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La poda i la seguretat 
Xavier Candela, enginyer tècnic agrícola – Aj. de Manresa 
 
 
Les ciutats del nostres dies son espais molt dinàmics, amb constants 
modificacions i intervencions.  
 
Aquestes intervencions es realitzen de forma diaria i alteran els diversos 
elements que la configuren. 
 
Davant d’aquesta situació tant dinàmica els elements vius com els arbres, son 
aquells que pateixen principalment les conseqüencies. El seu equilibri natural, 
es troba en un procés constant d’adaptació.  
 
Però si bé, les intervencions les reben de forma immediata, la resposta 
d’aquest es realitza a mig o llarg termini. 
 
De forma doncs involutària, en moltes ocasions, accelerem el procés de 
senescéncia dels arbres i podem tenir arbres insegurs. 
 
Malgrat això, la màxima que hem de seguir és la de garantir la seguretat del 
ciutadà, en primer lloc, i la dels seus bens en segon lloc, davant de la 
permanència i continuitat de l’arbre. 
 

- Cal fer prevaldre la seguretat ciutadana davant de l’arbre- 
 
Un cop ens dispossem a gestionar l’arbrat viari, cal aconseguir que l’equilibri 
natural de l’arbre no s’alteri amb les nostres intervencions. 
 
Però també hem d’aconseguir complir amb les demandes ciutadanes donat que 
treballem en un àmbit públic. 
 
En un principi els arbres son elements segurs. Pero poden pasar a no ser-ho 
amb una gestió incorrecte. Una poda ben executada ens pot ajudar a recuperar 
aquest equilibri i a retornar la seguretat de la situació. 
 
Però també pot succeir el procés invers. Trobar-nos amb arbres segurs i 
transformar-los en insegurs amb podes inadequades.  
 
Ens trobem dons amb diferents situacions que ens han d’establir les tipologíes i 
mètodes de poda per a cada situació. 
 

- En viari, cada arbre necessita una poda específica- 
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Cal plantejar totes les alternatives davant de les demandes ciutadanes i 
proposar solucions que ens resolguin el problema, no que ens generin més. 
 
Totes les solucions que podem plantejar poden ser bones, tan sols cal saber en 
quin moment i sobre quin element cal aplicar-les. 
 
Un cop hem pres la decisió amb la que actuarem, hem de ser capaços de 
“vendre” aquesta proposta al ciutadà de manera que sigui copartícep de la 
nostra actuació. 
 
La poda en arbrat viari pot tenir un gradient de treball molt ampli que pot anar 
des de la poda gairebé inperceptible, la poda dràstica o l’abatiment de l’arbre.  
 
Els arbres viaris son unitats molt dinàmiques, al igual que la ciutat en la que es 
troben i per això son elements potencials de renovació. 
 
Els gestors, els tècnics, els arboricultors, son professionals que tenen elements 
potencialment insegurs en els carrers i cal  
 
La poda no respón a les necessitats de l’arbre sino que es correspón a reduir 
les situacions de risc de fractura i conseqüentment a augmentar la seguretat 
ciutadana.  
 
Els gestors, tècnics i arboricultors, han d’actuar d’acord a cada situació.  
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