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Fins ara ens hem 
centrat en la 
història de la 

Devesa i el seu ús 
social.  

A continuació ens 
centrarem en els 

arbres 



L’arbre de la’arbreda és el plàtan. Hi ha diverses versions sobre quin és 
el nom científic d’aquests plàtans. S’ha dit que és Platanus hybrida. 
També hi ha qui diu que es tracta de Platanus hispanica. 

L’arbreda 



El plàtan és un arbre que 
normalment arriba fins a uns 
40 metres d’alçada, però els 
de la Devesa arriben fins a 
60 metres o més. 

Això és degut a que han estat 
plantats a poca distància els 
uns dels altres (entre 5 i 6 
metres). Aquesta reduïda 
separació ha fet que 
creixessin molt en alçada per 
buscar la llum, i poc en 
amplada. 

Es considera que són els arbres 
més alts de Catalunya. 

El plàtan 



De tots els plàtans de la 
Devesa, els més alts són els 
que hi ha a la plaça de les 
Botxes. 

Cercle que formen les capçades 
dels plàtans a la plaça de les Botxes 

El plàtan 



L’escorça del plàtan és una 
escorça prima de color gris-
verd que es desprèn en forma 
de plaques. 

El plàtan. L’escorça 



Són fulles grans, 
alternes, amb 3 o 5 
lòbuls dentats, i 
tenen tres nervis 
principals. Floreix a 
l’abril, però cal 
fixar-s’hi bé perquè 
les flors no són gens 
vistoses. 

Té flors femenines i masculines separades, però en el mateix arbre. 
De fet, les petites boles que veiem són un agrupament de flors (en el 
cas de la imatge, les femenines) que formen una inflorescència. 

El plàtan. Fulla i flor  



Aquestes boles, 
quan es desfan, 
alliberen les 
llavors que seran 
escampades pel 
vent. 

El plàtan. El fruit  

Els fruits es fan 
aparents al final 
d’estiu, i són ben 
madurs al final 
d’hivern. 



Els plàtans, com tots els arbres de fulla 
caduca, canvien el seu aspecte segons les 
estacions de l’any. I les seves variacions 
individuals donen també una variació del 
conjunt. 

El plàtan a les estacions de l’any 



Visió de la Devesa des del campanar de la Catedral a les diferents estacions 
de l’any 

estiu tardor 

hivern 
primavera 



Des de fa uns anys l’Ajuntament 
de Girona du a terme un 
programa de manteniment de la 
Devesa. La poda forma part del 
manteniment. 

Poda dels plàtans de la Devesa 



Actualment els arbres de la Devesa s’han de regar. 

Reg 

Totes les actuacions per 
evitar les inundacions a la 
ciutat (canalització de 
l’Onyar, dic de contenció del 
Ter, desviació del Güell, 
embassaments de Sau i 
Susqueda...) han fet que el 
cabal d’aigua del riu hagi 
esdevingut molt més petit i 
que l’important nivell freàtic 
que existia hagi anat 
disminuint.  

 

Així doncs els arbes de la 
Devesa no disposen de tanta 
aigua com abans, i  
actualment l’única que poden 
aprofitar és la de la pluja i la 
del reg. 



Cada arbre està fitxat, i es porta un control de les malalties i plagues que 
l’ha afectat, del tractament realitzat i de com evoluciona. 

Actualment el 77% dels arbres estan sans. 

Manteniment dels arbres 

Per facilitar la gestió, el 
recinte de la Devesa està 
dividit en parcel·les i la 
disposició dels arbres en 
files. 



Manteniment dels arbres 

Durant un temps es pintaven uns símbols en el tronc de l’arbre i 
encara se n’hi poden veure alguns.  

Cada símbol donava una informació, per exemple: VIII-6.12.  

VIII és el número de parcel·la; 6 indica el número de fila; 12 
indica el número d’arbre d’aquesta fila. 



Manteniment dels arbres 

També es pot trobar un altre 
senyal que simbolitza la 
malaltia que té l’arbre.  

Per exemple:  

 

•Punt groc: Zeuzera pyrina 

•Ratlla negra horitzontal: “la 
ratlla” 

•Punt vermell: polyporus 



Manteniment dels arbres 

Atac de Zeuzera pyrina. 

És una oruga de papallona que viu dins 
del tronc i obre galeries. Aquestes 
galeries trenquen l’estructura interna de 
la fusta i és fàcil que les branques es 
trenquin per aquests punts quan fa vent. 



Manteniment dels arbres 

Arbre atacat per un bolet: Ganoderma applanatum 

És un bolet que actua sobre la soca dels arbres i la podreix, amb el risc de 
caure l’arbre. És mortal per a la planta, però no es reprodueix fàcilment, 
no passa d’un arbre a un altre. 



Manteniment dels arbres 

Arbre atacat per Polyporus 
Hispidus. 

És un bolet que ataca el cor 
del plàtan. Una espora, 
transportada pel vent, 
entra per una ferida i va 
treballant per dins, i 
podreix la fusta. No és 
excessivament perillós per 
a l’arbre, però l’interior de 
les branques pot quedar 
buit i poden caure. 



Els jardins de la Devesa 

Els jardins corresponents al recinte actual es 
van fer en dues parts. A principi del segle XIX 
es va construir el situat més a l’est i després el 
de l’oest. En començar el segle XX es van unir 
en un de sol mitjançant l’avinguda de plàtans 
que veiem només d’entrar. 

Els seus orígens 
vénen de principis 
del segle XIX, quan 
estaven de moda 
els jardins com a 
lloc de passeig de la 
gent benestant.  

 

El governador 
militar de Girona va 
construir-ne un a la 
Devesa, que va 
tenir una vida molt 
curta perquè les 
freqüents riuades 
feien molt difícil 
mantenir-lo. 

 



Els jardins de la Devesa 

L’altra entrada 

Entrada principal als jardins 



Els jardins de la Devesa 

Jardí d’estil francès  

 

 

 

Distribuït en 
parterres delimitats 
amb tanques 
vegetals formant 
figures 
geomètriques i amb 
les capçades dels 
arbres i arbusts 
retallades donant 
formes diverses. 



Els jardins de la Devesa 

Amb racons 
romàntics, com el 
brollador 



Els jardins de la Devesa 

També hi trobem altres elements, com la gàbia dels paons 



Els jardins de la Devesa 

La noia de la trena de Fidel Aguilar 

Podem trobar-hi 
algunes 
escultures 

El bust de Juli 
Garreta 



Els jardins de la Devesa 

Podem observar-hi gran varietat 
de plantes. 

Tuliper de Virgínia 



Els jardins de la Devesa 

Magnòlia 

Cycas revoluta. Té aspecte de palmera, 
tot i que no ho és. 



Els jardins de la Devesa 
Arbre de l’amor 
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