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PROPOSTA MOCIÓ PER LA CONSERVACIÓ DE L’ARBORÈTUM 

 
Durant la legislatura 2003-07 per iniciativa del Consell Escolar Municipal on hi són 
representats tots els centres educatius i comunitat educativa des de la Llar d’infants fins 
l’escola de música passant també per, aleshores escola d’adults, malauradament clausurada 
en la següent legislatura.  Es va portar a terme un treball d’identificació, estudi, i posterior 
retolació dels arbres i arbustos del poble situats en els passejos, places i carrers, el que es va 
anomenar Arborètum urbà de Roda de Ter, en aquell moment únic a Catalunya ja que no es 
coneixia l’existència de cap altre arborètum urbà. 

Els objectius principals d’aquest treball eren per una banda enfortir la relació escola i entorn, 
també una oportunitat per oferir al poble el treball educatiu dels centres, i per l’altra 
fomentar el coneixement, respecte i l’estima per tot allò públic que ens pertany, compartim i 
gaudim tota la gent que vivim al poble. Evidentment es van desenvolupar també molts  
objectius curriculars dins els centres relacionats amb aquest treball.  

Atès el gran nombre d’alumnes, amb l’ajuda i guia dels docents, que van col·laborar en la 
confecció de l’arborètum, la importància del treball transversal del projecte. 

Atesa l’aportació pedagògica de l’arborètum. 

Atès els valors educatius, cívics, socials i de cohesió que ens aporta. 

Atès els canvis succeïts al llarg d’aquests anys (urbanístics, naturals...).  

Atès que tenir l’arborètum en tant mal estat provoca desídia i vandalisme just el contrari del 
que representa.   

Per tot això, el Grup Municipal d’ERC-Roda Republicana proposa al ple l’adopció dels següents 
acords: 

1. Que s’identifiquin totes les pilones i rajoles que estan en mal estat i es substitueixin 
per unes de noves o bé es reparin. 

2. L’actualització d’algunes pilones que ja no corresponen amb l’arbre o arbust, ja que no 
hi és, s’ha desplaçat o s’ha tallat.   

3. Que es faci un manteniment periòdic i que no es deixi malmetre.  

 

  

 


