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1 ANTECEDENTS  

L’objectiu principal de la gestió de l’arbrat és millorar l’estat fisiològic dels arbres racionalitzant i 
fent el més eficient possible la inversió.  

És quan els arbres creixen correctament i assoleixen el seu desenvolupament natural quan ens 
ofereixen els seus màxims beneficis tant a nivell ambiental com social, de salut i de paisatge. 

A nivell ambiental els arbres contribueixen a millorar la qualitat de l’aire actuant de filtre tant a 
nivell físic, retenint partícules en la seva massa vegetal, com per captació, fixant alguns dels 
compostos contaminants. D’aquests el més important és el CO2, que els arbres absorbeixen a 
traves de les fulles i mitjançant la fotosíntesis el transformen en sucres per a generar biomassa i 
oxigen que alliberen a l’atmosfera.  

També són de vital importància en la regulació microclimàtica de la ciutat i, conseqüentment, en 
l’estalvi energètic. L’ombra que genera l’arbrat amb el seu fullatge i l’evapotranspiració que 
aquest realitza disminueix la temperatura ambiental i l’escalfament dels edificis adjacents. A 
l’hivern el seu brancatge fa disminuir la velocitat del vent reduint la necessitat d’ús de la calefacció 
en els edificis. 

La seva capçada ajuda a dispersar el so i disminueixi l’efecte de la reverberació produït pel trànsit 
rodat en les façanes o altres superfícies dures. Alhora, tota aquesta biomassa intercepta l’aigua 
de pluja evitant que part d’aquesta vagi directe a la claveguera, retenint-ne part en la seva 
estructura i infiltrant-ne a l’escocell. 

Com a element connector de la infraestructura verda, l’arbrat afavoreix l’increment de la 
biodiversitat sent hàbitat d’insectes, ocells i petits vertebrats. 

En l’àmbit social, diversos estudis demostren que en les zones arbrades es registren menys actes 
de violència, augmenta la seguretat en el trànsit i també l’activitat comercial i l’oci ja que els 
ciutadans passen més temps a l’espai públic. 

En termes de salut, són cada cop més notoris els efectes que la vegetació té sobre malalties de 
tipus diversos: redueixen l’obesitat i els atacs d’asma, milloren la recuperació hospitalària dels 
malalts, baixen la taxa de mort prematura per malalties cardiovasculars i respiratòries, redueixen 
la quantitat de baixes laborals i els dèficits d’atenció en nens.  

Per últim, l’arbre és un element molt important del paisatge urbà ja que l’estructura i li atorga 
identitat, millora la qualitat de l’espai i el fa molt més agradable per al gaudi del ciutadà. 

Tot això té un increment exponencial segons la mida de l’arbre, s’està veient que els arbres petits, 
que en general són arbusts formats com a arbres, no tenen pràcticament cap d’aquests beneficis 
excepte els estètics i són els arbres de major desenvolupament els que ens aporten més millores.  
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Per això la nostra proposta va encaminada cap a permetre, en general, un creixement més lliure 
de l’arbrat en els carrers, reduint les actuacions d’esporga a l’estrictament necessari per tal de 
poder incrementar de manera notable la cobertura vegetal total del municipi i, amb això, els 
beneficis que aquesta en proporciona.  

En aquesta línia, el Pla Director de l’Arbrat Viari de Sant Feliu del Llobregat, proposa la plantació 
d’arbrat, sempre que sigui possible per les mides de l’espai, d’espècies de desenvolupament 
mitjà o gran reduint la plantació d’arbres petits a localitzacions puntuals. 

És un canvi de paradigma en el tractament de l’arbrat que requereix d’una campanya de 
comunicació a la ciutadania, sovint molt sensible amb tots els temes relacionats amb la vegetació, 
per tal d’informar-los correctament explicant els raonaments d’aquesta nova manera d’actuar i 
els propòsits pels quals s’ha adoptat. I és que sovint ens trobem amb que el ciutadà identifica les 
esporgues dràstiques i continuades com a una activitat normal i necessària sense la qual l’arbrat 
no està correctament atès. És per això que l’execució d’aquest Pla s’ha d’acompanyar d’activitats 
de divulgació que facin més comprensible aquest canvi. 

Per últim, tot i que absolutament lligat amb els punts anteriors, aquest Pla també té per objectiu 
racionalitzar la despesa en el manteniment de l’arbrat viari racionalitzant la despesa i establint 
els criteris per a invertir-la en aquelles actuacions que ens aportin un major benefici per al 
municipi i els seus veïns. 

  


