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AA..  EESSTTAATT  AACCTTUUAALL  DDEE  LL’’AARRBBRRAATT  II  DDIIAAGGNNOOSSII  

L’estat actual de l’arbrat del Parc de la Devesa presenta unes condicions generals diverses en funció de 
l’àmbit que ocupen, molt relacionades amb l’impacte continuat d’activitats, pretèrites i actuals, que acull el 
parc. 

L’element essencial del parc és, sens dubte, el plàtan i, d’aquests, aquells que per la seva ubicació i 
magnificència estructuren el conjunt de la Devesa. La distribució dels plàtans principals al voltant dels eixos de 
pas de la Devesa  han dotat amb els anys d’un caràcter singular a una plantació de plàtans, fins el punt de 
convertir-lo no només en un referent per la ciutat si no també a catalogar-lo de Bé Cultural d’Interès Nacional 
(decret 27/09/1943).  Són els plàtans, i especialment els que amb el seus traç ortogonal emmarquen el conjunt 
d’espais quadrangulars, els que doten de monumentalitat al parc.  

La voluntat de mantenir aquest caràcter i, per tant, assegurar-ne la pervivència en temps futurs, ha de ser l’eix 
vertebrador del conjunt de necessitats i possibilitats del parc i dels usos que s’hi ubicaran 

Els factors limitants  del Parc de la Devesa a tenir en compte per orientar les decisions sobre el seu futur són: 

- Arbrat 

- Sòl 

- Aigua 

- llum 

A continuació es resumeixen aquests factors, on les dades han estat extretes  de : 

- Moix Serveis i Obres S.L., març de 2009 “Informe previ sobre la Devesa” 

- Informe de Narcís Motjé i Surroca (enginyer de monts), elaborat entre agost de 1997 i maig de 1998. 

- Gerard Passola – Árbol, Investigación y Gestión SL (2014) “Test de tracció (TDT) de 4 plàtans de la 
Devesa de Girona”. 

 

A.1. ARBRAT 
L’anàlisi de l’arbrat, basat en criteris biològics, de biomecànica i fitopatologia, avalua la vitalitat i el grau 
d’alteracions estructurals dels plàtans. La síntesi dels resultats de Moix (2009) queda recollida de forma 
gràfica en les fotografies i plànols que es presenten i d’aquí se’n desprèn que, amb grau divers, el conjunt de 
la Devesa pateix alteracions i anomalies en l’arbrat. 

La vitalitat representa la capacitat de creixement de l’arbre, tenint en compte, entre d’altres aspectes, la 
llargada, la verticalitat i l’estat de les noves brotades i l’aspecte, la densitat i la distribució del brancatge jove. 

 

Exemples de vitalitat baixa o molt baixa en funció del brancatge jove. 

Plànol de vitalitat de l’arbrat a la Devesa, diferenciant tres nivells segons el gradient de vitalitat lleugerament baixa, baixa o molt baixa 

 
Les alteracions estructurals, relacionades amb l’estabilitat, tenen en compte les anomalies estructurals. 
Poden ser alteracions com cavitats, ferides, xancres, podridures, cops, inclinacions de tronc, desequilibris 
de la capçada, etc. La importància d’aquestes anomalies depèn de la mida i les característiques, però 
també del punt on es troba l’arbre. 

 

Exemples d’alteracions estructurals 

Molt Baixa Baixa 
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           Plànol d’alteracions estructurals a la Devesa, en el qual s’han diferenciat tres nivells segons el gradient d’alteracions estructurals . 

 

Els arbres amb complicacions més importants corresponen a les zones amb una activitat més intensa. De 
forma molt clara el Passeig Devesa, eix que transcorre d’est a oest paral·lel al carrer Passeig de la Devesa; el 
Passeig del Güell, el tram del Passeig del Ter asfaltat a l’alçada de la zona de pícnic a la Copa, i el tram  del 
Passeig de l’Onyar, són els indrets on les afectacions són severes. Són àmbits que acullen els usos més 
agressius i continuats, com és el cas del mercat de marxants de la Devesa, les Fires o diverses exposicions 
de Fira de Girona. Les afectacions són tant en el sòl (compactació i presència de substàncies nocives) com 
en els regs (obturació i deformació dels regs per la presència de vehicles o parades al damunt) i directament a 
l’arbrat (determinades actuacions antigues de podes excessives o poc pertinents, ferides, pols, foc, etc.). 

 

Si s’integren les dades obtingudes de l’anàlisi de vitalitat i d’alteracions estructurals obtenim una cartografia 
derivada que dóna una imatge de conjunt de l’estat de l’arbrat. 

 
                 Plànol de la cartografia de l’estat de l’arbrat de la Devesa, integrant vitalitat i alteracions estructurals 

 

Amb aquesta cartografia d’anàlisi es pot correlacionar les zones amb els usos més intensius (usos 
agressius, pavimentació, edificis,...) i l’estat més alterat de l’arbrat, així com les podes històriques al llarg 
de l’antiga carretera NII 

 

Pel que fa a l’estat fitosanitari, cal remarcar, entre el conjunt de patologies presents a la Devesa, la 
presència de tèrmits de la fusta seca i el fong causant de la seca del brancam, per les conseqüències que 
comporta. Ambdós agents són clars desestabilitzadors dels arbres i poden provocar la ruptura de 
branques i troncs, amb símptomes no visibles fàcilment. Es constata que la presència de tèrmits pot 
suposar un condicionant important per a la gestió dels plàtans, avançant processos de substitució de peus 
malalts. 

 

   

Els arbres de la Devesa pateixen plagues i malalties. 
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L’any 19981 es recull l’estat de l’arbrat pel que fa a la presència del ratllat als plàtans, amb indicació concreta 
de l’estat, de forma individualitzada, i es classifica de la següent manera: arbres sense malalties, ratlles 
imprecises, ratlles definides però no contínues, ratlles definides estretes i altres tipus de ratlles. De l’inventari, 
se’n desprèn que dels 2.068 plàtans avaluats aleshores, 851 presentaven algun tipus de ratlles, 271 dels quals 
amb ratlles ben definides. A grans trets es comprova altra vegada amb aquesta anàlisi que les zones més 
afectades es donen en els vials amb els usos més intensius. 

 

 

Segons inspeccions realitzades durant la gestió diària de l’arbrat es poden resumir les patologies en els 
plàtans de la Devesa de la forma següent: 

 

1. Plagues: 

- Tigre del plàtan (Corythuca ciliata - Heteroptera: Tingidae): sota les plaques d’escorça. 

- Tèrmit de la fusta seca (Kalotermes flavicollis - Isoptera, Kalotermitidae): al tronc i al brancam. 

- Formiga de la fusta (Crematogaster scutellaris - Hymenoptera: Formicidae): al tronc i al brancam. 

2. Malalties: 

- Fong causant de xancre i xilòfag (Inonotus hispidus): al tronc i al brancam. 

- Fongs causants de xancres (possiblement Fusarium i altres): al tronc i al brancam. 

- Fong causant de la mort total de l’arbre (Botryosphera) 

- Fong causant de la seca (Splanchnonema platani – Massaria platani): al brancam. 

- Fong causant de podridura radicular i de coll (Ganoderma i Phellinus sp.): al coll. 

- Tumoracions (possiblement Agrobacterium): al tronc i al brancam. 

                                                 
1 Informe de Narcís Motjé i Surroca (enginyer de monts), elaborat entre agost de 1997 i maig de 1998. 

- Molt possiblement, al llarg de primavera i estiu, poden ser freqüents els atacs dels fongs causants de 

la cendrosa a la fulla (Microsphaera platani) i de l’antracnosi a la fulla i al brot (Apiognomonia veneta – 

Discula platani). 

 

D’aquests llistat de patologies trobades caldria destacar la problemàtica dels fongs Ganoderma i Phellinus 

quan es localitzen al coll de l’arbre. Arran de la caiguda d’un arbre el novembre de 2013 a l’extrem est del 

Passeig del Ter i anàlisi posterior es va comprovar que el fong Ganoderma havia afectat el coll del tronc fins a 

debilitar-lo de tal manera que un vent d’uns 50km/h el va fer caure. Possiblement la construcció d’un caminet 

en la urbanització de l’espai de La Copa, afectant arrels i colgant el coll de l’arbre, en va afavorir la podridura 

pel fong. 

 
Arbre B53 caigut com a conseqüència de la podridura de la base per Ganoderma 

Arran d’aquest accident en què l’arbre estava molt debilitat estructuralment per l’afecció per Ganoderma al 

coll, el maig de 2014 es va realitzar una sèrie de testos de tracció (TDT). Coneguda la deficiència de 

l’estabilitat d’un peu afectat per Ganoderma al coll i arrels, el TDT es va centrar a estudiar els efectes que 

puguin generar el fong Phellinus torulosus. Aquest test concloïa que es pot relacionar una manca d’estabilitat 

al bolcat per forts vents a la presència de Phellinus torulosus, sobretot quan aquest resta afectat al coll i a les 

arrels aèries. 

 

Tot i que no s’ha detectat la presència de Ceraocystis platani (conegut abans com C. Fimbriata f.sp. platani) a 

la Devesa cal fer-ne esment per la seva importància i virulència. Segons dades facilitades pel Departament 

d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya, el desembre de 2010 es va confirmar la presència al municipi de 

Calonge (Baix Empordà) d’aquest fong que provoca el xancre acolorit del plàtan. Aquest fong és actualment 

un organisme de quarantena per la UE (llistes A2 de l’EPPO- www-.eppo.org), el que implica adoptar un seguit 

de mesures dins d’un Pla d’actuació i d’un protocol adient a aquests fong. A l’espera d’aquests documents 

l’Ajuntament de Girona va aprovar per Junta de Govern Local de 17 de febrer de 2011 un protocol de treball 

on hi consten les mesures a tenir en compte per a qualsevol actuació o obra en l’àmbit de la Devesa. 
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Les característiques dels plàtans que es troben en els espais interiors de les illes definides pels vials són 

clarament diferents a les dels plàtans estructurants. La documentació disponible d’anys anteriors (vegeu el recull 

fotogràfic) detalla clarament com la presència de peus era molt inferior a l’actual. La plantació de nous arbres 

sense una planificació prèvia de les capacitats i característiques de l’espai ha comportat la presència, avui, de 

plàtans amb morfologies clarament mal formades, de diàmetres escassos i obligats a adoptar formes sinuoses 

en clara competència entre ells. Tot i l’intent d’adoptar un traç ortogonal en la col·locació dels nous peus, fet que 

s’albira en veure la localització puntual dels peus dels arbres, una visió aèria de les capçades posa en evidència 

l’excessiva densitat i ofegament en aquests interiors. Emilio Leyra i Lluís Polo2, en les seves conclusions de 

l’article “La Devesa: reconeixement i diagnòstic”, ja apuntaven la necessitat de “les aclarides en els sectors 

interiors, atesa la densitat excessiva que hi ha en alguns punts. En canvi, l’estètica dels passeigs demana la 

permanència de l’actual estructura i, per tant, la reposició de les baixes que es puguin produir.” 

 
Els arbres de la Devesa són objecte de diferents estudis. 

                                                 
2 Publicat al número 118 de la Revista de Girona, l’any 1986.  

A.2. AIGUA 
 

En la imatge aèria de principis dels anys 50 es pot veure la Devesa envoltada de dos rius, el Güell i el Ter, amb 

aquest segon entrant al parc en el seu àmbit de crescuda. La disponibilitat d’aigua per als plàtans no era, 

aleshores, un factor limitant per a l’òptim creixement dels plàtans tal com succeeix avui. La reducció dels 

cabals mitjans al riu Ter com a conseqüència del sistema Sau-Susqueda-Pasteral pel trasvassament cap a 

Barcelona, el desviament del riu Güell l‘any 1968 i la construcció de les proteccions a l’àmbit nord per 

controlar les inundacions del riu Ter ha provocat un procés d’aïllament hídric del Parc. Aquest fet es constata 

amb dades de nivell freàtic, com es constata en el Pou Montserrat situat al nord oest del parc (zona pícnic), en 

què el març de 2013 es trobava a 5,99m de profunditat. 

 

L’estructura de reg es basa en la conducció d’aigua a través de canonades des del Pou Montserrat fins a 

regueres a cel obert per regar per inundació, una xarxa soterrada, connectada a la xarxa d’aigua potable, que 

cobreix la zona de plàtans de l’aparcament de can Sarassa i un reg per aspersió per a les gespes de zona del 

pícnic i de l’Hípica. Puntualment, i segons les necessitats hídriques del moment, es rega manualment amb 

mànega a les zones interiors dels quadrants 

 

Les millores dels últims anys han estat la prolongació de la canonada del Passeig de la Sardana fins darrere 

l’Oficina del Mercat que ha permès el reg per inundació dels arbres paral·lels amb el vial perimetral fins al 

Passeig del Roserar. A mitjans de 2013 es va realitzar una automatització del reg per inundació i una 

interconnexió amb la bomba de l’hidrant del Pou Montserrat per poder bombar amb dues bombes alhora i així 

duplicar el cabal, alhora que el fet de ser una connexió en xarxa en cas d’averia permetria regar tot el parc 

amb qualsevol de les dues. 

 

La duplicació del cabal per a reg per inundació, el maneig de les rases en els interiors de les illes i la millora 

del sistema de desguàs del canal perimetral dels Jardins de la Devesa per la Plaça de les Botxes en direcció 

al desguàs nord són actuacions recents que permeten regar gairebé la totalitat del parc. Tot i això encara 

resten zones, sobretot interiors d’illa que no queden cobertes pel sistema de reg actual. 

 

Un agreujant important per a la distribució d’aigua per inundació és la poca dimensió del canal, que impedeix 

una correcta conducció de l’aigua. Les tasques de manteniment i remarcat del canal es fan sistemàticament 

però topen amb el fet que les diverses activitats que ocupen l’espai, especialment el mercat, desdibuixen i 

inhabiliten el sistema de reg, ja que els vehicles hi estacionen al damunt, obturant l’aigua i deformant l’escàs 

perfil de pas. Sense dubte, cal redimensionar els canals i protegir-los de l’accés amb vehicle. 
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El reg a la Devesa es fa per inundació, per aspersió o manualment amb una mànega, segons les necessitats. 

 

Malgrat que la seva funció principal no sigui la d’abastir d’aigua el parc el canal perimetral del Jardins Francesos 

és un element significatiu del conjunt amb una dinàmica pròpia que caldria aprofitar per complementar el sistema 

descrit anteriorment. En aquests sentit durant l’any 2013 es van substituir les comportes d’entrada (captació a la 

Sèquia Monar) i sortida del sistema (comportes del Rellotge i de Plaça de les Botxes) fet que millora la 

recirculació del canal perimetral i permet inundar l’illa al nord de les pises de petanca. 

 

A continuació es mostra un plànol amb el sistema de reg en data de finals de 2013: 

 

A.3. SÒL 

 
A nivell de l’estudi del sòl hi ha les referències de Motjé (1998) i Moix (2009). En el primer i com a primera 

aproximació cartografiava els passejos amb tres graus de compactació. A continuació es mostra el plànol de 

grau de compactació del terreny: 

 
Plànol del grau de compactació del terreny segons Motjé (1998) 

 

Les zones de més d’elevada compactació corresponen al Passeig de la Devesa, el Passeig del 

Güell, el passeig de la Sardana i el Passeig del Ter en el tram de la zona esportiva on són, 

novament, les zones que acullen més activitat durant tot l’any. Per contra, el vial menys compactat 

apuntava que era el del Passeig del Ter des de Fèlix Farró fins a la Copa ja que era el menys 

concorregut. En aquesta aproximació segurament caldria afegir el tram del Passeig del Ter des de 

Fèlix Farró fins a l’encreuament amb el Passeig de la Barca com a zona de màxima compactació 

com a conseqüència de les obres del pou de ventilació del túnel de la Línia d’Alta Velocitat. 

SISTEMA DE REG ACTUAL (any 2013) 
 

2013 
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Exemples gràfics d’usos que afecten a la compactació del sòl 

 

Dins l’informe de Moix (2009) es va incloure un estudi del sòl mitjançant l’execució de cales i proves infiltromètriques 

en superfície al costat de cadascuna de les cales. A continuació es mostra la localització d’aquestes proves: 

 
Plànol de localització de les cales.  

Els resultats es grafien a continuació: 

 
Estudi del sòl de la Devesa a través de cales. 

 

 

 
Estudi del sòl de la Devesa a través de cales. 
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Gràfic de la velocitat d’infiltració de l’aigua. 

 

Dels resultats obtinguts, es pot observar el següent: 

- Les cales 1 i 2 tenen una baixa velocitat d’infiltració, en 4-5 hores perden únicament 5-9 centímetres 

d’aigua, és a dir, 1’8 i 1’25 centímetres/hora respectivament. 

- Els millors resultats apareixen a la cala 3 en el vial secundari: 4’7 centímetres/hora. 

- Sorprèn la moderada infiltració de la cala 4 (2’71 centímetres/hora), tot i que possiblement està 

associada a la capa de matèria orgànica. 

- La velocitat d’infiltració de 5’38 centímetres/hora de la cala 5 es deu al fet que el forat es va fer amb la 

retroexcavadora i es va trencar la closca compactada, facilitant-hi la infiltració. 

 

Com a referència, podem estimar que els resultats inferiors a 2 centímetres/hora són indicatius de problemes de 

permeabilitat dels sòls. 

Les conclusions de l’estudi no deixen marge de dubte al fet que la compactació en els vials és molt acusada i el 

grau d’infiltració d’aigua és també molt baix. La compacitat afecta greument el sistema radical dels arbres ja que 

no permet ni la captació d’aigua ni d’aire, ambdós factors essencials per garantir-ne la vitalitat. 

A la zona d’interior d’illa no hi ha símptomes de compactació, però l’acumulació de matèria orgànica en modera 

la seva permeabilitat. 

A manca d’informació detallada sobre la qualitat del sòl pel que fa a la composició i als nutrients, cal remarcar 

que les cales de mostreig que es dugueren a terme mostraren en tots els indrets (excepte a la zona interior) una 

primera capa compactada que oscil·la entre els 20 i 40 centímetres de profunditat i un nivell d’arrels entre 1’35 i 

2’4 metres, travessant sorres, còdols de riu i pedres i, al passeig de la Sardana, un volum important de runes 

d’entre 80 i 100 centímetres de gruix. 

 

 

A.4. LLUM 
Tal com s’aprecia amb la vista aèria de la Devesa més recent es veu com tan sols de l’ordre del 16% de la 

superfície del Parc (sense l’espai de La Copa) no està cobert pel fullam dels plàtans. Aquest fet condiciona 

enormement la gestió dels elements vegetals. El fet que el marc de plantació original és de 6x6 metres fa que els 

arbres hagin crescut en alçada a la recerca de la llum i la plantació posterior d’espècies vegetals que necessitin 

llum directa fracassa. 

 

Un clar exemple del factor limitant de la llum és la plantació d’uns exemplars de plàtans de les alineacions del 

Passeig del Ter que es realitzà els anys 80. Com s’aprecia a les fotografies següents arbres de la mateixa edat 

presenten aspectes diametralment oposats: 

 

 

 

 

 

 

Sense llum al mig d’un passeig Amb llum en una cruïlla



BB..  PPRROOPPOOSSTTEESS  DDEE  GGEESSTTIIÓÓ  

 

El Pla d’Usos i Gestió de la Devesa de desembre de 2010, juntament amb el seu Reglament derivat, tenia per 

voluntat mantenir el caràcter de magnificència i singularitat en la distribució dels plàtans principals al llarg dels 

eixos de pas i, per tant, d’assegurar-ne la pervivència en temps futurs era l’esperit vertebrador del conjunt de 

necessitats i possibilitats que marcava pel parc. 

 

D’aquesta voluntat en sorgí l’aprovació l’abril de 2011 del Pla de Gestió de l’arbrat del parc de la Devesa. El repte 

de la gestió de l’arbrat i, en definitiva, del conjunt del parc és fer compatible la millora progressiva dels plàtans 

considerant el seu cicle vital, la seva regeneració o la seva substitució, i la ubicació d’usos compatibles amb 

aquestes necessitats fonamentals. En aquest sentit, la capacitat simbiòtica dels plàtans que els permet adaptar-se 

i fer front a diferents agressions, més o menys periòdiques i d’impacte divers, representa una dificultat afegida per 

valorar el grau real d’aquestes afectacions. L’equilibri entre el possible i el necessari és difús, poc abastable i de 

difícil justificació sense una visió sinèrgica i sistèmica del conjunt. 

 

Aquest Pla de Gestió fou el primer document en el que es preveu la integració de criteris de protecció de l’arbrat i 

de gestió dels elements vegetals juntament amb uns criteris d’urbanització futura. 

 

A causa de la correlació existent entre els usos dels espais i l’estat de l’arbrat, determina la necessitat d’actuar no 

únicament sobre els arbres, sinó també sobre el global del parc, efectuant-hi una gestió integrada. Cal actuar, 

doncs, sobre el conjunt de factors que n’afecten l’estat, com el sòl i l’aigua. 

 

El seguiment continuat efectuat als arbres concloïa que la seva situació actual és causada per la seva debilitat i les 

malalties i plagues que els afecten són conseqüència oportunista del seu estat. 

 

La màxima prioritat en la gestió de l’arbrat ha de consistir en mesures correctores al sòl, a través d’una correcta 

regulació dels usos existents, evitant l’ocupació dels gàlibs de protecció definits (4 metres). 

 

Pel que fa a l’aigua, cal garantir-ne una distribució homogènia i ajustada a les necessitats de l’arbrat. 

 

Per últim i no per això menys important en el desenvolupament del Pla Especial caldrà preveure un treball 

complementari al primer Pla de Gestió de l’Arbrat en el que s’inclogui un estudi individualitzat, actualitzat i 

actualitzable en què cada arbre, degudament referenciat, tingui una fitxa amb la situació sanitària i una classificació 

general. D’aquesta manera es podrà cartografiar amb sistemes d’informació geogràfica la distribució d’arbres sans 

i malalts i actuar al respecte. Amb aquest treball complementari es podrà redactar un Pla d’Actuació que planifiqui 

l’eliminació i substitució progressiva de les alineacions d’arbres a conservar 

 

B.1. ESTABLIMENT DE ZONES PRIORITÀRIES 
 

Quan es desenvolupi un programa d’actuació concret pel que fa a la gestió de l’arbrat i en funció de la vitalitat, de 

les alteracions estructurals i de la permeabilitat del sòl caldria actuar afavorint la protecció de l’arbrat seguint les 

zones de més a menys prioritat: 

 

- P1. Passeig del Ter des de l’Auditori Palau de Congressos al passeig de la Sardana. 

- P2. Passeig del Güell. 

- P3. Passeig de la Sardana. 

- P4. Plaça de les Botxes i plaça contigua per l’oest. 

- P5. Passeig de la Devesa, des del Palau Firal fins a l’entrada dels Jardins Francesos. 

 

En tots els casos, corresponen a les àrees que acullen els usos més agressius i continuats. 

 

 
Mapa on es localitzen les diferents àrees del parc de la Devesa. 

 

B.2. ZONA DE SEGURETAT DE L’ARBRAT 
 

Per a qualsevol activitat o ús que s’autoritzi al parc, caldrà respectar una zona de seguretat respecte els arbres, 

que es mantindrà permeable, airejada i amb un pendent adequat, i no s’hi permetrà cap tipus de compactació ni 

fer-hi foc. Així, s’evitarà també l’aportació de substàncies nocives a la zona radicular i es minimitzarà l’obturació i la 

deformació del canal de reg. 

 

Únicament es permetrà l’accés de les persones a les zones de seguretat; no s’hi autoritzarà la ubicació temporal o 

permanent d’instal·lacions ni d’elements vinculats a activitats o de mobiliari urbà. 
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Segons el Pla de Gestió d’abril de 2011 seguint la norma tecnològica de jardineria NTJ03E – Protecció del elements 

vegetals en els treballs, del Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles de Catalunya, aquesta zona de seguretat hauria 

de ser de 4 metres, com a mínim, des del tronc de l’arbre, mesurat a nivell del terra. També estableix altres límits i 

excepcions així com mesures protectores i correctores per a qualsevol obra o treball de manteniment del parc. 

 

B.3. PROTECCIÓ DEL SISTEMA AERI DE L’ARBRAT 
 

Les ferides mecàniques als arbres tenen conseqüències molt importants sobre el seu estat. Afavoreixen la 

presència de malalties i plagues, que tenen una clara incidència en l’estabilitat dels arbres i que poden donar lloc a 

increments del risc de fractura del tronc i/o de les branques afectades davant de vents forts, per exemple.  

 

Per aquest motiu, qualsevol ús haurà de respectar, a més de la distància de seguretat respecte la base de l’arbre, 

una separació respecte al seu sistema aeri per tal d’evitar ferides al tronc, trencaments i caigudes accidentals de 

branques. A aquest efecte es prohibirà clavar qualsevol element als arbres o utilitzar-los com a suport 

d’instal·lacions o altres elements. 

 

La poda de l’arbrat s’ha d’efectuar en tot cas per part de personal especialitzat. Cal impedir la realització de podes 

dràstiques i incontrolades, que generen alteracions estructurals greus.  

En cas que resulti necessari efectuar una poda de seguretat per evitar la caiguda de branques i causar danys a les 

persones, haurà de fer-se, també, per personal especialitzat. Com a norma general, les podes de seguretat són 

necessàries en exemplars amb vitalitat baixa i amb presència d’alteracions estructurals. Per a la realització 

d’aquestes podes s’utilitzarà una plataforma elevadora o cordes de trepa. 

 

A continuació es mostra un exemple de la protecció de la zona de seguretat (tarima de fusta) i part aèria que 

contempla el Pla de Gestió de 2011: 

                                               

 

B.4. ALTRES MESURES PER A LA PROTECCIÓ DEL SÒL 
 

Cal minimitzar el pas i l’aparcament de vehicles al parc per tal d’evitar la compactació del sòl i preservar el parterre 

interior de les parcel·les.  

 

De forma prioritària, es considera imprescindible respectar el tancament dels accessos al parc, amb excepció dels 

serveis de manteniment i dels vehicles d’emergències. 

 

Cal efectuar inicialment un subsolat a trenta centímetres de profunditat als dos laterals dels vials, sense malmetre 

les arrels, deixant la franja central intacta. Es preveuran, així mateix, diverses entrecavades anuals per evitar la 

formació de la crosta superficial que condiciona la permeabilitat del sòl.  

 

És necessària l’aplicació d’esmenes al sòl, consistents en compost vegetal ric amb lignina, per tal de donar 

estructura i aportar matèria orgànica al sòl. 

 

La gestió de la gran quantitat de fulles caigudes al terra suposa un gran esforç. Es basa en l’apilonament i la 

retirada de les fulles, o bé en la trituració als parterres, per tal de facilitar la incorporació de la matèria orgànica al 

sòl. No obstant això, la concentració de matèria orgànica en els parterres interiors és excessiva en molts casos, de 

manera que caldrà estudiar i preveure altres sistemes de gestió de les fulles. 

 

Caldrà valorar la viabilitat de fomentar el creixement d’herba en d’altres espais interiors del parc, en funció dels 

resultats que s’obtinguin a l’espai on s’ha iniciat aquesta forma de gestió. 

 

B.5. ESTABLIMENT D’UN SISTEMA DE REG ADEQUAT 
 

El reg dels arbres s’efectua per inundació dels vorals a partir de boques de reg alimentades per una canonada 

soterrada. Actualment, resulta difícil regular la dosi de reg i aconseguir una distribució homogènia de l’aigua a tots 

els arbres del parc. Així mateix, el sistema de reg no abasta tot l’àmbit del parc. 

 

És necessari augmentar la longitud de la canonada de distribució que hi ha per tal d’abastar la totalitat de l’arbrat i 

crear un anellat de la xarxa per tal de millorar el cabal de transport. Paral·lelament, cal redimensionar un canal dins 

la zona de seguretat de l’arbrat, de secció oberta i constant, que permeti distribuir l’aigua de reg a tots els arbres 

del parc, amb un correcte equilibri entre la permeabilitat i la conductivitat hidràulica. El manteniment de la 

funcionalitat del canal requereix, periòdicament, la retirada de les fulles que s’hi acumulen i un remarcat, o bé 

l’aplicació d’alguna solució més persistent, ja que en condicions normals es desfà progressivament. Així mateix, és 

necessària la instal·lació d’una protecció física per evitar l’ocupació i la deformació dels regs per part de vehicles i 

d’altres elements. 

 

És necessari millorar els passos d’aigua soterrats a les interseccions amb els vials. 

 

Cal incrementar el nombre de boques de reg per tal d’abastar tot l’arbrat del parc . Les noves boques 

que es col·loquin disposaran d’una base formigonada adequada per evitar-ne el trencament pel pas de 

vehicles.  
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Pel que fa als parterres interiors, es podran dotar de reg per aspersió, que ja s’utilitza a la zona de pícnic i al sector est del 

Camp de Mart, substituint l’actual sistema amb mànega o per inundació. La recent millora en el sistema de bombeig del pou 

Montserrat permetrà subministrar aigua a aquest nou sistema d’aspersors. 

 

Pel que fa als Jardins Francesos, es troben envoltats per un canal procedent de la sèquia Monar; el seu cabal, per tant, hi està 

condicionat. Cal preveure, a curt termini, condicionar el conjunt d’aquest sistema de drenatge i el talús perimetral del canal com 

a mesura de protecció per a les persones i per a la prevenció de fuites. 

 

B.6. SUBSTITUCIÓ D’EXEMPLARS 
 

A partir de les alineacions d’arbres que es considerin caldrà plantejar la regeneració i substitució progressiva de 

l’arbrat de la Devesa a causa del procés gradual de pèrdua de vitalitat que pateix. A aquests efectes, s’aniran 

redactant els estudis específics per a establir la viabilitat de la reposició d’arbres en zones que els hagin perdut o 

que es configurin com a zones de transició amb la trama urbana de la ciutat. 

 

Les tales i substitucions d’arbres requereixen un procés previ de planificació, evitant plantacions indiscriminades 

sense criteri. Els criteris de substitució queden referits al Pla de Gestió de 2011 en el que descriu com haurà de ser 

el Pa d’Actuació de l’arbrat. 

 

B.7. PLAGUES I MALALTIES DE L’ARBRAT 
 

Caldrà realitzar un seguiment de l’arbrat per valorar el nivell d’atac de les diferents plagues i malalties que l’afecten i 

dels danys ocasionats, i, per tant, determinar la necessitat d’efectuar-hi tractaments fitosanitaris. Aquesta vigilància 

es durà a terme mitjançant un pla de control del risc. 

 

No obstant això, l’ús de plaguicides es limitarà a situacions estrictament necessàries i s’utilitzaran productes 

selectius que minimitzin la pertorbació sobre l’ecosistema. A aquest efecte, es prioritzaran els mètodes de control 

biològic. 

 

En compliment del Reial Decret 1311/2012, de 14 de setembre, sobre l’ús sostenible de productes fitosanitaris, 

en cas que calgui efectuar un tractament fitosanitari, l’empresa encarregada del manteniment de la Devesa haurà 

de realitzar la tramesa de documentació corresponent a l’assessor municipal de gestió integrada de plagues (GIP). 

 

A causa de les dimensions del parc i de l’alçada dels arbres, resulta inviable l’eradicació de les plagues i malalties. 

Cal actuar, doncs, minimitzant els danys que provoquen, de manera que no es perdi el valor ornamental de les 

plantes ni es provoquin molèsties a les persones. 

 

Com a mesura de prevenció, en qualsevol actuació de poda de l’arbrat caldrà desinfectar les eines de tall per evitar 

l’expansió de patògens. 

 

En molts casos, la presència de plagues està associada a l’existència d’alteracions estructurals, com ferides, 

cavitats, cops, podridures i podes dràstiques incontrolades. Per aquest motiu, resulta imprescindible respectar la 

distància de seguretat a la qual s’ha fet referència en punts anteriors en qualsevol activitat que tingui lloc al parc, 

evitant el contacte físic directe entre l’arbrat i les instal·lacions i els elements vinculats als diferents usos. La 

presència d’algunes plagues i malalties, especialment tèrmits i fongs de la seca, provoquen un efecte 

desestabilitzador molt important, que incrementa el risc de ruptura de branques i troncs, tot i no detectar-se 

visualment. 

 

Caldrà efectuar podes de neteja de branques seques i afectades pel fong de la seca, eliminant les branques 

sospitoses de tenir la malaltia.  

 

Cap a la tardor caldrà eliminar els cossos fructífers dels fongs xilòfags i causants del xancre, en cas que se’n 

detecti la presència. 

 

Les actuacions contra les plagues i les malalties es duran a terme especialment als exemplars ubicats al vials 

propers a les vies públiques i a les zones d’esbarjo, amb més ús social, així com a les zones on els danys siguin 

més visibles. Tot i que la presència de patologies al parc no suposa cap risc evident, en algun cas pot generar 

molèsties a les persones, com en el cas del tigre del plàtan. 

 

Documents complementaris: 
- Moix 2009 
- Pla Usos de la Devesa 
- Pla de Gestió de l’Arbrat 
- Protocol Ceratocystis platanii 
- Test de tracció de la Devesa 
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