
13

EL VALOR DE LES BANQUETES ARBRADES

Des de l’associació la Banqueta ens fa especial il·lusió convi-
dar-vos a l’exposició “El valor de les banquetes arbrades”, que 
es mostrarà durant els dies de Festa Major. Com potser heu de-
duït pel títol, l’exposició sorgeix d’una iniciativa que hem dut a 
terme aquest darrer any, amb la qual sota el mateix nom hem 
presentat un petit documental (per als més avesats a les no-
ves tecnologies, posem l’enllaç en format QR al final d’aquest 
pàgina) i una sèrie de xerrades destinades a il·lustrar l’enorme 
potencial que tenen les nostres apreciades i estimades fileres 
arbrades que acompanyen el plàcid pas de l’aigua a la Quarta 
Sèquia o al Canal Principal. 

Donar valor a les banquetes arbrades és, en certa manera, el que hem fet en els 
nostres 25 anys d’història. Una tasca sovint dura, però que hem dut a terme 
amb molt esforç i optimisme, i creiem que amb resultats més que satisfactoris. 
Com ho valorem? Doncs veiem que el Parc de la Banqueta cada cop és més 
transitat, i no només per la gent de Juneda, sinó per persones de fora vila i de 
llocs força llunyans, que s’apropen a conèixer aquest bell passeig que tenim. 
Un altre fet que ens ajuda a ser optimistes és que se l’hagi declarat Bé Cultural 
d’Interès Local, o el despertar lent però creixent per part de les administracions 
públiques per preservar i promocionar aquest espai. També veiem més 
sensibilitat i estima cap als arbres del Canal, tal com mostra el naixement de 
la plataforma Canal Viu. O van sorgint iniciatives turístiques lligades al Parc 
de la Banqueta, en hoteleria, hípica o cicloturisme. Malauradament, aquests 
indicadors positius no ens permeten quedar-nos de braços plegats ni abaixar 
la guàrdia, i aquí ens permetrem citar el nostre estimat i recordat Tati: “el 
nostre terme és ple d’arbres, però la majoria poden desaparèixer de la nit al 
dia a causa dels devastadors efectes del mercat”. 
Tornant a l’exposició, us direm que la seva part principal serà una sèrie 
d’imatges que intentaran fer-vos valorar el que tenim i pensar on hem de 
centrar els nostres esforços en els propers anys. Molta imatge i poc text. Ens 
agradaria que reflexionéssiu i traguéssiu les vostres pròpies conclusions, 
conscienciar-vos una mica més de la importància de preservar aquests espais 
i, per què no?, animar-vos a implicar-vos més activament en el manteniment 
del nostre Parc.
Finalment, volem acabar aquesta col·laboració en aquestes pàgines citant un 
paràgraf també publicat en un programa de Festa Major. Les següents línies 
van ser escrites el 1934 per l’il·lustre junedenc Dr. Josep Cornudella: “una 
arbreda és un tresor artístic i higiènic, una font de salut, un patrimoni de 
la col·lectivitat, que hauria d’ésser com un monument nacional, [...] és un 
recer imponderable per al cos i per a l’ànima”.
Tan sols ens queda desitjar-vos que gaudiu d’aquests dies i passeu una bona i 
divertida Festa Major.
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