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d’ARENYS DE MUNT

Que el Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, en sessió ordinària de data 16/02/2017,
primera convocatòria, ha pres, amb els vots favorables dels grups municipals ERC, CUP,
PDeCAT, PSC i dels regidors no adscrits Sr. Josep M. “Ximenis” Jiménez i Gil i la Sra.
Esther Sánchez i Sánchez, amb l’abstenció del grup PP i a proposta dels regidors no
adscrits Sr. Josep M. “Ximenis” Jiménez i Gil i la Sra. Esther Sánchez i Sánchez, el
següent acord, a reserva de l’aprovació definitiva de l’acta, el qual es transcriu a
continuació:
“MOCIÓ DELS REGIDORS SR. JOSEP MANEL “XIMENIS” JIMÉNEZ I GIL I SRA.
ESTHER SÁNCHEZ I SÁNCHEZ PER DECLARAR EL ROURE DE GERNIKA I EL GRAN
EUCALIPTUS DEL PARC DE CAN JALPÍ ARBRES MONUMENTALS DE CATALUNYA I
PER ESTUDIAR LA IMPORTÀNCIA MEDIAMBIENTAL DELS JARDINS DE CAN JALPÍ
PER PRESERVAR-LOS PEL FUTUR.
Arenys de Munt és posseïdor d’un plançó de l’original del Roure de Gernika, des de les
acaballes del segle XIX. Ho és gràcies als desitjos, o les excentricitats (tal com diu la
pàgina web de l’Ajuntament) del Sr. August Borras-Jalpí de Mercader i de l’enyorança
que patia la seva esposa basca, la Sra. Sofia de Algorta i de Albaroa, que trobava a faltar
el seu país, Euskadi.
El Roure de Gernika és el símbol tradicional de les institucions basques i del compromís
nacional del seu poble enfront dels esdeveniments de la història. És el símbol màxim del
poble basc.
I ara també és un símbol important d’Arenys de Munt, fet constatable atès que el 2004, el
president del Parlament català, el Sr. Ernest Benach, i el president del Parlament Basc, el
Sr. Juan Maria Atutxa, van venir a Arenys de Munt per realitzar un acte d’homenatge el
nostre roure de Gernika.
També s'ha de tenir en compte que aquest roure és un arbre catalogat pel Consell
Comarcal del Maresme com a arbre protegit d'interès comarcal, des del 23 de juliol del
1996, tal com apareix al catàleg d’arbres monumentals i arbres declarats protegits del
2011.
Ara, el Roure de Gernika de Can Jalpí, és un referent per molts dels veïns d’Arenys de
Munt, també ho és tot el seu entorn i els jardins que hi ha al voltant del llac que es va
sembrar, també a finals del segle XIX, de plantes exòtiques i bosquets.
No fa gaires dies, el prestigiós ambientòleg Martí Boada, va fer-li una visita i, a part de
destacar la importància biològica i històrica que té el Roure de Gernika a nivell de tot el
país, va destacar els aspectes ecològics i de diversitat que té tot l’entorn i es va
sorprendre, ja que segons el seu criteri, a tocar del llac hi ha l’eucaliptus més gran de tot
el Principat i que tots dos arbres haurien d’estar protegits com a arbres singulars de tot
Catalunya, així com parts dels jardins.
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Per refermar aquestes opinions s’hauria de fer un estudi biològic de tot l’entorn dels
jardins de Can Jalpí per saber exactament la seva importància mediambiental i poder en
el futur fer actuacions futures per preservar-los. Un estudi que no s’hauria de fer des de
l’Ajuntament sinó des de les institucions acadèmiques, tutelant l’estudi de final de carrera
o de doctorat per part d’algun estudiant de ciències ambientals, per algun acadèmic
especialista en aquesta matèria, per garantir que sigui gratuït i objectiu en el seu anàlisi.
Atès el Decret 214/1987, de 9 de juny, sobre declaració d'arbres monumentals de
Catalunya que en el seu article 1 diu que ‘es consideraran arbres monumentals els que,
per les mides excepcionals dins de la seva espècie o per la seva edat, història o
particularitat científica són mereixedors de mesures de protecció’,
Atès que en el seu article 2 diu ‘Els arbres declarats monumentals es consideraran
protegits’ i que ‘aquesta protecció implica la prohibició de tallar-los i d’arrencar-los
totalment o parcial, així com danyar-los per qualsevol mitjà’.
Atès que en el seu article 3 diu ‘La declaració dels arbres monumentals es farà per Ordre
del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, d’ofici o a petició dels propietaris on
radiquin les finques’ i afegeix que ‘prèviament a la declaració es podran demanar
informes als Departaments de botànica de les Universitat catalanes, a les entitats locals
afectades i a les associacions de protecció de la natura ...’
Atès que el Decret 47/1988, d’11 de febrer, sobre declaració d’arbres d’interès comarcal i
local, en el seu article 1 diu: ‘l’administració pública competent podrà declarar arbres
d'interès comarcal o d'interès local els exemplars que, per la seva particularitat científica o
la seva història, per les mides excepcionals dins la seva espècie o per la seva edat,
són mereixedors de mesures de protecció’.
Atès que en el seu article 2 diu: ‘Els arbres declarats d'interès comarcal o d'interès local
es consideraran protegits.’ i ‘Aquesta protecció implica la prohibició de tallar-los o
arrencar-los totalment o parcial, així com de danyar-los per qualsevol mitjà.’
Atès que en el seu article 3 diu: ‘La declaració dels arbres d'interès local es farà per acord
de l'ajuntament corresponent, d'ofici o a petició dels propietaris del terreny on radiqui
l'arbre’.
Atès que el propietari dels terrenys on s’ubiquen aquests jardins, el Roure de Gernika i
aquest gran eucaliptus, és l’Ajuntament d’Arenys de Munt.
Atès que només el Roure de Gernika actualment ja és un arbre catalogat pel Consell
Comarcal del Maresme com a arbre protegit d'interès comarcal des del 23 de juliol del
1996, però no ho és com a arbre monumental de Catalunya.
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És per tots els motius exposats que els regidors Josep Manel Ximenis i Gil i Esther
Sánchez i Sánchez en representació del Grup majoritari de persones que es van
presentar a les eleccions del 24 de maig del 2015 sota les sigles de la Candidatura
d’Unitat Popular (CUP-PA) per Arenys de Munt, càrrec electe escollit per la CUP d'Arenys
de Munt, proposa al Ple l'adopció dels següents acords:
Primer.- Demanar, com a propietaris dels Jardins de Can Jalpí, al Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, que inici els tràmits per declarar arbres monumentals
catalans el Roure de Gernika i el gran eucaliptus que hi ha a tocar del llac.
Segon.- Fins que no es materialitzi aquesta declaració, declarar arbre d’interès local el
gran eucaliptus dels Jardins de Can Jalpí per garantir la seva protecció, en compliment
del Decret 47/1988, d’11 de febrer, sobre declaració d’arbres d’interès comarcal i local.
Tercer.- Sol·licitar a una universitat catalana, al seu Departament de Ciències ambientals,
col·laboració per a què algun estudiant o grup d’estudiants pugui realitzar un estudi
ambiental sobre els jardins de Can Jalpí, les plantes que el conformen i la biodiversitat
existent, establint les mesures adequades per protegir-los i preservar-los de cara al futur.
Quart.- Fer arribar aquests acords al Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la
Generalitat de Catalunya.”
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