Proposta de poda
d’arbres a Montblanc
PLATANERS DE LA N-240

Proposta de poda dels arbres de la carretera de Valls
5 arbres a la vorera dreta direcció Montblanc
10 arbres a la vorera esquerra direcció. Montblanc. Més 4 arbres més joves
Punts a seguir per planificar una poda
-

Estudi previ. Identificació espècie i tipus de poda adients, anàlisi del lloc i ús dels arbres, diagnòstic
de l’arbre, ...
Definir els objectius de la poda.
Triar el tipus de poda correcta segons els objectius.
Definir les operacions de poda.
Estimació del cost de la poda.
Avaluació de la poda un any després

Estudi previ
15 Plàtans (Platanus hispanica) plantats a mitjans del segle XIX, amb una altura mitjana de 17 metres i un
perímetre o circumferència a un metre de terra de 1,1 metres .
4 Plàtans més joves, segurament de rebrots, amb una altura mitjana de 12 metres i un perímetre de
0,8metres.
Els arbres formen part de les típiques alineacions que es plantaven a les entrades dels pobles per crear
ombra a meitats del segle XIX, separats de la calçada de la carretera per una distància d’un metre, i amb una
separació entre ells de 4 metres de mitjana.
En tots els 15 arbres vells s’han realitzat en diverses ocasions terciats a 6 o 7 metres d’alçada, i després
l’arbre ha recuperat la seva alçada amb rames de gran creixement vertical, amb dos branques per tall de
terciat de mitjana, amb un diàmetre de 30 cm aproximadament.
Tots els plàtans presenten cavitats que són conseqüència directa del gran diàmetre dels talls realitzats per
efectuar el terciat. Algun arbre també presenta xancres originats en els talls, amb més o menys importància.
S’ha de remarcar que dos individus tenen xancres que van des del punt on es va tallar la copa de l’arbre fins
a terra. Algun arbre també té xancre a la base del tronc segurament com a conseqüència de la col·lisió
d’algun automòbil o obres de neteja de la vorera.
L’estat sanitari dels 15 plataners és en principi bo per l’edat que tenen, tot i la presència dels xancres
anteriorment citats, i d’alguna rama seca a l’interior de la copa. Exceptuant un exemplar que mostra
símptomes de ruptura de les rames principals no fa masses anys i ha reaccionat creant una gran densitat de
rames de 2 o 3 metres d’alçada a partir del punt de ruptura.
Pel que fa als 4 arbres joves tenen forma lliure i estan en perfecte estat sanitari.
Els vents dominants són el seré i la tramuntana en direcció nord-oest i nord respectivament, mentre que
l’alineació dels plàtans és de nord-oest a sud-est, per tant el vent té una orientació semblant a l’alineació
dels arbres, cosa que en rebaixa la perillositat al no fer efecte pantalla.

Objectius de la poda
Els objectius de la poda són mantenir la seguretat de la gran quantitat d’automòbils que circulen per la
carretera Montblanc- Valls, evitant tant la caiguda de rames seques com preveure la possibilitat de ruptura
de rames de grans dimensions en dies de forts vents.
En el moment de la plantació es buscava que les entrades dels pobles tinguessin ombra per poder passejar,
actualment amb l’ús de l’automòbil encara és d’agrair entrar a Montblanc amb una certa ombra els dies
calor a l’estiu.
S’ha de deixar lliure de branques un pas suficient pels camions que circulen per la carretera, amb una altura
mínima de 6 metres.
La poda també ha de permetre que els arbres tinguin les rames ben orientades, eliminant-ne alguna si està
mal posicionada o molesta, i també airejant la copa per tal de no crear condicions òptimes pel creixement de
fongs i plagues com l’oïdi i el tigre del plàtan.
Elecció del tipus de poda.
El tipus de poda més adient pels objectius fixats, és una poda de conservació i manteniment, deixant la
forma lliure de l’arbre i tallant el mínim indispensable que asseguri la seguretat dels automòbils i vianants,
deixi pas lliure pels automòbils i camions que circulin per la carretera i proporcioni un bon creixement a
l’arbre lliure de plagues i fongs.
Es suprimiran de tots els rebrots i branques que surtin en el tronc per tal de deixar-lo lliure i que no afecti al
pas de vehicles i de vianants.
Pel que fa als 4 plàtans joves, sols s’hauria de reduir la llargada de les rames que van cap a la carretera per
deixar lliure el pas de camions.
Operacions de poda
La poda es limitarà a tallar:
- totes les rames que hi hagi des del terra fins a una altura de 6 metres,
- totes les rames seques que hi hagi a la copa,
- totes les rames afectades per fongs, dèbils i afeblides,
- poda de les rames mal orientades.
Aquest tipus de poda es pot fer amb trepa i motoserra o amb cistella automotriu i motoserra.
En quant als 4 plàtans joves, es reduiran les rames que van en direcció a la carretera i s’efectuarà sempre
sobre una branca secundària de manera que no quedin soques.
Estimació del cost de la poda
5021,50 € IVA inclòs.

Proposta alternativa de poda dels 15 arbres de la carretera
Degut a que tots els arbres de la carretera formen un conjunt i la majoria han estat tots terciats, si ara
en aquests 15 arbres es fa la poda que creiem que s’hauria d’haver fet en tots els plàtans potser es perdrà
la idea de conjunt. Llavors creiem que es possible fer un tipus de poda més agressiu del recomanable però
que quedarà més integrat en el conjunt, sempre que la resta d’arbres no es podin cada any tipus morera i
se’ls deixi recuperar una certa altura, si cal vigilant i aclarint certes rames per crear la falsa idea de copa
lliure. La idea és no practicar una mutilació en aquest 15 plàtans que queden per podar i que amb pocs
anys tot el conjunt quedi uniforme.
La poda es podria fer rebaixant la copa dels arbres a una certa mida, per exemple 5 metres segons
l’estructura de cada arbre, i aclarint les rames de dins la copa per tal d’harmonitzar els arbres.
Objectius de la poda
Els objectius de la poda continuen essent els mateixos que a la proposta inicial:
Mantenir la seguretat de la gran quantitat d’automòbils que circulen per la carretera Montblanc- Valls,
evitant tant la caiguda de rames seques com preveure la possibilitat de ruptura de rames de grans
dimensions en dies de forts vents.
Continuar tenint ombra els dies de calor de l’estiu.
Deixar lliure de branques un pas suficient pels camions que circulen per la carretera, amb una altura
mínima de 6 metres.
Bona orientació de les rames, eliminant-ne alguna si està mal posicionada o molesta, i també airejant la
copa per tal de no crear condicions òptimes pel creixement de fongs i plagues com l’oïdi i el tigre del plàtan.
Operacions de poda
La poda consistirà en rebaixar la copa entre 3 i 5 metres, tallant sempre tota la rama per no deixar una
soca i que l’arbre continuï creixent sobre una secundària, i com en l’anterior poda amb els següents punts:
- totes les rames que hi hagi des del terra fins a una altura de 6 metres,
- totes les rames seques que hi hagi a la copa,
- totes les rames afectades per fongs, dèbils i afeblides,
- poda de les rames mal orientades.
Aquest tipus de poda es pot fer amb trepa i motoserra o amb cistella automotriu i motoserra.

Exemples de la segona poda proposada:

Anàlisi d’altres tipus de poda

-Terciat
Consisteix en reduir tota la copa de l’arbre i deixar només el tronc i el forcat principal.
Implica una mutilació important de l’arbre, des de diversos punts de vista:
-

Estètic: s’altera totalment la forma lliure de l’arbre, quedant un arbre totalment mutilat.
Funcional: quan arriba la primavera l’arbre no té els borrons que hauria de tenir per iniciar la
brotació, per tant ha de brotar de gemes latents.
Energètic: l’arbre ha de gastar una gran quantitat de reserves per brotar de les gemes latents, per
tant amb un terciat s’està afeblint i debilitant l’arbre.
Sanitari: degut a la gran superfície dels
talls ocasionats amb aquest tipus de poda
queden al descobert durant molt de
temps (a vegades anys) zones sense
cicatritzar, que són susceptibles de rebre
l’atac de fongs de la fusta que provoquen
les cavitats i els xancres que es veuen en
molts plàtans. Aquestes formacions que
l’arbre sigui menys segur, són arbres
menys sòlids i perillosos.

- Perillós: les rames que surten
després d’aquest tipus de poda
provenen de gemes latents que hi
ha a l’escorça de l’arbre, per tant
són rames que no estan ben
ancorades, i això pot provocar que
les rames es trenquin o
s’esquerdin. Al contrari del que es
creu, el terciat provoca inseguretat
i perill, es vol fer una intervenció
per fer més segurs els arbres i
s’aconsegueix tot el contrari.

-

Econòmic: si es vol adaptar la forma de l’arbre, caldrà cada any una gran despesa econòmica en
podes per contrarestar l’esforç de l’arbre per tornar a tenir la mateixa copa.
Ús de l’arbre: si es va plantar l’arbre per l’ombra amb el terciat s’aconsegueix anular del tot la copa i
per tant la possibilitat de tenir ombra, ja el primer any després del terciat, l’arbre sols farà una bola
de rames verticals que faran una ombra molt localitzada.

-Rebaix de la copa
Consisteix en rebaixar l’altura de l’arbre tallant una part important de les rames principals de l’arbre. No és
una poda tant agressiva com el terciat, ja que l’arbre continua tenint borrons i branques per on pot brotar i
no ha de gastar una bona part de les reserves per tal de crear tota la copa, però la resposta de l’arbre torna a
ser la creació de moltes rames juntes en el punt de tall, per tant es provoca un punt a molta altura amb molt
de pes i perill de trencament en dies de molt de vent. A més l’arbre recupera l’altura inicial en molt poc
temps.
Per tant l’esforç humà i econòmic que suposa aquest tipus de poda, es veu malbaratat ja que l’arbre tornarà
a tenir la mateixa altura i estarà més mal format i serà més perillós.

Qué fan altres ajuntaments?
Els principals ajuntaments o els més punters en el manteniment dels seus jardins, segueixen directius
respecte a la poda que se centren a deixar créixer l’arbre lliurement i podar només en els casos estrictament
necessaris com són formació, neteja i seguretat, formació en arbres joves on convé formar l’arbre, neteja en
arbres com les moreres en que està justificat per la caiguda de fruits a terra o seguretat podant rames
seques, malaltes o malformades per la minimitzar el risc de caiguda.

Ajuntament de Barcelona
Gestió de l’arbrat viari de Barcelona.
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/Plagestioarbratviaribcn_cat.pdf

Ajuntament de Malgrat de Mar
https://www.ajmalgrat.cat/recursos-compartits/arxius/la-vila/regidories/PDEVMdM%20memoria.pdf

Ajuntament d’Olot
http://www.consorcisigma.org/SIGMApdfs/4.5_pl_%20dir_esp_verds.pdf

Ajuntament de Banyoles
Plàtans de la vorera de l’estany (abril 2016)

Opinions d’experts a tenir en compte
Josep Selga - Biòleg i arboricultor

Extret del treball Nuevo protocolo de poda de Josep Selga

