Societat | | Actualitzat el 23/01/2019 a les 18:30

Denuncien que l'Ajuntament vol
talar dos grans arbres de la plaça
Catalunya
El Govern municipal desmenteix aquesta informació hores després que es
convoqués una concentració per demà al matí

La bastida de les obres de remodelació del Casino | @JuntsXCatRubi

L'Ajuntament voldria talar dos dels arbres de davant de l'edifici del Casino, una mèlia i un tiler,
amb l'objectiu que la gran lona que s'instal·larà a la bastida muntada per les obres de reforma de
l'equipament es vegi millor. En aquesta lona de grans dimensions, s'hi podria veure una imatge
del projecte de reforma de l'equipament.
Aquesta és la denúncia que han fet pràcticament tots els partits de l'oposició. L'AUP, Veïns per
Rubí, En Comú Podem, Junts Per Rubí i ERC han alertat de les intencions del Govern a través
de les seves xarxes socials, després d'haver rebut diversos avisos per part de veïns.

ÚLTIMA HORA! Denunciem que aquest dijous l'equip de govern vol tallar els arbres de davant del
Casino per tal que la lona propagandística que estan posant (pagada per tota la ciutadania) es
vegi millor. Una mostra més de les prioritats del @PSCRubi
https://www.rubitv.cat/noticia/384/denuncien/ajuntament/vol/talar/dos/grans/arbres/placa/catalunya
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(https://twitter.com/PSCRubi?ref_src=twsrc%5Etfw) #rubicity
(https://twitter.com/hashtag/rubicity?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #SaveVerdUrbà
(https://twitter.com/hashtag/SaveVerdUrb%C3%A0?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) ??
pic.twitter.com/uvr65kzn3u (https://t.co/uvr65kzn3u)
? AUP Rubí #SomPoble (@AUP_Rubi) 22 de gener de 2019
(https://twitter.com/AUP_Rubi/status/1087649091239268352?ref_src=twsrc%5Etfw)

Volem que el govern del @PSCRubi (https://twitter.com/PSCRubi?ref_src=twsrc%5Etfw) expliqui
si això és veritat. No és admissible de cap de les maneres. Demanem explicacions. Tenim poc
verd urbà, com per anar tallant més arbres. #Rubicity
(https://twitter.com/hashtag/Rubicity?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) https://t.co/mpRNRwe0X7
(https://t.co/mpRNRwe0X7)
? Veïns per Rubí - VR (@veinsxrubi) 22 de gener de 2019
(https://twitter.com/veinsxrubi/status/1087663714327805952?ref_src=twsrc%5Etfw)

Hola @ajrubi (https://twitter.com/AjRubi?ref_src=twsrc%5Etfw) , si la vostra idea d'una ciutat
millor és una ciutat amb menys arbres, no compteu amb nosaltres. I menys per tapar la mala
gestió. #NoEsTallaCapArbreDeLaPlaçaDelCasino
(https://twitter.com/hashtag/NoEsTallaCapArbreDeLaPla%C3%A7aDelCasino?src=hash&ref_src=
twsrc%5Etfw) pic.twitter.com/Sae0PnZOU4 (https://t.co/Sae0PnZOU4)
? En Comú Podem Rubí (@comurubi) 22 de gener de 2019
(https://twitter.com/comurubi/status/1087662983860445184?ref_src=twsrc%5Etfw)

?? Com ja vam advertir la setmana passada, pagarem entre tots la campanya electoral del PSOE
i tallaran arbres de la Plaça Catalunya?
La ciutat necessita més verd urbà? i recuperar equipaments pels rubinencs #Rubicity
(https://twitter.com/hashtag/Rubicity?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/iPFiGa2oTg (https://t.co/iPFiGa2oTg)
? Junts per Rubí (@JuntsXCatRubi) 22 de gener de 2019
(https://twitter.com/JuntsXCatRubi/status/1087711817001037825?ref_src=twsrc%5Etfw)

Sabem que l'Ajuntament vol talar dos arbres de la pl. Catalunya.
Hem preguntat al Xavi Cots, expert en aquestes temes sobre la qüestió. En aquest enllaç pots trobar
la seva resposta https://t.co/TJ6x2Ybca0 (https://t.co/TJ6x2Ybca0) #rubicity
(https://twitter.com/hashtag/rubicity?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #DespertaRubí
(https://twitter.com/hashtag/DespertaRub%C3%AD?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
? xcorbera ? (@xcorbera) 22 de gener de 2019
(https://twitter.com/xcorbera/status/1087845028091830275?ref_src=twsrc%5Etfw)
Amb tot plegat, les diverses formacions polítiques han fet una crida a concentrar-se davant del
Casino demà a les 10h, per tal d'evitar l'actuació. Finalment el Govern municipal ha desmentit que
existís cap intenció de talar els arbres.
https://www.rubitv.cat/noticia/384/denuncien/ajuntament/vol/talar/dos/grans/arbres/placa/catalunya
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L'Ajuntament de Rubí desmenteix cap tala dels arbres situats davant del Casino #rubicity
(https://twitter.com/hashtag/rubicity?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
? Ajuntament de Rubí (@AjRubi) 23 de gener de 2019
(https://twitter.com/AjRubi/status/1088125123369095168?ref_src=twsrc%5Etfw)
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