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1. Introducció
Aquest estudi descriu l’avaluació realitzada, durant els passats dies 5 i 6 de novembre de 2019, de l’estat
mecànic, fisiològic i fitopatològic de 50 arbres situats a l’avinguda Vilardebó i 2 arbres situats al carrer
Mogent del municipi de Montmeló.

2. Objectius de l’informe.
Avaluar l’estat fitopatològic, fisiològic i mecànic dels arbres.
Descriure les recomanacions que es derivin del seu estat.

3. Criteris de valoració.
La valoració dels arbres s’ha realitzat mitjançant el sistema d’Avaluació Visual d’Arbrat (AVA) derivat del
sistema VTA descrit per Claus Mattheck a principis dels anys 90 per l’anàlisi del risc.
El sistema es basa en la valoració de les estructures visibles de l’arbre per determinar el seu estat intern,
tant referit a la vessant fisiològica i estructural com mecànica. S’han incorporat coneixements generats per
altres investigadors com Ted Green i Francis Schwarce (relacions fong-arbre), Francis Hallé i Pierre
Raimbault (estructura arbòria), i Lothar Wessolly (estàtica i aerodinàmica), a més de la nostra pròpia
investigació, percepcions i experiència. La quantificació i valoració de certs paràmetres es realitza, quan és
necessari, mitjançant instrumental (Resistògraf en aquest cas) i software específic.
Concretament a la valoració visual s’han observat variables com:
Densitat foliar, altura i distribució de la massa foliar, mida i coloració.
Estructura de branques i rebrots, processos de creixement o atrinxerament.
Defectes mecànics i presencia de fongs xilòfags
Etc.,
La seguretat de l’arbrat depèn de factors biològics, de les condicions ambientals locals (exposició al vent) i
de la capacitat de resistència mecànica. L’avaluació combinada d’aquests factors permet la identificació de
la capacitat de càrrega mecànica de l’arbre i de la seva seguretat.
Per mitjà de l’Avaluació Visual es busca comprendre el sistema global de l’arbre i donar resposta i solucions
a qüestions tan diverses com les expectatives de vida, la seva funcionalitat, risc, creixement i decreixement,
etc. Cada qüestió necessita una especificitat en l’anàlisi i diagnosi, però tots aquests conceptes i variables
tenen un nexe comú en la unitat del sistema de l’arbre. El coneixement previ de l’estat, el més exacte,
exhaustiu i ampli possible, és imprescindible per definir les restriccions que poden afectar a l’arbre i ajustar
la idoneïtat dels diferents treballs que es puguin realitzar.
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4. Metodologia aplicada.
Paràmetres avaluats
S’analitzen els següents factors condicionants:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vitalitat: és la qualitat o eficiència de les facultats vitals. Fa referència a les reserves que disposa
l’arbre i per tant, a la capacitat de resposta a les alteracions.
Fitopatologia: presència de plagues i/o malalties.
Fase d’edat: és l’etapa de desenvolupament en que es troba l’arbre.
Expectatives ornamentals: valor estètic potencial de l’individu.
Estructura: s’avalua la tendència de creixement de l’arbre.
Posició de la Massa: situació de la capçada respecte als individus més propers.
Exposició als vents.
Entorn: característiques més destacables de l’emplaçament.
Mecànica: defectes mecànics o estructurals destacables de cada exemplar. Es recomanen unes
mesures en conseqüència:
Actuacions: mesures per minimitzar el risc.
Urgència: grau de prioritat de les actuacions.
Revisió Periodicitat: temps fins a la propera revisió.
Revisió Notes: detalls o aspectes a revisar.

5. Limitacions del present informe
El present informe es refereix només als arbres avaluats.
L’estudi dels arbres s’ha realitzat a través d’una avaluació visual. Aquesta avaluació no ha permès
valorar de manera exacte les característiques del sistema radicular. Es treballa en base a la nostra
experiència i la valoració de l’espècie, entorn, etc.
Les dades obtingudes es basen principalment en la Valoració Visual de símptomes externs dels
arbres (VTA de Mattheck y Breloer 1994). Els defectes que no generen cap mena de símptoma
escapen a aquesta valoració.
Els arbres són essers vius, per tant, les seves característiques mecàniques poden variar amb el
temps degut a causes biòtiques i abiòtiques.
En el cas de forces naturals imprevisibles i intenses podrien donar-se trencaments sobre
estructures sense defecte real.
El present informe dona raó de les característiques observades en el moment de l’avaluació. Canvis
en l’entorn de l’arbre, la realització de treballs, etc., poden canviar les circumstàncies de l’arbre en
qüestió.
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6. Mapa de situació
Situació dels arbres avaluats al municipi de Montmeló (la ubicació detallada queda reflectida a l’arxiu kmz
adjunt).

Av. Vilardebó (50 uts.)

C. Mogent (2 uts.)
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7. Arbres totals avaluats
S’han revisat 52 arbres, dels quals 50 (el 97%) corresponen a pins ubicats a l’avinguda Vilardebó o en
carrers contigus.
Espècie
Populus alba bolleana
Pinus pinea
Pinus halepensis

N
2
19
31
52

%
4
37
60
100

Dels exemplars avaluats, s’han registrat diversos paràmetres de vitalitat, fitopatologia, dades
dendromètriques i característiques mecàniques dels exemplars que hem estimat que requerien una
actuació de reducció del risc associat o una millora relacionada amb la gestió. Dels 52 exemplars hem
registrat 41 exemplars amb alguna actuació recomanada.
Per tal d’organitzar millor la valoració general, s’ha dividit el conjunt dels arbres estudiats en dos grups o
poblacions: la Població P1, formada pels dos àlbers del carrer Mogent, i la Població P2, constituïda pels
cinquanta pins (P. halepensis i P. Pinea) de l’avinguda Vilardebó, inclosos en aquesta última el pi de
l’entrada del col·legi Pau Casals i els pins pròxims dels carrers Doctor Robert, Bosch Guimerà i Prat de la
Riba.
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Població 1: Àlbers del Carrer Mogent (2 uts)
8. Resultats
8.1. Arbres avaluats

S’han revisat 2 arbres de l’espècie Populus alba var bolleana.

8.2. Vitalitat i fitopatologia

Els dos exemplars d’àlber avaluats del carrer Mogent
presenten un bon estat fisiològic, essent la seva
vitalitat Moderada-Alta.
No s’han detectat plagues ni malalties en cap dels dos
exemplars.

8.3. Defectes mecànics

A nivell mecànic, les principals problemàtiques dels dos
àlbers avaluats al carrer Mogent són:
a) Inclinació. El fototropisme es la principal causa
d’aquest defecte. Els dos exemplars revisats
presenten certa inclinació al Sud (que és la
zona de més llum, cap al centre de
l’escalinata), un dels quals, l’arbre nº 1, va
recuperant amb l’alçada la seva verticalitat
adoptant una forma d’arc, però cap dels dos
exemplars
mostra
signes
evidents
d’inestabilitat radicular.
Foto 1. Arbre 1: Populus alba Bolleana.

b) Lateralitat. Els dos exemplars avaluats
presenten certa lateralitat. Aquesta pot esdevenir un defecte en aquelles estructures molt esveltes
(amb ràtios de longitud / diàmetre elevats). Aquesta característica és més freqüent en arbres que
formen part de grups compactes, amb marcs de plantació estrets o amb competència per
edificacions. En aquesta espècie és poc problemàtica
c) Cavitats. Un dels dos àlbers (arbre nº 2) presenta una cavitat central detectada amb resistografia
que actualment no comporta risc (ja que la paret residual, per ara, és suficient) però que convé
anar revisant periòdicament.
Per als dos exemplars s’ha estimat una revisió periòdica pertinent (8 i 5 anys respectivament) i en un d’ells
(arbre nº 1) s’han indicat mesures a prendre per tal de minimitzar el risc associat.
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Foto 2. Inclinació i lateralitat (Arbre 1).

Foto 3. Inclinació (Arbre 2)

8.4. Actuacions derivades de l’avaluació individual

Després de l'anàlisi dels dos individus s'han establert les següents propostes d’actuació:
-

Poda de seguretat preventiva: actuacions que tenen com a objectiu evitar que es donin situacions
que podrien generar risc. Generalment estan associades a la lateralitat (branques molt llargues
amb poca conicitat).

-

Instal·lació de “mulch”: es tracta de cobrir superficialment el parterre amb un substrat compost
habitualment per petits trossos d’escorça de pi o altres materials d’origen orgànic (palla, fulles de
pi, encenall...). L’objectiu és fonamentalment controlar la humitat del sòl reduint l’evaporació de
l’aigua. També fa una funció tèrmica suavitzant les temperatures més extremes, afavorint un
creixement més adequat de les arrels. A més, contribueix a minimitzar l’aparició de “males herbes”.
Convindria, tenint en compte la pendent existent en el parterre, instal·lar també algun sistema de
retenció basat en taulons i estaques col·locades en diferents línies transversals formant com petites
terrasses per evitar (o minimitzar) el desplaçament del material instal·lat pendent avall.
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9. Resum de resultats
9.1. Resum d’actuacions
Actuació
Poda de seguretat preventiva
Instal·lació de “mulch” superficial subjectat
amb sistema de taulons i estaques

Codi exemplar
1

Totals
1 ut.

1, 2

2 uts.

Codi exemplar
1*
2

Totals
1 ut.
1 ut.

9.2. Règim d’inspeccions
Reinspecció
5 anys
8 anys

10. Actuacions recomanades
En els exemplars amb diverses actuacions, queda ressaltat en negreta l’actuació corresponent a cada
apartat.
10.1. Poda de seguretat preventiva
Algunes actuacions de reducció o eliminació de branca, així com el control de la lateralitat, estan
ressaltades en vermell a les imatges editades del fitxer kmz adjunt. S’aconsella que aquestes actuacions les
realitzi un arborista qualificat 1.
Codi

Espècie

Vitalitat

Mecànica

Actuacions

Urgència

Revisió

1

Populus
alba
Bolleana

Moderadaalta

Inclinació al S amb
recuperació progressiva de la
verticalitat amb forma d'arc.
Obertura de branques al S.

Control de
lateralització de la
branca més oberta al
S. (segons foto ?)

Baixa

8 anys

Actuacions

Urgència

Revisió

10.2. Instal·lació de “Mulch” sobre el parterre

1

Codi

Espècie

Vitalitat

Mecànica

1

Populus
alba
bolleana

Moderadaalta

Inclinació al S amb
Associada al
recuperació progressiva de la
Instal·lació de “mulch” mantenime
verticalitat amb forma d'arc.
nt
Obertura de branques al S.

8 anys

2

Populus
alba
bolleana

Moderadaalta

Moderadament inclinat al S
sense arquejar.

Associada al
Instal·lació de “mulch” mantenime
nt

5 anys

European Tree Worker o equivalent
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Població 2: Pins de l’avinguda Vilardebó (50 uts.) (inclosos el pi de l’entrada del col·legi Pau Casals i els pins
propers dels carrers Prat de la Riba, Doctor Robert i Bosch Guimerà)
11. Resultats
11.1. Arbres avaluats
S’han revisat 50 arbres de les espècies Pinus pinea i Pinus halepensis..
Espècie
Pinus pinea
Pinus halepensis

N
19
31
50

%
38
62
100

11.2. Vitalitat i fitopatologia
Dels arbres avaluats no s’han tingut en compte
per a la valoració d’aquests dos camps els
exemplars considerats joves. Els individus valorats
(la resta) presenten una vitalitat majoritàriament
moderada-alta.
En general no s’han detectat plagues ni malalties
significatives, excepció feta de l’arbre 8 (P.
halepensis) amb necrosi columnar descendent
associada a l’eliminació d’antic eix, de l’arbre 21
P. halepensis) amb una necrosis columnar de tres
metres de longitud, i de l’arbre 24 amb una ferida
al tronc a quatre metres d’alçada.

20

Vitalitat

nº d'arbres

Foto 4: Necrosi columnar
sobre tronc de Pinus
halepensis (Arbre 21).

15
10
5
0
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11.3. Defectes mecànics
En relació a la mecànica, les principals problemàtiques dels arbres avaluats són:
a) Inclinació. El fototropisme es la principal causa d’aquest defecte. Alguns dels exemplars revisats (9
arbres) presenten certa inclinació, sis dels quals força acusada. En dos d’ells es fa esment a certs
indicis de bolc.
b) Lateralitat. Alguns dels exemplars avaluats presenten certa lateralitat. Pot esdevenir un defecte en
aquelles estructures molt esveltes (amb ràtios de longitud / diàmetre elevats)2. La lateralitat esdevé
més greu a mesura que augmenta l’exposició al vent de l’arbre i la intensitat del mateix, podent
generar problemes mecànics per torsió en algun eix o en el propi tronc a causa de l’efecte palanca
de les branques més lateralitzades. Així mateix, aquest defecte esdevindria més greu també en el
cas que l’exposició al vent sigui un factor nou per l’arbre, per haver caigut o haver estat eliminat,
per exemple, algun (o diversos) exemplars propers que feien de pantalla, ja que l’arbre en qüestió
hauria estat protegit del vent fins al moment i no li hauria calgut generar la conseqüent fusta
estructural de reacció per a compensar les forces. L’arbre, per tant, es trobaria de sobte una força
nova per a la qual, possiblement, no està preparat. Cal dir, però, que aparentment no ens hem
trobat amb aquest cas de canvis notables (recents) en exposicions al vent per causa d’alteracions
de l’entorn.
L’avinguda Vilardebó té 11 pins amb eixos o branques prou lateralitzats o amb prou càrrega física
com per a tenir-los en compte. D’aquests, només 3 exemplars (arbres 25, 39 i 42) presenten una
exposició al vent considerada moderada-alta (la resta tenen exposicions moderada o moderadabaixa). Els tres arbres, això sí, tenen una vitalitat prou alta (moderada-alta), fet que afavoreix la
generació de fusta estructural per anar contraposant-se (poc a poc) a les forces de palanca o torsió.
Per contra, el gaudir de bona vitalitat afavoreix el creixement de nous brots més llargs i gruixuts, el
que implica també un augment de la càrrega i de la pròpia lateralització i, per tant, del risc que
aquesta podria comportar per a l’arbre. Amb tot, s’adopten, en els tres casos, mesures correctores
que passen pel control de la lateralitat i, en un exemplar (arbre 25), fins i tot per la valoració de la
instal·lació d’algun tipus d’ancoratge (associat en aquest cas, també, a una codominància amb
presència d’escorça inclosa).
c) Unions dèbils. Generades per eixos codominants amb formació d’escorça inclosa i/o per la
lateralització de la unió cap a l’exterior de l’eix portant.
d) Indicis de bolc. Problemes mecànics a la zona d’arrels que han comportat ja certs moviments
d’aixecament parcial de pa de terra i sistema radicular provocant algun canvi (relativament recent)
en la inclinació del propi tronc independentment del seu fototropisme.
e) Coll per sota de la cota actual. En diversos casos, el coll de l’arbre es troba enterrat, per sota de la
cota original. En els casos que s’ha estimat convenient, s’ha descalçat parcialment l’exemplar per
tal d’avaluar l’estat del coll i descartar (o no) possibles arrels estrangulants, que poden afavorir la
fallida radicular. A partir d’aquesta inspecció “ràpida” en diversos exemplars trobem casos clars
d’arrels espiralitzades. En almenys dos exemplars es pot veure encara en superfície part del
contorn del propi contenidor enterrat, que confirma el fet de que alguns d’aquests arbres van estar

2

L’esveltesa és més freqüent en arbres que formen part de grups compactes, amb marcs de plantació estrets o amb
competència per edificacions (que no seria el cas que ens ocupa, almenys a nivell general).
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cultivats i plantats en contenidor. Això dóna peu a pensar que aquest defecte pot ser més
generalitzat i donar-se, per tant, en altres peus no inspeccionats en arrel de forma tan directa.
f) Arrels tallades o mortes. Deficiències mecàniques en el sistema radicular per pèrdua d’arrels sovint
per causes abiòtiques com talls realitzats per obres properes, etc. generant possibles esforços de
torsió en el sistema d’ancoratge de l’arbre o manca de suport basal en la (o les) orientacions
afectades.
g) Arrels limitades per l’escocell. Es tracta d’arbres on el recorregut de l’arrel queda interromput
clarament pels límits de l’escocell generant algun tipus de defecte mecànic o problema d’ancoratge
(arrels treballant a torsió, manca d’ancoratge a tensió/compressió, etc.).
h) Ferides i cavitats obertes (visibles). Diversos exemplars presenten ferides de diversa consideració.
Cal destacar els casos dels arbres 8 i 21 (amb necrosi columnar), l’arbre 24 (amb ferida al tronc) i els
arbres 6, 15, 18 i 25 amb ferides causades pel pas de vehicles o per la càrrega/descàrrega de
contenidors.
i)

Cavitats internes (no visibles). Cavitats detectades per prova acústica i instrumental i mesurades
amb prova instrumental (resistografia).

j)

Fissures a l’escorça per motius de torsió en eixos o tronc. Aquestes fissures poden ser símptomes
de que l’arbre està patint esforços de torsió a causa de la incidència del vent (exposició) combinada
probablement amb certes estructures de copa desequilibrades normalment associades amb
lateralitat excessiva d’eixos o branques. No impliquen defecte per si mateixos sinó carregues o
canvis de càrrega.

k) Eixos retorçats o curvatures anòmales en branques. Aquestes curvatures, generades per antics
trencaments (o eliminació) de branques i la conseqüent aparició de brots nous amb una direcció
nova en el punt de tall o fallida, sovint presenten eixamplaments que són indicadors de possibles
fissures a la zona de tensió (de vegades no visibles des del terra).
l)

Antics eixos eliminats amb necrosi associada. Ferides per causes abiòtiques que no acaben de
cicatritzar i acaben esdevenint podridura per l’entrada de patògens.

m) Eixos amb pèrdua de guia. La pèrdua del creixement apical d’un eix sovint comporta l’aparició de
nous brots que comparteixen espai d’inserció (codominàncies) augmentant la fragilitat o
inestabilitat de la unió. Un d’aquests nous brots acaba adoptant la dominància respecte els altres i
acaba constituint el nou eix principal substitut de l’anterior.
n) Realçat de capçada excessiu. Alguns dels exemplars han estat refaldats (cas de l’arbre 3) però en
cap dels casos es considera un realçat excessiu que pugui afectar notòriament a l’efecte palanca i al
moment flector associat.

Altres signes com branques seques, branques penjants, xancres, etc., també han estat registrats i per a tots
els casos s’ha estimat una revisió periòdica pertinent i s’han indicat mesures a prendre per tal de
minimitzar el risc associat.
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Foto 5. Inclinació en P.
halepensis amb certs
indicis de bolc (nº 37).

Foto 6. Inclinació amb
lateralització pronunciada
en P. halepensis (nº 10).

Foto 7. Codominància amb
escorça inclosa i amb cordó
associat de fusta de reacció
en P. halepensis (nº 11).

Foto 8. Coll enterrat en P.
pinea amb indicis d’arrel
estrangulant. Plantat en
contenidor (nº 26).

Foto 9. Arrels tallades en
P. halepensis (nº 25).

Foto 10. Arrels limitades per
l’escocell (nº 3).
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Foto 11. Ferides o cavitats
obertes en P. halepensis (nº
7).

Foto 12. Fissures a l’escorça
per motius de torsió en P.
halepensis (nº 8).

Foto 13. Curvatures anòmales
en P. halepensis (nº 5).

Foto 14. Antic eix eliminat
amb necrosi associada en P.
halepensis (nº 8).

Foto 15. Eix amb pèrdua de
guia en P. halepensis (nº 45).

Foto 16. Realçat de capçada
en P. pinea (nº 3).

Foto
17.
Arruga
de
compressió
sense
incidència
mecànica
sobre tronc de
P._halepensis
(nº 9).

11.4. Actuacions derivades de l’avaluació individual
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Després de l'anàlisi dels cinquanta individus s'han establert les següents propostes d’actuació:

Tala:
-

Tala per gestió

Poda de seguretat:
- Control de lateralitat (reducció d’eixos lateralitzats si es fa necessari)
- Reducció de capçada (parcial o total)
- Reducció de càrrega amb selecció de branques
- Aclarida de copa (selecció de branques)
- Eliminar eix o branca
- Retirar o eliminar branques seques o trencades
Inspecció aèria
Altres actuacions:
- Control de la progressió d’unions anòmales
- Control de la progressió de la inclinació
- Control de la progressió d’interferències amb habitatges, mobiliari urbà o cablejat aeri
- Control de gàlib
- Control de la progressió de lesions per friccions entre branques
- Reubicar mobiliari urbà que interfereix amb l’arbre
- Instal·lació d’ancoratge dinàmic
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12. Resum de resultats
12.1. Resum d’actuacions

Actuació
Tala
Poda de seguretat
Inspecció aèria
Altres actuacions

Codi exemplar
3
7, 8, , 11, 17, 25, 28, 29, 31, 39, 41, 42, 45, 48, 49, 50
5, 11, 44, 49
6, 9, ·10, 12, 25, 28, 39, ·45, 46

Totals
1 ut.
18 uts.
4 uts.
9 uts.

Codi exemplar
3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 25, 28, 37, 39, 42, 45, 46, 48, 49, 51
4, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, ·27,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, ·36, 38, 40, 41, 43, 44, 47, 50, 52

Totals
14

12.2. Règim d’inspeccions
Reinspecció
Als 3 anys
Als 5 anys

31
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13. Actuacions recomanades
En els exemplars amb varies actuacions, queda ressaltat en negreta l’actuació corresponent a cada apartat.
13.1. Tala
Co
di

Espècie

Vitalita
t

Pinus
pinea

3

Alta

Mecànica

Actuaci
ons

Codominància a 2 m. amb escorça inclosa incipient. Arrels
superficials espiralitzades. Al S, arrels superficials limitades
Tala per
per l'escocell. Queda visible arran de terra part del contenidor
gestió
enterrat antigament, el que ens fa pensar que pugui presentar
arrel estrangulant.

Urgència

Observaci
ons

Mitja

Arbre
sense
futur

13.2. Poda de seguretat
Algunes actuacions de reducció o eliminació de branca, així com el control de la lateralitat, estan
ressaltades en vermell a les imatges editades del fitxer kmz adjunt. S’aconsella que aquestes actuacions les
realitzi un arborista qualificat 3.
Codi

Espècie

Vitalitat
Moderada
-alta

Mecànica
Coll enterrat. Tronc inclinat al carrer. Ferides a 3
m d'altura en tronc per pas de vehicles, en
procés de tancament. Branca de diàmetre de 4
cm trencada penjant al NE. Eix SW amb força
càrrega.
Arrel superficial W tallada i morta, sense arrels a
compressió. Eix E força lateralitzat. Eix S amb
codominància a 8 m amb escorça inclosa.

Actuacions

Urgènci Revisi
a
ó

Eliminar branca trencada.
Control lateral de l'eix SW

Alta

3 anys

Reducció de 1 m de l'eix E.
Valorar ancoratge en
codominància.

Alta

3 anys

Eix E lateralitzat.

Reducció lateral de l'eix E a
80 cm.

Mitja

5 anys

28

P.
halepensis

Sense arrels a compressió. Codominància amb
escorça inclosa a l'eix S a 12 m (però té els eixos
molt verticals). Branca al N a 15 m arquejant-se
per fissura a la part superior.

Eliminar branca N. Control
unió amb escorça inclosa.

Mitja

3 anys

29

P.
Branca seca penjant al S. Eix E molt lateralitzat i
Moderada
halepensis
separant-se de la copa.

Reducció eix E a 60 cm.
Eliminació branca penjant

Mitja

5 anys

45*

P.
halepensis

Alta

Eix NW amb pèrdua de guia a 14 m amb
competència de diversos eixos amb unions
anòmales. Eix E amb competència d'eixos amb
insercions aparentment normals.

Mitja

3 anys

50

Pinus
pinea

Moderada
-alta

Eix S amb molta càrrega però també amb bona
resposta mecànica (generant fusta de reacció).

Mitja

5 anys

7

P.
halepensis

25

P.
halepensis

17

P.
Moderada
halepensis
-alta

3

Alta

Alta

Controlar unions dels eixos
que competeixen i valorar
aclarida de copa (selecció
de branques). Control
lateral general (als dos
eixos).
Reduir càrrega de la branca
S aclarint amb selecció de
branques petites.

European Tree Worker o equivalent
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Codi

Espècie

Vitalitat

Mecànica

Actuacions

Indicis de bolc a la base (inclinació E). Copa
totalment desplaçada al E (habitatges).
Valorar unions
- Eix E amb arrugues de compressió.
P.
Moderada
codominants a l'eix E en
11*
- Eix S amb depressió i exsudació a la base i amb
halepensis
-alta
alçada. Lleu reducció (60cm
fusta de reacció.
màxim) en tots els eixos.
- Eix S amb codominància amb escorça inclosa
amb branca E molt horitzontal.
Control lateral de l’eix N a
60 cm de l’extrem. Valorar
P.
Eix N molt lateralitzat. Indicis de bolc antics,
42
Alta
possibilitat d’instal·lació
halepensis
aparentment estabilitzat.
d’un ancoratge.
Antic eix eliminat a 3 m amb necrosi columnar
descendent associada. Eix S amb lleu fissura a
l'escorça a sota per possible torsió de l'eix.

8

P.
halepensis

31

P.
Moderada
halepensis

39

P.
Moderada Unions dubtoses en branques lateralitzades (no
halepensis
-alta
ben visibles).

41

P.
Moderada
halepensis

48

Pinus
pinea

49*

Pinus
pinea

Alta

Moderada

Moderada

Urgènci Revisi
a
ó

Baixa

3 anys

Baixa

3 anys

Associat
Control de lateralització
al
sobre els habitatges (costat
5 anys
manteni
E).
ment

Eliminar branca seca.

Associa
da al
5 anys
manteni
ment

Verificar les unions
dubtoses. Control dels
creixements laterals.

Associa
da al
3 anys
manteni
ment

Presència de branca seca

Retirada de branca seca.

Associa
da al
5 anys
manteni
ment

Inclinació de 25º al N per fototropisme. Eix N
força lateralitzat.

Control branca seca.
Control lateralitat eix N a
50 cm de l’extrem.

Associa
da a
3 anys
manteni
ment

Presència de branca seca

Branca S a 10 m amb curvatura anòmala.

Associa
Valorar curvatura anòmala
da al
en branca S esmentada.
3 anys
manteni
Control de branca seca.
ment
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13.3. Inspecció aèria
*Exemplars amb diverses actuacions recomanades.
Codi

Espècie

Vitalitat

Mecànica

Actuacions

Urgència

Revisió

Verificar possible
fissura a l'eix N

Alta

3 anys

Diverses branques de diàmetre 10-15 cm
amb curvatures anòmales prop de la
inserció.

Verificar branques
amb curvatures
anòmales.

Mitja

5 anys

Valorar unions
codominants a l'eix E
en alçada. Lleu
reducció (60cm
màxim) en tots els
eixos.

Baixa

3 anys

5

Coll enterrat. Copa plana i eixos retorçats.
P.
Eix N amb curvatura de 180º amb
Moderad
halepen
eixamplament que pot indicar fissura a la
a
sis
part superior. Arbre lleugerament inclinat al
N.

44

P.
halepen
sis

Alta

11*

P.
Moderad
halepen
a-alta
sis

Indicis de bolc a la base (inclinació E). Copa
totalment desplaçada al E (habitatges).
- Eix E amb arrugues de compressió.
- Eix S amb depressió i exsudació a la base i
amb fusta de reacció.
- Eix S amb codominància amb escorça
inclosa amb branca E molt horitzontal.

39

P.
Moderad
halepen
a-alta
sis

Unions dubtoses en branques lateralitzades
(no ben visibles).

Verificar les unions
dubtoses. Control
dels creixements
laterals.

Associada
al
manteni
ment

3 anys

Branca S a 10 m amb curvatura anòmala.

Valorar curvatura
anòmala branca S
esmentada. Control
de branca seca.

Associada
al
manteni
ment

3 anys

49*

Pinus
pinea

Moderad
a
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13.4. Altres actuacions
*Exemplars amb diverses actuacions recomanades.
Codi

Espècie

25*

Pinus
halepensi
s

6*

28*

Vitalit
at

Mecànica

Actuacions

Urgència

Revisi
ó

Alta

Arrel superficial W tallada i morta,
sense arrels a compressió. Eix E força
lateralitzat. Eix S amb codominància a
8 m amb escorça inclosa.

Reducció de 1 m de l'eix
E. Valorar ancoratge en
codominància.

Alta

3 anys

Coll enterrat.

Reubicar contenidors per
evitar contactes amb
l'arbre en el procés de
càrrega i descàrrega.
Controlar interferència
amb el fanal.

Mitja

3 anys

Alta

Sense arrels a compressió.
Codominància amb escorça inclosa a
l'eix S a 12 m (però té els eixos molt
verticals). Branca al N a 15 m
arquejant-se per fissura a la part
superior.

Eliminar branca N.
Control unió amb escorça
inclosa.

Mitja

3 anys

Alta

Eix NW amb pèrdua de guia a 14 m
amb competència de diversos eixos
amb unions anòmales. Eix E amb
competència d'eixos amb insercions
aparentment normals.

Controlar unions dels
eixos que competeixen i
valorar aclarida de copa
(selecció de branques).
Control lateral general
(als dos eixos).

Mitja

3 anys

Alta

Arrels mecàniques treballant a torsió.
Indicis de bolc sense presència d'arrels
a compressió. Codominància a 1,30 m
amb escorça inclosa. Eix S força
inclinat cap al carrer.

Valorar ancoratge (a
comentar / consultar).

Mitja

3 anys

Baixa

3 anys

Pinus
Moder
halepensi adas
Baixa

Pinus
halepensi
s

45*

Pinus
halepensi
s

46

Pinus
halepensi
s

12

Pinus
Moder
Valorar ancoratge en
Arrel espiralitzada al E. Codominància
halepensi adaeixos codominants a llarg
amb escorça inclosa a 8 m.
s
alta
termini.

9

Pinus
Moder
halepensi adas
alta

10

Força inclinat al E. Copa totalment
Pinus
Moder desplaçada al E (habitatges) amb força Lleu control lateral sobre
halepensi
ada càrrega. Aixecament de paviment al W habitatges (costat E-SE)
s
(carrer). Indicis de bolc.

Arruga de compressió a la base de
l'eix E. Copa lateralitzada sobre
habitatge al E.

Associada
Control interferència amb
al
5 anys
habitatge.
mantenim
ent
Associada
al
3 anys
mantenim
ent
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Miquel Solé
Arborista certificat ETW (European Tree Worker)

Pablo Sols
Enginyer forestal.
Consultor d’arboricultura

Árbol, Investigación y Gestión, S.L.
www.doctorarbol.com
Sant Cugat del Vallés, a 13 de desembre del 2019.
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Annex I. Resistografies
1. R. Coll (orientació NW)

2. R1. Coll (orientació NW).

2. R2. Coll (orientació SE).

8. R. A 2 m d’altura (orientació E).

Oficines: Passeig del Baixador, 49, 08195, Sant Cugat del Vallès (Barcelona) Tel: +34-936 755 063 - E-mail: info@doctorarbol.com www.doctorarbol.com. Delegació Llevant: Jesus Puerta (608 500 265) - jesus@doctorarbol.com. Delegació Nord: Samuel Álvarez (619
813 799) - samuel@doctorarbol.com. Restauració d’Arbres Singulars - Protecció d’arbres davant d’obres civils – Disseny de sòls
urbans compatibles - Estudis de Risc de caiguda / trencament, membre de l’ITEG (Test de Tracció) - Realització de Plans de
Gestió / Directors per a la millora de l’arbrat urbà - Trasplantament d’arbres grans (Sistema Treeplatform®) – Ancoratges
especials – Cursos de formació

22

