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L’Ajuntament inicia la campanya anual de poda de
l’arbrat viari
Ja ha començat la campanya de poda d’hivern dels arbres de la ciutat. La
campanya durarà uns 5 mesos i té previst podar uns 2.000 arbres dels
més de 13.000 que té la ciutat.
L’objectiu de la campanya és podar els arbres que ho requereixin per garantir la
seva seguretat i que compleixin la seva funció ornamental i funcional. El tipus
de poda s’adapta a les condicions de cada arbre en funció de l’espècie, la
floració i la mida, i a les condicions de l’entorn (proximitat a la calçada,
circulació de vianants, distància a les façanes o línies elèctriques) i evitant que
interfereixin en la visibilitat dels semàfors, senyals de trànsit i l’enllumenat
públic.
La majoria dels arbres de la ciutat es poden cada 3 o 4 anys, tot i que en
alguns casos pot ser necessari podar cada any o cada dos anys. La campanya
també s’aprofita per tallar aquells arbres que estiguin morts o presentin un risc
de caiguda per tal que abans de la primavera es puguin replantar exemplars
nous.
Les restes de la poda es trituren al carrer a mesura que es van podant els
arbres i es sotmetran a un tractament de semicompostatge, per reincorporar-los
posteriorment als parcs i jardins de la ciutat com a encoixinat. Aquesta tècnica
millora les condicions del sòl i serveix d’adob per a les plantes, a més a més de
disminuir els abocaments i els tractaments en les plantes de compostatge i
representa un menor cost econòmic en l’adquisició de terres i adobs per als
parcs i jardins.
Al llarg de l’any també cal portar a terme actuacions de millora de l’arbrat de la
ciutat, com noves plantacions i substitucions, control de plagues i malalties i reg
de les noves plantacions.
Adjuntem fotografia.
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