l’espècie més representativa és el
plàtan (Platanus sp.), element emblemàtic de
la ciutat, amb gairebé 49.300 individus, un
20,8% del total (Pla director de l’arbrat de
Barcelona 2017 – 2037), tot i que la
tendència és que cap espècie superi el 15%
del total de la població. Això permetrà evitar
la situació de risc que es produiria si una
plaga o malura propaga una malaltia que
afecti una part important dels arbres si
aquests estan dominats per una sola espècie,
o fins i tot farà la població arbòria més
resilient davant els possibles efectes del canvi
climàtic.



Des d’ERC Gràcia tenim clar que cal conservar i
millorar el patrimoni natural del districte, i augmentar
el verd urbà ja que ocupem el novè lloc pel que fa a
metres quadrats de verd urbà per habitant. Les zones
verdes del districte no es distribueixen uniformement,
i precisament el barri de La Vila de Gràcia és on més
manca el verd. Una mancança greu tenint en compte
el context d’emergència climàtica actual, cal fer la
ciutat més resilient.

Per això, en el marc de la MPGM de la Rambla del Prat
també es va estudiar la pervivència del plataner de
l’interior d’illa, pel seu valor ecològic, en proporcionar
alimentació i refugi a multitud d’espècies animals,
especialment ocells. Tot i no ser un corredor biològic.



Cada espècie arbòria està
adaptada a desenvolupar-se en
unes condicions biogeogràfiques i
ambientals determinades. La
trama urbana, condiciona el seu
desenvolupament, així, factors
com l’amplada i orientació del
carrer, la disponibilitat de sòl, el
tipus de paviment, l’alçada dels
edificis, el grau d’insolació, el
nivell de trànsit... incideixen de
forma notable en la capacitat de
supervivència de cada espècie.



Els factors limitants no només incideixen en el
benestar de la part aèria de l’arbre, visible per
a tots els ciutadans, sinó també en el del
sistema radicular sobre el qual es fonamenta el
seu desenvolupament, i que sol passar
desapercebut. Tenir això en consideració quan
es fan intervencions en la via pública és clau
per mantenir l’arbrat en bones condicions.

El plàtan és una espècie de les més resistents i
més ben adaptades a les condicions urbanes.
Altres espècies arbòries, especialment les
autòctones, són molt necessàries, però en
general poc adients per a entorns urbans.



La proposta pendent d’aprovar el proper Consell
Plenari municipal, contempla que es conservi el
plataner centenari de l’interior d’illa, s’evita la tala, i
els tècnics asseguren que pràcticament no es veurà
afectat lateralment per la construcció de la promoció
pública d’habitatge. No obstant, cal tenir presents
diferents consideracions sobre la part aèria i la
subterrània de l’arbre, com hem dit.

Respecte la capçada, probablement caldrà aplicar una
reducció i reformació d’aquesta, respectant la forma
natural del plataner i sent el més proporcionat i
equilibrat possible. Aquesta poda de reestructuració,
però, no afectarà la seva persistència, i més tenint en
compte que els plataners són arbres molt resistents a
les podes, inclòs essent severes.



Les tècniques de poda tendeixen a
recuperar els arbres que anteriorment
estaven desequilibrats per antigues
podes dràstiques, com ara les que
pateixen aquesta espècie en ser
altament resistents a les podes. No
obstant, actualment la poda s’ha
encaminat a equilibrar progressivament
el volum de la brancada i superfície
foliar amb la resta de parts de l’arbre, de
manera que en alguns casos l’esporga es
limita a neteges.



Tot i les limitacions i condicionaments
de l’àmbit urbà, es cerca la
comptabilització del desenvolupa-
ment arbori amb les necessitats i
condicionaments urbans (persones,
habitatges, vials, serveis...).

Així, cal realitzar totes les operacions de
poda i formació dels arbres, de manera
que es garanteixin les distàncies de
seguretat recomanades. Per exemple,
s’ha de preveure que les capçades dels
arbres es mantinguin a una distància de
0,5m de la línia de vol d’aquests, i el
tronc a una distància mínima de 5m.



Altre part important a considerar, és el
sistema radicular de l’arbre, ja que és el
responsable del sosteniment (ancoratge)
i de proveir l’arbre d’aigua i nutrients del
sòl, per això la qualitat i la quantitat del
sòl són bàsics. Acostuma a ocupar un
espai equivalent o superior al de la part
aèria.

La ubicació del plataner centenari, en un
pati amb un sòl permeable, possibilita
disposar d’una reserva hídrica important,
i molt probablement les arrels estaran
més desenvolupades en aquesta direcció
(tal com indica el gràfic adjunt).



D’altra banda, també preocupa l’afectació dels
fonaments de l’edifici de nova construcció
d’habitatge públic.

Cal tenir en compte que els fonaments són diversos,
els elements subterranis que constitueixen la base
de suport d’una construcció sobre el terreny
s’adapten segons el tipus d’edifici que han de
sostenir i del terreny sobre el qual s’aixequen. Així,
per reduir al mínim una possible afectació sobre el
sistema radicular del plataner, podrien construir-se
bàsicament a la part de la façana davantera del
carrer de l’Àngel, assegurant la distribució de
càrregues a partir de l’estructura escollida.



4. Conclusions
Estem segurs que és un bon acord, la proposta recull les
demandes veïnals i estem segurs que hi ha una àmplia
aprovació de la proposta per part dels veïns i veïnes de la
Vila de Gràcia, com així ens ho estan fent arribar, ja que:

 Es conserva el plataner centenari.
 Es manté el pati interior de l’escola bressol.
 Es conserva el patrimoni cultural de Vallmitjana, posant-

lo en valor mitjançant un equipament obert al públic.
 Es permet la promoció pública d’habitatges, que tindrà

una profunditat inferior als 16m i en part l’alçada és de
PB+1, tot i que part té PB+2 i un habitatge estarà en una
3a planta.

 Es permet l’obertura del c. de l’Àngel fins al c. Astúries.
 Es desafecta un total de 71 habitatges.



Demanem disculpes als veïns per tots els malentesos i errors en la comunicació que
s’hagin produït. I els encoratgem a culminar el projecte d’aquesta MPGM compartint
l’estima pel patrimoni cultural i natural
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