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carretera de Fonteta,
marge del camí que su rt del Pont Vell cap al Puig d'en Vidal,
carrer Marquès de Cruïlles,
placeta Sant Josep,
carretera de Cruïlles,
els baixants de la riera, entre els dos ponts,

— els carrers i places de les urbanitzacions següents:
horta de can Cabrera,
horta de can Salomó,
la Terrera,
Torre Bisbal.
Els arbres no agraden a tothom . Això és evident. Però tampoc agrada a
tothom la m úsica o el futbo l. I tam bé és evident que per aquest m otiu no s'han
de sup rim ir aquestes dues m anifestacions. A d ’altres els fan nosa. El capri
ci de poder aparcar el cotxe on hiha un arbre o de su p rim ir l ’entrebanc
que
hi ha davant de casa. A ls veïns els porta problem es: fu lle s seques,brutícia,
zones fosques a la nit, cridòria d ’ocells a l'e s tiu ...
Si hem de supeditar a aquest concepte egoista la planificació de La Bisbal,
crearem una ciu ta t de carrers despullats de verdor, a l'e s til Texas de les pellícules de l'O est americà. La nostra civilitza ció els haurà asfaltat per tre u re ’n
la pols i el fang, però no deixaran de te n ir la buidor dels decorats nord-americans, la poca pe rson alita t de les coses fetes amb pressa.
De l'arbre cal ve u re ’n la part positiva. Els problem es vénen com pensats pels
m olts avantatges. Remarco en prim er lloc el benefici que porta l’arbre en l ’oxi
genació de l'atm osfera. La funció de pantalla protectora dels raigs del sol. Els
xafogosos dies d'estiu passen m illo r en un carrer amb arbres.
Els avantatges de tipus estè tic com són m atisació de la llum, presència del
color verd; augmenten quan són arbres de m utació estacional: despullats a
l'hivern, flo rs a la primavera, fulles a l'e stiu ...
Us imagineu una ciu ta t sense arbres?
A La Bisbal hi anem en camí!
J. F. A.
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