
Viaja con nosotros:

L'ESTUDI I AVALUACIÓ del 2020
elaborat per enginyers de forest
amb el mètode VTA (Vissual Tree
Assessment) detecta un avançat

estat de deteriorament dels

exemplars de xop del Canadà

(Populus x canadiensis). 

Degut al perill que comporta pels

usuaris, ja que estan situats en zones

molt concorregudes, es recomana la

seva eliminació i substitució per un

altre tipus d'arbre. 
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 2016: Es va detectar el mal estat de

l'arbreda i es va fer una important

reducció de capçada per minimitzar la

possibilitat de despreniment de fragments

dels arbres, així com la trencada d’algun

dels exemplars arboris més alts.

 

2020: L'Ajuntament demana un nou estudi

sobre l’avaluació de l’estat de l’arbrat

perquè observa el seu mal estat.

ANTECEDENTS: 



CARACTERÍSTIQUES DELS ARBRES
OBJECTE DE L'INFORME: 

Es tracta de 71 arbres d'uns 40 anys d'edat

d'entre 30 i 60 cm de diàmetre i alçada de 12

a 15 m. (55 dels quals es situen alineats al

perímetre del camp de futbol i 16 a la zona del

picnic). 

2022: REVISIÓ DE L'ESTAT SANITARI I
D'ESTABILITAT DELS ARBRES

La pràctica totalitat dels arbres observats

presenten una afectació molt alta per part

de patologies sobretot de tipus fúngic que

han debilitat greument la seva estructura

interna d'una forma irreversible. Externament,

presenten un debilitament generalitzat amb

un creixement poc vigorós i amb un nombre

important de galeries provocades per

l'escarabat perforador del xop (Saperda

carcharies) que provoca una manca de

resistència física a les tiges, provocant el seu

trencament amb molta facilitat per efecte

del vent.  

SORGEIX LA PLATAFORMA
 "SALVEM L'ARBREDA"

La plataforma s'oposa a l'actuació

recomanada pels tècnics al·legant,

bàsicament, la pèrdua d'una zona d'ombra on

els veïns i veïnes hi feien trobades i els nens i

nenes hi jugaven. 

RESPOSTA DE L'AJUNTAMENT:

ATURADA DE L'ACTUACIÓ: 

L'Ajuntament escolta i proposa  que s'elabori un

altre informe tècnic per part de la plataforma i

a compte de l'Ajuntament, però aquest no

arriba mai. Només un escrit d'IPCENA, que no

contradiu l'informe dels enginyers forestals, i

que recomana només eliminar els xops que

estiquin en un pitjor estat. 

ES PROCEDEIX A FER L'ACTUACIÓ

Malgrat tots els xops estudiats tenen diferents

graus d'afectació, TOTS han d'acabar sent

substituits perquè anirant poc a poc decaient

resultant un perill pels usuaris dels espais.

D'altra banda, el fet de fer diferents

intervencions i no tot de cop, suposa una

despesa econòmica afegida a més a més

d'incrementar la inseguretat. Així doncs,

avalats pels informes tècnics es procedeix a

intervenir i deixar l'espai amb uns arbres més

adients i adequats a l'entorn. 

Recordar que el xop del Canadà és una

espècie híbrida i invasora de curta longevitat

(uns 12 anys) i, per les seves característiques

es prohibeix la seva plantació a la normativa

municipal de moltes ciutats i pobles. 

LA NOVA ARBREDA

Les propostes per la nova arbreda són: 

- Lledoner (Celtis australis)

- Plataner (Platanus x hispanica)

- Morera híbrida 

A més a més, es posaran unes noves grades al

camp de futbol perquè s'han malmés les que

hi havia, degut a l'excés d'arrelament dels

xops. 

UNA NOVA ARBREDA 
SANA I SEGURA ENS ESPERA!!!

"L'eliminació i substitució immediata d’aquests arbres es l'opció més
correcta i l’única possible si es vol mantenir l’actual activitat als espais"


