MOCIÓ PER RESOLDRE ELS PROBLEMES OCASIONATS PELS PLATANERS
SITUATS A L’ENTORN DEL ATC HOSPITALENSE
El 15 de maig del 2017 l’ATC Hospitalense i un grup de pares i mares de van
presentar una instància, sotasignada per 305 persones, en aquest ajuntament
demanant la poda anual dels arbres de tipus plataners situats a l’interior de les
instal·lacions esportives de l’ATC Hospitalense.
Aquesta demanda neix de la gran preocupació que tenen aquests pares i mares i el
club vers la greu problemàtica que provoca aquest tipus d’arbre durant la seva floració
i fructificació, especialment en aquells infants i adults amb problemes d’al·lèrgia.
Els plataners produeixen altíssimes quantitats de pol·len que poden desembocar en:
rinitis, atacas d’esternuts, picor de nas i ulls, rinoconjuntivitis, dolor de gola, atacs forts
de tos, picor de paladar i malestar generalitzat i irratibilitat.
El pol·len que genera aquest tipus d’arbre no és ni sa ni segur. Aquesta ja seria, de per
si, una raó per poder dur a terme actuacions sobre aquest tipus d’arbrat però és que, a
més, es dóna la particularitat que aquests arbres estan situats a l’interior i en les
immediacions d’una zona esportiva amb nens practicant esport durant el qual, el cos
incrementa la demanda d’oxigen, augmenta la freqüència respiratòria i es posen en
marxa tots els músculs respiratoris, augmentant així molt més la inhalació del pol·len i,
per conseqüència, augmentant els símptomes d’aquesta al·lèrgia abans descrits.
En alguns casos, algun infant s’ha vist obligat a abandonar el terreny de joc donat que
aquests símptomes, en especial el dolor de gola, l’ofec i la tos no li han permès
continuar amb l’activitat, inclús algun àrbitre ha fet constar la impracticabilitat del joc en
aquestes condicions en el seu acta del partit.
Davant d’això, cal posar en valor la gran importància que té vetllar per la salut de la
ciutadania (especialment els més petits) i intentar solucionar aquesta problemàtica
abans que alguns dels problemes que hem descrit es pugui agreujar i haguem de
lamentar que algun d’aquests infants pugui ofegar-se o se li produeixi un problema de
salut greu.
A més, els problemes ocasionats per la floració i fructificació dels plataners no només
afecta als infants que van a practicar esport si no que també afecten als assistents i
demés persones que passegen pel seu entorn.
A hores d’ara, i tot i la instància presentada, aquesta problemàtica persisteix sense
que s’hagi fet cap actuació per solucionar-la.
El ple a proposta del grup municipal CiU-PDeCAT adopta els següents acods:
PRIMER. SEGON.- Instar l’Ajuntament de l’Hospitalet a realitzar un estudi per tal de
poder dur a terme la substitució d’aquest tipus d’arbre per uns altres que no ocasionin
tants problemes per la salut de la ciutadania, assegurant la compensació prèvia a la
zona de la mateixa cobertura verda que ha de desaparèixer. Un cop realitzat l’estudi,
es donarà a conèixer a l’ATC Hospitalense i grups municipals i, en el cas que sigui
viable la substitució, s’informarà del termini de temps en el qual aquesta es durà a
terme.

SEGON PRIMER- Instar l’Ajuntament de l’Hospitalet a, mentre no es dugui a terme la
substitució dels platanes, fer la poda dels arbres plataners del camp de l’Atlètico
Centro Hospitalense per tal d’evitar els nombrosos problemes de salut que provoquen
durant la seva època de floració i fructificació.
TERCER.- Donar trasllat dels acords d’aquesta moció a l’ATC Hospitalense així com a
les associacions de veïns de la ciutat, al Consell Esportiu de l’Hospitalet i a la
Federació Catalana de Futbol.

