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Un plàtan amb nom de dona
Jo admiro el plàtan vell, el seu tronc ferreny, heroi de guerres
i vencedor del temps ... Isabel Oliva escrivia això el gener
2012 per a l’acció Plantem la Pau, pensant en els plàtans
de la Devesa de Girona, el parc urbà més gran de Catalunya, però quan Oliva atribueix a un plàtan la condició d’heroi que ha guanyat la batalla del temps es podia referir a
d’altres plàtans, per exemple el de la plaça del Mercat del
Lleó.
El plàtan de la plaça del Mercat probablement sigui
un dels més coneguts i concorreguts. Segons la fitxa de
l’Ajuntament del 2007, és un platanus x hispanica, de 19 m
d’alçada i 26,60 m, el diàmetre de la capçada. En ser un
arbre caducifoli, es mostra despullat durant una bona part
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de l’any, i és llavors quan més bé es pot apreciar la seva
escorça, la soca esplèndida, i unes branques corpulentes
difícils de comptar perquè s’entortolliguen entre elles.
Aquest arbre singular va estar a punt de desaparèixer i
va ser gràcies a la persevarança de Montserrat Pumarola
que va aconseguir restar dempeus.
La seva reivindicació comença el 14 d’octubre de 1987
quan Pumarola escriu a la DG de Política Territrorial preguntant-los si el plàtan està catalogat com a arbre monumental de Catalunya i en cas de no ser-ho què hauria de
fer per sol.licitar-ho atès que, degut a la construcció d’un
aparcament a la zona el plàtan està en perill. Hi torna a
insistir el 24 de novembre. El desembre rep una carta amb
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data de sortida del 23, de la DG de Política Forestal del
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en la qual
li comuniquen que el 4 de novembre van traslladar el seu
missatge a la Secció Territorial del Medi Natural a Girona,
per tal que estudiin la proposta i iniciin, si escau, l’expedient
d’arbre monumental en alguna de les categories previstes de
protecció. Les missives continuen. El gener de 1988, Pumarola en rep una dels Serveis Territorials de Girona amb
data de sortida de 19 de gener. Li comuniquen que s’està
preparant el catàleg dels arbres locals més interessants,
en el qual possiblement s’hi incorpori el plàtan i que l’esmentada incorporació haurà d’anar avalada per l’Ajuntament.
El 2 de març, ella s’adreça a l’alcalde Joaquim Nadal

exposant-li els fets i demanant-li si la pot informar de
quines gestions s’han fet des del consistori gironí. El juny
de 1988 Montserrat Pumarola rep una notificació signada
pel secretari de l’Ajuntament, de data de sortida 6 de juny,
expedient 7141, comunicant-li que la Comissió de Govern
del 2 de juny va acordar: Declarar arbre d’interès local, (...)
el plàtan situat a la marge esquerra del riu Onyar, al costat
del Mercat d’Abastaments, ateses les característiques de
l’arbre i estètiques en el seu entorn.
El 2 de març de 1990, el DOGC publicava l’inventari dels
arbres d’interés de Catalunya. El plàtan de la plaça del
Mercat hi consta. Montserrat Pumarola havia aconseguit
que la seva reivindicació arribés a bon port.
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