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Situació.

L'espai esta integrat dins el complexe esportiu Municipal de l'Ajuntament de Puigverd de Lleida, 
situat al Carrer de la Bassa núm 17 cp,25153,  dins la finca de referència catastral 
1115804CG1011N0001LT.

Correspon a un recinte de 1000 m2 aproximadament. Delimitat entre el recinte de les piscines , el 
Bar Restaurant i el camp de futbol Munipal. Tenint l'accès principal des del passadís entre el camp 
de futbol i el Bar Restaurant.

Característiques de l'espai.

Zona enjardinada d'us públic constituïda per una coberta arbrada amb paviment de terra, taules i 
barbacoes. Situades sota la projecció de la copa dels arbres.

Us de l'espai.

Zona d'esbarjo d'us públic.

Característiques de les espècies .

 Populus x canadensis o xop del Canadà. Cultivar híbrid euroamericà del Populus nigra (autòcton) i
El  Populus deltoides (americà),  principalment destinat a producció fustanera en torns curts però
que es va fer servir pel seu ràpid creixement i facilitat de reproducció per esqueix  per ombreig en
espais públics prop de zona de ribera. Són arbres de vida curta, no massa adequats per jardineria tot
i el seu ús pel seu preu econòmic i ràpid desenvolupament. Es desconeix el cultivar de la plantació.

Un total de 16 exemplars de característiques similars. D’entre 40 i 60 cm de diàmetre i d'entre 12 a
15 m d'alçada.

Morus "fruitless" , morera sense fruit. Cultivar seleccionat per no produir fruit a partir d’espècies
asiàtiques. (Morus australis,  M. alba), arbre pensant per evitar el inconvenient del fruit en espais



públics, també es rústic i suporta millor les condicions d’estrès com podes intenses.  

Un total  de 21 exemplars,  de les  quals dos corresponen a  Morus alba.  D’entre 15 i  30 cm de
diàmetre i 4.5 m d'alçada mitjana,  estructura amb capçada a 2.20 m.

Avaluació del perill i risc potencial de l'arbrat.

S'ha fet  una avaluació de l'estat   dels  elements  arboris  d'acord al  perill  que pot representar les
diferents patologies i defectes observats mitjançant el mètode VTA o Visual Tree Assessment que es
basa en buscar anomalies exteriors que  expressin anomalies internes en la fusta que comprometin
la estabilitat del arbre.

En el  cas  del  Populus x  canadensis,  tots  el  exemplars  presenten defectes  que comprometen la
estabilitat dels elements, amb perill de caiguda de branques i trencament de parts del tronc.

En el tronc del  Populus s'observa activitat de de fongs patògens que debiliten la seva estructura,
com per exemple el  Fomes fomentarius que  produeix una perillosa putrefacció blanca simultània
que pot portar a la fractura de les zones  afectades per l'extensió dels seus podriments, que debiliten
la fusta i la fan trencadissa. És capaç d'expandir-se tan radialment com longitudinal, generalment de
manera més o menys concèntrica, però pot arribar al càmbium produint localment la seva mort. Les
tallades de branques de gran diàmetre han facilitat la expansió de les podridures a tots els arbres del
gènere  Populus,  en  aquest  cas,  també  afecta  altres  espècies  amb  fusta  amb  poca  reserva  de
polifenols.  També s’observa en alguns exemplars  irregularitat en la copa que indica mort de arrels
de sostén i escorça seca i trencadissa en la part bassal el que és indicatiu de baixa estabilitat.

Els  Morus fruitless i  Morus alba no presenten aparentment  defectes  importants que puguin ser
causa de perill greu pels usuaris de l’espai tot i que presenten ferides abundants per les tallades de
poda i algunes patologies derivades tot  i  que de moment no sembla comprometi massa la seva
estabilitat estructural.

Conclusions.

Es recomana anar eliminant tots els exemplars de Populus x canadensis (xop canadenc) del recinte
de barbacoes de les Piscines Municipals de Puigverd de Lleida per l’elevat risc de danys sobre
persones i elements degut a la progressiva pèrdua de resistència estructural dels arbres i que tindrà
com a conseqüència la  caiguda de branques i parts del tronc. No es possible recuperar aquestos
arbres que ja han arribat al final de la seva vida útil. 

La resta de arbres que corresponen al  gènere  Morus actualment estan estables però s’ha d’anar
vigilant i mirar de conservar en un estat sanitari adequat.

Notes finals i plantejament d’alternatives.

La conservació en peu d’exemplars d’arbres vells amb abundant fusta morta i inclús arbres morts és
interessant per temes de conservació de la diversitat al servir de refugi i de font d’alimentació de
diverses espècies. No obstant això, és possible plantejar-ho quan el risc es tolerable degut a que el
trànsit de persones i animals és baix  i la distància a infraestructures permeten un major marge de
tolerància al risc. En aquest espai en que pot reunir-se gran quantitat de persones sota dels elements
inestables no és recomanable.

En cas de substitució dels arbres eliminats es recomana evitar repetir la mateixa espècie evitant, si
es possible, les de la família de les salicàcies per la seva fragilitat estructural amb el temps i buscar



arbres ben adaptats a les condicions ambientals i d’us. 
Exemples d’alternatives en aquest cas podrien ser:

-Augmentar el nombre de Morus fruit less , Morera sense fruit, ja presents a l’espai per ser un arbre
molt adequat per l’us que es fa a l’espai.

-Celtis australis,  lledoner, també de baix manteniment i arbre molt apte per espais d’aquest tipus
però més lent de creixement que la morera. No li agraden els entollaments. Arbre autòcton. Poda
mínima de manteniment.

- Prunus cerasífera var atropurpurea. No autócton, varietat ornamental de prunera de flor amb la
fulla vermella que li donaria una interesant floració primaveral i una coloració diferent de fulla que
destacaria amb el verd de la morera. Velocitat de creixement mitjà. Poda de manteniment desprès
floració.

-Fraxinus angustifolia var raiwood. Varietat ornamental del freixe de fulla estreta, pel que es pot
considerar autòcton. Te una interessant coloració a la tardor i un creixement relativament ràpid.

-Pistacia  sinensis.  Pistatxer  xinès.  Arbre  asiàtic  d’introducció  recent  a  la  jardineria  local,   de
creixement mitjà, poda mínima de manteniment , i interessant color ornamental vermellós de tardor.

-Quercus x cerriodes.  Roure cerrioide.  Híbrid autòcton, difícil  de trobar en format de plantació
d’ombra  a  més  de  no  llençar  la  fulla  fins  la  primavera  quedant  seca  a  l’arbre,  donant-li  un
interessant aspecte, de creixement una mica lent. Poda mínima de manteniment .

-  Albizia julibrissin.  Albizia,  arbre ornamental d’origen asiàtic d’ombra de floració estival molt
duradora i àmplia copa, de creixement mitjà. Poda de manteniment de neteja, suporta malament
entollaments.

Tots aquests exemples d’alternatives  i moltes més que es podrien considerar, tenen altres aspectes a
valorar que en aquesta breu mostra no es consideren com és el cost econòmic o maneig. A més de
tindre en compte que s’hauria de reordenar l’espaiament entre elements alhora de noves plantacions
i no reduir-les a una substitució peu a peu dels arbres eliminats.

Lleida, 02/10/20202

Marcos Manceñido Osés
Enginyer de Forest . Col.legiat  num 4909



ANNEX  FOTOGRÀFIC



A les  fotografies  s’observa  al  tronc  del  xop  l’activitat  de  de  fongs  patògens  que  debiliten  la
estructura. A la fotografia esquerra  el carpòfor del  Fomes fomentarius que  produeix una perillosa
putrefacció  blanca  i  que  es  indicatiu  de  que  la  fusta  de  l’interior  està  degradant-se  i  perdent
resistència. Així mateix veiem a la fotografia a la dreta les esquerdes de l’escorça, els productes de
l’activitat dels fongs.

A les fotografies de la part  inferior s’observen les fortes reduccions de copa que han accelerat la
podridura dels arbres i també el risc pels usuaris que suposa la possible caiguda de branques sobre
l’espai de les barbacoes.

(fotografies, Meritxell Prados)
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