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RESUM
Inventari, protecció i gestió dels arbres monumentals de Catalunya des del 1987 (primera declaració).
És la continuació de la ponència del 2005 (II Trobada d’Alcalá de Henares) i s’insisteix ara, amb exemples concrets, en les
actuacions més freqüents de conservació (en relació amb: entorn general i entorn pròxim, sòl i aigua, malures i plagues,
sustentació, fenòmens atmosfèrics, incendis, arbre un cop ha mort). Noves maneres de conscienciació a través d’Internet.
PARAULES CLAU: arbres monumentals, arbres d’interès, arbres protegits, arbres singulars, conservació d’arbres,
malures, plagues, Catalunya, Generalitat de Catalunya.
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INTRODUCCIÓ
Des de sempre hi ha hagut alguns arbres
als quals s’ha respectat d’una manera especial, són
arbres-monument amb nom propi. A Catalunya, el
Pi de les Tres Branques, el Roure de Can Codorniu
o l’Alzina del Mas de Borbó són arbres molt
coneguts. En terres llunyanes hi ha arbres de
dimensions sorprenents: les sequoies nordamericanes, alguns eucaliptus d’Austràlia de més
110 m d’alçària, els baobabs africans de 33 m de
perímetre de tronc o un taxodi mexicà amb 40 m
de tronc. Existeixen alguns exemplars gegants dels
quals encara queden restes vives, com el Castagno
dei Cento Cavalli de Sicília, de 55 m de perímetre
de tronc. Per les seves capçades, alguns ficus són
arbres-bosc amb 2 ha de projecció de capçada i
arrels columnars.
Mes enllà de la profunda significació dels
arbres i les plantes per a l’home, esmentaré la
plasmació de l’arbre en escuts i blasons, en
representació de països (Garoé, Guernikako
Arbola, Pi de les Tres Branques), de ciutats i de
pobles. Algunes espècies són un símbol de pau
(olivera), d’acollida (xiprer, palmera), del lloc del
darrer repòs (xiprer, teix), curadores de malalties

(roures guaridors). Molts han estat immortalitzats
en versos («El pi de Formentor»).
Altres han estat plantats en commemoració de
grans esdeveniments, de batalles, de canvis polítics
(arbres de la llibertat, en general plàtans, disputats
en l’època de conflictes entre liberals i carlistes).
La mitologia celta rendeix culte als arbres i al
bosc. Tenim arbres sagrats en diferents creences i
religions, també els arbres com a transmissors
d’energia, etc. En fi, diversos països tenen arbres
oficials, són els arbres nacionals, estatals,
emblemes florals o símbols a les banderes.

Arbre de la Llibertat, Llançà, Alt Empordà
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Si abans potser va ser la poesia qui
enaltia l’arbre, avui dia, com més endavant
veurem, els arbres singulars també són realçats per
les modernes tècniques de comunicació.

Fem ara una mica d’història: a Catalunya
la protecció oficial es va iniciar el 1987 amb la
primera ordre de declaració basada en el decret del
mateix any sobre protecció d’arbres monumentals;
posteriorment es va completar el 1988 i el 1989
(decrets sobre arbres i arbredes monumentals,
d’interès comarcal i d’interès local). Aquests
decrets es basen en la nostra Llei 12/1985, d’espais
naturals.
Deu anys després d’aquesta primera
protecció, per posar en comú la problemàtica que
sorgeix al voltant del tema dels arbres
monumentals i singulars, va tenir lloc el 1997 el I
Simpòsium de Barcelona, i el 2005, la II Trobada
d’Alcalá de Henares.

Aquest text està concebut com una
continuació del que es va presentar el 2005, amb la
qual cosa les qüestions que es van tractar aleshores,
aquí figuraran de manera molt resumida. Donarem
una visió general actual i ens estendrem més en els
problemes que ens presenta el manteniment
d’aquests arbres i, consegüentment, en les
actuacions més freqüents dutes a terme. De la
mateixa manera, a la bibliografia només constarà la
que hagi aparegut des d’aleshores i les possibles
omissions detectades. En el cas dels annexos
només s’inclouen els tres annexos (A-1, 2 i 4) que
poden proporcionar informació nova.

Avui dia, la protecció dels arbres
monumentals ja ha arribat a ser bastant coneguda
pel públic en general i, com a mínim en el nostre
cas, ja trobem el terme definit en el nostre
diccionari normatiu, tal com reproduïm aquí:

arbre m.
[…]
1 6 arbre monumental Arbre
notable, per les mides excepcionals dins de la seva
espècie, per l’edat, la història o la particularitat científica i
declarat expressament protegit. El Roure de Can
Codorniu és un arbre monumental.
Diccionari de la llengua catalana, 2007, 2a ed.
(DIEC2)

PROTECCIÓ DELS ARBRES SINGULARS DE
CATALUNYA
Abans de res, i tal com ja vam avançar a la
ponència d’Alcalá de Henares, quan esmentem i
comparem quantitats, parlarem del nombre de
declaracions de protecció dutes a terme, sense tenir
en compte si corresponen a un únic exemplar, a un
grup o a una arbreda.
A Catalunya, en aplicació de la legislació
de protecció d’arbres monumentals (decrets
214/1987 i 129/1989) en aquest moment tenim 198
declaracions (xifra que inclou 213 arbres, cinc
declaracions més previstes (amb set arbres) i dues
arbredes. Tal com fèiem el recompte abans,
correspondria a: 213 + 7 = 220 arbres i 2 arbredes.
La primera declaració es va efectuar el 20
d’octubre del 1987 i, fins avui, gairebé una trentena
d’arbres declarats han mort. Només dues de les 41
comarques existents (el Barcelonès i el Segrià) no
tenen cap arbre monumental declarat.
Si a més d’aquestes 198 declaracions
d’arbres monumentals tenim en compte altres nivells
i tipus de protecció, les xifres superen les 1.000
declaracions: 937 declaracions d’arbres i 165
d’arbredes, repartits en 41 comarques i 209
municipis (Catalunya té 41 comarques que agrupen
947 municipis).

Així doncs, si tenim en compte la nova
manera de fer el recompte i la reparació d’errors
detectats, des del 1987 (any de la primera protecció),
el 1997 (Simpòsium de Barcelona), el 2005
(Trobada d’Alcalá de Henares) fins al 2008
(desembre), l’evolució quantitativa ha estat la
següent (taula 1):
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L’evolució anual de declaracions es pot observar a les gràfiques següents (quan hi ha canvis en la
categoria de protecció, a la gràfica poden aparèixer nombres negatius):

Evolució anual de declaracions
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Independentment de si tenen alguna
mena de protecció, nosaltres tenim inventariats
(2008, desembre): 1.840 arbres, però si afegim els
que ens consten com a esmentats arribem als
4.000.
Des del 2005 hem incorporat cinc
declaracions futures (corresponen a set arbres
monumentals) entre els quals hi ha dues espècies
noves que no tenien representant monumental: la
blada o auró de fulla petita (Acer opalus subsp.
granatense) i el server (Sorbus domestica). La
relació completa apareix en l’annex 1 i correspon
als arbres següents: Auró de Josepó, Cedre Borni,
Pi Camat, Servera del Barranc de Franxo, i el
Cedre del Jardí dels Salesians (monestir de
Poblet). Vegeu la làmina 6.
ARBRES
I
ARBREDES
D’INTERÈS
COMARCAL I LOCAL I ALTRES PROTECCIONS

Encara que no sempre hi hagi una
protecció oficial d’arbres singulars, diversos
organismes i persones particulars han fet
inventaris, publicacions comarcals o locals (l’Alt
Empordà, l’Anoia, el Baix Empordà, el Maresme,
el Pallars Sobirà, el Pla de l’Estany, el Solsonès) o
d’algunes zones (Montnegre, Montseny, el Pirineu,
els Ports, etc.; vegeu la bibliografia).

En l’annex 2 trobarem un resum
quantitatiu de tots els arbres declarats de
Catalunya (dels que en tenim coneixement) per
comarques i municipis.
Sempre s’ha de tenir present que les
declaracions tenen, de vegades, un nivell
d’importància molt diferent i que també es
protegeixen, en molts casos, arbres de propietat
pública. Un pas important seria la mentalització
dels nostres polítics locals per poder disposar dels
mecanismes legals i econòmics necessaris per
evitar la desaparició d’exemplars interessants de
propietat privada.
A la taula 2 es recullen els municipis
amb més de deu declaracions (AM, DM, AC, DC,
AL, DL; en alguns casos han basat la protecció en
la legislació del sòl o la cultural: AUC, DUC).

Considerem que és en aquest àmbit
comarcal i local on fàcilment pot augmentar el
nombre d’arbres protegits. Al final de l’annex 2 hi
ha una relació d’altres municipis en què
informacions diverses esmenten arbres i arbredes
singulars (en plans diversos, plans urbanístics,
estudis, inventaris, publicacions comarcals o
locals, articles de divulgació, llocs webs, etc.).

Eduard Parés Español

CARACTERITZACIÓ DELS ARBRES
SINGULARS. DIMENSIONS I CARACTERÍSTIQUES FONAMENTALS. RÀNQUING
Tradicionalment, les característiques
biomètriques principals dels arbres s’han concretat
en tres paràmetres: alçària total (h), volt del canó
(c) i amplada de la capçada (C = amplada
mitjana dels dos diàmetres o amplades
perpendiculars). Altres mesures o característiques
són: alçària fins a la creu, alçària fins a la primera
branca, ramificació i quantitat de branques
principals, regularitat de la capçada, perímetre de
la soca, etc., i naturalment la localització i

l’espècie. El significat de cada dimensió va ser
àmpliament exposat a la ponència del 2005.
L’alçària total, el volt normal del
canó (a 1,30 m o on el tronc faci rabassa) i
l’amplada mitjana de la capçada són els
paràmetres bàsics comparables, i una vegada
«regularitzades» les mesures (en cas de
l’existència d’inflors anormals), ens permeten
comparar els exemplars i aconseguir el rànquing
corresponent (annex 4 i la seva llegenda).

h: alçària
total
ps
n
c: volt o perímetre del canó (a 1,30 m del terra)
[c : volt o perímetre de la soca]
C : capçada a nivell (amplada)
C : capçada perpendicular (amplada)

capçada (amplada mitjana)

Figura. Mesures principals

- Mesurant alçàries (hipsòmetre de Blume-Leiss i mira). Làm. 5
MARC LEGAL
Els decrets esmentats més amunt són els
següents:
Decret 214/1987, 9 de juny, sobre declaració
d’arbres monumentals (DOGC 857, 29.6.1987).
Decret 47/1988, d’11 de febrer, sobre declaració
d’arbres d’interès comarcal i local (DOGC 961,
4.3.1988).
Decret 120/1989, de 17 d’abril, sobre declaració
d’arbredes monumentals, d’interès comarcal i
d’interès local (DOGC 1150, 2.6.1989).
Aquests decrets faculten el Departament
de Medi Ambient i Habitatge (DMAH), els
consells comarcals i els ajuntaments, a declarar
protegits, i a tutelar, els exemplars que, per les
dimensions excepcionals entre els de la seva
espècie o per la seva edat, història o particularitat
científica, són mereixedors de mesures de
protecció. Aquesta protecció implica la prohibició
de tallar-los i arrencar-los totalment o parcialment,
com també de danyar-los per qualsevol mitjà.

EL DMAH declara i protegeix els arbres
monumentals mitjançant ordres, les quals es
publiquen al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya (DOGC), i en què s’hi fa constar el
nom de l’arbre, l’espècie, la ubicació i les
coordenades UTM. A cada ordre es fa publicitat
de l’inventari d’arbres i arbredes d’interès
comarcal i local. Les ordres són les següents:
Ordre de 20 octubre 1987 (DOGC 910, 4.11.1987).
Ordre de 30 agost 1988 (DOGC 1042, 12.9.1988).
Ordre de 8 febrer 1990 (DOGC 1262, 2.3.1990).
Ordre de 19 abril 1991 (DOGC 1440, 8.5.1991).
Ordre de 3 desembre 1992 (DOGC 1687,
28.12.1992).
Ordre de 18 gener 1995 (DOGC 2005, 30.1.1995;
correcció d’errades al DOGC 2035, 5.4.1995).
Ordre de 3 setembre 1997 (DOGC 2480,
22.9.1997).
Ordre de 6 juliol 2000 (DOGC 3189, 24.7.2000).
Ordre de 2 maig 2005 (DOGC 4393, 27.5.2005).
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La figura de monument natural (antiga
Llei 4/1989) ara actualitzada per la Llei 42/2007, de
13 de desembre, del patrimoni natural i de la
biodiversitat, seria la més idònia per a la protecció
dels arbres monumentals (art. 33; BOE 299,
14.12.2007), però de moment no s’ha utilitzat a
Catalunya.
ALTRES TIPUS DE PROTECCIÓ
Actualment és freqüent la protecció
efectuada en el marc de plans urbanístics
municipals (sia com a elements vegetals d’interès
botànic o cultural, o d’acord amb la legislació del
patrimoni cultural en el cas de jardins i parcs
històrics).
La Devesa de Girona va ser declarada jardí
artístic nacional per un decret del Ministeri
d’Educació i Ciència el 1943. Aquí hi ha els plàtans
Platanus x hispanica, que considerem que són els
nostres arbres més alts: 56,5 m. El Parc Samà, a
Cambrils (el Baix Camp), està qualificat com a
jardí històric protegit com a bé d’interès cultural
(DOGC núm. 1615, 6.7.1992)
A tot això s’han d’afegir les espècies
d’arbres que estan protegides genèricament. A
Catalunya estan protegits tots els exemplars de teix
(Taxus baccata) i de grèvol (Ilex aquifolium).
També el margalló (Chamaerops humilis) presenta
cert grau de protecció perquè el seu aprofitament
està restringit. El Pla d’espais d’interès natural
(PEIN) estableix la protecció de diverses espècies
vegetals en espais naturals concrets, alguns dels
quals poden arrbiar a tenir port arbori. És el cas de:
Juniperus macrocarpa (EIN Cap de Creus),
Juniperus phoenicea subsp. lycia (EIN TamaritPunta de la Mora), Fraxinus oxycarpa (EIN Delta
de l’Ebre), Prunus lusitanica (EIN les Guilleries), i
Tamarix boveana (EIN Delta de l’Ebre). També hi
ha arbredes o bosquets interessants: Albereda de
Santes Creus, Aiguamúrcia (Alt Camp); Boixeda de
Valielles (bosquet de boix), Montmajor,
(Berguedà), enclavat al Solsonès; Teixeda
(bosquets de teixos) de Miserclòs (Montagut,
Garrotxa) i les Teixedes del Cosp i de la Baga de
Cardó, a Rasquera i Benifallet (Ribera d’Ebre, Baix
Ebre).
SEGUIMENT I PROBLEMES ACTUALS
En un primer moment les administracions
declaren arbres monumentals, i a partir d’aleshores
n’haurien de fer un seguiment de l’estat fitosanitari
i biomecànic. És important la preservació del vigor
d’aquests exemplars i efectuar les actuacions

necessàries per a la seva conservació, que tenen per
objectiu minimitzar el risc de danys (només cal
pensar en les dimensions a les quals poden arribar i
l’edat dels exemplars, com també l’alta freqüència
de visitants).
Depenent de l’especialització que
requereixi la feina que cal fer, nosaltres proposem
una empresa pròxima al lloc, o bé, si requereix
una feina complicada o perillosa (cablatges,
escalada, etc.), es recorre a empreses
especialitzades en conservació i tractament
d’arbres singulars. Totes les actuacions s’han de
fer amb la supervisió de l’Administració que ha
declarat l’arbre.
En el cas dels arbres monumentals, per
fer tractaments silvícoles i fitosanitaris cal
l’autorització del DMAH, que així mateix pot
concedir ajudes als propietaris per a la
conservació i la millora de l’arbre en qüestió, o bé
fer directament les feines.
Les actuacions no s’han de demorar, ja
que, a més de l’efecte material del dany, que cal
reparar, el propietari, que veu en perill l’arbre que
la família ha cuidat durant generacions, exigeix
solucions ràpides (velocitat que no sempre és
possible: s’ha de fer una sol·licitud, veure la
solució més adequada, tramitar-se una proposta
econòmica i buscar l’empresa que farà les feines
necessàries).
De vegades, el propietari d’un arbre
espera a donar la seva conformitat per declarar-lo
quan el perill és imminent (perquè veu, per
exemple, que un vial el pot afectar, o simplement
quan li suposa una despesa) i no en el moment en
què va ser requerit per a la protecció, quan sense
cap tractament o amb poca despesa l’arbre hauria
pogut seguir avui en perfecte estat.
ACTUACIONS MÉS FREQÜENTS
Les actuacions poden ser nombroses i de
diversa naturalesa en funció del problema
plantejat. A continuació, de manera simplificada i
en cinc parts exposarem els problemes més
freqüents i les actuacions i donarem exemples
aplicats als nostres arbres. Es tracta d’«actuacionsexemples» que, en general, estan reflectides a les
fotografies corresponents (estat primitiu de
l’arbre, actuació, detall, etc.). Vegeu les làmines
1-7.

Eduard Parés Español

a. Entorn general de l’arbre

L’arbre i les infraestructures
Quan es redacten projectes d’urbanització,
polígons industrials, infraestructures lineals
(carreteres, gasoductes, línies elèctriques, etc.),
s’hauria de tenir en compte, a l’estudi d’impacte
ambiental, l’existència d’arbres protegits com
també dels que encara no gaudeixen de protecció,
però són susceptibles de tenir-ne. No sol
representar gaire problema desviar el traçat i
respectar l’entorn de l’arbre. En els casos
d’urbanitzacions i polígons industrials, n’hi hauria
prou amb deixar una illa, una rotonda o una plaça
suficientment àmplia al voltant, i si no hi ha cap
altra solució, es pot arribar a trasplantar, cosa que
no hauria de representar un problema econòmic per
a obres d’aquest tipus, les quals disposen de
notables pressupostos.
- Pi de Mestres, Vilallonga del Camp, el
Tarragonès (previsió d’aixecar les torres de suport
de la línia d’alta tensió per separar els cables de la
capçada de l’arbre). Làm. 1
- Plataners de les Begudes, Sant Joan Despí, el
Baix Llobregat (arbres declarats d’interès local,
desviació d’una conducció d’aigua). Làm. 1
b. Entorn pròxim de l’arbre

Condicionament de l’entorn i freqüentació
Un problema important que tenen alguns
d’aquests arbres venerables és la hiperfreqüentació.
Tant l’afluència massiva, en un grau més alt o més
baix, de persones al voltant (fins i tot, de vegades, a
sobre), com l’aparcament indegut de vehicles
acaben comportant molts inconvenients per a la
supervivència de l’arbre.
D’altra banda, els casos de negligència o
de vandalisme no són fets esporàdics. Si hi ha el
risc d’un excés de visitants, s’ha de procedir a
adequar l’entorn per evitar danys. Amb petites
actuacions es pot resoldre el problema (algun tipus
de tanca o barana més o menys laxa, tractament del
sòl proper a l’arbre, rètols amb consells de
comportament, etc.). Pujar dalt d’aquests arbres,
fer-hi inscripcions al tronc, penjar-se de les
branques o arrencar-ne alguna part ocasiona, en tots
els casos, danys als arbres i posa en perill la seva
subsistència.

També poden caldre actuacions per
disminuir la competència directa de la vegetació
més pròxima (tallant el matollar, arbres menors o
rebrots pròxims) o per evitar la proximitat i
l’aparcament de vehicles motoritzats (amb la
col·locació, potser, d’unes simples pedres de prou
mida). En alguns casos (forts pendents o a prop
d’un torrent o riera) cal evitar l’erosió del terreny
on s’assenta l’arbre (amb taulons de fusta, una
escullera, etc.). En cas d’obres, transport de
materials o moviment de màquines pesades a prop
de l’arbre s’han de prendre mesures de protecció.
- Lo Parot, Horta de San Joan, la Terra Alta
(barana de protecció). Làm. 4
- Alzina del Mas de Borbó, l’Aleixar, el Baix
Camp (1989; 2004: tancament de protecció).
Làm. 1
- Faig Pare, la Sénia, el Montsià (excessiva
freqüentació, problemes d’erosió). Làm. 1
- Castanyer del Pla de Sant Nicolau, Sant
Miquel de Campmajor, el Pla de l’Estany
(adequació de l’entorn). Làm. 1

Retolació
És important que l’arbre tingui un rètol informatiu,
encara que només sigui amb el nom, el número,
l’Administració que l’ha declarat, l’espècie, el
municipi i el nom del propietari (podeu veure uns
exemples a l’annex 5 (2005)). En alguns casos,
això permet actuar ràpidament i evitar que l’arbre
sigui «tractat» igual que la resta d’arbres pròxims
no protegits (podes dràstiques, pela, etc.). En un
sentit semblant, els arbres considerats singulars de
parcs de l’àrea metropolitana de Barcelona, encara
que alguns no estiguin oficialment protegits, tenen
a prop una estaca pintada de verd, fet que serveix
per advertir el personal de manteniment del parc
que és un element singular i diferenciat de la resta
d’arbres.
Així mateix, seria convenient que hi
hagués senyals a les carreteres d’accés. Per això
vam arribar a confeccionar un senyal anàleg als
informatius de trànsit amb el símbol d’arbre
monumental. També a Aragó hem vist un senyal
similar a les carreteres i els camins d’accés.
De manera complementària es pot fer
necessari «recordar» certs principis als visitants
amb rètols que indiquin: «Perill, caiguda de
branques», «No pugeu a l’arbre», etc.
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- Cartells, exemples (informatiu, de direcció,
recordatori). Làm. 1, 2, 3

Sòl, disponibilitat d’aigua
En general, el sòl de l’arbre no hauria de
presentar cap problema (després de potser segles de
vida de l’exemplar), però de vegades aquests
problemes poden sorgir com a resultat d’un
increment de la compactació causada pel trepig
(potser ocasionat per la divulgació que suposa una
protecció recent), un canvi del nivell superficial per
aportació natural de sediments o artificial per
aportació de terres. Això pot provocar problemes
diversos: impermeabilització, asfixia radicular, etc.
En aquest cas s’imposen mesures d’esponjament,
retirada de sediments, addició de mulch i adobs. El
problema principal del sòl sol ser la compactació i
la pèrdua de matèria orgànica per excessiva neteja,
erosió, etc.
- Pi de Bofarull, Reus, el Baix Camp (1987; 2007:
retirada de sediments, perforacions per esponjar el
sòl, adobs, mulch). Làm. 2
Sovint la disponibilitat d’aigua per a
aquests exemplars sol ser bona, però pot donar-se
alguna acció pròxima o no tan pròxima que fa que
disminueixi aquesta disponibilitat (desviaments de
corrents d’aigua disponible per a l’arbre,
disminució del nivell de la capa freàtica). Malgrat
el presumible equilibri d’aquests arbres anyencs
amb el medi, en els últims anys hem anat
recomanant el reg a l’estiu per compensar l’estrès
hídric de les èpoques de sequera successives que
hem patit —canvi climàtic?—.
Unes altres vegades, en canvi, la
disponibilitat hídrica augmenta a causa de la
implantació de reg per a la gespa acompanyant, reg
(i adobatge) que pot ser excessiu per a l’arbre i que
augmenta el risc de danys causats per fongs del sòl.
A sota de la capçada de l’arbre el millor és no
tenir-hi gespa, en tot cas, si l’arbre necessités adob,
hauria de ser natural o d’alliberament lent.
c. Actuacions sobre l’arbre

Estat fitosanitari
Els arbres monumentals són arbres en
etapes avançades de maduresa, amb la qual cosa la

producció neta de l’arbre és molt baixa (o fins i tot,
negativa) i això significa una capacitat baixa de
reaccionar davant de plagues i malalties. Davant
d’aquesta situació, les primeres actuacions han
d’anar orientades a la recuperació o el manteniment
del vigor de l’arbre. A continuació, si és necessari,
s’hi aplicaran tractaments sanitaris, des dels
purament mecànics, tractament de ferides i cavitats
importants, o eliminació de vesc (Viscum album),
fins als tractaments biològics i químics. Un
inconvenient afegit en aquest tipus d’arbres, quan
són molt alts, és la dificultat del tractament
fitosanitari.
- Pi de Montbrió, Flix, la Ribera d’Ebre
(eliminació de vesc, rètol). Làm. 1
Per la importància per als nostres arbres
monumentals, destaquem succintament algunes
plagues o malalties:
Oms: grafiosi, escolítids La grafiosi és una
malaltia molt virulenta; és l’efecte combinat de
coleòpters escolítids (Scolytus scolytus, S.
multistriatus) i soques agressives del fong de la
grafiosi Ophiostoma ulmi (Ceratocystis ulmi) i és
responsable de la disminució de la població
mundial d’oms. El coleòpter galeruca (Galerucella
luteola) és un defoliador freqüent que debilita els
oms i afavoreix l’atac posterior del fong. El més
recomanable és l’actuació preventiva: tractar de
mantenir els arbres vigorosos i efectuar
fumigacions preventives quan hi hagi risc d’atac.
Quan la infecció ja s’hagi iniciat se n’ha d’evitar la
propagació mitjançant la poda i la crema de les
branques afectades i la tallada i la crema dels
exemplars irrecuperables. Malgrat aquestes
mesures, ja només ens queden dos oms declarats
monumentals. També, la sola infestació
d’escolítids pot arribar a provocar la mort de
l’arbre.
- Om de Burjasénia, l’Aldea, el Baix Ebre (poda)
i Om de Peramea, Baix Pallars, el Pallars Sobirà
(únics
supervivents
dels
cincs
declarats
monumentals). Làm. 2
- Om de la Plana, Tàrrega, el Pla d’Urgell (atac
fulminant de grafiosi, l’única solució és la tallada
pel perill que pugui representar). Làm. 2
- Albereda de Santes Creus, Aiguamúrcia, l’Alt
Camp (grans oms, que encara subsisteixen, tractats
de manera preventiva contra escolítids).
- Grafiosi de l’om, seccions de branques on
s’aprecien
els
símptomes.
Làm.
7
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Alzines i roures: banyarriquer del roure
(Cerambyx cerdo) Coleòpter que ataca
principalment arbres malalts i decrèpits com ara els
arbres monumentals al final de la seva vida o arbres
debilitats. Les enormes i profundes galeries que
produeix poden provocar una disminució important
de la resistència mecènica de les branques
gruixudes. El tractament és complicat (és difícil
arribar fins a les larves). S’intenta, mitjançant una
sonda, introduir-hi l’insecticida (o més
modernament nemàtodes), i un fungicida adequat
per evitar podridures associades a la fusta
circumdant de les galeries.
Aquest coleòpter, tot i que és força
abundant, està protegit a Europa pel Conveni de
Berna i la Directiva hàbitats. Per fer-ne
tractaments cal obtenir el permís corresponent.
- Roure de Ca n’Oriol, Rubí, el Vallès
Occidental (tronc clivellat per galeries de
Cerambyx cerdo). Làm. 2
- Cerambyx cerdo (banyariquer del roure,
important perforador del roure). Làm. 7
Alzina: caparreta de l’alzina (Kermococcus
vermilio) Els atacs afecten assecant els
branquillons i les fulles de la brotada de l’any
de l’alzina Quecus ilex subsp. ilex. Si l’atac és
important, pot arribar a matar l’arbre. Els atacs
solen baixar d’intensitat quan l’estiu és humit.
El tractament és complicat i és convenient
repetir-lo: el primer el mes de juny i l’altre al
cap d’un mes. Aquesta espècie formava part de
les espècies d’insectes habituals de l’alzina que
no ocasionaven danys importants, però ara ja es
considera una plaga. Ho estem considerant com
un bon marcador del canvi climàtic. Es va
detectar per primer cop a l’Alzina de Mas de
Borbó (1997).
- Kermococcus
l’alzina). Làm. 7

vermilio

(caparreta

de

Xiprers: assecada Malaltia causada per un
conjunt de fongs, pugons (el més freqüent és
Cinara cupressi), caparretes, perforadors
(Phloeosinus sp.) i àcars afavorits per condicions
meteorològiques adverses o quan els arbres no
estan en un ambient adequat (amb temperatures
baixes o sòls sorrencs i poc superficials) o quan
s’apliquen regs excessius o que mullen el

fullatge. El fong principal a Catalunya és
Pestalotiopsis guepinii i menys abundant
Seridium cardinale (Coryneum c.). La lluita
contra aquesta plaga passa una vegada més pels
tractaments
preventius
amb
productes
fitosanitaris específics.
Castanyer: xancre Cryphonectria parasitica
(Endothia parasitica) És una malaltia fúngica que
s’inicia amb la penetració en l’hoste a través de
ferides al tronc i les branques. Allí es manifesta la
malaltia en forma de xancre i el fong anella la zona
i n’impedeix la circulació de la saba. El control
d’aquesta malaltia ha anat evolucionant, i avui dia
s’ha arribat al tractament biològic; es tracta
d’inocular soques del fong hipovirulentes al voltant
dels xancres.
Plàtans: antracnosi Apiognomonia veneta
(Discula platani) és un fong que ataca les fulles i
els brots i provoca xancres als branquillons i els
asseca. Oïdi Erysiphe platani (Microsphaera platani)
és un fong que cobreix les fulles amb el seu miceli
blanquinós i que afecta el vigor de l’arbre en
disminuir-ne l’activitat fotosintètica. La manera de
combatre’l és mitjançant un fungicida que s’aplica
sobre el fullatge. Tigre del plàtan (Corythuca ciliata)
és un insecte xuclador de la saba de les fulles que
també les grogueja i pot arribar a provocar-ne la
caiguda prematura. Es va detectar per primera vegada
(1979) a la península Ibérica als plàtans de la Devesa
de Girona, que són els arbres més alts de Catalunya:
56,5 m.
- Apiognomonia veneta (antracnosi del plàtan,
danys a les fulles). Làm. 7
- Erysiphe platani (oïdi, danys a les fulles). Làm.
7
- Corythuca ciliata (tigre del plàtan, insecte
xuclador). Làm. 7
Altres plagues i malalties: com podem observar, i
d’altra banda és lògic, les plagues i malalties són
les mateixes que afecten tots els arbres, però en
certa manera agreujades per la vellesa de l’arbre.
Plagues d’insectes:
Defoliadors: processionària del pi o eruga
del pi (Thaumetopoea pitycampa, pins i cedres);
eruga peluda del suro (Lymantria dispar; alzines i
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sureres); Lymantria monacha (limàntria dels pins,
pi roig, sobretot per sobre dels 1.100 m); Tortrix
viridana (surera i roure martinenc, també alzines).

- Lymantria dispar (eruga peluda del suro,
defoliador d’alzina i suro). Làm. 7
- Thaumetopoea pityocampa (eruga del pi).
Làm. 7
Xucladors: pugons (Cinara cedri i Cedrobium
laportei; cedres); pugons en avets; caparreta i
pugons en baladres.
Perforadors: a més dels ja esmentats:
Perforadors (lepidòpters): Zeuzera pyrina
(barrinador de la fusta; oms, oliveres, garrovers,
etc.), Cossus cossus (base de troncs envellits
sobretot de pollancres i salzes), Platypus sp.,
(sureres acabades de pelar), Paysandisia archon
(eruga barrinadora de les palmeres, pot afectar el
margalló); Sesia apiformis (perforador de
pollancres adults).
Perforadors (coleòpters): escolítids Tomicus
piniperda, T. minor (pins de llocs amb clima fred) i
T. destruens (zona de la costa). Ips acuminatus
(sobretot pi roig per sobre dels 1.200 m). Ips
sexdentatus (pins sobretot al litoral). El cerambícid
Phoracantha
semipunctata
(eucaliptus).
El
curculiònid Rhynchophorus ferrugineus, (morrut
roig de la palmera; palmeres).

- Tomicus destruens (perforador del pi). Làm.
7

- Rhynchophorus ferrugineus (preinstal·lació
d’aspersors en una palmera per al tractament
contra el morrut). Làm. 7
- Ips sexdentatus (perforador del pi). Làm. 7
Malalties per fongs:
Nectria cinnabarina (xancre rosat, ascomicet,
necrosi del ligne en frondoses), Sphaerpsis
sapinea (Diplodia pinea, assecada del brots del pi,
deuteromicets, assecada de les fulles i curvatura
dels brots a coníferes).
Podridures: poden ser importants als arbres vells;
són ocasionades per fongs basidiomicets:
Podridures (arrels i tronc): podridura blanca de les
arrels (Armillaria mellea (alzinoi), A. tabescens
(flota de surera), perilloses, tot tipus d’arbres).
Podridures (tronc i fusta): podridures diverses de la
fusta causades per diversos fongs de la fusta (bolets
de soca i d’esca), com ara els poliporals: Fomes
fomentarius, Fomitopsis pinicola (Ungulina

marginata),
Ganoderma
sp.,
Laetiporus
sulphureus, Phaeolus schweinitzii, Polyporus. sp.,
etc.; gloeofillals: Gloeophyllum sepiarium (Lenzites
sepiaria), etc.; himenoquetals: Inonotus hispidus
(Polyporus h.), Phellinus igniarius, Porodaedalea
pini (Phellinus pini); etc. i russulals:
Heterobasidion annosum (Fomes annosus).

Estat biomecànic
Un altra causa d’actuació sobre els arbres
monumentals són els problemes biomecànics.
Un arbre, amb el pas del temps, pels
agents atmosfèrics, sobretot el vent i altres
accidents, pateix ruptures, caigudes de branques i,
fins i tot, pot arribar a ser abatut, amb el
consegüent perill per a les persones i els seus
béns. Naturalment atacs previs de fongs o insectes
poden haver debilitat les arrels, l’estructura del
tronc o les branques que amb el vent acaben per
trencar-se. Es tracta de contrarestar aquests
efectes i, si és possible, intentar prevenir-los
mitjançant inspeccions periòdiques i poder
prendre les precaucions adequades.
En primer lloc, una persona experta ha de
fer una anàlisi visual per detectar danys, plagues i
malalties i possibles riscos. Amb un martell de
goma per pegar contra el tronc es pot detectar
l’existència de cavitats o fusta poc densa. El
resistògraf és un aparell que mesura la densitatresistència de la fusta. Amb tot això l’expert
podrà recomanar les pautes d’actuació.
Vent Potser és la causa més visible que ocasiona
danys als arbres madurs. Aquests exemplars són
com grans veles que oposen resistència al vent. El
cas extrem és el de bufaruts; tenim constància de
com a mínim tres fenòmens d’aquest tipus en
arbres monumentals declarats.
- Pi del Boter, Riudoms, el Baix Camp (1998:
escullera de protecció contra avingudes;
29.3.2001, arrencat de soca-rel per un bufarut.
Làm. 4
- Plàtan de la Font de la Pineda, Bigues i
Riells, el Vallès Oriental (22.9.1992: va resistir
un bufarut, però li va quedar clavada en una
branca, a uns 5 m, una aixada que el vent va
aixecar; també va resultar afectada la cantonada
de la casa pròxima i van desaparèixer els arbres
menors
propers).
Làm.
4
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Podes (o cirurgia arbòria) Són una de les
actuacions més comuns i tenen com a objectiu
reequilibrar la capçada, eliminar branques amb risc
de ruptura o anar reduint la capçada de l’arbre amb
l’edat (imitant o fins i tot forçant el que es donaria
naturalment a l’arbre) i tractant d’evitar que no es
produeixi una caiguda posterior no controlada amb
el perill que això suposa. Aquestes feines les ha de
fer personal molt especialitzat.
- Lledoner de l’Esparra, Riudarenes, la Selva
(1812: plantat per celebrar la primera Constitució
espanyola promulgada per les Corts de Cadis; el
2007 es va trencar una de les branques principals,
a causa del vent i de la greu infecció per
Ganoderma sp., que va caure sobre la façana de la
casa, fet que va obligar a fer una reducció dràstica
de la capçada). Làm. 3
- Roure de Can Codorniu, Sant Sadurní d’Anoia,
l’Alt Penedès (1987; arbre emblemàtic que rep
tractaments del sòl, contra plagues i podes
puntuals). Làm. 2
Un altre tipus d’actuació, també molt
comú, són els suports o peus drets a les branques
gruixudes des del terra; els ancoratges mitjançant
cables de l’arbre al terra, en pilars de suport entre
les branques. Això pot fer-se mitjançant cables de
diferents tipus: metàl·lics; de cordes de polipropilè
(Cobra) o de poliamida (Gefa) materials dissenyats
específicament per al suport d’arbres, treballen com
a suport i com a amortidors del moviment atès que
eviten que es donin fuetades; abraçadores, etc. La
tria s’ha de fer en funció dels objectius que es
persegueixin i els avantatges i inconvenients que
presenta cada cas. Una combinació d’ancoratges i
de cosida de les parts que tendeixen a separar-se
pot ser necessària.
- Pi del Perillo, Alfara de Carles, el Baix Ebre
(suports i cables, rètol). Làm. 2
- Lledoner de l’Estació, Rajadell, el Bages (amb
abraçadores rígides.). Làm. 3
- Alzina de la Casa Nova de Vilafreser,
Vilademuls, el Pla de l’Estany (2008: ruptura
d’una branca principal i cables metàl·lics.). Làm. 3
- Perelloner del Cisterer, Prades, el Baix Camp
(cable de subjecció). Làm. 3Pi Gros del Retaule, la Sénia, el Montsià (Pinus
nigra: és el més alt i més gruixut viu; cables de
suport ancorats a les roques per impedir la torsió
de l’arbre, cosit amb barres roscades inoxidables
per evitar l’obertura de la fissura). Làm. 2

- Baladre de Balada, Sant Jaume d’Enveja, el
Montsià (apuntalament, tractaments contra
cotxinilla i pugó). Làm. 3
- Pi d’en Xandri, Sant Cugat del Vallès, el Vallès
Occidental (arbre d’interès local i comarcal, peus
de suport després de patir un atemptat el 1992: un
gran tall transversal fet amb motoserra a la base).
Làm. 3
- Pi de la Palanca, Sant Pere de Ribes, el Garraf
(cable de subjecció). Làm. 3
Llamps Molts arbres singulars queden afectats i
fins i tot moren per un llamp; solen ser els arbres
més alts de la zona. Per això, en alguns casos
comptats cal instal·lar parallamps que poden ser
individuals o zonals, que arriben a protegir fins a
una distància de 150 m. Els parallamps s’han de
certificar per determinar que la presa de terra és
suficient. A banda de la instal·lació, se n’ha de fer
el manteniment.
- Avet de Masjoan, Espinelves, Osona (protecció
amb parallamps zonal).
- Avets de Das, Das, la Cerdanya (2005: un dels
avets va quedar afectat per un llamp, protecció
amb parallamps individuals). Làm. 5
- Pi de Can Gallego, Cabrera d’Anoia, l’Anoia
(1995: poda; 8.9.1999: la direcció helicoïdal del
camí del llamp va matar l’arbre). Làm. 5
- Sequoia de Tortadès, Vilanova de Sau, Osona
(la sequoia més alta, amb 48 m, va ser decapitada
per un llamp l’octubre del 1990).
Calamarsa Algunes espècies d’arbres, com ara el
pi pinyoner americà, són bastant sensibles a la
calamarsa; les ferides produïdes poden matar la
branca a partir del punt d’impacte. És, a més, un
factor d’entrada de malalties, com l’ocasionada
per Sphaerpsis sapinea (Diplodia pinea) als pins.
Neu Les nevades fortes, especialment de neu
humida, afecten sobretot, les espècies poc
adaptades a aquest fenomen, com ara les alzines i
el pi pinyoner, fet que provoca ruptures
importants.
Incendis Diversos arbres declarats monumentals
van morir en incendis forestals.
- Pi del Rèvol, Cardona, el Bages (Pinus nigra:
va ser el més alt: 35 m) i Pi de les Tres
Branques de Freixinet, Riner, el Solsonès
(afectats pels catastròfics incendis del 1994).
Làm.
4
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Obres pròximes Quan a prop d’un arbre singular
s’efectua una obra, transport de materials o
moviment de màquines pesades, ineludiblement
s’han de prendre mesures de protecció, tant per
evitar la compactació del sòl, com el dany directe
per cops que puguin ferir-los.
d. L’arbre un cop ha mort
Per acabar, ens referirem a com cal
gestionar els arbres monumentals que moren.
Evidentment, aquests arbres van perdent resistència
mecànica, amb la qual cosa cal estudiar si és possible
deixar-los drets prenent mesures per minimitzar els
danys per despreniments de branques (podes, tancat,
etc.). En el cas d’arbres que, pel seu estat de manca
de resistència, corrin el perill de ser aterrats (pel
vent), s’hauran de tallar, operació que pot aprofitarse per obtenir rodanxes o seccions del tronc com a
testimoni, que una vegada tractades poden exposarse en museus locals (perquè aquestes seccions es
puguin conservar, cal un assecatge adequat i el
tractament contra insectes i fongs destructors de la
fusta morta).
- Pi de les Tres Branques, Castellar del Riu, el
Berguedà (tot i que ja estava mort, se’l va
declarar pel seu caràcter simbòlic; anàlisi del
tronc mitjançant resistògraf). Làm. 4
- Avet Noble del Noguer, Viladrau, Osona
(mort dret, es va haver de tallar pel perill que
representava).
- Pi del Baró, Vilallonga del Camp, el
Tarragonès (arbre mort, primer deixat dret; al
final se’n guardaren rodanxes). Làm. 4
- Pi d’en Burc, Santa Cristina d’Aro, el Baix
Empordà (Pinus pinea: el de més grossor de
canó de Catalunya; 1980: abatut per la
tramuntana, secció del tronc). Làm. 4
- Castanyer d’Índia de Masjoan, Espinelves,
Osona (al final s’ha convertit en un suport per a
un nial). Làm. 5
Les causes de les baixes o del decaïment
progressiu són: vellesa, oms afectats per grafiosi,
incendis forestals, llamps, agents atmosfèrics
(tornados locals, sequera, gelades), plagues
d’insectes, malures per fongs, xocs de màquines
d’obres, etc., o, freqüentment, combinacions
d’aquestes. Els casos de vellesa corresponen a una
falta continuada de vitalitat que es manifesta per la
podridura de les arrels, la sequedat de les branques i

la falta de reacció de l’arbre davant de l’atac
d’insectes defoliadors i perforadors, encara que
hagin estat sotmesos a tractaments reiteradament.
e. Altres
A més d’actuacions davant danys produïts
recentment, hauríem de mirar de preveure els danys
futurs. Cada any es procura que personal
professional especialitzat faci un estudi-revisió
d’uns quants exemplars: estat, resistència
biomecànica, detecció de problemes que puguin
necessitar una actuació posterior, etc. El sistema de
valoració es basa en l’observació de l’estructura de
l’arbre, des de les parts més grans i perdurables fins a
les més petites i caduques. Algunes de les variables
que es valoren són: distribució de la massa foliar,
tipus de fulles i disposició, creixement dels brots,
activitat i tipus d’escorça, regressió apical, plagues i
malalties, presència de fusta de reacció, presència de
fongs corticals i xilòfags, variació de la cromaticitat
tardorenca, etc. El conjunt de variables permeten
dictaminar l’estat general de l’arbre i, el que és més
important, la tendència del conjunt o de part
d’aquestes variables.
DIVULGACIÓ, VALOR SIMBÒLIC
L’interès pels arbres singulars continua.
De fet, van augmentant els inventaris d’arbres
d’interès
local
per
les
catalogacions
d’ajuntaments. La premsa es fa ressò de notícies
que afecten aquests arbres, sobretot quan els
aguaita alguna amenaça. A la bibliografia hem
afegit les noves publicacions aparegudes en els
tres últims anys.
Fins ara, l’arbre donava lloc a pàgines
literàries, poesies, etc., però actualment Internet
s’ha revelat com un element poderós i eficaç de
conscienciació de cara a la protecció. Hem tingut
dos casos destacats: a Barcelona, és el cas d’un
ginjoler (Ziziphus jujuba), el Ginjoler del carrer
Arimon, 7 (districte de Sarrià - Sant Gervasi), el
qual l’Ajuntament ha protegit després d’una
campanya veïnal al carrer, a Internet i a la premsa.
Aquest notable exemplar estava (i està) situat al
pati d’una casa que es va tirar a terra per edificarhi cases adossades i ha significat que no es podran
construir totes. Un altre cas recent ha esta el del Pi
de Mestres (Vilallonga del Camp, el Tarragonès),
arbre monumental des del 1997, en part situat
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a sota d’una línia elèctrica d’alta tensió (360 kV).
Després d’una intensa campanya, Red Eléctrica
Española s’ha compromès a elevar les torres de
suport pròximes per augmentar la separació dels
cables conductors i la capçada de l’arbre, amb la
qual cosa s’evitarà tocar l’arbre. La campanya va
recollir milers de firmes i correus electrònics a
favor de no tocar l’arbre.
- Ginjoler del carrer Arimon 7, Sarrià - Sant
Gervasi, Barcelona (amenaçat per una edificació,
protegit després d’una campanya de reivindicació
veïnal. Làm. 5
- Pi de Mestres, Vilallonga del Camp, el
Tarragonès (reivindicació popular). Làm. 1
Si amb aquestes línies podem despertar
inquietuds, exposant els problemes de la gestió dels
nostres arbres monumentals, divulgant tota la
informació que pugui servir perquè totes les
persones interessades en el tema puguin conèixer i
visitar els arbres que els impressionen, haurem
aconseguit un dels nostres objectius.
No sempre la protecció oficial és una
garantia total de conservació, al contrari, molts
cops la conservació d’un exemplar s’ha assolit
gràcies al reconeixement i preocupació dels «amics
dels arbres», propietaris, entitats o simples
particulars, qui, amb els seus coneixements i
interès, han aconseguit que un exemplar perduri
fins al nostres dies. En ocasions, això també s’ha
aconseguit a partir de les discussions reals o
virtuals sobre el tema (actualment Internet també és
un gran aliat dels arbres singulars).
Alguns dels arbres esmentats, avui ja són
història o estan a punt de ser-ho, només en quedarà
la documentació escrita, les fotografies i potser
algun testimoni de la seva fusta. Aquestes línies
serveixen també d’acta d’aquests successos arboris.
Per acabar, repeteixo els versos dedicats
pel poeta Miquel Costa i Llobera (1875) al Pi de
Formentor (Pollença, Mallorca, Illes Balears):
EL PI DE FORMENTOR
Mon cor estima un arbre! Més vell que l’olivera,
més poderós que el roure; més verd que el
taronger,
conserva de ses fulles l’eterna primavera
i lluita amb les ventades que atupen la ribera,
com un gegant guerrer.
[...]

l

Arbre sublim! Del geni n’és ell la viva imatge:
domina les muntanyes i aguaita l’infinit;
per ell la terra és dura, mes besa son ramatge
el cel que l’enamora i té el llamp i l’oratge
per glòria i per delit. [...]
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Annex 1. Arbres i arbredes monumentals de Catalunya (2008)
Llegenda al final

Vegeu § “Jornades d’Arbres monumentals” > Annexos:
[ca, es] A1
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Annex 2. Arbres declarats protegits (Catalunya, resum quantitatiu, des. 2008)
Llegenda: al final

Vegeu § “Jornades d’Arbres monumentals” > Annexos:
[ca, es] A2
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1Annex

4. Rànquing de Catalunya (2008)

(per a la interpretació, vegeu Ponència i Llegenda al final de l'annex)Cal tenir present que hi ha espècies poc representades(La dimensió de la capçada és la de l'amplada
mitjana (C;a diferència de rànquings anteriors a 2004 en els quals era l'amplada màxima (Cmax)).Per donar continuïtat a la informació, no hem eliminat encara alguns arbres de
rànquings anteriors)

Vegeu § “Jornades d’Arbres monumentals” > Annexos:
[ca, es] A4
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1. Pi de Mestres, Vilallonga del Camp (previsió d’aixecar torres d’alta tensió; reivindicació popular)
2. Faig Pare, la Sénia (erosió)
3. Alzina del Mas de Borbó, l’Aleixar (1989; 2004 tancament de protecció)
4. Castanyer del Pla de Sant Nicolau, Sant Miquel de Campmajor (adequació de l’entorn)
5. Rètol recordatori (exemple)
6. Plataners de les Begudes, Sant Joan Despí (arbres d’interès local, desviació d’una conducció d’aigua)
7. Pi de Montbrió, Flix (eliminació de vesc; rètol)
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1. Pi de Bofarull, Reus (1987; retirada de sediments, perforacions per esponjar el sòl, adobs, mulch)
2. Om de Burjasénia, l’Aldea (1987; un dels dos oms declarats monumentals supervivents; poda)
3. Pi Gros del Retaule, la Sénia (cables de suport ancorats a les roques, cosit amb barres roscades)
4. Roure de Can Codorniu, Sant Sadurní d’Anoia (1987; arbre emblemàtic, tractaments del sòl, contra plagues i
cirurgia)
5. Pi del Perillo, Alfara de Carles (suports i cables; rètol)
6. Om de la Plana, Tàrrega (grafiosi, única solució: tallada pel perill que pot representar)
7. Roure de Ca n’Oriol, Rubí (tronc clivellat per galeries de Cerambyx cerdo)
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1. Baladre de Balada, Sant Jaume d’Enveja (apuntalament, tractaments contra cotxinilla i pugó)
2. Pi d’en Xandri, Sant Cugat del Vallès (arbre d’interès comarcal i local, peus de suport després de l’atemptat)
3. Alzina de la Casa Nova de Vilafreser, Vilademuls (2008, ruptura branca principal i cables metàl·lics)
4. Lledoner de l’Estació, Rajadell (abraçadores rígides)
5. Perelloner del Cisterer, Prades (cable de subjecció, rètol)
6. Pi de la Palanca, Sant Pere de Ribes (cable de subjecció)
7. Lledoner de l’Esparra, Riudarenes (1812: plantat com a celebració de la primera Constitució espanyola. 2007
ruptura branques principals pel vent, que va obligar a una retallada dràstica de la seva capçada)
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1. Plàtan de la Font de la Pineda, Bigues i Riells (1992 va resistir un bufarut)
2. Pi de les Tres Branques de Freixinet, Riner (afectat pels incendis del 1994)
3. Pi del Rèvol, Cardona (afectat pels incendis del 1994, Pinus nigra: va ser el més alt, 35 m)
4. Pi del Baró, Vilallonga del Camp (arbre mort, primer deixat dret, posteriorment tallat a rodanxes)
5. Pi d’en Burc, Santa Cristina d’Aro (1980 abatut per la tramuntana; secció del tronc)
6. Pi de les Tres Branques, Castellar del Riu (tot i que ja estava mort, es va declarar pel seu caràcter simbòlic;
anàlisi del tronc mitjançant resistògraf)
7. Pi del Boter, Riudoms (1998 escullera contra avingudes; 2001 arrencat per un bufarut)
8. Lo Parot, Horta de Sant Joan (barana de protecció)
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1. Avets de Das, Das (2005 un avet va quedar afectat per un llamp, protecció amb parallamps individuals)
2. Mesurant alçàries (hipsòmetre de Blume-Leiss i mira)
3. Castanyer d’Índia de Masjoan, Espinelves (al final s’ha convertit en un suport per a un nial)
4. Ginjoler del c. Arimon 7, Sarrià - Sant Gervasi, Barcelona (amenaçat per una edificació; protegit després d’una
campanya veïnal)
5. Pi de Can Gallego, Cabrera d’Anoia (1995 poda; 1999 afectat i mort per un llamp)
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1. Auró de Josepó, Horta de Sant Joan, la Terra Alta (futura declaració)
2. Cedre Borni, Vinyols i els Arcs, el Baix Camp (futura declaració)
3. Pi Camat, Ames, la Terra Alta (futura declaració)
4. Servera del Barranc de Franxo, Horta de Sant Joan, la Terra Alta (futura declaració)
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1. Tomicus destruens (perforador del pi)
2. Apiognomonia veneta (antracnosi del plàtan, danys a les fulles)
3. Grafiosi de l’om (seccions de branques on s’aprecien els símptomes)
4. Rhynchophorus ferrugineus (preinstal·lació d’aspersors per al tractament contra el morrut)
5. Kermococcus vermilio (caparreta de l’alzina)
6. Ips sexdentatus (perforador del pi)
7. Thaumetopoea pityocampa (eruga del pi)
8. Corythuca ciliata (tigre del plàtan, insecte xuclador)
9. Erysiphe platani (oïdi, danys a les fulles)
10. Cerambyx cerdo (banyarriquer del roure, important perforador del roure)
11. Lymantria dispar (eruga peluda del suro, defoliador d’alzina i suro)
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III JORNADES ESTATALS SOBRE
ARBRES MONUMENTALS I
SINGULARS
Situació actual de la conservació dels nostres
arbres

(Índex, pròleg i conclusions de les Jornades)
Traduccions del llibre d’Actas de les
3as Jornadas estatales sobre árboles monumentales
y singulares. Alcoi 2008.10.22-24
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PRÒLEG
Caja Mediterráneo, conscient de la necessitat de fomentar la protecció i la conservació del nostre
patrimoni natural arbori, ha volgut col·laborar en la consecució d’aquestes jornades a través del
CEMACAM Font Roja - Alcoi. Cal destacar l’excel·lent organització de les jornades que ha fet la
Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, que ha reunit els millors tècnics i
professionals en la matèria i de gran prestigi nacional.
Fruit de l’intercanvi de coneixements, d’informació i d’experiències entre els diversos experts de
cada govern regional s’han posat de manifest conclusions interessants que permetran valorar i millorar la
situació actual dels arbres monumentals.
Ha quedat palesa la pèrdua contínua d’arbres monumentals en tot el territori espanyol, que es deu
a causes naturals, però sobretot als canvis d’ús del sòl. Atès l’important valor ecològic que tenen, es fa
necessària una gestió activa dels exemplars monumentals i del seu hàbitat, com també la conservació de
tota la biodiversitat d’espècies associades a aquests exemplars, com ara briòfits, líquens, insectes,
vertebrats, etc.
En definitiva, els arbres monumentals constitueixen una eina potent d’educació ambiental, que ha
d’enfocar-se cap a una valoració social de tot l’arbrat, ja que «els arbres madurs d’avui poden ser els
monumentals del futur».
CAJA MEDITERRÁNEO

Olivera de Joaquinet (Xàbi bi
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PRÒLEG

En aquest llibre es recopilen les comunicacions i conclusions de les Jornades Estatals sobre
Arbres Monumentals que van tenir lloc al CEMACAM del Parc Natural de la Font Roja d’Alcoi del 22 al
24 d’octubre del 2008, organitzades per la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
de la Generalitat Valenciana en col·laboració amb Caja Mediterráneo.
L’objectiu d’aquestes jornades ha estat aconseguir establir un fòrum de connexió entre els actors
que tenen competència per a la protecció i la salvaguarda dels arbres monumentals, com són les
administracions autonòmiques, les diputacions i els ajuntaments, i també les ONG i el públic en general
interessat en el seu manteniment i la seva conservació i divulgació, a causa d’una falta de comunicació
sobre l’estatus i la base legal i administrativa existent a les diverses comunitats autònomes espanyoles.
S’ha fet una revisió dels problemes principals que han sorgit pel que fa tant a les amenaces que
incideixen sobre arbres monumentals com a la seva gestió, amb un consens general sobre el fet que, tot i
que hi ha escassos recursos econòmics, les diferents mesures legislatives i administratives posades en
pràctica ja han començat a donar resultats positius a efectes pràctics. També s’ha incidit sobre la
necessitat de divulgació dels valors inherents al patrimoni arbori monumental.
Des d’aquesta Direcció General expressem el nostre agraïment als ponents i els participants a les
Jornades i els animem a continuar la seva tasca de custòdia d’aquests éssers vius que representen la nostra
cultura i la nostra història.
M. ÁNGELES CENTENO CENTENO
DIRECTORA GENERAL DE GESTIÓ DEL MEDI NATURAL
CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AIGUA, URBANISME I HABITATGE
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CONCLUSIONS
CONCLUSIONS DE LES III JORNADES SOBRE ARBRS MONUMENTALS I SINGULARS.
Alcoi, 22-24 d’octubre del 2008, CEMACAM - FONT ROJA
Problemàtica
Es posa de manifest la pèrdua contínua d’exemplars monumentals a totes les comunitats autònomes
degudes a causes naturals però, sobretot, als canvis d’ús del sòl i a la deixadesa constant cap als arbres i la
subordinació a altres interessos. Cal ressaltar l’afecció sobre espècies comercials com les oliveres i les
palmeres, i altres de més escasses com els teixos.
Hi ha una gran problemàtica amb els arbres i arbredes urbanes, a causa de les constants obres de
manteniment o d’infraestructures, i la falta de comunicació entre diversos departaments i/o
administracions.
S’ha de denunciar, així mateix, l’espoliació contínua d’arbres que podrien considerar-se com a
monumentals transformats en fusta noble, que s’importa d’altres llocs del planeta, especialment de les
regions tropicals, on no s’aplica una legislació que empari aquests arbres.
Gestió
Després del desenvolupament de diverses normes legislatives a pràcticament totes les comunitats
autònomes, es constata la manca de mitjans econòmics i humans per aconseguir portar a terme els fins que
aquestes normes pretenen.
Davant la impossibilitat econòmica de fer una gestió completa i «activa» de tot l’arbrat
monumental, la mera protecció que atorga la legislació vigent es demostra positiva inicialment per a la
salvaguarda d’exemplars en greu risc de desaparició per afeccions externes.
La gestió feta per les comunitats autònomes és tan variada que es posa en evidència l’interès de
compartir la informació utilitzada per apropar postures i consensuar uns mínims per a la gestió correcta
dels exemplars, així com aprofitar les experiències prèvies positives i negatives. Així, les reunions
periòdiques d’exposició de treballs i problemàtiques s’han de fer des d’un àmbit local fins a l’àmbit
internacional.
En les mesures de gestió activa i en els aprofitaments forestals és fonamental tenir en compte la
conservació de tota la biodiversitat associada als arbres monumentals (briòfits, líquens, insectes,
vertebrats, etc.) millorant la capacitat d’acollida de l’arbre sempre que no perjudiqui la persistència de
l’arbre o arbreda monumental.
Els arbres monumentals són font de germoplasma d’interès i, per tant, el seu manteniment ha de ser
prioritari, i se n’hauria de promoure la propagació en vivers i la conservació de manera adequada en bancs
de germoplasma.
La majoria dels plans de maneig existents pequen de manca de concreció que els fa inviables. És
convenient elaborar un manual de bones pràctiques.
El seguiment periòdic i protocol·litzat dels arbres catalogats o protegits és fonamental per anticiparse als problemes fitosanitaris o d’altra índole i tractar-los de manera precoç, optimitzant els recursos
disponibles per a la gestió activa.
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Divulgació
La divulgació de la presència dels arbres monumentals es considera de vital importància per crear
una xarxa d’alerta que aconsegueixi evitar les afeccions a les quals poden quedar sotmesos. L’aproximació
a aquests arbres s’ha de fer de manera respectuosa amb l’arbre i el seu entorn.
És important no oblidar la resta d’arbrat, ja que l’arbrat jove és l’essència de l’arbre adult i, per tant,
de la selecció natural d’arbres monumentals.
S’han d’utilitzar tots els canals de comunicació possibles per valoritzar i millorar la situació dels
arbres monumentals.
És de gran importància activar el sentiment dels visitants als arbres monumentals per crear més
sensibilització vers els arbres a la societat.
Els arbres monumentals constitueixen una eina potent d’educació ambiental, que s’ha d’enfocar cap
a una valoració social de tot l’arbrat, ja que els arbres madurs d’avui poden ser els monumentals del futur.

