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“Tots els arbres són fills de l’amor. D’atribució forestal i realitat  

pagèsica, la molta cultura s’hi amaga, rústega del tot i embosquida. 

L’arbre escrit amb fulles del seu puny i lletra, i l’arbre que m’és, l’arbre 

amb intenció de ser-me, tots dos arbres són fills de l’amor” 
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Catalunya gaudeix d’uns 19.000 km
2
, ocupats per més d'un centenar d'espècies diferents d'arbres. 

Entre ells hi ha alguns exemplars que destaquen de la resta. Es tracta d'arbres que per un motiu o 

un altre han cridat l'atenció. Molts d'aquests arbres han estat fins i tot batejats i es coneixen amb un 

nom propi: els arbres remarcables. Aquest és un dels aspectes més desconeguts del nostre 

patrimoni.  Ja sigui per les seves dimensions, bellesa, edat o per lligams històrics amb algun 

municipi de Catalunya, aquests arbres formen part del nostre patrimoni natural, cultural i històric i 

com a tals són mereixedors de protecció.  

La Generalitat de Catalunya, sensible a aquest fet, ha estat pionera a regular legalment diferents 

figures de protecció per a aquesta mena d'arbres: arbres monumentals, (Decret 214/1987 de 

declaració d'arbres monumentals) arbres d'interès comarcal i arbres d'interès local (Decret 47/1988 

sobre la declaració d'arbres d'interés Comarcal i Local).  

Tot i que part dels arbres i conjunts destacables  de l’àmbit urbà de Sitges estan declarats com a 

singular per l’administració local, no n’hi ha cap de declarat remarcable en la resta del municipi, 

malgrat que part del municipi es troba el Parc Natural del Garraf amb molta varietat d’exemplars de 

gran bellesa i edat. 

Per aquest motiu s’ha cregut convenient aprofundir en l’estudi dels arbres i conjunts remarcables de 

Sitges, inventariant-ne els exemplars més destacats i proposant-ne una categoria de protecció 

segons les seves característiques. 
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L’ésser humà ha establert vincles amb els arbres refermant els seus lligams amb la natura i fent que 

aquests esdevinguin part del patrimoni natural, cultural i històric de cada zona o regió. De tot el 

conjunt d’aquests éssers vegetals, n’hi ha alguns exemplars que adquireixen una significació 

especial per nosaltres; ja sigui per les seves mides excepcionals, la seva bellesa, la seva raresa, 

l’edat, la importància ecològica o particularitat científica, el simbolisme o el significat històric que 

representa,...esdevenint el que anomenem arbres remarcables. 

No obstant, per definir amb exactitud el concepte d’arbre remarcable s’han adoptat diversos mots, 

però tots ells donen marge a un cert grau de subjectivitat a la que es sotmeten aquells qui pretenen 

aclarir-los. Sovint s’utilitzen les paraules monumental, notable i singular de mode indiferent per a 

definir un arbre remarcable, tractant-se de mots amb significats semblants però que divergeixen en 

algun punt. En essència un arbre monumental, notable i singular són el mateix, sent aquells que 

sublimen la seva condició vegetal per passar a ser símbols d’una família, un poble, un país, una 

idea...per molts diversos motius; tot i que s’ha considerat que divergeixen entre sí, no pels diferents 

motius pels quals destaquen, sinó per la relació existent entre aquests motius, així com pel nivell 

administratiu sota el qual se’ls considerà d’interès. 

Bàsicament, els arbres monumentals destaquen per la seva la seva mida i avançada edat; però la 

remarcabilitat d’aquests no va únicament lligada a la seva monumentalitat, sinó també a d’altres 

característiques que li confereixen un interès especial. No obstant, el fet que un arbre sigui d’interès 

històric-cultural té a veure moltes vegades amb la seva edat i/o mides excepcionals, pel que en els 

casos en que es dona aquesta situació l’arbre en qüestió pot considerar-se monumental o notable 

(amb unes mides considerables però no excepcionals). Quan aquest interès històric-cultural de 

l’arbre no va lligat a l’edat o mides d’aquest, es considera que tractem d’un arbre singular. Aquests 

últims no destaquen per les seves mides, sinó que ho fan per la seva peculiaritat científica  o bé per 

la seva importància històric-cultural. D’altra banda, els arbres monumentals són remarcables a nivell 

autonòmic, mentre que els notables i singulars ho són a nivell dins del context municipal o comarcal. 

En definitiva, es tracta d’arbres remarcables que tenen gran valor simbòlic, cultural, ecològic o 

paisatgístic que formen part del patrimoni natural cultural i històric de la zona on es troben, que cal 

protegir i alhora donar a conèixer a la població i conscienciar-la de la seva importància, com a millor 

mesura per a la seva preservació. Molts d’ells són motiu de visita, afavorint un turisme més 

sostenible, i alhora esdevenen un valuós recurs educatiu, donat que a partir d’ells podem conèixer 

la biologia tant de l’arbre com de l’entorn i per tant, en són útils per a obtenir-ne informació 

arqueològica del paisatges, de la fauna i la flora que els envolten, així com característiques 

associades a la història i cultura de la zona. 

Actualment, les administracions estan cada vegada més sensibilitzades i conscients de la 

importància de preservar aquests exemplars remarcables tant a nivell públic com privat, motiu pel 

qual aquests reben una atenció especial i de protecció respecte aquelles actuacions que els puguin 

afectar o posar en un compromís de manera directa o indirecta en el temps. A nivell autonòmic, la 

Generalitat de Catalunya va ésser pionera a l’Estat Espanyol en la regulació legal de protecció 

específica d’aquest patrimoni, definint les figures de protecció per als arbres monumentals, arbres 

d’interès comarcal i local amb la promulgació dels decrets 214/1987, 47/1988 i 120/1989. A nivell 

local, a més del tres decrets esmentats, s’han protegit arbres singulars mitjançant la legislació 

urbanística o la cultural. 

Per aquest motiu, el present projecte consisteix en la identificació dels arbres i conjunts remarcables 

del municipi de Sitges (Garraf), elaborar-ne un inventari, diferenciant els arbres que es troben a la 
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zona urbana o fora d’aquest àmbit; fer una anàlisi qualitativa de les dades d’aquest inventari, i una 

diagnosi dels arbres inventariats, per a definir el seu estat i justificar la necessitat de la seva 

protecció i conservació; i per últim proposar una sèrie d’accions de millora en la seva gestió i en 

potenciar la divulgació d’aquest arbrat. 

Cal destacar la inexistència de cap exemplar declarat com a monumental en tot el municipi de 

Sitges, no obstant part de l’arbrat situat en l’àmbit urbà de Sitges està catalogat com a singulars per 

l’administració local. Per a l’elaboració de l’inventari objecte del present estudi es fa una revisió de 

l’actual Catàleg d’arbres singulars de Sitges, analitzant la continuïtat en ell dels elements catalogats 

i incorporant-ne de nous, en funció de si es considera que compleixen amb els requisits per ésser 

considerats remarcables. 

Alguns d’aquests arbres inventariats són molt corrents, d’altres són molt curiosos i poc comuns, 

però tots ells destaquen per alguna característica en particular: el seu port o les seves dimensions, 

la seva història o valor socio-cultural, la seva peculiaritat botànica ... Gran part de l’arbrat situat als 

carrers, passeigs i parcs de la zona urbana del municipi de Sitges tenen bàsicament un ús 

ornamental; no obstant, a banda de ser un element decoratiu i històric, aquests aporten equilibri 

entre el medi natural i l’urbà.  

Incloure l’arbrat urbà inventariat a figures legals que garanteixin l’aplicació de mesures que 

afavoreixin la seva protecció es prioritària donat aquests acostumen a ser les principals víctimes del 

procés de transformació urbanística, a banda de trobar-se fora de l’ambient que els és natural i en 

unes condicions desfavorables cada cop més complexes i intenses (sòls més compactats i menys 

permeables, més contaminació, més densitat d’edificació i serveis, ...) dificultant el seu correcte 

desenvolupament. També és necessària la inclusió de l’arbrat no urbà en aquestes figures de 

protecció legal, que impliquin mesures de gestió que redueixin l’afecció d’aquestes pels impactes 

naturals i antròpics als que en són més vulnerables. 

Respecte l’arbrat remarcable situat fora de l’àmbit urbà, destacar-ne l’ escassetat d’exemplars de 

gran port, especialment degut als efectes catastròfics que el foc a causat al massís del Garraf, 

quedant arrasades amplies superfícies de terreny que actualment dominen les garrigues, les brolles 

i els prats. És justament per l’escassetat d’aquests exemplars amb més edat, testimonis vius de la 

història natural i cultural del massís, que es considera necessària la seva protecció. 

Així, l’estudi posa de manifest la necessitat de declarar els arbres inventariats com a monumentals 

o d’interès local o comarcal d’acord amb les figures legislatives de protecció de l’administració 

competent, posant èmfasi en la incorporació dels arbres més emblemàtics del municipi. Així mateix 

mostra la necessitat de dur a terme estratègies de gestió per a la millora de l’estat dels arbres 

inventariats, i de potenciar la divulgació d’aquests per a donar a conèixer la seva existència i 

importància natural, històrica, cultural i mediambiental, sense que això suposi alteracions greus en 

l’entorn de l’arbre en qüestió per un increment de l’afluència dels visitats. 

Finalment, deixar constància del desig que aquest estudi suposi un esgraó més en les tasques de 

catalogació de l’arbrat remarcables del territori català. 
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2 MARC CONCEPTUAL 
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Històricament gran part del planeta, i especialment Europa, estava poblada per grans i densos 

boscos madurs. La superfície d’aquests va anar minvant a partir de l'Edat Mitjana, amb l’increment 

de la seva explotació com a fons de recursos per abastir la forta demanda de la població. 

L’obtenció de la fusta i el carbó, les esclarissades per a la creació de camps de conreu i altres 

recursos com l'aigua, juntament amb l'ampliació i construcció dels assentaments humans van 

provocar una pressió antròpica molt forta sobre els boscos. Aquesta explotació va resultar en una 

ràpida i progressiva esclarissada d'aquests boscos. Així, avui en dia són pocs els boscos madurs i 

salvatges que podem trobar a Europa.  

Catalunya és un país de boscos. La superfície forestal catalana és un 62% de la superfície total, un 

percentatge molt elevat respecte la mitjana europea que és aproximadament d’un 30%. D’aquest alt 

percentatge de superfície forestal, un 44% correspon a superfície forestal arbrada i el 18% restant, 

a matollars i pastures.  

La gran expansió dels boscos en els darrers anys ha estat deguda principalment a l’abandonament 

dels terrenys que els nostres avantpassats destinaven al conreu. En aquest sentit, el bosc és una 

expressió madura del paisatge, és a dir, la climacitat a la que tendeixen els terrenys que 

s’abandonen, passant per totes les seves fases (inicialment ocupació per plantes oportunistes i 

entrada en anys següents de plantes de cicles més llargs) fins arribar a la maduresa. Així, s’entén 

que si les diferents dinàmiques d’apropiació i transformació de caràcter històric i actual no es 

donessin i únicament actuessin les forces inductores de caràcter geofísic (per la situació i les 

dinàmiques biogeogràfiques), pràcticament tot Catalunya seria bosc, exceptuant alguna franja del 

litoral i alguna zona d’alta muntanya. No ha estat el cas, fet que ha comportat que els boscos 

madurs que romanen són ben pocs. 

Així, s’han d’entendre els boscos no només en clau d’ecologia, sinó de socioecologia, de la mateixa 

manera que s’ha d’entendre el seu component principal: l’arbre. Degut al component socio-cultural 

dominant en èpoques passades, els boscos madurs són pocs, i de la mateixa manera que els que 

romanen són considerats santuaris naturals, els arbres de grans dimensions i longevitat són 

considerats supervivents i adquireixen un gran valor ecològic i cultural. Del context de l’arbre, 

l’ecòleg Ramon Margalef deia:  

“El bosc és l’ecosistema terrestre d’estructura més complexa. La peça cabdal és l’arbre, i 

cal un poeta per descriure apropiadament la complexitat d’un arbre” 

Ja sabem prou bé la importància dels arbres, que, al cap i a la fi, junt amb les plantes, són els que 

possibiliten tota forma de vida a la terra; gràcies a la seva capacitat fotosintetitzadora poden 

elaborar matèria orgànica a partir de diòxid de carboni de l’aire i de l’aigua, i de sals minerals del 

sòl. Així creixen i forneixen d’aliment a tots els éssers vius. 

A més, els arbres han proveït a l’home de la matèria necessària per a fabricar les seves eines i 

construir els seus habitacles i fins fa relativament poc, la fusta ha estat l’única font de calor i 

energia. Avui en dia que la fusta ha deixat de ser una font energètica de primer ordre, cedint el pas 

al carbó i al petroli o en d’altres terrenys, com la construcció, a les bigues de ferro i els marcs 

d’alumini, continua essent per a l’home un recurs de primer ordre; pensem, si més no, en la 

quantitat de fusta necessària per a la fabricació del paper i per d’altres productes d’ús industrial com 

són les resines, les gomes, les essències, els tanins i d’altres. 
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Tampoc es pot menystenir la importància estètica com a integrants del paisatge, ni l’eficaç ajuda 

que aporten en la fixació dels terrenys mòbils o la capacitat que tenen de retenir l’aigua de la pluja, 

evitant l’erosió del sòl i les fortes corrents d’aigua. 

Remarcar també el seu paper com a integrants de boscos i parcs naturals destinats a l’esbarjo i a la 

recuperació de les persones sotmeses a l’estrès de les grans aglomeracions urbanes. A les ciutats 

els arbres plantats pels carrers i places fan suportables la xafogor, dotant d’ombra i absorbint el 

calor en els processos de transpiració, a més de mantenir l’ambient més net i disminuir el nivell dels 

soroll. 

Així, els arbres sempre han estat necessaris per a la humanitat, tant pel que fa a una vessant 

eminentment pràctica: com a font d’energia, d’aliment i de llenya i fusta per a fabricar diferents útils; 

com per raons religioses i socioculturals, duent a considerar els arbres com éssers sobrenaturals, 

habitada d’esperits de la fecunditat, o fins i tot considerar arbres sagrats a aquelles espècies amb 

determinades peculiaritats físiques o per les seves potencialitats nutritives o medicinals. Aquestes 

peculiaritats místiques dels arbres han donat lloc a infinitat de creences, mites i llegendes, moltes 

de les quals han perdurat fins a l’actualitat. 

Frazer ens parla de la presència de l’arbre en totes les cultures al llarg de la historia, cap d’elles 

indiferent a les diverses variables d’aquests excepcionals organismes. I si els arbres en general 

susciten tota mena de percepcions, els arbres remarcables adquireixen una significació especial als 

nostres ulls quant a les seves mides, longevitat, formes singulars, història, bellesa o molts d’altres 

motius. 

2.1 Els arbres remarcables 

De tot el conjunt d’aquests éssers vegetals, n’hi ha alguns exemplars que adquireixen una 

significació especial per nosaltres; són arbres que destaquen per les seves mides excepcionals, per 

la seva edat, per la seva raresa o aspecte curiós, la seva bellesa, per la seva importància ecològica, 

etc.  o bé pel seu significat cultural o històric que representa, per haver estat testimonis directes de 

fets històrics rellevants a la vida dels habitants d’una determinada regió o per ser protagonistes de 

llegendes i tradicions... Aquests esdevenen el que anomenem arbres remarcables, amb un gran 

valor simbòlic que els fa persistir en el temps formant part del patrimoni natural, cultural i històric de 

la regió on s’ubiquen i fora de les seves fronteres. El simbolisme i la fascinació que generen aquests 

arbres condueix al seu coneixement i bateig, adquirint un tret que els caracteritza: un nom propi. 

Així, al llarg del temps, l’ésser humà ha establert vincles amb els arbres refermant els seus lligams 

amb la natura i fent que aquests esdevinguin part del patrimoni natural, cultural i històric de cada 

zona o regió.  

Sovint, s’utilitzen les paraules monumental i singular de mode indiferent per a definir un arbre 

remarcable, tractant-se de mots semblants però que divergeixen en algun punt. Així, tot i cert grau 

de subjectivitat present en les definicions existents, se’n pot extreure que tot i que la remarcabilitat 

d’un arbre no va únicament lligada a l’edat i les dimensions d’aquest, sinó també a d’altres 

característiques que li confereixen un interès especial, la relació entre aquest motius de 

destacabilitat de l’arbre pot ser diferent. En el cas que l’interès històric o socio-cultural té a veure 

amb l’edat i/o mides excepcionals, l’arbre en qüestió es pot considerar monumental. Quan aquest 

interès històric-cultural de l’arbre no va lligat a l’edat o mides d’aquest, es considera que tractem un 
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arbre singular. Aquests últims no destaquen per les seves mides, sinó que ho fan per la seva 

peculiaritat científica o bé per la seva importància històric-cultural.  

Així, Thomas Pakenham, descriu l’arbre monumental en el seu llibre Remarkable Trees of the 

Workd, com “un arbre viu (o mort però dempeus) que ha de tenir una personalitat suficientment forta 

com perquè una persona que no sigui gran admiradora dels arbres, cridi “wow” quan es trobi en la 

seva presència”. 

En qualsevol cas, es tracta d’arbres remarcables que poden destacar per molts motius. 

El principal motiu de remarcabilitat dels 

arbres sol ser la seva monumentalitat, 

les seves grans dimensions, com el cas 

del General Sherman (Figura 2.1), una 

sequoia (Sequoia sempervirens), 

ubicada en el Sequoia National Park en 

California, amb una alçària de 83,4 

metres i un volt de canó d’uns 31 metres.  

O també el cas de l’Arbre del Tule 

(Figura 2.2), un xiprer de montezuma o 

ahuehuete (Taxodium mucronatum) 

situat a l’estat d’Oaxaca, a Mèxic, amb el 

volt de canó més gran del món (36,2 m) i 

una edat estimada d’entre 1300 i 1400 

anys. Aquest arbre és protagonista d’una 

llegenda zapoteca. 

Però les dimensions de l’arbre no és 

l’únic motiu pel qual un arbre és 

destacat. També poden destacar aquells 

arbres que tenen una llarga vida, o més 

aviat antiguitat, com és el cas de lo Parot 

(Figura 2.3), una olivera (Olea 

europaea), present al Parc Natural dels 

Ports, a Catalunya, amb una edat de 

quatre mil anys, havent produït al llarg 

de la seva vida més de 300 tones 

d’olives. 

 

 

Figura 2.1 General Sherman (Sequoia 

sempervivens). Font:Wikipedia. 
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Figura 2.2 Arbre de tule (Taxodium mucronatum). 

Font:Wikipedia 

 

Figura 2.3 Lo Parot (Olea europaea) 

Destaca per ser l’arbre més vell del 

món, així com l’ésser viu més antic 

que es troba a la terra, un pi de 

l’espècie Pinus longaeva, batejat 

com “Old Man” o “Methuselah” , 

situat a la zona de les White 

Mountains de l'estat de Califòrnia, 

amb una edat estimada de 4.700 

anys. Els estudis sobre aquesta 

comunitat han conclòs que hi ha una 

important relació entre l'estrès 

ambiental que pateixen aquests 

arbres amb l'edat que assoleixen. 

D'aquest mode, els individus 

enfrontats a les condicions de vida 

més adverses no desenvolupen un 

gran creixement sinó que concentren 

els seus esforços en sobreviure, 

aquesta estratègia els permet 

mantenir-se vius durant més anys. 

Un arbre també pot destacar per la 

seva situació a llocs insòlits (sobre 

de pedres, etc.) o per les seves 

formes extravagants (Pakenham, 

2002). No podem oblidar que 

aquests arbres, a més de la seva 

bellesa, ens poden proporcionar 

informació arqueològica del paisatge 

que ens envolta (Muir, 2005).  

Molt sovint, arbres de gran envergadura es troben isolats en llocs destacats, vora les cases de 

pagès, les ermites, prop de fonts, etc. destacant pel simbolisme que representen. És el cas d’arbres 

que han servit de refugi, com a lloc de trobada i per a fer tractes; o la presència d’un, dos o tres 

xiprers al costat dels masos fent referència a la disposició d’acolliment per a l’avituallament, 

menjada i dormida del visitant.  

Menys probable és que es trobin dins del bosc, on solen ser exemplars que per les seva extranya 

morfologia han sobreviscut al seu aprofitament o bé han tingut la funció de fiters (limitant propietats 

veïnes). Aquests, donada la situació actual en que la gran part dels boscos són relativament joves, 

juguen un paper clau en els ecosistemes en els quals es troben. Són arbres amb una morfologia 

inherent als arbres vells, mantenint una forta relació amb la fauna del sistema, com a genotop o 

trofotop. Es tracta d’arbres de molta alçada i edat, amb abundància de fusta morta i cavitats en 

troncs, sent un hàbitat idoni per a moltes espècies que hi fan caus, hi nien, s’hi alimenten o s’hi 

refugien. 

Així, des de la vessant de l’ecologia, una part dels arbres remarcables destaquen per ser nucli 

ecològic on es troben importants relacions tròfiques inherents a aquests éssers, de vegades lligat a 
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d’altres motius de destacabilitat dels arbres remarcables com les seves extravagants formes (motiu 

de supervivència al seu aprofitament), la seva localització a llocs insòlits o la representació 

d’aquests com a fita geogràfica, d’un límit de terme o de propietat, constituint l’origen d’un topònim o 

be sent referència per a caminants i excursionistes. D’altra banda són uns importants testimonis 

dels canvis i pertorbacions ambientals que s’han donat al llarg de la seva vida, podent proporcionar 

informació sobre la biologia dels individus ancians i una valuosa font d’informació genètica. 

Altres vegades, els arbres eren protegits pels nombrosos usos que s’obtenien d’ells a nivell quotidià: 

obtenció de fruits, d’estris i eines, de remeis medicinals, d’aliment per al bestià... així com per 

l’important paper d’amorriadors o llocs de descans i ombreig pel ramat. 

A banda de totes aquestes funcions, així com les dimensions i morfologia de l’arbre en sí, els arbres 

remarcables han persistit per tota una sèrie d’altres factors socioculturals i de caire històric i religiós. 

Així, un gran nombre d’arbres remarcables del món es troben en zones considerades sagrades per 

certes religions: els Cedrers de Déu, al Líban, mencionats a la Bíblia; el Roure-capella de 

Allouieven, a França, utilitzat per a realitzar misses; o els arbres de Càmfor, considerats com a 

divinitats menors en la religió sintoísta al Japó. Són molts els arbres als que s’han apropat els 

nostres avantpassats en moments rellevants: casaments, festes, tractes,... 

Nombrosos arbres són recordats i considerats d’importància cultural degut a haver estat testimonis 

de fets històrics o bé pel moment històric en què van ser plantats, sent el cas, per exemple de 

l’arbre de Gernika (País Basc), el Pi de les tres branques (Catalunya) o l’arbre del Cèsar (Bèlgica) 

on es diu que Juli Cèsar va lligar el seu cavall. 

Així doncs, la persistència fins als nostres dies d’aquests arbres remarcables respon a diversos 

processos alguns dels quals no són tant fàcilment interpretables com la seva funcionalitat ecològica 

o les seves dimensions. En funció de la remarcabilitat dels diferents arbres, de les seves 

característiques destacables i d’acord als seus usos, es pot parlar d’una taxonomia dels arbres 

remarcables (Taula 2.1). 

Taula 2.1 Taxonomia dels arbres remarcables. Font: Boada,M.,2011 

TAXONOMIA DELS ARBRES REMARCABLES 

Funcionals 
Fiters 

Simbòlics 

Ornamentals 

Jardí 

Deveses 

Artístics 

Estètics 

Religiosos  

Polítics  

Alimentaris 

Atractors de proteïna 

Reclamadors de proteïna 

Oleícoles 

Carbohidrats, fècula i altres 
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TAXONOMIA DELS ARBRES REMARCABLES 

Ramaders 

Amorriadors i ombrejadors 

Energètics 

Deveses rurals 

Productors d’eines  

Arbres mare  

Genotop  

Atractors turístics  

2.2 La dentrocultura o cultura de l’arbre 

Actualment es viu en un moment de crisis ambiental a conseqüència d’un model agressiu, accelerat 

i intens d’apropiació dels recursos. En aquest context de crisis ambiental, definit aquest com una 

crisi civilitzatòria (donat el seu caràcter tranversal i planetària), el retorn al coneixement del medi pot 

constituir un mode de canviar el model actual de relació societat-medi. Així, la motivació per al 

coneixement del medi i, en conseqüència, l’apropament a aquest, pot permetre un canvi en el ritme 

de la societat actual, cada vegada més inharmònica amb la natura i centrada en les seves activitats; 

en definitiva, apropant la societat a un ritme més natural. 

L’estudi del medi s’ha dut a terme durant molts anys basant-se en una metodologia científica; no 

obstant ja són alguns autors que creuen necessària altres formes de coneixement que, tot i basar-

se en el mètode científic, incorporin el coneixement empíric popular. En aquest sentit, el biòleg 

mexicà Víctor Toledo proposa aquesta mena de formulació en el coneixement indígena, el 

coneixement de les dones i el coneixement camperol, situant a les comunitats en el centre de la 

intersecció socio/ecològica; és a dir, com a una entitat tensada per les forces de la natura i de la 

societat. 

D’aquesta visió del coneixement, amb els nous processos d’apropament al medi i la seva 

comprensió, sorgeix l’anomenada dendrocultura; la fascinació i l’interès que susciten els arbres en 

general i els remarcables en particular des de la diversitat biogeogràfica i morfològica fins a d’altres 

singularitats que els fa socialment remarcables, per les formes, mides, edats i altres variables 

simbòliques. Així, la dendrologia té les seves bases en l’estudi i el coneixement dels arbres, de les 

seves característiques i les classificacions d’acord al seu ús. Es tracta d’un fenomen complex en 

que no es basa únicament en l’estudi dels arbres des d’un punt de vista científic o biològic, sinó 

incorporant d’altres formes de coneixement, amb components geogràfics, històrics, socio-culturals o 

altres variables simbòliques de l’arbre. La dendrologia té en consideració les relacions ecològiques i 

socioculturals de l’arbre amb el medi que l’envolta, sent en molts casos el motiu d’apropament a 

aquests i la seva persistència en el temps. 

Així doncs, en el context de crisi ambiental actual, la dendrocultura és una estratègia que pot 

generar un nou interès en conservar el medi mitjançant el donar a conèixer els arbres remarcables 

del territori. 

La perspectiva fins als nostres dies d’aquests arbres singulars respon més a raons culturals que a 

biològiques. El fet d’haver resistit fins als nostres dies va associat a un component d’història 
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ambiental, resultat d’una combinació, com a mínim, entre la longevitat de l’espècie i la causa social 

de la seva protecció. Així doncs, la persistència en el temps d’aquests arbres expressa una 

necessitat cultural de protecció, de manera que en un arbre singular hi trobem el que deu ser 

probablement l’exemple més remot de conservació, lluny dels models proteccionistes actuals. 

2.2.1 La dendrocultura com a font econòmica 

Els arbres singulars esdevenen un element d’atracció rellevant en matèria ecoturista. La crisi 

ambiental ha donat lloc a un mode de turisme més sostenible, l’anomenat “turisme verd”, en que 

incrementa l’interès en la visita i l’observació de paisatges ben conservats, particularment d’espais 

naturals protegits; en contra del turisme fins ara prevalent, orientat a la visita de ciutats i de 

construccions de caràcter històric, remarcable i/o arqueològic. 

Ja, actualment, la visita als arbres remarcables que s’escampen pel territori ha esdevingut una 

pràctica excursionista i cultural creixent. Aquests arbres representen un reclam per a l’ecoturisme, 

transformant-se en alguns casos en una font important d’economia local i/o regional; és el cas de 

l’esmentat Arbre de Tule (Taxodium mucronatum), a Oxaca (Mèxic), que genera un important volum 

de turisme local i internacional al llarg de l’any; o de la Sequoia (Sequoiadendron geganteum) 

denominada General Sherman, que és visitada anualment per més de tres milions de turistes. Així, 

són ja bastants els casos en que se li dona a l’arbre singular un ús publicitari i de notorietat turística 

per a la població on es troba. 

Així doncs, l’arbre singular constitueix una plusvàlua acumulada. Pel que fa a l’economia clàssica, 

per la font d’ingressos que se’n pot derivar mitjançant el turisme, i des de l’economia ecològica per a 

la seva consideració de bé ambiental de valor simbòlic, d’herència i existència, i a l’acumulatiu i 

peculiar. 

En aquest sentit, també cal tenir en compte el cost ambiental que suposa l’elevada afluència de 

turistes o l’antropització de l’hàbitat de determinats arbres que es troben en un delicat equilibri. És 

per això que alguns governs busquen alternatives per a la protecció d’aquests exemplars deixant-

los en incògnita; és el cas del vell Methuselah, a Califòrnia. 

2.2.2 La dendrocultura com a font d’educació i comunicació 

És important la nova visió que es té dels arbres remarcables. És necessari coneixe’ls i donar a 

conèixer la seva existència i importància natural, històrica, cultural i mediambiental, com a model 

més eficaç de preservar-los per a futures generacions. 

La fascinació que produeix la contemplació d’un arbre singular motiva l’interès en el coneixement de 

l’arbre i als trets que el caracteritzen, i dóna l’oportunitat de donar informació respecte el medi que 

l’envolta i dels processos bàsics dels sistemes naturals. 

Així, amb la visió actual dels arbres remarcables, aquests esdevenen una eina per a la motivació 

del seu coneixement i el seu entorn. A partir del reconeixement de l’espècie, partint del fil conductor 

de la descripció específica, es pot treballar l’ecologia, funcionalisme de l’espècie, la fotosíntesi, el 

cicle de l’aigua i dels nutrients, la diversitat associada a l’arbre... Tot això complementat amb els 

usos culturals i socials de l’arbre o conjunt remarcable, així com la part llegendària i màgica de 

l’arbre. 
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2.3 Arbres remarcables de les zones urbanes 

La transformació que han patit la major part de les ciutats, passant de ser de pobles agrícoles a 

ciutats residencials, industrials, de serveis,... i el creixement als que s’han vist sotmeses, ha donat 

lloc a l’ocupació de l’espai que abans ocupaven conreus, arbredes, boscos... Aquests canvis i 

pertorbacions ambientals que s’han donat al llarg del procés d’urbanització, en pocs casos han 

permès la persistència d’arbres que podien haver-ne estat testimonis. 

Tanmateix, els ajuntaments han treballat per què la ciutat tingués verd i natura en els seus carrers, i 

per això, a mesura que la ciutat creixia i els camps reculaven, ha anat incorporant determinats 

arbres aïllats o arbredes, fent-los encaixar dins d’espais públics: parcs i jardins, repartits per l’àmbit 

urbà. 

És per això, que és poc probable que els arbres plantats als parcs i a les places i als carrers de la 

ciutat destaquin per les seves mides, sinó que els que destaquen ho fan per la seva peculiaritat 

específica o bé per la seva importància històrica i, més especialment, sociocultural. En aquest 

sentit, podem dir que els arbres remarcables en el context urbà són arbres singulars. 

Dins la taxonomia dels arbres remarcables presentades anteriorment, la major part dels arbres que 

formen part de l’estructura de la ciutat tenen una funció ornamental, fent la ciutat i el paisatge urbà 

més amable. Però, sense menystenir la importància estètica dels arbres com a integrants del 

paisatge urbà, aquests aporten d’altes beneficis a la ciutat, aportant equilibri entre el medi natural i 

l’urbà.  

Així, a banda de ser un element decoratiu i històric, els arbres participen en la regulació del clima, 

generant frescor i humitat; contribueixen a mantenir l’ambient net (sobretot els de fulla plana), al 

retenir la pols i els aerosols a les seves capçades; esmorteixen els sorolls ambientals; i ajuden a 

regular els nivells de diòxid de carboni a l’aire. Així mateix, amb una bona elecció de l’arbrat viari, 

tenen una forta importància en la naturació de la zona urbana, actuant de genotops (de refugi, per 

nidificar,...) i de trofotop (atracció tròfica).  

Però no són aquests últims els motius pels quals un determinat arbre o arbreda destaquin vers la 

resta d’arbres del nucli urbà, sinó principalment és per la seva bellesa, per la seva peculiaritat 

botànica i, especialment, pel vincle que els ciutadans hagin establert amb aquest per motius 

socioculturals o esdeveniments històrics passats. Així, és comuna l’existència d’un arbre que vagi 

ser plantat en commemoració d’un poeta o una altra personalitat molt lligat a la vila, comportant 

aquest cert simbolisme per als ciutadans d’aquella vila i, fins i tot foranis interessats en conèixer la 

cultura de la zona. 

La importància de la preservació d’aquest arbres remarcables bé donada perquè es troben en 

entorns urbans o humanitzats, fora de l’ambient que els és natural, amb la conseqüent degradació i 

compactació progressiva del sòl provocant danys a les arrels superficials i a l’arbre en general. La 

conservació d’aquests és una prioritat ja que són un recurs escàs i difícil de reemplaçar, sobretot 

tenint en compte que són les principals víctimes del procés urbanitzador i de les mesures per 

millorar la circulació o l’aparcament de vehicles. 
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3 ANTECEDENTS EN LA CATALOGACIÓ 

D’ARBRES REMARCABLES





Estudi dels arbres i conjunts remarcables del municipi de Sitges 

3.Antecedents 

17 

L’elaboració d’inventaris dels arbres remarcables d’un territori per tal de divulgar-ne i afavorir-ne la 

conservació, és un fenomen molt recent, i no va ser fins a finals del segle passat que, derivat dels 

moviments ecologistes i naturalistes, va començar a sorgir legislació per a la protecció dels 

elements o conjunts naturals (com son els arbres remarcables o els Parcs naturals) reconeixent-los 

com a patrimoni natural i cultural. Això va anar acompanyat d’un increment en l’interès de les 

administracions en la seva conservació i protecció. 

Cal destacar que prèviament a aquests treballs, a finals del segle XIX i principis del XX, ja varen 

haver-hi publicacions de caràcter divulgatiu, com guies turístiques o d’excursionisme, que 

identificaven determinats arbres reconeixent la seva importància com a patrimoni natural i cultural. 

Així mateix, en les obres de poetes renaixentistes s’hi fa patent la importància dels arbres per a la 

humanitat, el seu valor emocional i la seva bellesa. 

Els estudis previs existents són escassos i és per això que no hi ha un patró a seguir. Aquesta 

manca d’informació fa que els treballs realitzats fins a les hores tinguin unes pautes i criteris molt 

diversos. Tot i això cada vegada hi ha més institucions i organitzacions interessades que van fent 

publicacions més encarades a la divulgació que no pas a la identificació i la catalogació. 

En els següents apartats es pretén donar una visió de com van sorgir els primers estudis de 

catalogació d’arbres remarcables i com van començar a aplicar-se a l’estat espanyol, en diferents 

comunitats autònomes, i a Catalunya.  

3.1 Pioners europeus en la catalogació i protecció d’arbres 

remarcables 

Al llarg dels anys hi ha hagut diferents catalogacions d’arbres remarcables a Europa. Els primers en 

catalogar els arbres remarcables del seu territori varen ser els anglesos, establint mesures per a la 

seva protecció. 

Possiblement, el motiu d’aquesta anticipació per part dels britànics es va deure a la dràstica 

reducció de la massa forestal de les illes britàniques que patien degut a l’explotació massiva i 

continuada de la fusta i carbó al llarg del segle XIX i principis del XX. I que, d’altra banda, dins 

d’aquest relativament reduït nombre d’arbres, es disposava d’una elevada densitat d’arbres 

monumentals. Aquest últim fet te la seva explicació en la cultura de la caça que històricament ha 

tingut el Regne Unit, al trobar-se molts d’aquests arbres dins d’antigues reserves de caça de la 

família reial o en les reserves per a cérvols de l’època medieval, quedant protegits de l’extracció per 

a l’aprofitament de la fusta. Aquests fets fan lògic que Anglaterra fou el país pioner a Europa en la 

legislació i catalogació dels arbres remarcables. 

Als anys 90, l’irlandès Thomas Pakenham va publicar un llibre titulat “Trobades amb arbres 

remarcables”, al que va retratar 60 exemplars del Regne Unit i Irlanda.  

Els primers esforços en la gestió dels arbres monumentals van desenvolupar-se per part de 

l’agència governamental English Nature entre el 1990 i el 2006 (any en que es creà i en que es 

desmantellà, respectivament). Es tractava d’una associació naturalista dedicada a la conservació i 

promoció del medi natural a Anglaterra, qui juntament amb Treework Environmental Practice, definí 

el concepte “veteran tree” i elaborà un inventari nacional d’arbres remarcables molt complet, 
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“Veteran Trees Initiative: The Specialist Survey Method” de N. Fay i N. Berker i publicat l’any 1997. 

Aquest treball inclou els conceptes ecològics i culturals que fan que un arbre pugui ser declarat 

monumental, així com el desenvolupament d’una metodologia estandaritzada molt elaborada per a 

recollir y gestionar la informació referent a diferents característiques dels arbres remarcables del 

Regne Unit. Aquesta metodologia té per finalitat valorar l’estat vital de l’arbre i determinar les 

accions de gestió que s’han d’aplicar en funció de les variables observades. Una versió actualitzada 

va ser publicada l’any 2000 per H. Read, dins la mateixa organització, sota el títol “Veteran trees 

management handbook”. L’organització English Nature va ser desmantellada el 2006 i va passar a 

formar part de diversos departaments del govern per a formar l’actual Natural England, continuant 

treballant en la realització d’estudis per aprofundir en el coneixement d’aquests arbres, millorar-ne la 

gestió i garantir-ne la conservació. 

Més recentment l'associació The Woodland Trust va engegar el 2006 el programa “Ancient Tree 

Hunt” amb una durada prevista de cinc anys que té com a objectiu localitzar i identificar els arbres 

monumentals del Regne Unit mitjançant l'ajuda dels ciutadans i el coneixement popular. 

A França hi ha un primer document que mostra la preocupació per l’estat d’aquests arbres. És una 

circular del director general de la Société Nationale des Eaux et de Forêts, on demanava als 

encarregats de la gestió dels boscos francesos que protegissin “els arbres de renom del territori, 

tant si fos pels records històrics o llegendaris com per l’admiració que inspira la majestuositat de la 

seva base, mida excepcional o edat venerable”. A la Bretanya també trobem alguns estudis sobre 

arbres remarcables com el reportatge escrit per l’autor Olivier Hamery. Podem trobar informació 

sobre els arbres més remarcables dels boscos francesos a la Office National des Forêts. 

Als Estats Units, l’any 2010 es celebrà el 70è aniversari de The National Register of Big Trees, que 

s’encarrega d’inventariar els grans arbres, i organitza anualment el campionat nacional de caçadors 

de “Big Trees”. 

Hi ha d’altres precedents a Europa, així com als Estats Units i el Canadà. A la Taula 3.1 es mostren 

alguns dels estudis més representatius al respecte a nivell europeu i a la Taula 3.2 a nivell 

internacional. 

Taula 3.1 Estudis i obres d’arbres remarcables a nivell europeu. Font: Parés, E. 2003. 

ESTUDIS D’ARBRES MONUMENTALS A EUROPA 

ANY TÍTOL AUTOR PAÍS 

1965  Dictionnaire du bois, ses derives Moirant França - Belgica 

1970  Know your conifers Edlin, H. Regne Unit 

1973  The international book of trees Johnson, H. Regne Unit 

1078  The international book of wood Johnson, H. Regne Unit 

1978  
A field guide to the trees of Britain & 

northern Europe 
Mitchell, A.  Regne Unit  

1985  Trees of Britain and northern Europe  Mitchell, A Regne Unit  

1987  The Illstrated Encyclopaedia of trees  Edlin, H–Nimmo, M.  Regne Unit  
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ESTUDIS D’ARBRES MONUMENTALS A EUROPA 

ANY TÍTOL AUTOR PAÍS 

1994  La forêt en France  IDF  França  

1995  
Arvores isoladas, maciços e alamedas  

de interesse público  
Instituto Forestal  Portugal  

1995  

La route vers les arbres  

(millénaires, les plus hauts, les plus 

larges)  

Monnier – 

Berhindai, J. 
França  

Taula 3.2 Estudis d’arbres monumentals a la resta del mon. Font: Parés,E.2003. 

ESTUDIS D’ARBRES MONUMENTALS A LA RESTA DEL MON 

ANY TÍTOL AUTOR PAÍS 

1980 
Field guide to North American trees: 

Eastern regions, Western regions 
Little, E.L. Estats Units 

1986 
Alberta trees of renown. An honour roll of 

Alberta trees 
AFA Canadà 

1987 
Hiking guide to the bog trees of 

Southwestern British Columbia 
Stoltmann, R. Canadà 

1990 Los árboles de Caracas Hoyos, J. Veneçuela 

1992 
Sequoia & King Canyon, the story behind 

the scenery 
Tweed, W.C. Estats Units 

1994 
Les arbres remarquables du Québec 

(revista) 

Foret 

Conservation 
Canadà 

3.2 Catalogació d’arbres remarcables a l’Estat Espanyol 

A Espanya la catalogació d’Arbres Remarcables és recent. En els últims 25 anys i a partir de la 

transferència de les competències en matèria de medi ambient al govern de les Comunitats 

Autònomes que s’han desenvolupat els primers estudis i normatives sobre la protecció d’aquests 

arbres. Actualment són moltes les Comunitats Autònomes que ja tenen com a mínim un llistat 

d’arbres d’interès, ja siguin remarcables, monumentals o singulars. Així, a Espanya existeixen més 

de 3.500 exemplars considerats arbres singulars, de més de 100 espècies autòctones diferents. 

Malgrat això, cal remarcar l’existència del primer catàleg d’àmbit estatal sobre arbres remarcables 

establert pel Decret del 23 de febrer de 1917, concernent a parcs nacionals i espais d’interès 

nacional, on es reconeix tot un seguit d’arbres de grans dimensions i formes peculiars com a 

monuments històrics, amb l’objectiu de protegir-los i mostrar-los al públic amb finalitats educatives i 

turístiques. 

A la Taula 3.3 es mostren algunes de les obres d’arbres remarcables a nivell de l’Estat Espanyol. 
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Taula 3.3 Estudis d’arbres remarcables a nivell de l’Estat Espanyol. Font: Parés,E.2003., web de 

Sánchez de Lorenzo, J.M. 

ESTUDIS D’ARBRES REMARCABLES A NIVELL DE L’ESTAT ESPANYOL 

ANY TÍTOL AUTOR 

1991-1996 Arboles emblemáticos (Montes, varis núm.) Diversos autors 

1993 Árboles monumentales, símbolo forestal (Natura, 125) Blanco, E. 

1996 
Lista abierta de los tejos monumentales de la Península 

Ibérica y Baleares 

Asociación para la 

recuperación del 

bosques autóctono 

1997 
Árboles y arboledas monumentales de España (La cultura 

del árbol, 14) 
- 

1997-1998 Árboles con historia (El País semanal) Palacios, CJ. 

2003 Árboles monumentales de España 
Moya, B., Moya, J. 

Plumed, J. 

2004 Árboles singulares de España Varis autors 

2005 Guia de los árboles singulares de España 
Palacios, C. & 

Redondo, J. 

2005 

El arbolado monumental y singular en España: gestión, 

conservación y legislación (ponencias del II encuentro de 

árboles monumentales y singulares) 

Sánchez,M., 

Muñoz, M., 

Moya, B. 

2010 Gigantes y ancianos de los bosques españoles 
Bosques sin 

fronteras 

També existeix a nivell de l’Estat Espanyol l’anomenat projecte “Árboles: Leyendas Vivas”, 

promogut per l’associació Bosques Sin Fronteras amb el patrocini de Caja Madrid, la Fundación 

Biodiversidad i Repsol YPF, en col·laboració amb el Ministeri de Medi Ambient, National 

Geographic, Mitsubishi, Dinasa i Fuji. Aquest projecte aposta per la catalogació d’arbres singulars, 

la identificació dels quals es du a terme a partir de les dades extretes del III Inventari Forestal 

Nacional i dels inventaris ja elaborats per diverses Comunitats Autònomes. D’altra banda, 

L’Observatori del Paisatge, a Catalunya, va publicar un dossier amb les adreces d’Internet on es pot 

trobar informació sobre els arbres remarcables i singulars de tot el món. 

3.3 Catàlegs d’arbres remarcables en l’àmbit autonòmic 

A mesura que avancen els anys, la conscienciació social i institucional ha augmentat, i arrel d’això, 

diverses Comunitats Autònomes (també províncies, comarques, municipis, patronats d’espais 

protegits, agrupacions conservacionistes, etc.) s’han interessat per la catalogació d’aquests arbres. 

Son diverses les comunitats autònomes que tenen un catàleg d’arbres, ja siguin monumentals, 

notables o singulars. Una de les primeres referències correspon a Gurri (1976), que realitzà un 

primer inventari dels arbres monumentals, notables i singulars de Catalunya; també foren pioners 
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els inventaris d’arbres singulars de Cantabria,de Loriente, el primer dels quals fou el 1982 i al que 

seguiren posteriors ampliacions. 

Un altre estudi pioner és el realitzat per la “Consejería de Agricultura y Ganadería” de la comunitat 

de Madrid, en data de 1984, que consisteix en un catàleg titulat Árboles de Madrid; Més recentment 

trobem un projecte realitzat a la Universitat de Murcia titulat “Árboles monumentales y singulares de 

la región de Murcia y territorios limítrofes”, realitzat per A. Carrillo, P. Sánchez y J. Guerra a l’any 

2000. 

3.3.1 Catalogació d’arbres a Catalunya 

La Generalitat de Catalunya va ser pionera en la protecció d’arbres remarcables en aprovar el 

Decret 214/1987, de declaració d’arbres remarcables, i el Decret 47/1988, sobre la declaració 

d’arbres d’interès comarcal i local. Amb aquestes lleis es van catalogar els primers 32 exemplars 

d’arbres remarcables. 

A Catalunya hi ha hagut diferents estudis i publicacions per part de diversos autors i des de les 

administracions, entre les que destaquen les que es recullen a la Taula 3.4.  

Des del 1988 el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya ha anat realitzant les 

fitxes (Taula 3.1) i documents divulgatius dels arbres remarcables de Catalunya, els quals són 

immediatament posteriors a la promulgació dels esmentats decrets que regulen la figura de 

protecció dels arbres remarcables. 

Actualment el Departament de Medi Ambient continua gestionant els arbres declarats monumentals, 

remarcables o singulars i publica regularment estudis, taules i metodologies que serveixen de base 

per a l’estudi dels arbres singulars a Catalunya. Aquests treballs han estat posteriorment recopilats i 

ampliats en el llibre Arbres Monumentals de Catalunya, 18 anys des de la primera protecció, escrit 

per Eduard Parés i publicat pel Departament de Medi Ambient l’any 2006, el qual recull la 

metodologia utilitzada des del Departament així com un informació de l’estat actual dels arbres i les 

accions de gestió i protecció que els afecten. 

Actualment, Catalunya consta de 186 arbres remarcables i 201 arbres d’interès comarcal o local.  

La majoria d’ells els trobem a les comarques d’Osona, la Selva i el Vallès Oriental degut a que 

probablement són les més estudiades en aquest aspecte. Les espècies més freqüents amb 

categoria remarcable són el Quercus ilex ssp. ilex (alzines),  el Quercus humilis (roure pubescent),  i 

el Platanus x hispanica (plàtan), que representen un 13.44%, 10.75% i 5.9% del total.  

Al territori català existeixen dues arbredes remarcables establertes per la legislació. Periòdicament 

es publica una revisió de les llistes actualitzades en forma d’ordres i s’hi incorporen les referències 

geogràfiques dels individus. 
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Figura 3.1 Exemple de fitxa de l’inventari d’arbres monumentals de Catalunya. Font: web de la 

Generalitat de Catalunya. 
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Taula 3.4 Estudis d’arbres remarcables realitzats a Catalunya. Font: Parés,E., web de Sánchez 

de Lorenzo, J.M. i pròpia. 

ESTUDIS D’ARBRES REMARCABLES A CATALUNYA 

ANY TÍTOL AUTOR 

1976 

Principals arbres o arbusts arborescents del Principat de 

caràcter monumental (Llibre blanc de la gestió de la natura 

als Països Catalans) 

Gurri, F. 

1985 Els arbres monumentals a Catalunya Vinyeta, R. 

1988 
Els decrets sobre declaració d’arbres monumentals i 

d’interès comarcal i local (Baix Llobregat, 13) 
Villuendas, E. 

1989 Catàleg d’arbres monumentals i singulars Llovera, J. 

1989 
Arbres monumentals i singulars de Catalunya (Calendari 

del pagès 1990) 
DARP (DMA) 

1991 Monuments Vegetals, supervivents d’altres èpoques Torns, M. 

1991 Els “Guernica” Catalans (Set Dies, 85) Margineda, M. 

1994 Arbres monumentals (Catalunya rural i agrària, 6) 
Borràs, B.  

Parès, E. 

1995 
Arbres de la Llibertat i Arbres valents, arbres soferts 

(Catalunya rural i agrària, 9 i 12) 

Borràs, B.  

Parès, E. 

1996 Monuments de fusta (Ara Lleida, 12) Tamarit, S. 

1997 Gegants del Món  
Borràs, B.  

Parès, E. 

1997 Els més monumentals (Descobrir Catalunya, 5) 
Boada, M.  

Borràs, B. 

2005 
Árboles monumentales de Cataluña (revista La Cultura del 

Árbol, núm.42) 

Llerins,R. 

Blanco, E. 

2006 
Arbres monumentals de Catalunya. 18 anys des de la 

primera protecció 
Parès, E. (DMAH) 

2011 Arbres remarcables de Catalunya. 100 ombres colossals 
Boada, M. 

Boada, A. 
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Figura 3.2 Distribució dels arbres remarcables per comarques. Font: Boada, M. 2011. 

3.4 Catalogació en l’àmbit comarcal i local 

A més dels catàlegs i/o inventaris d’arbres remarcables existents en les diferents comunitats 

autònomes, hi ha municipis que han elaborat inventaris dels arbres remarcables situats dins dels 

seus termes municipals. És el cas, en l’àmbit català, dels municipis de Sant Pere de Ribes, Gelida, 

Tarragona, Reus, Franqueses del Vallès, la Garriga i molts d’altres.  

Destacar-ne, per la seva qualitat, els estudis dels arbres monumentals, notables i singulars dels 

municipis d’Arbúcies i de Viladrau, realitzats com a projecte de fi de la llicenciatura de Ciències 

Ambientals de la UAB, l’any 2003, així com els seus predecessors referents als arbres remarcables 

de l’Alt Pirineu, l’any 2008. 

A nivell català, també cal mencionar l’existència de guies de patrimoni comarcal, com són les de Pla 

de l’Estany, Alt Empodà i Tarragona entre d’altres, que generalment tracten els arbres remarcables 

de la comarca des d’un punt de vista més divulgatiu. 
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3.4.1 Catàlegs d’arbres remarcables en el municipi de Sitges 

Pel que fa concretament al municipi de Sitges, el Departament de Medi Ambient de l’Ajuntament de 

Sitges publicà, en data maig de 2005, un Catàleg de l’arbrat de la Vila de Sitges. A partir de la 

selecció dels arbres més destacats d’aquest inventari es realitzà, un any més tard, el Catàleg 

d’Arbres Singulars de Sitges, que pretén recollir els exemplars arboris més valuosos ecològicament 

i històricament que hi ha als carrers, places i jardins de la ciutat de Sitges, amb la finalitat de 

conservar-los i gestionar-los adequadament. Aquest està conformat de fitxes de cadascun dels 

elements amb informació de l’espècie i dades de la seva localització i les seves dimensions. Així 

mateix, s’inclou el motiu de singularitat pel qual ha estat inclòs en el Catàleg. A la Figura 3.3 es 

mostra un exemple de la fitxa d’un dels elements inclosos en el Catàleg d’arbres singulars de 

Sitges. 

No obstant, en aquest catàleg s’observa que el que s’ha prioritzat en la selecció d’uns arbres sobre 

d’altres és la peculiaritat botànica i la mida de l’exemplar respecte d’altres de la mateixa espècie 

que també es troben al nucli urbà. Aquest es realitzà, per encàrrec de la Regidoria de mediambient 

de l’ajuntament de Sitges, per part d’una empresa de serveis d’arboricultura (Arborist,s.L.), fet pel 

que possiblement s’han tingut més en compte factors més de la vessant de la jardineria, amb poca 

inclusió d’aspectes històrics o socio-culturals derivats del lligam d’aquests arbres amb la societat. 

D’aquest catàleg se’n fa esment a l’Ordenança Municipal de protecció dels espais verds i de l’arbrat 

de Sitges, l’objectiu de la qual es la conservació del patrimoni vegetal del municipi, especialment pel 

que fa tot l’arbrat inclòs en el Catàleg d’Arbres Singulars, declarant aquests últims protegits. D’acord 

amb aquesta ordenança es prohibeix arrencar o talar cap arbre, sigui de propietat municipal o 

privada sense obtenir l’autorització municipal corresponent de salvaguarda dels elements. 

D’altra banda, aquests elements inclosos en el Catàleg d’arbres singulars de Sitges, són 

considerats com patrimoni cultural del municipi, estan inclosos en l’Inventari Cultural del Municipi de 

Sitges. 
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Figura 3.3 Fitxa del Catàleg d’arbres singulars de Sitges d’un margalló. Font: Catàleg d’arbres 

singulars de Sitges. 
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La conservació dels arbres, arbredes i conjunts botànics té una importància que va molt més enllà 

del seu interès botànic o forestal. Els arbres i conjunts botànics són molt més que el seu valor 

econòmic i ambiental, sent part d’ells símbols vius de la cultura de la zona en que s’ubiquen i/o amb 

un valor històric especial. Aquests, són part del nostre patrimoni natural i cultural, i el seu grau de 

conservació és una mostra del compromís ètic que tenim amb l’actual generació, amb les que ens 

han precedit i amb les que ens seguiran. 

No obstant, aquest compromís ètic no es suficient davant les amenaces amb les que es troba part 

d’aquest patrimoni (de tala i transplantament derivades d’interessos urbanístics, de crema, 

d’elevada pressió humana o simplement la manca de seguiment del seu estat vital), fent-se 

necessària l’aplicació d’instruments de protecció jurídica per garantir-ne la seva continuïtat. 

Actualment no es disposa d’una legislació específica a nivell europeu i són pocs els països de la 

Comunitat Europea (com Anglaterra, França i Itàlia) que disposen de figures legislatives de 

protecció d’arbres remarcables d’àmbit estatal. En el cas de l’estat espanyol, la catalogació i 

protecció d’aquest patrimoni natural, és actualment competència del govern de les diferents 

comunitats autònomes, la majoria de les quals han desenvolupat figures jurídiques que tot i no ser 

específiques per a la conservació dels arbres i conjunts botànics, es poden adaptar com a protecció 

d’aquests. Concretament a Catalunya es compta amb prou base jurídica per considerar que aquests 

arbres estan emparats per la llei i poden ser fàcilment protegits. 

4.1 Legislació d’àmbit comunitari 

Fins avui, a nivell comunitari no hi ha cap normativa específica sobre els arbres remarcables i 

conjunts botànics singulars. No obstant, s’han creat figures legislatives dins del marc jurídic de la 

Comunitat Europea que, tot i referir-s’hi d’una manera molt genèrica, tenen certa relació amb la 

protecció dels arbres i conjunts botànics remarcables. Aquestes són: 

 L’article 130 R.2 de l’Acta Única Europea, que estableix:  

“El principi de prevenció: en molts camps, evitar la incidència de riscos és superior al remei 

i, en el cas del medi ambient, aquesta estratègia resulta clau, ja que els danys ocasionats 

acostumen a ser greus i irreversibles” 

 L’article 45 de la Comunitat Europea, que estableix: 

“l’administració té l’obligació de protegir l’interès general de gaudir d’un medi ambient 

adequat” 

Per això, les Directives Europees de Medi Ambient i el V i VI Programa d’Acció en matèria de medi 

ambient (foment de desenvolupament sostenible) marquen quina és la voluntat en l’àmbit de 

protecció mediambiental. 

També pot relacionar-se la protecció dels arbres monumentals amb la Directiva d’hàbitats 

92/43/CEE del Consell, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de 

la fauna i flora silvestres, i en conseqüència amb la Xarxa Natura 2000 creada per aquesta directiva, 

en la que es proposa assegura la biodiversitat mitjançant la conservació dels hàbitats natural, la 
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fauna i la flora silvestres. A l’article 10 de la Directiva d’hàbitats, es fa referència a la protecció de 

formacions i estructures que compleixin la funció de corredors verda entre comunitats separades. 

“…per a millorar la coherència ecològica de la Xarxa Natura 2000, s’esforçaran per a 

fomentar la gestió dels elements del paisatge que revesteixin primordial importància per a 

la fauna i la flora silvestres. 

Es tracta d’aquells elements que, per la seva estructura lineal i continua, o pel seu paper 

de punts d’enllaç, resultin essencials per a la migració, la distribució geogràfica i 

l’intercanvi genètic de les espècies silvestres.” 

Destacar la presencia de figures legislatives de protecció de l’arbrat monumental a nivell estatal en 

d’altres països de la Comunitat Europea (com és el cas d’Anglaterra, França o Itàlia), podent marcar 

la línea a seguir a l’hora d’establir futures mesures de protecció a nivell comunitari. En l’últim país 

esmentat, per exemple, la iniciativa de crear la figura dels Arbres Monumentals va sorgir al 1982, 

impulsat pel Cos Forestal Estatal. 

4.2 Legislació de l’estat espanyol 

Va ésser amb el Reial Decret del 23 de febrer de 1917 amb el que es va donar entrada a la 

legislació espanyola al concepte de Espai d’Interès Nacional, essent un precedent a nivell estatal. 

En aquest decret es feia referència a la necessitat de protegir, no únicament els Parcs Naturals, 

sinó d’altres llocs i paratges notables mitjançant la seva catalogació, i d’altres encara més notables, 

per si mateixos o pels esdeveniments històrics, llegendaris o religiosos que els realcen, 

denominant-los Espais d’Interès Nacional. Així, a partir d’aquest real decret s’establí el que es pot 

considerar el primer catàleg d’àmbit estatal sobre arbres notables, al ressaltar un conjunt d’arbres 

amb la finalitat de protegir-los i mostrar-los al públic, i recollint en el seu prudent i precís preàmbul: 

“Han de catalogar-se totes les altres particularitats aïllades i notables de la naturalesa 

patrimonial, com grutes, cascades, congostos i arbres que per la seva llegendària edat, 

com el Drago d’Icord (Tenerife), per les seves tradicions regionals, com el Pi de les Tres 

Branques (Berguedà), juntament amb el santuari de queralt, o pel seu simbolisme històric, 

com l’Arbre de Guernica (País Basc), gaudeixen ja del respecte popular”. 

A nivell estatal, no hi ha cap figura que protegeixi específicament els arbres monumentals, tot i que 

els béns del Patrimoni Nacional y els Parcs Nacionals i els llocs i jardins històrics i del medi natural, 

poden recollir-ne els més representatius. 

Així, actualment, a nivell espanyol trobem: 

 Reial Decret 3091/1982 de 15 d’octubre, sobre la protecció d’espècies amenaçades 

de la flora silvestre. En el seu article 6 estableix que les Comunitats Autònomes, podran 

publicar llistes complementàries de plantes protegides dins dels seus respectius territoris, 

establint els nivells de protecció que es considerin convenients, donant comptes al 

Ministeri d’Agricultura, pesca i Alimentació, amb la finalitat d’adoptar mesures de 
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coordinació necessàries, principalment per a evitar la seva comercialització en la resta del 

territori nacional. 

 Llei 4/1989 de 27 de març, de la Conservació dels Espais Naturals i de la Flora i 

Fauna silvestre; successora de l’antiga llei d’Espais Naturals Protegits de 1975. Aquesta 

llei proporciona una unitat a totes aquelles propostes cap a la protecció d’un recurs, 

espècie o ecosistema, que requereix de les polítiques de conservació de la naturalesa de 

cada Comunitat Autònoma que juntament amb l’ordenament jurídic espanyol, intenta 

seguir la línia de la normativa europea vigent en protecció d’hàbitats naturals. Es crearen 4 

figures de protecció per a espais rellevants: Parcs, Reserves Naturals, Monuments 

Naturals i Paisatges Protegits. 

A l’article 16 d’aquesta llei es defineix Monument natural com aquells espais naturals o 

elements de la naturalesa constituïts bàsicament per formacions de notòria singularitat, 

raresa o bellesa, que mereixen ser objecte d’una protecció especial. S’hi inclouen també 

les formacions geològiques, els jaciments paleontològics i demés elements de la gea que 

reuneixin un interès especial per la singularitat o la importància dels seus valors científics, 

culturals o paisatgístics. 

Recolzant-nos en aquestes premisses, la Llei 4/89 permet l’actuació de l’Estat en la conservació 

dels espais naturals i deixa que cada Comunitat Autònoma pugui atorgar altres figures distintes, 

com declarar Monuments naturals tots els arbres singulars que es consideri oportú. No obstant, 

aquesta categoria s’aplica sobretot a monuments geològics, i, només en comptades ocasions, 

algunes comunitats l’han utilitzada per a protegir els seus arbres. 

4.3 Legislació autonòmica 

Actualment, la competència sobre la protecció legal dels arbres monumentals recau en les 

Comunitats Autònomes, pel que és en l’àmbit autonòmic en les que s’han pres més mesures legals 

per a la protecció d’aquests. 

Són moltes les comunitats autònomes d’Espanya que actualment presenten legislació relativa a la 

protecció dels arbres singulars i monumentals, sent però Catalunya la pionera a l’Estat en regular 

legalment diferents figures de protecció per aquest tipus d’arbres. A Catalunya la primera protecció 

oficial en matèria especifica d’arbres monumentals data de l’any 1987. 

El Govern autonòmic de Catalunya regula legalment la protecció d’arbres i arbredes monumentals i 

singulars mitjançant tres decrets, els quals prenen com a base legal els articles 9 i 10 de la Llei 

12/85, de 13 de juny, d’espais naturals, i la Llei Forestal de 8 de juny de 1957. Aquests són: 

 Decret 214/1987, 9 de juny, sobre la declaració d’arbres monumentals, que faculta el 

Departament de Medi Ambient i Habitatge (DMAH) per a declarar arbres monumentals 

aquells “exemplars que, per les dimensions excepcionals entre els de la seva espècie o 

per l’edat, història o particularitat científica, són mereixedors de mesures de protecció”. 

Aquesta protecció implica la prohibició de tallar-los i arrencar-los total o parcialment, així 

com danyar-los per qualsevol mitjà. 
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Segons aquest decret, la declaració dels arbres monumentals es farà mitjançant Ordre del 

DMAH (que a finals de 1999 va rebre les competències que fins alehores tenia el 

Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca), d’ofici o a petició del propietari del terreny 

on radiqui l’arbre. També és responsabilitat d’aquesta administració l’elaboració d’un 

inventari d’arbres declarats monumentals a Catalunya, així com la publicació periòdica 

d’una revisió de les llistes actualitzades en forma d’ordres i on s’hi incorporin les 

referències geogràfiques dels exemplars. 

 Decret 47/1998, d’11 de febrer, sobre la declaració d’arbres d’interès comarcal i 

local, que permet als consells comarcals i als ajuntaments declarar arbres d’interès 

comarcal i d’interès local respectivament. Es tracta de regular la protecció i conservació 

“d’exemplars que per a la seva particularitat científica o la seva història, per les mides 

excepcionals dins la seva espècie o per la seva edat, són mereixedors de mesures de 

protecció”. Aquests no aconsegueixen la notorietat dels anteriors, tot i que es considera 

necessari protegir-los amb un grau de protecció semblant al del decret anterior, per les 

seves característiques i popularitat dins del municipi o comarca. 

D’acord amb aquest decret, la declaració dels arbres d’interès local i comarcal es farà per 

acord de l’ajuntament i Consell Comarcal respectivament, d’ofici o a petició dels propietaris 

del terreny on radiqui l’arbre. 

 Decret 120/1989 de 17 d’abril, sobre declaració d’arbredes monumentals, d’interès 

comarcal i d’interès local, que permet la protecció de conjunts d’arbres en lloc 

d’exemplars individuals. Les administracions que les poden declarar són, respectivament, 

el DMAH, els consells comarcals i els ajuntaments. La protecció bàsica és la mateixa que 

en els casos anteriors i la única diferència és que les arbredes només es poden declarar 

amb el consentiment del propietari del terreny on radiqui el conjunt. 

D’acord amb aquests decrets,  la declaració o protecció d’exemplars concrets s’efectua per Ordre 

del DMAH. S’han declarat Arbres monumentals i Arbredes monumentals i s’ha donat publicitat a 

l’inventari d’arbres i Arbredes d’interès comarcal i local mitjançant les següents ordres: 

 Ordre de 20 d’octubre de 1987, per la qual es declaren arbres monumentals. 

 Ordre de 30 d’agost de 1988, per la qual es declaren arbres monumentals. 

 Ordre de 8 de febrer de 1990, per la qual es declaren arbres i arbredes monumentals, i es 

dona publicitat a l’inventari d’arbres i les arbredes declarades d’interès comarcal i local. 

 Ordre de 19 d’abril de 1991, per la qual es declaren arbres monumentals i es dóna 

publicitat a l’inventari dels arbres declarats d’interès local. 

 Ordre de 3 de desembre de 1992, de declaració d’arbres monumentals i d’actualització 

de l’inventari dels arbres declarats d’interès comarcal i local. 

 Ordre de 18 de gener de 1995, de declaració d’arbres monumentals i d’actualització de 

l’inventari dels arbres i arbredes declarats d’interès comarcal i local. 
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 Ordre de 3 de setembre de 1997, de declaració d’arbres monumentals i d’actualització de 

l’inventari d’arbres i arbredes d’interès comarcal i local. 

 Ordre de 6 de juliol de 2000, de declaració d’arbres monumentals i d’actualització de 

l’inventari d’arbres i arbredes d’interès comarcal i local. 

 Ordre MAH 228/2005, de 2 de maig 

4.4 Legislació local 

En l’àmbit municipal es on es troben més facilitats a l’hora de protegir l’arbrat remarcables, existint 

prous mecanismes per controlar aquells procediments o activitats que poguessin perjudicar la 

supervivència dels arbrs. A continuació es detallen els mecanismes legals de protecció de l’arbrat 

per part dels Ajuntaments: 

 Llei 16/85, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol. Alguns ajuntaments, en les 

seves normes subsidiàries de planificació, han protegit diversos arbres i conjunts arboris 

declarant-los béns d’interès cultural, acollint-se a aquesta llei. 

 Llei 7/1985 , de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local que, en els seus 

apartats d), e), f) i m), dona emparament per a la protecció en matèria urbanística, parcs i 

jardins, patrimoni històric i artístic, medi ambient i turisme. En els seus articles atorga 

competència als municipis en diferents matèries i capacitat de gestió. Per tant, els 

municipis, a instància de l’Ajuntament o per iniciativa ciutadana, poden declarar protegits 

arbres, arbredes i espais naturals d’interès local com considerin oportú, mitjançant una 

Ordenança Municipal (sense haver de recórrer a cap estament superior per legitimar 

aquesta decisió). 

També, com s’ha esmentat anteriorment, a Catalunya es disposa d’una normativa específica que 

dona competències als municipis en aquesta matèria: el Decret 47/1988, sobre la declaració 

d’arbres d’interès comarcal i local, i el Decret 120/1989 sobre la declaració d’arbredes remarcables 

d’interès comarcal i local. Aquestes eines permeten als ajuntaments i consells comarcals prendre la 

iniciativa a l’hora de protegir l’arbrat. 

A banda, la base jurídica actual dels municipis inclou altres figures que permeten la protecció 

directa o indirecta dels arbres a través d’altres ordenances i del Pla General d’Ordenació Urbana, 

com són les Ordenances Municipals del medi rural, Les Ordenances de Protecció de Zones Verdes 

o les Ordenances de Construcció (que restringeixen l’extracció d’arbres). 

En el cas concret del municipi de Sitges, es disposa de l’Ordenança Municipal de protecció dels 

espais verds i de l’arbrat del municipi de Sitges, l’objectiu de la qual és regular la conservació 

dels espais enjardinats i la defensa del patrimoni vegetal del municipi (tota mena de plantacions, 

tant en terrenys de propietat municipal com terrenys particulars, en la mesura que siguin reconeguts 

com a zones verdes o afectades pel planejament urbanístic vigent, alineacions d’arbrat, parcs i 

jardins, plantacions amb exemplars catalogats,.. ) , així com regular les condicions higièniques i 

fitosanitàries, estètiques i paisatgístiques que han de complir els jardins o espais verds públics i 

privats. 
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D’acord amb aquesta ordenança es prohibeix arrencar o talar cap arbre, sigui de propietat municipal 

o privada sense obtenir abans la llicència municipal de l’òrgan competent. Així mateix, es declaren 

arbres protegits tots els inclosos en el Catàleg d’arbrat singular del municipi de Sitges, aprovat 

pel Ple de la Corporació celebrat en data 4 de desembre de 2006, del qual se’n deriva l’Edicte de 

l’ajuntament de Sitges, sobre la catalogació d’arbres singulars de Sitges, de conformitat amb el 

procediment d’aprovació d’Ordenances i Reglaments (art. 178 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 

s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya), el Títol VI del ROF, l’art. 49 

i 70.2 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local (modificada per la llei 11/1999, de 21 

d’abril) i l’art. 55 i 56 del Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local. 

També, la normativa urbanística i les ordenances municipals d’edificació, al Pla d’Ordenació 

Urbanística Municipal de Sitges, inclouen articles per a la protecció directa o indirecta de l’arbrat i 

els jardins. 

4.5 Altres tipus de protecció 

Per acabar aquest repàs del marc legislatiu referit a la protecció d’arbres monumentals i singulars, 

no es pot deixar d’esmentar aquelles espècies d’arbres que estan protegides genericament. A 

Catalunya estan protegits tots els exemplars de teix (Taxus baccata) i de grèvol (Ilex aquifolium), en 

aplicació de les Ordres de 5 de novembre de 1984 i de 8 d’octubre de 1986. També el margalló 

(Chamaerops humilis) presenta un cert grau de protecció pel fet que l’aprofitament n’és restringit. 

Una altra figura de protecció és el Pla d’espais d’interès natural (PEIN), aprovat pel Decret 

328/1992, de 14 de desembre, que estableix la protecció de diverses espècies vegetals en espais 

naturals concretes, algunes de les quals poden arribar a tenir port arbori. Aquest mateix pla, inclou 

arbredes o bosquets destacats, no sent el cas en el municipi de Sitges. 

4.6 Marc judicial 

Respecte la defensa dels valors ambientals, cal tenir present la jurisprudència de diferents tribunals 

al respecte, tant en l’àmbit de la Comunitat Autònoma, com l’Estat Espanyol o la Comunitat 

Europea. Exemple d’això en són els següents: 

 El Tribunal Europeu de Justícia, en sentència de 2 d’agost de 1993 assumpte 355/90, 

estableix que un valor natural no necessita d’una protecció expressa per a que el valor en 

qüestió estigui emparat per la normativa ambiental. Així doncs, és aplicable als Arbres 

Monumentals com a valors naturals que són. 

 També s’ha de tenir en compte la delimitació del contingut del dret de propietat per la 

funció social article 1 en relació amb l’article 2.1 LRSV 6/98, articles 33 y 45 C.E.  

 Sentències del Tribunal Superior (STS) 4-6-99, la sentència STS 9-3-87 y STSJ Castilla 

Lleó 1 - 6 - 99. Per la que es requereix llicència prèvia per talar, arrancar o trasplantar 

arbres. 
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A la Taula 4.1 es recull un resum de la normativa existent, d’aplicació a Catalunya, referent als 

arbres monumentals. 

Taula 4.1. Figures de protecció aplicables als arbres monumentals, notables i singulars a 

Catalunya. Font: pròpia, a partir de dades del DOGC i E.PARÉS, 2003. 

Àmbit: Figueres de protecció 

Comunitari No existeix normativa específica sobre arbres remarcables, referint-s’hi d’un mode molt 

general. 

Estatal - Reial Decret 3091/1982 de 15 d’octubre, sobre la protecció d’espècies amenaçades 

de la flora silvestre 

- Llei 4/1989, de 27 de març, de Conservació dels Espais Naturals i de la Flora i Fauna 

silvestres 

Autonòmic: 

Catalunya 

Decrets - Decret 214/1987, de 9 de juny, sobre la declaració d’arbres monumentals 

- Decret 47/1988, d’11 de febrer, sobre la declaració d’arbres d’interès 

comarcal i local 

- Decret 120/1989, de 17 d’abril, sobre la declaració d’arbredes 

monumentals, d’interès comarcal i d’interès local 

Ordres - Ordre de 20 d’octubre de 1987 (DOGC 910, 04.11.87) 

- Ordre de 30 d’agost de 1988 (DOGC 1042, 12.09.88) 

- Ordre de 8 de febrer de 1990 (DOGC 1262, 02.03.90) 

- Ordre de 19 d’abril de 1991 (DOGC 1440, 08.05.91) 

- Ordre de 3 de desembre de 1992 (DOGC 1687, 28.12.92) 

- Ordre de 18 de gener de 1995 (DOGC 2005M 30.01.95) 

- Ordre de 3 de setembre de 1997 (DOGC 2480, 22.09.97) 

- Ordre de 6 de juliol de 2000 (DOGC 3189, 24.07.2000) 

- Ordre MAH 228/2005, de 2 de maig 

Local - Llei 16/85, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol 

- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, article 25.2 

apartats d), e), f) i m) 

- Ordenances Municipals de construcció 

- Ordenances Municipals del medi rural 

- Ordenança Municipal de protecció dels espais verds i de l’arbrat 

- Aplicació del Decret 47/1988, d’11 de febrer, i del Decret 120/1989, de 17 d’abril 
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5 OBJECTIUS DE L’ESTUDI 
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Els objectius del present estudi de l’arbrat i conjunts remarcables en el municipi de Sitges es 

defineixen en aquest apartat, distingint entre els objectius generals i els objectius específics. 

Aquests objectius es plantegen tant a nivell general, respecte el concepte que es treballa en el 

present estudi (arbres, jardins i plantacions monumentals o singulars) com a nivell més concret en 

el marc del municipi de Sitges, objecte de l’estudi. 

5.1 Objectius generals 

Els objectius generals d’aquest treball són els de identificar, localitzar, valorar i diagnosticar els 

arbres i conjunts més emblemàtics del municipi de Sitges; i elaborar un inventari dels arbres i 

conjunts remarcables de Sitges, amb la finalitat d’ampliar el coneixement d’aquests i assentar les 

bases per a instar a les administracions a considerar-los patrimoni de Sitges i formalitzar-ne la 

protecció legal per a la seva conservació. 

5.2 Objectius específics 

Per al compliment dels objectius generals s’ha elaborat una sèrie d’objectius concrets que fiten les 

línies d’actuació del projecte. Aquests són els següents: 

 Aprofundir en el coneixement del concepte d’arbre i conjunt remarcable, i dins d’aquests 

d’arbre monumental, notable i singular, i en els criteris pels quals es considera que 

determinats elements del patrimoni vegetal ho puguin ser considerats, en el context del 

municipi de Sitges. 

 Donar continuïtat al Catàleg d’arbres singulars del municipi de Sitges, revisant-lo i 

ampliant-lo a tot l’àmbit municipal de Sitges.  

 Elaborar un llistat previ d’arbres i conjunts susceptibles de ser considerats remarcables al 

municipi, a partir d’informació extreta de la bibliografia i la consulta a experts i entesos en 

la temàtica. 

 Dur a terme el treball de camp per a la localització dels arbres i conjunts remarcables 

identificats, la seva selecció definitiva per a la incorporació a l’inventari, i la presa de dades 

d’aquests. 

 Realització de l’inventari dels arbres i conjunts remarcables del municipi de Sitges, 

mitjançant l’elaboració de fitxes descriptives que incloguin les seves dades morfològiques, 

biològiques, socials i ambientals; tot diferenciant els que es troben en l’àmbit urbà o fora 

d’aquest. 

 Digitalització de la ubicació dels arbres i conjunts vegetals inventariats per a la elaboració 

d’un mapa del municipi amb la localització precisa de cadascun. 

 Analitzar quantitativament i qualitativament les dades obtingudes dels arbres i conjunts 

inventariats, posant especial atenció en les diferències entre els diferents grups en que es 
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divideixen en funció de l’àmbit on es troben (urbà-no urbà), de la  tipologia urbanística del 

barri en que s’ubiquen, de les espècies a les que pertanyen, .... 

 Donar continuïtat a la metodologia d’anteriors treballs d’aquesta temàtica per a la valoració 

de l’estat de conservació socioambiental dels arbres i conjunts inventariats, per tal 

d’aconseguir una homogeneïtat amb les propostes anteriors de declaració de l’arbrat com 

a remarcable. 

 Anàlisi de les relacions existents entre els paràmetres qualitatius indicatius de l’estat dels 

arbres i conjunts inventariats i la diferència d’aquests entre els diferents grups d’exemplars 

(urbans-no urbans, zona compacta-dispersa, espècies a les que pertanyen), identificant 

aquells exemplars que són més vulnerables. 

 Formular propostes que es considerin adients per a la millora de la gestió dels elements 

remarcables del municipi de Sitges, així com per a la divulgació de l’existència i 

importància d’aquest patrimoni natural mitjançant diversos mitjans divulgatius. 

 Instar la inclusió dels exemplars més destacables del municipi de Sitges en les figures de 

protecció legals de l’administració competent per a la seva protecció i conservació en el 

futur. 
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6 ÀMBIT D’ESTUDI
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L’àmbit del projecte queda definit pels objectius d’aquest, sent la base del projecte l’elaboració de 

l’inventari d’arbres i conjunts remarcables del municipi de Sitges. Al realitzar fer una distinció entre 

els exemplars que es troben a la zona urbana del municipi i els que es troben fora d’aquest àmbit es 

té en compte les característiques del medi d’aquests dos àmbits, posant especial atenció en la 

morfologia urbana de Sitges, així com en els límits del Parc Natural del Garraf dins del municipi. 

6.1 Medi físic 

Les característiques físiques del Garraf, i concretament del municipi de Sitges, són les responsables 

que la vegetació s’hi presenti de manera escassa, així com també de la gran varietat d’espècies 

presents en una àrea relativament petita i amb poca cobertura vegetal. Així, el tipus de terreny, 

calcari, unit a les intermitents pluges que rep, són la principal causa d’una elevada migradesa 

vegetacional, desenvolupant-s’hi espècies exòtiques meridionals alhora que ens trobem amb 

associacions vegetals típicament septentrionals.  

A continuació es fa una breu descripció dels aspectes físics de l’àmbit del projecte. 

6.1.1 Localització geogràfica i morfologia del municipi 

El terme municipal de Sitges, de 43,85 km2 (4.385 ha) de superfície, és al sud-est de la comarca 

del Garraf, a l’extrem meridional del massís del Garraf, i està integrat dins la Regió Metropolitana de 

Barcelona, situat a una distància de 42km d’aquesta. 

 

Figura 6.1 Situació del municipi de Sitges i límits del Parc de Garraf (Mapa topogràfic 1:250000). 

Font: ICC 

Sitges es situa a la balconada del massís del Garraf que dóna a la mar, coneguda per les Costes 

del Garraf. Limita al N amb el municipis de Sant Pere de Ribes (que també tanca el terme per l’W), 

Olivella i Begues (aquest del Baix Llobregat) i a l’E amb Gavà i Castelldefels (ambdós també del 

Baix Llobregat). El sector costaner va des de la platja de Covafumada (al límit amb el terme de 

Castelldefels, al Baix Llobregat) fins a l'antiga quadra de Miralpeix) (Figura 6.2). 
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Figura 6.2 Situació geogràfica del municipi de Sitges. (Mapa topogràfic 1:250000). Font: ICC 

El municipi de Sitges presenta una doble vesant geogràfica: la seva cara costanera, que abarca 

més de la meitat de la franja litoral de la comarca del Garraf; i la seva cara muntanyenca, bona part 

del terme forma part del massís calcari el Garraf. Malgrat això, Sitges és un municipi eminentment 

costaner, ja que la seva forma allargada ressegueix totes les costes del Garraf, des de Castelldefels 

fins, gairebé, a Vilanova i la Geltrú, mentre que cap a l’interior s’endinsa únicament una mitjana de 

26 Km. 

A la part oriental del municipi hi trobem el Parc Natural del Garraf (Figura 6.1) amb una extensió de 

12.380 hectàrees, de la qual 2.190 ha (el 18 % de la superfície del PNG), estan dins dels límits del 

municipi de Sitges. Així, una bona part del terme és dins els terrenys del Parc Natural del Garraf 

(Figura 6.3), principalment la zona no urbanitzada i la franja costanera oriental. 

 

Figura 6.3 Inclusió (en ha.) del municipi dins el PNG. Font: elaboració pròpia. 
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S’observa a la Figura 6.4 com el terme es divideix principalment en dos parts: la zona urbanitzada a 

l’W del municipi i la zona més costanera, composada principalment pel nucli urbà i urbanitzacions; i 

la resta del municipi ocupada bàsicament bosquines i prats o zones amb escassa vegetació, amb 

presència d’algun correu de secà, que correspon, en gran part, a l’àmbit del PNG. De forma 

dispersa, en ambdós zones diferenciades, trobem boscos d’aciculifolis. També hi ha una bona part 

del territori ocupada per infraestructures viàries. 

 

Figura 6.4 Usos del sòl del municipi de Sitges. Font: elaboració pròpia a partir de dades del 

DMAiH. 

La zona urbanitzada del terme municipal comprèn la vila de Sitges, cap de municipi, el poble de 

Garraf, l'antiga colònia de Vallcarca, el llogaret de les Botigues de Sitges (que inclou les 

urbanitzacions de Garraf II, el Passeig Marítim i Ratpenat), i un nombre important d'urbanitzacions 

(Aiguadolç, Quintmar, Vallpineda, Montgavina, etc.). 

 El poble del Garraf és un petit nucli urbà situat a la costa de llevant de Sitges (a la cala que 

forma el torrent del Garraf en desembocar al mar), vora la platja de Garraf, prop de la 

punta dels Corrals. És un antic poble de pescadors, que ha esdevingut un lloc molt turístic, 

amb estació ferroviària i un petit port esportiu. 

 Més a ponent i propera a Sitges, hi ha la cala de Vallcarca i la fàbrica de ciment que donà 

lloc a la colònia fabril de Vallcarca, dotat d’un port de càrrega i un baixador de tren, 

actualment abandonat. A un quilòmetre es troba la cala Morisca. 

 Les Botigues és un nucli situat al límit amb el terme de Castelldefels (Baix Llobregat), amb 

les urbanitzacions Garraf II, Passeig Marítim i Rat Penat. Destaca per la seva proximitat al 

mar, la seva platja i per Port Ginesta, port esportiu que el 2007 es convertí en el més gran 

de Catalunya. 
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Figura 6.5 Mapa de Sitges amb els principals sectors urbanitzats. Font: Inventari Patrimoni 

Cultural de Sitges. 

La zona urbanitzada del municipi de Sitges té una extensió de 1.560 ha que corresponen a gairebé 

un 36% de la superfície total del terme municipal. Sitges és un municipi petit amb un gran nombre 

de barris dotats d'identitat amb processos de creixement urbà esglaonats en el temps.  

El mapa de barris i sectors administratius en que es divideix són: Aiguadolç, La Bòvila-Madriguera-

Baix Fondat, Les Botigues, Can Girona, Casc Antic-Centre, Cases Noves, Cases del Sord-LaPlana-

Can Pei, La Llevantina, La Marina d'Aiguadolç, Els Molins, Montgavina, Plans d'Aiguadolç, Port 

d'Aiguadolç, Platja Sant Sebastià, Poble de Garraf, Poble Sec-Pins Vens, Quint-Mar, Santa 

Bàrbara, Sant Crispí, Terramar, Oasis-Sínia Morera, Vallpineda, i Vinyet (Figura 6.6). 

 

Figura 6.6 Zona urbanitzada de Sitges. Mapa de barris i sectors administratius, diferenciats 

segons tipologia urbanística. Font: elaboració pròpia 
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De tots ells, únicament set barris de la vila de Sitges tenen la consideració de zones amb tipologia 

urbanística compacte (Figura 6.6). La resta conforma la zona urbana amb tipologia urbanística 

dispersa (ciutat jardí, zones residencials i urbanitzacions), ocupant el 74,5% de la superfície urbana 

total. 

La carretera C-31 de Barcelona al Vendrell travessa el terme d'E a W, i comunica la vila amb 

Vilanova i la Geltrú, trajecte que també es pot fer a través de la C-246a. El 1989 es començà a 

construir l'autopista de Garraf (C-32), de Castelldefels al Vendrell, que entrà en funcionament el 

1992; fou motiu de diverses controvèrsies, ja que en bona part circula per terrenys integrats al Parc 

Natural del Garraf. Enllaça amb aquesta autopista la carretera local de Sitges a Sant Pere de Ribes, 

carretera que continua (C-15B) fins a unir-se amb la C-15 de Vilanova i la Geltrú a Igualada. El 1881 

hi arribà el ferrocarril, línia de Barcelona a València per la costa, dividint la vila en dos. Un dels 

objectius que persegueix l’Ajuntament des de fa uns quants anys, és el soterrament de les vies i 

d’aquesta manera el municipi podria obtenir 48.000 metres per a la seva disponibilitat i a més, 

s’aconseguiria disminuir el soroll ambiental de la ciutat i s’unirien les dues parts de la vila. 

6.1.2 Condicions climàtiques 

L’emplaçament privilegiat del municipi de Sitges, fa que aquest gaudeixi d’un microclima propi; un 

clima típicament mediterrani de plana i muntanya baixa amb influència marina, caracteritzat per un 

període estival d’aridesa, dos períodes plujosos corresponents a les estacions equinoccials i un 

període hivernal suau.  

La comarca del Garraf, i més concretament Sitges, està dotada d’un clima suau, condicionat per 

dos factors a remarcar: la proximitat del mar, que suavitza les temperatures i fa que la humitat 

atmosfèrica sigui elevada, i la presència del massís del Garraf, una serralada de roca calcària que 

constitueix una barrera natural que impedeix l’entrada de vents freds de l’interior i permet que 

l’efecte atemperador del mar sigui molt notable.  

Les temperatures mitjanes que es registren varien si ens trobem a recer del massís o no. Així, a la 

costa, les temperatures màximes a l’estiu van de 32ºC a 34ºC i les mínimes no baixen de 12ºC. A 

l’hivern les màximes pugen fins els 18ºC, situant-se les mínimes al voltant de -1ºC. Pel que fa al 

sector de muntanya, les temperatures solen ser de 2 o 3ºC inferiors a les del pla. No obstant, s’ha 

de comptar amb condicionats,c om l’orientació o l’exposició, per explicar el comportament 

termomètric. 

La pluviometria mitjana del municipi de Sitges varia entre els 500 i els 600 mm anuals, amb unes 

precipitacions un xic mes altes a la zona de muntanya respecte la plana de Sitges; en qualsevol 

cas, valors que són insuficients per compensar l’evapotranspiració deguda a les altes temperatures i 

la radiació solar, implicant un dèficit hídric important. La distribució anual de pluges no és 

homogènia, trobant un màxim precipitacional a la tardor, sobretot als mesos de setembre i octubre, i 

un mínim a l’estiu, al mes de juliol. Com a característica pròpia del clima mediterrani destaca la 

irregularitat dels totals anuals, amb anys que superen de llarg els 600 mm de mitjana i altres que 

gairebé no plou. També són característics d’aquest clima les tempestes sobtades d’estiu, amb 

precipitacions de caràcter torrencial i, a vegades, acompanyades de calamarsa, pedra, llamps i 

trons. És precisament la torrencialitat d’aquestes pluges el que ha donat lloc al paisatge càrstic típic 

de depressions costaneres d’aquesta terra mitjançant processos erosius mecànics i químics, i 

ajudats alhora per l’actuació antròpica. 
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Els vents que dominen són generalment marins, és el cas del garbí, de SW, i el migjorn, de S. 

Sitges, al trobar-se al vessant marítim del massís del Garraf, es troba protegit dels vents freds del N 

i del NW. La serralada litoral arrecera la vila de Sitges de la tramuntana. 

6.1.3 Orografia 

El substrat de què es compon principalment el massís del Garraf és la pedra calcària. El relleu més 

característic del paisatge de Garraf és el modelat càrstic, on l’acció de l’aigua i de l’aire provoquen 

una erosió mecànica que, juntament amb la química, dissolen la pedra calcària donant lloc a aquest 

característic paisatge format per un sistema d’avencs, coves, dolines i rasclers. Per tant, no hi ha 

grans muntanyes sinó turons arrodonits i àrids, de valls estretes per on circula l’aigua de les 

torrenteres, i grans barrancades i cingleres de roca blanca.  

El municipi de Sitges està composat de relleus baixos i arrodonits, valls profundes i de vessants 

escarpats, amb parets rocoses de color gris blanquinós. L'aspecte feréstec, àrid i dur del sector 

interior del terme municipal contrasta amb la visió refrescant de la mar de què es gaudeix des de les 

zones més elevades i carenes litorals. 

El territori del municipi és molt accidentat, sobretot a la part oriental, on arriba a més de 500 m 

d'altitud al Campgràs, al límit amb Begues i Gavà; de llevant a ponent els turons perden alçada, 

però el terreny, molt erosionat per fondes torrenteres, continua accidentat i només hi ha una limitada 

plana d'uns 4 km de llargada i poca profunditat on es troba la vila de Sitges. L'extrem occidental del 

municipi torna a accidentar-se lleugerament per les muntanyes de Miralpeix. Al terme destaca el 

Campgràs (538 m), Puig Sabataire (465 m) i Puig de l'Olla (426 m), al sector septentrional de 

llevant, i Penya Riscla (308 m), al sector septentrional de ponent. 

Les muntanyes del massís del Garraf finalitzen bruscament damunt el litoral mediterrani formant, 

des de Castelldefels fins a Sitges, una costa rocallosa de penya-segats que només permet el 

desenvolupament d’algunes petites cales. El front marítim del municipi de Sitges és de 16,5 km. La 

costa s'inicia a llevant a la platja de les Botigues, que continua dins el terme de Castelldefels. La 

primera cala del sector rocós és la Ginesta, amb una pedrera a l'interior. Passada la punta de la 

Ginesta, sempre vers ponent, hi ha el Pas Trencat, la punta dels Corrals i la platja i el port de 

Garraf, que tanca el penya-segat de la Falconera, amb la cova semi submarina on desemboca el riu 

de la Falconera. Passat el coll de Corralets hi ha un altre feréstec penya-segat, el Pas de la Mala 

Dona, i després Cala Morisca, seguida per la cala i el nucli deshabitat de Vallcarca. Més a ponent, 

la punta Ferrosa, que és la que sobresurt més de les Costes. Segueix el Pas de les escales, on es 

veuen els graons que pugen cap el camí del Garraf, i la cala del Forn, que forma un fondal on es 

veuen les marjades d’unes antigues vinyes. Abans d’arribar a la vila de Sitges hi ha la cala 

d’Aiguadolç i a tocar del nucli urbà, les roques de la Punta Grossa i la platja de Balmins.  

Ja a la vila hi ha la platja de Sant Sebastià, tancada per la Punta de Sitges, que forma un pujol 

rocós en que s’hi ha edificat edificis. Continuant, es troba el passeig de la Ribera i el Passeig 

Marítim que ressegueixen tot el conjunt de platges delimitades per espigons, fins a la 

desembocadura de la riera de Ribes. Més a ponent, en el sector més occidental de la façana 

marítima, es troba el sector de costa de l’antiga quadra de Miralpeix, amb els estreps de la petita 

serra de Miralpeix perpendiculars a la costa formant una successió de puntes i petites platges, on 

destaquen la punta de les Coves, la punta de la Desenrocada i la Punta Grossa, enmig de les quals 

hi ha la platja de l’Home Mort. 
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6.1.4 Litologia 

Una bona part del terme municipal està composat per materials calcaris del Juràssic i del Cretaci, a 

excepció de les planes on hi ha la vila de Sitges, Garraf i Vallcarca i el sector de costa des de la 

cala de la Ginesta vers llevant, que comprèn la platja de la Cova Fumada o de les Botigues de 

Sitges, on predominen els col·luvions i les graves quaternaris. 

6.1.5 Hidrografia 

Les reduïdes dimensions del Garraf i l’escassa distància de la barrera de muntanyes respecte la 

costa originen un sistema hidrogràfic poc important. A aquests factors cal afegir la pròpia naturalesa 

del terreny, que no afavoreix l’existència de cursos superficials. Així, terme és drenat per diverses 

rieres i torrents de fort pendent i cabal intermitent que davallen del vessant litoral del massís del 

Garraf a la costa, el que fa que tinguin sempre cursos curts. Els més importants de llevant a ponent 

són: el fondo de Vallbona, d’un curs de 3 Km que desemboca al Peu de les Costes; el torrent de la 

Ginesta, més curt (1,5 Km) que desemboca a la cala Ginesta; el torrent de la Falconera, de 2,5 Km 

de curs i desemboca a la dreta de la punta de ponent del port de Garraf; la riera de Vallcarca, que 

és el curs més llarg amb 5 km recollint les aigües que recull les aigües de varis torrents (fondos del 

Tro i del Mas Quadrell) i desemboca a la cala de Vallcarca; el torrent de l’Aiguadolç, que 

desemboca a la cala del mateix nom; i el torrent de la Bassa Rodona, de 1,5 km que té la capçalera 

al soliu de Prubelles, més avall a la dreta de la carretera de Sitges a Sant Pere de Ribes, passant 

per dins de la vila de Sitges i desembocant a la platja. De menys importància són el fondo de les 

Coves i el torrent d’Aigua Pura. 

També conforma els sistema hidrogràfic del terme la riera de Ribes, alimentada per una extensa 

xarxa de rieres molt ramificada que solca les parts internes del massís, que porta les aigües cap a 

la depressió de Ribes on alimenta un interessant aqüífer. La Riera de Ribes neix al terme de les 

Cabanyes, a l’Alt Penedès, i desemboca a Sitges, a la zona coneguda com el cap dels Grills; sent el 

curs més llarg, amb 18 km de recorregut, i el darrer tram d’un ampli sistema torrencial. 

Cal destacar, que alguns cursos de la vessant litoral del massís que  anaven directes al mar 

sofreixen una brusca desviació, amb colzes de captura en angle recte, com el torrent de la 

Falconera 

D'altra banda, el fet que el massís estigui constituït per calcàries, dolomies i margues, totes elles 

roques carbonatades, fa que el procés de carstificació de la roca permeti la penetració de les aigües 

a l'interior i, com a conseqüència, que apareguin rasclers, dolines, coves i avencs, de manera que hi 

ha menys circulació superficial. Dins el terme destaquen la cova de la Carretera o la del Congre, a 

ponent de Vallcarca, i més de setanta avencs, molts d'ells a l'extrem NE, prop del camí de Vallbona 

a Plana Novella, entre els quals caldria citar l'avenc de la Farigola, l'Ample, de l'Espígol i de les 

Serps, o l'avenc del Penya-segat de la Falconera a la costa. Les major part de les aigües infiltrades 

pel carst a les parts altes del massís brollen al llarg de la costa, des de Punta Ginesta a la cala 

d’Aiguadolç. El punt de surgència més important és el de la Falconera, proper al poblet de Garraf, 

amb un cabal de l’ordre de 500 l/s. 

La hidrologia del Garraf, com el relleu, està condicionada per la morfologia càrstica del massís del 

Garraf ja que l’aigua s’infiltra molt ràpidament i hi ha poca aigua superficial. Aquesta ràpida 
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infiltració ha generat una gran preocupació per la contaminació provinent de l’antic abocador de 

residus urbans del Garraf. 

6.2 Medi biòtic 

6.2.1 Vegetació 

Per una banda, trobem la vegetació de la zona urbana del municipi, que generalment ha estat 

plantada amb un ús eminentment ornamental. Aquesta vegetació pertany a una gran varietat 

d’espècies, gran part d’elles al·lòctones o introduïdes, tot i que adequades a la climatologia i 

condicions marítimes que imperen. D’altra banda, la vegetació de la zona muntanyenca del terme 

municipal és principalment la que impera en el vessant litoral del massís del Garraf, excepte en 

algunes zones més endinsades.  

Les característiques físiques del Garraf fan que la vegetació s’hi presenti de manera escassa. 

L’aspecte destacat és la varietat d’espècies, més que de la quantitat de biomassa que presenta. El 

tipus de terreny, calcari, unit a les intermitents pluges que rep, són la principal causa d’aquesta 

migradesa vegetacional. L’elevada infiltració de les aigües de pluja, evita la circulació d’aigües 

superficials, permetent tan sols vegetació acostumada a un cert grau d’aridesa. Tot i l’escassa 

cobertura vegetal que presenta, s’hi desenvolupen espècies exòtiques meridionals que troben en 

aquesta zona el seu límit, i alhora també ens trobem amb associacions vegetals típicament 

septentrionals. Derivat d’això, hi ha tant àmplia varietat d’espècies en una àrea relativament petita. 

El paisatge vegetal roman gairebé invariable durant tot l'any, perquè una bona part de les plantes 

que hi ha són perennifòlies. 

Al terme hi predominaria potencialment una màquia de llentiscle (Pistacia lentiscus) i margalló 

(Chamaerops humilis), als vessants marítims, amb espècies com el el garric (Quercus coccifera), 

l’ullastre (Olea europaea var sylvestris), el càdec (Juniperus oxycedrus), l’arçot (Rhamnus 

lycioides), encara que també s'hi podria trobar càrritx (Ampelodesmos mauritanica), garrigues i 

brolles calcícoles de romaní (Rosmarinus officinalis) i bruc d'hivern (Erica multiflora). A les costes hi 

domina la vegetació rupícola i de cingleres, sent-hi present el te de roca (Jasonia glutinosa) i la 

linària de cingles. I a la resta de litoral, a les arenes, hi creixen espècies arenícoles i de platja com 

són l'esporobolus, el borró, el lliri de mar (Pancratium maritimum), entre d’altres. Les terres de 

marina són les de la maquina litoral, essent aquesta formació vegetal la que domina a tota la costa 

septentrional del mediterrani. En aquesta regió, la vegetació és molt més escassa que en els 

vessants occidentals, i no trobem pràcticament cap tipus de formació boscosa. 

A l'interior del terme municipal, hi ha un domini potencial de l'alzinar típic, tot i que la continuada 

pressió a la que ha estat sotmès el terreny (ramaderia, construccions, incendis i presència de 

l’home en general) fa que avui el que domini siguin les degradacions d’alzinar, amb un paisatges 

comport per un mosaic de brolles, garrigues, estepes i prats, amb la presència massiva del pi blanc, 

per la seva fàcil adaptació. En qualsevol cas, encara es poden trobar a les fondalades més 

humides, com en el Fondo de la Casa Vella, alguna roureda extraordinària. 

Cal parlar dels efectes catastròfics que el foc ha causat al massís del Garraf (els anys 1982 i 1994), 

requerint molts anys per a recuperar l’estat anterior. El Garraf és una zona especialment exposada 
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als efectes del foc, doncs a l’època estival sobretot, les altes temperatures unides a la poca humitat 

de la zona el fan un lloc especialment propens a cremar. 

6.2.2 Fauna 

Les dures condicions ambientals del massís del Garraf, com l’elevada insolació, l’escassetat d’aigua 

superficial i coberta vegetal, condicionen el tipus de fauna que pot habitar en aquesta zona. No 

obstant, dins del massís del Garraf existeix una variada fauna, sent el grup de les aus el més 

important. 

Hi ha moltes espècies d’aus a la zona, tot i que han patit la seva degradació, fet que ha provocat la 

gran pèrdua dels seus efectius. Així, actualment ja no podem parlar de grans àguiles o voltors al 

massís, com són l’àliga perdiguera o cuabarrada; un dels depredadors més amenaçats de 

Catalunya. Però encara restes moltes altres espècies, entre les que destaquen les aus marines 

colonials (corb marí, gavià argentat), rapinyaires diürns (falcó peregrí, xoriguer i l’aligot), rapinyaires 

nocturns (duc, òliva, mussol banyut), i moltes altres aus del grup de les granívores, les aus de 

roques, les insectívores o les de pinedes. 

En quant als mamífers, tot hi haver patit exterminacions importants com les dels llops, linx i cérvols, 

encara hi són presents el conill, la geneta, la fagina, la guineu i el porc senglar, entre d’altres. Cal 

fer esment especial al grup del rat-penats, que es troben en les coves i avencs càrstics, alguns dels 

quals pertanyen a espècies endèmiques. 

Un grup també força abundant és el dels rèptils, aprofitant del caràcter rocós del terreny del massís 

i les elevades temperatures, trobant-hi moltes sargantanes, llangardaixos i serps. Els més 

abundants, l’escurçó, la serp blanca, la serp de ferradura, la sargantana, el llangardaix comú. 

Malgrat la falta d’aigua, els amfibis es troben representats per la salamandra, el gripau paridor, la 

granota verda i el gripau, tot i que no abunden 

6.3 Medi humà 

6.3.1 Economia 

Les activitat econòmica del Garraf s’inicià amb l’agricultura i la ramaderia, tot i que en l’actualitat 

s’han convertit en activitats marginals. Actualment les activitats primàries han esdevingut gairebé 

testimonials en l'economia del municipi. Havia tingut força importància el conreu de la vinya i 

l'elaboració de malvasia; avui, però, resten poques vinyes de malvasia al terme, tot i que es 

continua elaborant aquest prestigiós vi. 

La ramaderia tampoc no representa una font d'ingressos important, ja que la producció ramadera és 

baixa, centrada en el bestiar oví i cabrú, a més de la cria de conills. La pesca també ha tingut una 

forta regressió, especialment en la dècada del 1990, si bé es manté la confraria de pescadors de 

Sitges. 

La zona de Garraf des d’antic ha estat sotmesa a una forta explotació del seu subsòl. Els 

nombrosos forns de calç que es troben arreu del massís, donen fe de l’anterior existència d’una 

forta activitat extractiva de calcàries. En l’actualitat hi trobem nombroses pedreres que produeixen 
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grans esvorancs al paisatge del massís. A Vallcarca, dins del terme de Sitges, es troba una 

important empresa d’extracció de ciment. 

Pel que fa a la vila de Sitges, a mitjans del segle XIX i principis del XX va fracassar en el intent de 

ser una ciutat industrial per trobar-se mal comunicada. En aquella època va arribar el ferrocarril a la 

vila (1880) però moltes indústries van tancar per ubicar-se en municipis més ben situats. A banda 

del ferrocarril, Sitges únicament disposava d’una via de comunicació amb Barcelona, la carretera de 

les costes (C-31), una carretera comarcal plena de revolts. Aquesta situació va millorar l’any 1992 

amb la inauguració de l’autopista de peatge C-32, anomenada Pau Casals, que ha suposat una 

gran millora en les comunicacions en la població i tota la comarca i ha suposat un impuls a convertir 

a Sitges un gran centre turístic 

El sector industrial ha adquirit una presència secundària respecte del sector terciari, tot i que -s'han 

dut a terme algunes iniciatives per a potenciar la implantació de noves empreses al terme, com la 

construcció del polígon industrial Mas Alba. La construcció té una presència notable al municipi. La 

indústria es fonamenta en part en el sector de materials de construcció i en altres de menys 

importants, com el del metall i el de la confecció i tèxtil. 

Gràcies al turisme, el sector terciari ha esdevingut el motor econòmic del municipi. Avui, a la ja 

tradicional atracció turística de les platges, s'ha afegit la important oferta cultural de la vila, la 

gastronòmica i l'ampli ventall d'activitats (excursions, escalada, bicicleta de muntanya, etc.) que 

ofereix la proximitat de les Muntanyes de Garraf. Aquest gran atractiu turístic es reflecteix en una 

forta activitat; Sitges concentra una bona part de l'oferta hotelera de la comarca  i disposa també de 

càmpings, a més de nombrosos restaurants, cafeteries i discoteques. 

En resum, la major part de la població activa es dedica al sector terciari, especialment en les 

activitats relacionades amb el turisme com són la restauració i l’hostaleria. El sector primari és 

minoritari i les principals activitats d’aquest són el conreu de la vinya i la pesca, tot i que són d’àmbit 

molt reduït. Per altra banda, l’explotació de minerals, especialment les pedreres, continua sent una 

amb un pes força important a Sitges i a Garraf. 

6.3.2 Ocupació humana. Poblament. 

Al Garraf no hi ha evidències d’ocupació del terreny per part de les primeres societats de caçadors-

recolectors. Ja en el neolític, l’home s’instal·la en llocs on les condicions geogràfiques permetien 

l’activitat agrícola. Les costes i les planes foren els llocs on l’ocupació va ser més important, sent la 

part muntanyenca un desert humà. 

L’activitat humana sempre s’ha desenvolupat a les planes, on l’agricultura era possible; així es 

construïren viles amb explotacions agràries que permetien un important comerç; amb unes 

comunicacions, tant marítimes com terrestres, que possibilitaven l’assentament de la població 

humana.  

Així, els principals nuclis habitats s’han format a les parts baixes, amb sòls més rics i amb 

possibilitat de regadiu, com és el cas de Sitges. 

Segons les primeres dades de població (sitgetans) del fogatjament de 1365-70, donen uns 160 focs; 

al castell de Campdàsens i de Vallcarca, de l'Església, aproximadament uns 15 focs; al castell de 
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Garraf, del prior de Garraf, 3 focs, i al castell de Miralpeix, de Jaume de Miralpeix, 18 focs, amb un 

total al terme de 196 focs. La població augmentà considerablement al llarg del segle XVIII. 

Al segle XIX la població continuà creixent fins el 1860, que assolí 3 607 h, però la crisi de la 

fil·loxera féu minvar la navegació i provocà el fracàs de la indústria, de manera que es generà un 

lleuger descens demogràfic. El impuls del turisme donà una nova vida a Sitges i el 1930 s'enregistrà 

el doble d'habitants a la vila que al començament del segle XX. Aquest augment, encara més 

destacat a partir dels anys cinquanta, passada ja la guerra civil i amb el boom del turisme general a 

Catalunya. A partir de la dècada dels setanta tendí a un cert estancament, que es mantingué al llarg 

dels anys vuitanta. Els anys noranta es produí una revifalla demogràfica, que s'ha mantingut durant 

els primers anys del segle XXI. Actualment, la població actual és de 28.130 habitants, segons dades 

de l’IDESCAT. 

Cal esmentar que la població flotant, amb un marcat caràcter cosmopolita, és especialment 

nombrosa a l'estiu, bé que tot l'any es manté l'afluència de visitants i estadants els caps de 

setmana. Sitges ha acollit un bon nombre d'estrangers, entre els quals destaquen els alemanys, els 

francesos i els italians. 
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7 METODOLOGIA
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En aquest apartat es descriu la metodologia emprada per a la realització de l’estudi de l’arbrat i 

conjunts remarcables del municipi de Sitges, incloent la recerca documental a dur a terme, les 

consultes als experts en la matèria, els procediments que s’han usat en el treball de camp, l’anàlisi 

de les dades a obtenir i l’elaboració dels productes finals, per tal d’acomplir amb els objectius 

platejats. 

A la Figura 7.1 es representa esquemàticament la metodologia de treball emprada, amb les 

diferents parts que la integren i la relació entre elles. Així doncs, a partir de la recerca bibliogràfica, 

cartogràfica i de les consultes a experts, es defineixen els criteris per tal de seleccionar els arbres i 

conjunts vegetals, establint una primera llista d’aquests elements del municipi de Sitges 

susceptibles de ser inclosos a l’inventari objecte del present estudi. Aquesta llista roman oberta fins 

haver realitzat les visites a la zona d’estudi per a la recerca de l’arbrat i conjunts remarcables, a 

partir de les quals se n’identifiquen d’altres també susceptibles d’incloure a l’estudi. Un cop 

establerts els procediments metodològics per a recollir les dades necessàries durant el treball de 

camp, es procedeix a la recerca, identificació i localització de l’arbrat, arbredes i jardins. En el treball 

de camp es recullen les dades de cada element mitjançant un formulari de camp, a partir del qual es 

genera una base de dades per al seu posterior anàlisi, així com la presa de fotografies dels 

diferents exemplars. Amb un tractament previ de les dades obtingudes i el bolcat de tota aquesta 

informació a la base de dades, es generarà la cartografia amb la localització de l’arbrat, les fitxes 

d’inventari per a cadascun dels exemplars estudiats i els corresponents informes valoratius de 

l’estat d’aquests. 

Per últim es realitza la diagnosi derivada de l’anàlisi dels resultats, base de les conclusions i les 

proposta de millores en la gestió, conservació i protecció de l’arbrat més destacat del municipi de 

Sitges. 

La recerca bibliogràfica i, en especial, la consulta a experts, es du a terme de forma continuada 

durant l’elaboració del projecte, per tal d’obtenir l’assessorament de cadascuna de les tasques 

específiques incloses a la metodologia del treball. 

S’opta per utilitzar la metodologia, tant per a la presa de dades com per al seu tractament i anàlisi, 

emprada en d’altres estudis realitzats sobre arbres monumentals, notables i singulars de diferents 

municipis, especialment amb l’estudi dels arbres monumentals, notables i singulars d’Arbúcies 

(BOSCH D., DIEZ E., MALUMBRES J. & SANCHO, H. 2003). 

7.1 Recerca documental 

La primera fase del treball ha estat dedicada a la compilació de documentació i a la consulta a 

experts per tal de recollir tota aquella informació que ens pogués servir; en un inici, a comprendre la 

temàtica i engegar el projecte, i més endavant, a centrar-nos en aspectes més concrets en el marc 

del municipi de Sitges. 
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Figura 7.1 Esquema de la metodologia de treball i la relació entre les diferents tasques. Font: 

pròpia 
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En un inici, la recerca documental s’ha centrat en tres línies principals: 

 En la consulta de publicacions i estudis anteriors relacionats amb arbres monumentals, 

notables i singulars per a consolidar conceptes i conèixer els criteris de selecció dels 

elements remarcables i la metodologia de presa de dades dendrològiques. 

 En la recopilació d’informació general de l’àmbit d’estudi, centrada principalment en llibres i 

d’altres documents referents als arbres, arbredes i patrimoni vegetal del Garraf, i 

especialment del municipi de Sitges.  

Així mateix, s’han consultat els catàlegs existents, tant a nivell autonòmic com local, 

d’arbrat i d’altres conjunts vegetals remarcables a l’àmbit d’estudi. Especialment l’existent 

catàleg d’arbres singulars del municipi de Sitges; del qual s’ha fet una revisió exhaustiva 

dels elements que hi són inclosos. 

En la mateixa línea, s’ha fet un escombrat visual d’ortofotomapes de l’àmbit d’estudi, 

centrat especialment en les zones no urbanes, per a detectar arbres i conjunts que, per les 

seves dimensions, distribució o localització, es considerés que calia tenir en compte en la 

cerca d’informació i en el posterior treball de camp i, en definitiva, incloure a l’estudi.  

Aquest rastreig s’ha realitzat mitjançant el programa ArcGIS sobre ortofotomapes de l’ICC 

a escala 1:5000, aplicant el zoom necessari per a la valoració de la remarcabilitat de 

l’arbre o conjunt i aprofitant l’eina de mesurament del software esmenat per a estimar la 

amplada de la capçada dels arbres. No obstant, degut a la dificultat de discernir la capçada 

dels arbres quan es troben en conjunts o en zones boscoses, un dels criteris aplicats per a 

la selecció de l’arbrat remarcable de la zona rural ha estat la proximitat d’aquest als 

masos. Aquest criteri en la metodologia s’ha pres tenint en compte que en la notorietat o 

singularitat d’un arbre hi té un gran pes la vesant socio-cultural i històrica d’aquest, 

derivada del vincle que l’ésser humà hagi establert amb aquest, i motiu pel qual ha 

subsistit en el temps. 

Mitjançant el programa ArcSIG s’han marcat mitjançant punts (de color vermell) tots 

aquells arbres o conjunts que, amb el rastreig, s’ha considerat oportú visitar per tal de 

comprovar la seva remarcabilitat. També s’ha realitzat aquesta operació amb els arbres 

inclosos al catàleg existent d’arbres singulars de Sitges, mitjançant punts (de color verd). 

Finalment totes aquestes localitzacions d’arbres i conjunts han estat plasmades sobre els 

corresponents mapes a escala 1:10000 per tal de facilitar la seva cerca a camp.  

 En la cerca d’escrits relacionada amb l’arbrat inicialment seleccionat per a localitzar-lo i 

obtenir-ne el màxim d’informació possible al respecte. També s’ha cercat informació de 

caire històric i sociocultural del municipi de Sitges per a comprendre els factors culturals i 

històrics que envolten determinats exemplars. 

En general, s’ha recollit tota aquella informació que, en la mesura del possible, ha permès l’obtenció 

de dades i informacions diverses dels arbres i conjunts, a contrastar amb els experts o en el 

posterior treball de camp. 
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Posteriorment, s’ha buscat informació referent a la valoració de l’estat dels arbres, les causes 

d’aquest i les conseqüències, per a la valoració qualitativa de cadascun dels exemplars inclosos a 

l’estudi. 

La informació, ja sigui provinent de llibres, articles o d’altre tipus de documentació, s’ha cercat en 

biblioteques de la Universitat Autònoma de Barcelona, en el fons bibliogràfic de l’aula de projectes 

de la Llicenciatura de Ciències Ambientals, a la biblioteca del Departament de Medi Ambient de la 

Generalitat de Catalunya, a l’Ajuntament de Sitges i a l’arxiu històric de Sitges, així com d’altres 

publicacions cedides pels experts consultats. 

També s’ha efectuat una recerca a Internet de planes web que tracten la temàtica d’arbres i 

arbredes monumentals, i de temes històrics i socioculturals del municipi de Sitges. I s’han consultat 

mapes de l’Institut Cartogràfic de Catalunya i de l’Ajuntament de Sitges. 

Les referències dels documents i estudis consultats han estat inclosos al capítol de bibliografia. 

7.2 Consulta a experts 

Una part important de la informació obtinguda ha estat a partir de la consulta a experts en els 

diferents aspectes que inclouen la realització d’aquest estudi, tant pel que fa a la pròpia temàtica del 

projecte, com en d’altres aspectes a tenir en compte en la redacció d’aquest. Destacar-ne les 

tutories periòdiques al llarg de la realització del projecte que ens han proporcionat ajuda en la 

orientació, planificació, continguts i aspectes formals, a part de indicar-nos i facilitar-nos bibliografia 

de referència i el contacte amb d’altres experts coneixedors de la temàtica. 

En una fase inicial, la consulta amb el Dr. Martí Boada ha permès adoptar els criteris de selecció de 

l’arbrat, arbredes o d’altres conjunts botànics a incloure a l’estudi per tal d’obtenir un primer llistat 

d’individus o conjunt d’aquests susceptibles de ser considerats remarcables. Posteriorment, 

mitjançant una sèrie de contactes periòdics al llarg del procés d’elaboració del projecte ens ha 

definit els continguts del present estudi, ens ha donat indicacions sobre la bibliografia i els experts a 

consultar i altres suggeriments que ens ha aportat en qualitat de tutor del projecte. Així mateix, les 

seves indicacions durant una primera visita de treball de camp conjunta ha permès fer-nos 

coneixedores de la metodologia de presa de dades dels exemplars i de tota una sèrie de 

coneixements d’aspectes que envolten els arbres visitats. 

El Dr. Joan Rieradevall i el Dr. Jordi García, amb un seguiment continuat durant l’elaboració del 

present estudi, ens han aportat indicacions quant a l’organització de la informació i altres aspectes 

formals, així com diverses aportacions com a tutors del treball. 

El Sr. Jordi Duch, geògraf, que ens ha instruït, amb exemplar paciència, en l’elaboració i l’edició 

cartogràfica realitzada en aquest estudi, a banda d’altres aportacions com a persona i com a tutor 

del treball. 

El Sr. Eduard Parés, enginyer de monts, biòleg i cap de la Secció de Gestió d’Espais Naturals de la 

Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat del DARPAiMN de la Generalitat de Catalunya, ens 

ha donat informació referent al catàleg d’arbres monumentals, d’interès local i comarcal de 

Catalunya i de la metodologia emprada per aquest catàleg, així com indicacions sobre la bibliografia 

a consultar. 
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Els Sr. Robert Mirabile i el Sr. Francesc Xavier García, tècnic de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat i 

de Medi Ambient de l’Ajuntament de Sitges, respectivament, que ens han informat de l’elaboració 

de l’actual Catàleg d’arbres singulars de la vila de Sitges i de la gestió que se’n du a terme, a banda 

d’indicacions d’exemplars interessants i de donar-nos resposta a diverses consultes realitzades al 

llarg de l’elaboració del projecte. 

El Sr. Xavier Miret, historiador i actualment encarregat de l’Arxiu Històric de Sitges, que ens ha 

aportat tota aquella informació de la que disposava respecte la història de Sitges lligada amb l’arbrat 

i conjunts del municipi. 

Els masovers de Can Lluçà i Campdàsens, i tècnics del PNG, que ens han aportat informació 

referents als arbres de l’entorn dels masos i del parc natural en general. 

7.3 Treball de camp 

El treball de camp és una fase del projecte indispensable per a la seva realització, sent a partir del 

qual es basa el desenvolupament d’aquest. Aquest s’ha basat, principalment, en cercar i inventariar 

els arbres i conjunts remarcables del municipi de Sitges, i la presa de dades de cada exemplar 

mitjançant un formulari de camp. 

El treball de camp s’ha iniciat a partir de: 

 un llistat preliminar d’aquells arbres, arbredes o conjunts botànics, que per les seves 

característiques morfològiques, estètiques, socioculturals i/o distribucionals s’han 

considerat susceptibles d’incloure’s a l’estudi. 

 Una base cartogràfica (plànol topogràfic a escala 1:10.000) amb la localització estimada de 

l’arbrat i conjunts obtingut a partir de les fases prèvies de consulta documental i 

cartogràfica.  

 Un protocol per a la presa de dades (mesures, observacions, fotografies) de cada 

exemplar i l’anotació d’aquestes en un formulari de camp. 

A partir d’això, s’ha realitzat una sèrie de visites a cadascun dels arbres llistats, i alhora la realització 

d’un escombrat de l’àmbit d’estudi per a la recerca d’altres arbres que, tot i no trobar-se inclosos al 

llistat preliminar, s’ha considerat que complien amb els requisits per a ser inclosos a l’estudi. 

Posteriorment s’ha procedit a la presa de dades dels exemplars localitzats que s’ha considerat que 

complien amb els requisits per a ser inclosos a l’inventari.  

Destacar que l’escassa presència d’arbres de gran port a l’àmbit d’estudi i la gran similitud en el 

grau de destacabilitat dels arbres urbans, han dificultat la selecció de l’arbrat. 

Així, el treball de camp ha consistit en les següents tasques: 

 Recerca dels arbres i conjunts susceptibles d’incloure a l’inventari, i comprovació de la 

ubicació amb la situació indicada a les fonts, en cas de tenir-la. 
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 Presa de dades i fotografies de l’exemplar o exemplars, i inspecció de l’indret on es troba 

l’arbre o conjunt estudiat. 

7.3.1 Recerca i localització de l’arbrat i conjunts a inventariar 

A partir de la llista preliminar d’arbres o conjunts susceptibles de ser catalogats, obtinguda a partir 

de les consultes personals i la recerca bibliogràfica anterior, es procedí a la realització del treball de 

camp, consistent en fer un reconeixement del municipi per a comprovar-ne l’existència dels arbres i 

conjunts identificats prèviament, i alhora trobar-ne d’altres que, tot i no ser recollits a la bibliografia o 

no ser referenciats per experts, es considerés que destaquen per les seves característiques pròpies 

o bé pels factors locals que els envolten (situació, raresa, singularitat, història, etc.). 

El treball de camp s’ha iniciat amb la cerca de l’arbrat en zona rural (fora del nucli urbà) mitjançant 

el plànol elaborat mitjançant ArcGis, amb la localització aproximada de cada individu, per a 

confirmar la seva existència i valorar si aquests compleixen amb criteris de selecció per a ser 

inclosos a l’estudi. Alhora, aprofitant els trajectes a realitzar entre els exemplars llistats s’ha anat 

fent un escombrat visual per a detectar-ne d’altres que es considerés que també podien ser inclosos 

a l’estudi. Degut a les dimensions de l’àmbit d’estudi , aquests trajectes s’han realitzat mitjançant 

vehicle. D’altra banda, la posada en contacte amb els masovers dels masos de l’entorn ha estat 

ésser una bona manera d’obtenir informació de l’exemplar associat al mas o d’algun altre de l’indret. 

En la cerca dels exemplars no urbans ha estat cabdal la visita inicial realitzada amb el Dr. Martí 

Boada, que ens dona indicacions de determinats exemplars per a la seva inclusió a l’estudi. 

Posteriorment s’ha dut a terme l’escombrat de la zona urbana, també mitjançant un plànol amb la 

localització de l’arbrat i conjunts prèviament llistats; molts d’ells ja inclosos al Catàleg d’arbres 

singulars de Sitges i d’altres de nova aportació. En la zona urbana s’ha procedit a comprovar que 

els exemplars llistat hi eren presents i no havien estat eliminats per una transformació urbanística a 

l’indret concret on es trobava, així com el compliment dels requisits per a ser inclosos a l’estudi. 

Alhora, també s’aprofità el recorregut a realitzar entre els exemplar llistats per a la recerca d’altres 

exemplars que es considerés que podien incloure’s a l’estudi. El reconeixement de camp de la 

major part dels arbres o conjunts situats a zona urbana s’ha realitzat en via pública, sense cap 

mena de restricció o limitació de pas. 

Quant ha estat necessària la visita d’exemplars situats a l’interior de recintes tancats, com és en el 

cas dels masos, fora de l’àmbit urbà, s’ha fet sempre amb l’autorització prèvia, i dins del possible, 

sota les seves indicacions com a suport. L’accés a tots els elements situats en zona urbana ha estat 

fàcil, donada la seva titularitat pública, la seva ubicació, i la bona comunicació que caracteritza un 

nucli urbà. En aquest sentit, destacar que el Catàleg d’arbres singular de Sitges ha estat un 

important suport a l’hora de localitzar els arbres i conjunts de la zona urbana. 

Un cop localitzat l’arbre, s’ha indicat la situació exacta en una base cartogràfica de referència, així 

com les indicacions de l’itinerari a seguir per arribar-hi. L’ús d’un GPS ens ha permès localitzar de 

forma precisa cadascun dels arbres i conjunts identificats. 

Els treballs de camp s’han realitzat a la tardor de 2011. Les visites s’han realitzat als matins, variant 

el nombre d’arbres analitzats per jornada d’entre 5 i 8, en funció principalment de la dificultat de 

localitzar-los i de la dificultat en la seva presa de dades. 
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Criteris de selecció de l’arbrat i conjunts a incloure a l’estudi 

S’han utilitzat els mateixos criteris de selecció que en propostes metodològiques de projectes 

anteriors, tot i que en aquest estudi s’ha emprat el concepte de remarcable, incloent en aquest els 

arbres amb categoria de singular, notable o monumental. D’altra banda, s’ha utilitzat el concepte de 

conjunt, en comptes del d’arbreda donat que la consideració d’aquesta en la bibliografia consultada 

no permetia incloure determinats conjunts de menys de 6 exemplars sota aquest concepte, a banda 

que en un àmbit urbà es considerà poc oportú el concepte d’arbreda. Així, com es planteja com a 

millora en un futur a l’obra d’Eduard Parés (Arbres monumentals de Catalunya. 18 anys des de la 

primera protecció; 2003), podem parlar de nombre de declaracions dutes a terme (en el nostre cas 

d’elements inventariats), independentment si és un únic exemplar o un grup més o menys nombrós. 

Per últim, destacar que al present l’estudi s’ha tingut en compte una altre tipologia d’element, 

denominat com conjunt remarcable sense cap exemplar destacable, en el que s’hi inclouen aquells 

conjunts que tot i no incloure cap exemplar que destaqui sobre la resta dels altres es pot considerar 

que té certa singularitat. Aquests no s’inclouen dins la categoria de conjunt donada la possible 

heterogeneïtat d’espècies al seu interior i la no presència d’exemplars arboris. És per aquest motiu, 

que tant els criteris de selecció com la valoració posterior d’aquests s’ha realitzat al marge de la 

resta d’exemplars inventariats. 

El criteri alhora de seleccionar els arbres i conjunts remarcables (criteris de monumentalitat, 

notabilitat i singularitat) un cop identificats a camp, s’ha fet seguint les línies generals marcades per 

les definicions d’arbre/arbreda monumental, notable i singular del projecte sobre els arbres 

monumentals d’Arbúcies realitzat per BOSCH D., DIEZ E., MALUMBRES J. & SANCHO H.2003, 

conjuntament amb les definicions incloses als decrets aplicables a Catalunya sobre arbres i 

arbredes monumentals i d’interès comarcal i local. 

Així, dins del concepte d’arbres i conjunts remarcables, es consideren: 

 Arbres/conjunts monumentals: Els inclosos dins del llistat d’arbres/arbredes monumentals 

de Catalunya i aquells que, per les mides excepcionals de l’arbre, o arbres del conjunt, 

dins de la seva espècie (alçària, volt de canó, diàmetre de capçada) o per la seva edat, 

són molt remarcables a nivell de Catalunya. 

 Arbres/conjunts notables: Els inclosos dins el llistat d’arbres d’interès local o comarcal de 

Catalunya i aquells que, per mides excepcionals de l’arbre, o arbres del conjunt, dins de la 

seva espècie (alçària, volt de canó, diàmetre de capçada) o per la seva edat, són molt 

remarcables dins del context municipal, comarcal i/o del PNG. 

 Arbres/conjunts singulars: Els que destaquen dins del context territorial en el que es troben 

(municipal, comarcal, del PNG, autonòmic) per la seva importància històric-cultural o 

particularitat científica (raresa botànica, singularitat, distribucional, funcionalitat ecològica), 

o per les espècies que constitueixen el conjunt en el cas de conjunts, o simplement pel seu 

port o bellesa. 

No obstant, per aplicar aquests criteris durant el treball de camp, s’ha fet necessari tenir 

coneixement de la longevitat i mes mides típiques associades a les espècies dels exemplars 

identificats, lligades a les condicions locals de la zona que afecten al creixement arbori, que ens 

pugui donar idea de la maduresa de l’arbre en qüestió (FAY i BERKER, 1997). Per tal de valorar la 

significança de l’edat i les mesures de determinades espècies, s’ha utilitzat el Rànquing de 
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Catalunya d’Arbres Monumentals i Singulars (1987-2004), on apareixen les mides i edats records 

per a cada espècie (Annex III), i en el cas de les espècies que no són presents en aquet rànquing, 

s’han comparat les mides de l’exemplar concret amb les que l’espècie pot assolir en la zona 

d’estudi, en base a la consulta bibliogràfica. 

Aquest estudi comparatiu dels paràmetres morfològics bàsics dels arbres identificats respecte els 

dels inclosos al rànquing d’arbres monumentals i singulars de Catalunya (1987-2004), s’ha plasmat, 

en una fase posterior del projecte, mitjançant llistes amb tots els exemplars inventariats i els 

inclosos al rànquing, indicant-hi els paràmetres bàsics d’alçària, volt de canó i amplada de capçada, 

amb la valoració de la posició hipotètica que ocuparien els exemplars inventariats en aquest 

rànquing i de la rellevància de la possible declaració com a arbre monumental o d’interès local o 

comarcal (notables i singulars), únicament pel que fa a les seves mides. Aquestes llistes es troben 

incloses a l’Annex III del present estudi. 

7.3.2 Presa de dades de l’arbrat i conjunts remarcables 

A mida que es rastreja la zona urbana (el nucli urbà i les zones periurbanes) i no urbanes del terme 

municipal de Sitges, i es valoren les característiques de l’arbrat i els conjunts identificats, s’ha 

realitzat la presa de dades d’aquells exemplars que es considera que compleixen amb els requisits 

per a ser inclosos a l’estudi. 

La presa de dades de cada exemplar es realitza mitjançant un formulari de camp elaborat per el 

grup autor del projecte “Estudi dels Arbres Monumentals, Notables i Singular del municipi de 

Viladrau de l’any 2003” (A.GARICA, E.FERRET, S.RAMÍREZ, 2003), també emprat en d’altres 

estudis posteriors de temàtica igual o similar per a d’altres zones del Montseny i del Parc Natural de 

l’Alt Pirineu. Dit formulari de camp s’elaborà en el seu moment prenent com a referents principals la 

metodologia ja emprada per a realitzar el catàleg d’arbres monumentals,notables i singulars 

d’Arbúcies (Ecofutura: BOSCH, DIEZ, MALUMBRES I SANCHO, 2003) i la metodologia elaborada 

per English nature per a recollir i gestionar les dades dels arbres monumentals d’Anglaterra 

(Treenwork environmental Practice, Internet; FAY i DE BERKER, 1997). 

En el cas dels conjunts (format per exemplars d’una mateixa espècie), s’han pres dades de 

l’exemplar més remarcable pel que fa a les mides més considerables (el més alta, el de major 

capçada, etc.) o el seu coneixement popular més refermat. En el cas específic dels conjunts 

remarcables sense un arbre remarcable, s’ha fet una valoració del conjunt sense la presa de dades 

de cap exemplar concret. 

El formulari emprat consisteix en un full DIN A4 imprès per ambdues cares que permet recollir les 

dades, de forma agilitzada, de trenta-cinc variables referents a diferents aspectes de l’arbre (Figura 

7.2 i Figura 7.3). Aquest s’acompanyà amb un full d’indicacions a tenir en compte a l’hora d’omplir el 

formulari: instruccions bàsiques d’ús i recordatori del significat dels camps (Figura 7.5), també 

obtingut del projecte dels arbres d’Arbúcies abans esmentat. Els diferents registres d’aquest 

formulari, s’han inclòs al document en forma d’Annex I. 

A continuació es descriuen els diferents camps que conformen el formulari de camp emprat, en total  

35 variables referents als diferents aspectes de l’arbre, que es troben organitzades en 6 apartats: 

identificació característiques morfològiques, afeccions, vida associada, aspectes mediambientals i 

fotografies. 
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Figura 7.2 Formulari de treball de camp (cara). Font: Elaboració pròpia a partir del formulari de 

camp de l’Estudi dels arbres Monumentals, Notables i Singulars del municipi de 

Viladrau, 2003. 
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Figura 7.3 Formulari de treball de camp (dors). Font: Elaboració pròpia a partir del projecte 

d’Estudi dels arbres Monumentals, Notables i Singulars del municipi de Viladrau, 

2003. 



Estudi dels arbres i conjunts remarcables del municipi de Sitges 

7.Metodologia 

67 

INDICACIONS PER OMPLIR EL FORMULARI DE CAMP 

Les caselles ombrejades són camps numèrics 
Les caselles no ombrejades són de text o s’han d’omplir amb una creu 

(*) Admet emplenar més d’una casella 

 

 

Figura 7.4 Full d’indicacions per a omplir el formulari de camp (cara). Font: Estudi dels arbres 

Monumentals, Notables i Singulars del municipi de Viladrau, 2003. 
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Figura 7.5 Full d’indicacions per a omplir el formulari de camp (dors). Font: Estudi dels arbres 

Monumentals, Notables i Singulars del municipi de Viladrau, 2003. 
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Inicialment s’indica el NOM DE L’INVESTIGADOR, persona que recull les dades de camp i omple el 

formulari de l’exemplar en qüestió. Aquest camp no té més raó que el fet de tenir constància de a 

qui dirigir-se en cas de dubte o incidència a l’hora de tractar les dades. 

S’indica el NÚM. DE FORMULARI corresponent a l’exemplar o conjunt en qüestió. Aquest codi no 

és més que el número que li correspon a la seva identificació per ordre correlatiu al llarg del treball 

de camp. 

Així mateix, es recull la DATA (dd/mm/aa) en que es du a terme la visita individualitzada a l’arbrat o 

conjunt per a la presa de dades de l’element en qüestió. 

Camps d’identificació i localització 

Dades generals de arbre que ajuden a identificar-lo i localitzar-lo. 

 NOM POPULAR: nom principal de l’element, tal com avui és conegut majoritàriament, i 

amb el que se’n fa referència a la bibliografia. En els casos en que l’arbre o conjunt vegetal 

no tingui una denominació concreta o es desconegui, aquest camp es complimentarà amb 

el nom comú de l’espècie de l’exemplar identificat seguit d’una referència toponímica de la 

localització d’aquest o d’algun tret morfològic destacat de l’element. 

 ESPÈCIE: nom científic de l’espècie de l’exemplar estudiat. Els exemplars arboris o 

continguts en un conjunt vegetal s’identificaran mitjançant coneixements propis adquirits, 

guies o manuals de reconeixement de vegetació i mitjançant consulta a coneixedors en la 

matèria. 

 NÚM. D’ELEMENTS: Correspon al número d’exemplars objecte d’estudi dins de la fitxa 

descriptiva en qüestió; Així, a aquest camp li correspondrà “1” si es tracta d’un arbre 

individual, i “10” si es tracta d’un conjunt de 10 exemplars.  

 LOCALITZACIÓ: indicació de la ubicació geogràfica y, en el seu cas, urbana de l’element. 

Aquest camp s’omplirà amb el nom de la finca, mas, via de comunicació, cim, parc o 

passeig...on s’ubica l’exemplar identificat o en els casos en que es desconegui, amb la 

referència toponímica més propera de les bases cartogràfiques utilitzades. 

 UTM: indicació de la situació de l’arbre o conjunt vegetal mitjançant les coordenades 

UTMA (X,Y) per tal de facilitar-ne la localització en el territori. Aquestes es determinen 

mitjançant GPS o, en cas de no ser possible, es determinen de mode aproximat amb 

l’ajuda d’un mapa topogràfic. 

 ALTITUD: Altitud en metres sobre el nivell del mar en que s’ubica l’arbre o conjunt vegetal 

(en aquest últim cas, s’adopten les coordenades del punt mig del conjunt) mitjançant un 

altímetre. En cas de no disposar d’un altímetre, es dóna l’altitud de forma aproximada 

guiant-se per les corbes de nivell d’un mapa topogràfic. 

 ACCÉS: indicacions bàsiques per a la localització de l’exemplar, amb indicació del grau de 

dificultat de l’accés a l’element i mitjà de locomoció emprat per arribar-hi. S’hi afegeix la 

distància i direcció des dels punts de referència més notoris, especialment pel que fa a 

exemplars situats fora del nucli urbà o periurbà, i el temps emprat. 
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Camps de caracterització morfològica 

Informació en termes generals sobre la morfologia de l’arbre 

 ALÇÀRIA: Distància existent entre el peu de l’arbre i el punt més alt de la capçada. Les 

mesures s’utilitzen mitjançant un clinòmetre, seguint el següent procediement: 

A una distància coneguda (d) que permeti a l’observador visualitzar l’arbre sencer, des de 

la base del tronc a l’extrem apical de la capçada, es mesura amb el clinòmetre l’angle 

d’elevació (α), és a dir, des de l’alçada de la vista de l’observador, l’angle existent entre 

l’extrem apical i la horitzontal, d’acord amb la Figura 7.6. Coneixent aquest angle, la 

distància a l’arbre (d) en metres i l’alçada de l’observador (h) en metres, es pot calcular 

l’alçària de l’arbre. 

 

Figura 7.6 Mesura de l’alçària amb clinòmetre en terreny pla. Font: Estudi dels arbres 

Monumentals, Notables i Singulars del municipi de Viladrau, 2003. 

En els casos en què el terreny presenta pendent, s’ha de mesurar, l’angle d’elevació (α), 

des d’una distància suficient per veure l’arbre sencer; l’angle existent, des de l’alçada de la 

vista de l’observador, entre la base del tronc i la hortizontal (β); i la longitud i inclinació del 

pendent per a poder determinar la distància (d), d’acord es representa a la Figura 7.7. 

 

Figura 7.7 Mesura de l’alçària amb clinòmetre en terreny amb pendent. Font: Estudi dels 

arbres Monumentals, Notables i Singulars del municipi de Viladrau, 2003. 
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 VOLT DE CANÓ: Correspon al perímetre del tronc a una alçada de 1,30 metres del terra, a 

la part més alta del terreny, com s’observa a la Figura 7.8a. Es mesura de forma acurada 

emplant una cinta mètrica prou flexible per envoltar el tronc i s’anota en metres amb dos 

decimals. La mesura del volt de canó es mesura sempre perpendicularment a l’eix de 

verticalitat del tronc, independentment de la inclinació d’aquest o del terreny on s’ubica. 

En cas que el tronc sigui irregular a l’alçada de 1,30 metres del terra, per la presència de 

branques, bonys o altres elements, la mesura es fa al punt més proper per sota on el tronc 

sigui més regular, tal com s’observa a la Figura 7.8b. 

En el cas que l’arbre sigui de troncs múltiples, ja sigui que el tronc principal es bifurca 

abans o just a 1,30 metres del terra, el volt de canó es mesurarà per sota de la bifurcació, 

tal com s’observa a la Figura 7.9a i Figura 7.9b respectivament. 

 

Figura 7.8 Mesura del volt de canó d’un arbre (a) en una pendent; (b) en cas 

d’irregularitat del tronc a 1,30 m del terra. Font: Estudi dels arbres 

Monumentals, Notables i Singulars del municipi de Viladrau, 2003. 

 

Figura 7.9 Mesura del volt de canó d’un arbre amb bifurcació del tronc, per sota de 1,30 

m del terra (a) i just a l’alçada de 1,30 m del terra (b). Font: Estudi dels arbres 

Monumentals, Notables i Singulars del municipi de Viladrau, 2003. 

Si el tronc està talat o trencat i només hi queda la base, sense que aquesta arribi a 1,30 m 

d’alçada, es pren la mesura en el punt més alt possible. En qualsevol cas, si no es pot 

prendre la mesura del perímetre del tronc a 1,30 m, s’indica al formulari de camp l’alçada a 

la que s’ha realitzat la mesura, expressada en metres i amb dos decimals. També 

s’anotarà el motiu pel qual no s’ha pogut realitzar la mesura a l’alçada teòrica. 
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 DIÀMETRE DE LA CAPÇADA: Aproximant la capçada de l’arbre a una el·lipse que té el 

seu centre en el tornc, es mesura la projecció ortogonal, considerant el sòl com a base, del 

diàmetre màxim (AB), que en general correspon al paral·lel a la corba de nivell, i del 

perpendicular (CD), el màxim pendent ( 

 

Figura 7.10 Esquema indicatiu per a la mesura del diàmetre de la capçada. Font: Estudi 

dels arbres Monumentals de la Vall d’Àneu del PNAP, 2009. 

 FORMA DE L’ARBRE: Indica la forma adoptada per l’arbre, lligat a les condicions de 

creixement, dels danys que hagi pogut patir l’exemplar o de la gestió que se n’ha fet. En 

aquest camp es descriu de manera general la forma i estructura dels arbres, mitjançant la 

inclusió en una de les següents categories: 

 

Natural: El creixement de l’arbre ha estat lliure adoptant una forma natural sense 

modificar 

Poda: Arbre de forma natural però que ha experimentat el tall d’algunes branques 

laterals arran del tronc a diferents alçades. 

Tronc dividit: El tronc es troba dividit en dos o més troncs principals, ja sigui de manera 

natural o a partir d’una tallada passada de l’arbre a nivell de terra. 

Rebrot: El tronc present es fruit d’una rebrotada a partir d’un tronc tallat 

habitualment, tant a causa de podes i tales orientades a la gestió per a 

l’explotació silvícola com a causa de danys produïts per fenòmens 

meteorològics o catàstrofes naturals. 

Estratificat: Es dóna un desenvolupament múltiple a diversos nivells, ja sigui a causa 

d’una retirada de branques o per la pèrdua natural de les mateixes. 

Soca: En cas de trobar-se present només la base del tronc, degut a una tallada 

intencionada o a una fractura totalment accidental. 

 

En qualsevol cas, sempre s’anota a l’apartat “Notes i observacions” del formulari de camp, 

si la forma final adoptada per l’arbre és deguda a causes naturals o antròpiques i, en la 



Estudi dels arbres i conjunts remarcables del municipi de Sitges 

7.Metodologia 

73 

mesura del possible, quines han estat aquestes causes i quan s’han produït. En el cas que 

només hi sigui present la soca s’indica l’alçada a la que s’ha produït la fractura o tallada. 

 VERTICALITAT: En aquest camp s’indica el grau d’inclinació de l’arbre, així com la posició 

del tronc principal. Les categories que es troben dins d’aquest camp són: 

 

Dret: El creixement que ha experimentat l’arbre ha seguit aproximadament l’eix 

vertical. 

Inclinat: L’arbre ha crescut de forma inclinat, s’ha torçat pel propi pes o per causes 

alienes, ja siguin d’origen natural o antròpic, però en aparença es troba 

fermament arrelat. 

Desarrelat: A causa de la seva marcada inclinació s’han desprès parcialment les arrels 

pel costat oposat a la inclinació. 

Caigut: L’arbre està desarrelat i ha caigut, trobant-se recolzat en un arbre proper o 

en el terra mateix. 

Trencat: Es dóna un desenvolupament múltiple a diversos nivells, ja sigui a causa 

d’una retirada de branques o per la pèrdua natural de les mateixes. 

Soca: El tronc s’ha trencat i actualment només queda la base del tronc i/o algunes 

restes d’aquest o encara resta el tronc. 

 

Com en el camp anteiror, s’anoten a l’apartat de “Notes i observacions de camp” totes les 

informacions extraordinàries que es considerin necessàries per aclarir l’estat de verticalitat 

del tronc i les causes que l’han propiciat. 

 NÚMERO DE TRONCS: S’anota el nombre de troncs de més de 0,3 metres de diàmetre 

que té l’arbre per sota de 1,30 metres d’alçada, marcant si es tracta d’ún tronc únic, doble 

o múltiple, especificant en aquest últim cas el nombre exacte de troncs. 

 CREIXEMENT VIU: Fa referència a la proporció de creixement viu (parts vives) de l’arbre 

com a mesura de la seva vitalitat i la seva capacitat de regeneració,prenent especial 

atenció a la capçada de l’arbre però sense tenir en compte la forma de l’arbre. S’inclou 

l’exemplar, respecte aquest camp, dins d’una de les següents categories: 

 

Capçada completa: Arbre viu amb una capçada coberta en la seva major part per 

creixement viu, ocupant més del 50% del perfil de la capçada. 

Capçada parcial: Arbre viu amb la capçada bastant ben coberta pel creixement viu, 

ocupant d’un 25 a un 50% del perfil de la capçada. 

Capçada residual: Arbre viu i la capçada encara presenta una mica de creixement 

viu,però inferior al 25%. 

Capçada morta: Arbre en el que encara s’observa creixement viu al tronc. 

Arbre mort: No hi ha presència de creixement viu. 
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 COBERTURA FOLIAR: Recull la proporció de defoliació o pèrdua de cobertura foliar que 

ha experimentat la capçada original, entesa com el perfil màxim probable, establint les 

següents categories: 

 

Perfil sencer: L’arbre ha experimentat una pèrdua menor al 25% del perfil màxim 

probable de la capçada. 

Perfil quasi sencer: L’arbre ha experimentat una pèrdua entre el 25 i el 50% del perfil 

màxim probable de la capçada. 

Perfil parcial: La pèrdua soferta està entre el 50 i el 75% del perfil màxim 

probable de capçada. 

Perfil romanent: La pèrdua ha estat superior al 75% delperfil màxim probable de la 

capçada. 

 

 CREIXEMENT EPICÒRMIC: es refereix al creixement de brots que es dóna en la 

superfície de l’escorça com a conseqüència de l’estrès o de canvis ambientals. En els 

arbres vells, la presència important de brots epicòrmics pot ser indicador de vitalitat en 

diferents regions de l’arbre,però també apareixen sovint en fusta vella per defoliació severa 

o poda excessiva. En aquest camp s’indica si es troben brots epicòrmics i a quina alçada 

de l’arbre es dóna aquest creixement, ja sigui a nivell de la base (fins els 2 metre d’alçada), 

al tronc (per sobre dels 2 metres d’alçada fins a la base de la capçada) o a la capçada, o 

qualsevol combinació d’aquests. 

 ESTAT DE L’ESCORÇA: En aquest camp s’anota l’existència d’àrees de més de 30x30 

centímetres d’escorça morta, ja sigui precàriament enganxada o completament despresa (i 

per tant absent), i s’indica si aquesta característica es dóna a la base (fins els 2 m 

d’alçada), al tronc (per sobre dels 2 m d’alçada fins a la base de la capçada), a la capçada 

o qualsevol combinació d’aquestes. Si no hi ha àrees amb aquestes característiques 

s’estableix que l’escorça està en bon estat.  

Camps d’afeccions 

El conjunt d’aquests camps és indicatiu d’algun tipus de patologia o alteració de la salut de l’arbre. 

 FERIDES: En aquest camp s’indica l’existència o no de ferides sofertes en el teixit llenyós 

de l’arbre. Es considera si aquestes ferides han estat degudes al trencament recent de 

branques vives o són ferides antigues que ja han cicatritzat presentant una vora en forma 

de callositat. També poden trobar-se ferides extensives causades per l’acció d’un llamp, 

resultant en una ferida longitudinal superficial amb fragmentació del teixit intern. Així, 

s’anoten el tipus de ferides existents utilitzant diferents codis (S: recents i obertes; T: 

cicatritzades; L: causades per llamps; X: altres) i en cas de no haver-n’hi, s’especifica com 

“No presents”. 
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 FRACTURES: el procés de pèrdua de branques comença habitualment amb una curvatura 

de la branca si el pes de l’extrem transmet estrès al llarg de l’eix longitudinal,provocant que 

les fibres es corbin i s’esquincin. La branca trencada pot no caure, mantenir-se estable al 

llarg dels anys i esdevenint un perill. 

En aquest camp s’anota l’existència de fractures o no; Així mateix, s’anota el tipus de 

fractura existent mitjançant els codis indicats al formulari de camp: si la branca fracturada 

està recolzada sobre altres branques que conformen la capçada de l’arbre o sobre el terra 

(tipus de fractura A) impedint que el teixit llenyós acabi d’esquinçar-se i trencar-se; si la 

branca penja de manera que el teixit superior s’ha trencat deixant una ferida oberta i es 

sosté per les fibres inferiors (tipus de fractura B); o si la branca s’ha fracturat totalment i ha 

caigut deixant també una ferida (tipus de fractura C). Únicament es recullen les branques 

trencades que superen, en el punt de la fractura, els 15 cm de diàmetre. 

 BONYS: Són recomptats i anotats en aquest camp el extrems truncats i fractures de 

branques vives formant arrodoniments, sota el condicionant que aquestes protuberàncies 

mesurin més de 15 cm de diàmetre en el punt de contacte amb el tronc. 

 ORIFICIS: Són petites obertures, rodones o de forma irregular, que constitueixen punts 

d’entrada a buits interns possiblement ocults. Aquests forats poden originar-se a partir de 

pèrdues de petites branques o ferides a l’escorça. L’expansió de l’obertura d’aquests 

orificis pot veure’s afavorida per l’acció de microorganismes i invertebrats. I aquests forats 

poden ser ocupats per rat-penats o ocells; signes de l’ús d’aquests orificis per part dels 

animals poden ser fang o branquillons importants a l’interior o excrements i taques d’orina 

al voltant de l’obertura. Es comptabilitzen les obertures de diàmetre comprès entre els 5 i 

els 15 cm. 

 FUSTA MORTA: S’anota qualsevol branca o secció del tronc morta de més d’1 m de 

longitud i 15 cm de diàmetre que estigui enganxada a l’arbre. Es considera cada metre 

d’aquest material com a una unitat de fusta morta, i així s’anota en el formulari de camp.  

 FUSTA CAIGUDA: Es compta qualsevol unitat de fusta morta, d’un mínim d’1 m de 

longitud i 15 cm de diàmetre, que hagi caigut a prop de l’arbre, sota l’àrea de la seva 

capçada.  

 FLUXOS D’ESCORÇA: Són emissions de l’interior de l’arbre que reguen la superfície de 

l’escorça. Aquests exhudats inclouen fluxos líquids, moltes vegades sota pressió de gasos 

interior resultants de l’activitat bacteriològica i fúngica. També inclou pèrdues de saba per 

les ferides i reaccions localitzades a colonitzacions de la superfície de l’escorça.  

Aquestes emissions es poden observar com a descoloriments humits de la superfície de 

consistència diversa, així com àrees de dipòsits secs i incrustats. Les exhudacions poden 

fer una olor desagradable o despendre un flaire de fermentació agradable. Els fluxos 

poden emergir de ferides, fractures o fissures sense signes evidents de putrefacció. 

Aquest substrat proporciona un hàbitat especialitzat per a invertebrats i fongs. S’anoten els 

tipus de fluxos de l’escorça observats segons el corresponent codi (A: sec; B:humit; C: 

enganxós; D: bombollejant; X: altres), indicant també el nombre de cada tipus de flux 

observat. 
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 PUTREFACCIÓ: A partir de les ferides i l’activitat fúngica, la fusta pot ser degradada 

formant podridures. Aquesta degradació pot ser descrita fent referència al seu color, 

textura i porositat. En aquest camp del formulari de camp s’anoten totes les zones 

podrides de fins a 30x15cm del tronc o de les principals branques, anotant les seves 

característiques de coloració (habitualment són blanques, vermelloses/marronoses o 

negres; en cas de ser d’un altre color s’especifica en “altres” i es comenta a l’apartat 

d’observacions), així com la seva estructura i consistència (esquerdat sec, sec fibrós, 

esponjós fibrós, esponjós tou, disgregat i humit o altres). 

 BUIDAMENT TRONC: La combinació de feridures i la progressiva degradaciópoden donar 

lloc a cavitats grans dins el tronc. Aquest buidament pot ser continu, donant com a resultat 

un tronc parcial o completament buit per dins, originant un ampli rang d’hàbitats. Aquest 

buidament pot ser clarament visible o parcial o totalment ocult, donant l’aparença d’un 

tronc o branca intacta i havent de procedir a la inspecció de la seva secció per determinar 

l’estat del buidament. S’estableixen les següents categories: 

 

Tronc aparentment sòlid: Sense buidament o amb un buidament mínim, inferior als 15 

cm de diàmetre. 

Tronc buit: Circumferència sensera però amb petits forats en una o més 

bandes de l’arbre. 

Tronc parcialment sòlid: Circumferència parcial amb grans cavitats i obertures de més 

de 15 cm de diàmetre o cavitats que convergeixen. 

Tronc romanent: Aquell amb maca de circumferència exterior important. 

 

 OMBREJAT: Indica el grau d’ombra que rep l’element per part dels arbre o altres objectes 

veïns, i es defineix segons les següents característiques: 

 

No ombrejat: L’arbre no rep ombra per part de cap altre element. 

Poc ombrejat: Rep ombra per un o dos costats, però no cobreix la capçada. 

Bastant ombrejat: Ombrejat per tres o quatre bandes, però no per dalt. 

Molt ombrejat: rep ombra per dalt i per una o dues direccions més, però no està 

mai completament cobert d’ombra. 

Totalment ombrejat: Ombrejat en la seva totalitat. 

 

Camps referents a la vida associada 

En aquest camp s’introdueix l’existència o no de fongs, epífits, hemiparàsits i fauna invertebrada 

existents a l’arbre o al seu entorn més immediat. 
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 FONGS: Es procedeix a determinar el nombre de fongs, considerant la seva morfologia (si 

són en forma de ventall o de la fusta, cuticular, de “peu i barret” o llimós/gelatinós) i la seva 

localització (a l’arbre, a la fusta caiguda o a terra sota la capçada). S’anota en el formulari 

de camp el nombre de tipus de fong de cada categoria. 

 EPÍFITS I HEMIPARÀSITS: S’anota la presència d’epífits i hemiparàsits a sobre de l’arbre, 

recomptant el número d’espècies presents de líquens, molses, falgueres, enfiladisses, 

hemiparàsits i altres. En cas de no haver epífits ni hemiparàsits, s’especifica com “No 

presents”. 

 EVIDÈNCIES DE FAUNA ASSOCIADA: Els arbres vells són llocs especialment valuosos 

per als caus de ratpenats i nius d’ocells (funció genotop). Es procedeix a identificar les 

evidències de l’ús de l’arbre com a habitatge o refugi, font alimentària i altres funcions 

ecològiques per a les espècies de vertebrats silvestres, remarcant la presència de 

modificacions d’obertures de forats i fissures, residus d’alimentació, excrements i taques 

d’orina (d’aspecte fosc), petjades properes. A partir d’aquestes evidències i contrastant 

amb fonts bibiliogràfiques i consultes a experts, s’identifiquen les espècies que 

potencialment poden estar lligades a aquest element. 

Aspectes mediambientals 

En aquest apartat del formulari es descriuen les relacions de l’arbre amb l’entorn natural i antròpic. 

 ENTORN NATURAL: Es refereix a l’entorn ecològic i paisatgístic natural més immediat a 

l’arbre, considerant les relacions que es donen amb aquest, la importància que té en ell i 

les funcions que hi realitza, així com una descripció general. Sempre que sigui possible, 

hauria d’incloure: 

 

Cobertura vegetal del sòl circumdant: la descripció del tipus i estat de la cobertura 

vegetal al voltant de l’element estudiat. 

Cursos d’aigua propers: En aquest camp es marcaran tots aquells cursos d’aigua 

rellevants, i fins i tot s’indicaran aquells que en el moment del treball de camps estiguin 

secs, ja que poden tenir o haver tingut en el passat una influència notable en el 

creixement, estat vital, funció ecològica i altres característiques importants de l’element 

estudiat. 

 

 ENTORN ANTRÒPIC: Descriu la presència d’influències humanes en el medi al voltant de 

l’element, prenent en consideració les infraestructures o objectes no naturals més 

immediats, la incidència de l’activitat humana sobre l’element descrit i el seu entorn, les 

marques de freqüentació, explotació, gestió o protecció presents. Si s’escau, s’indicarà 

també l’ús del sòl, el que pot donar una idea general de l’emplaçament de l’arbre i pot 

aportar informació sobre la raó de la seva permanència, la gestió que se n’ha fet o la 

funció que ha desenvolupat en el seu entorn fins ara. 
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 NOTES I OBSERVACIONS DE CAMP: En aquest apartat del formulari s’anoten els 

aclariments o comentaris addicionals pertinents pels camps que en requereixin, aquelles 

característiques no compreses explícitament en els camps anteriors, així com les primeres 

impressions sobre les problemàtiques associades a aquest element, i possibles mesures 

per a una futura gestió. 

Fotografies 

En aquest apartat del formulari de camp s’anoten el nombre de fotografies que es fa de cada 

exemplar o conjunt, el seu entorn i d’altres detalls. 

Conjuntament amb els camps descriptius, s’inclou documentació gràfica per a la identificació i 

comprensió de l’element. Així, a mesura que es va omplint el formulari de camp es prenen 

fotografies d’aquells trets o elements dels arbres que es considera que poden aportar informació i 

que es convenient que quedin reflectits en la fitxa de l’arbre o conjunt en qüestió. 

En el present estudi les fotografies han estat realitzades mitjançant una càmara reflex digital NIKON 

DX, tant pels plans generals com per als detalls. 

El reportatge fotogràfic de cada exemplar o conjunt d’aquests es centra en: 

 Fotografies generals: Són aquelles que recullen l’element estudiat sencer, ja sigui un 

arbre, una arbreda o un altre conjunt. Es fan fotografies des dels angles que es cregui 

necessaris per a recollir la variabilitat morfològica de l’arbre. Com a mínim es pren una 

fotografia per element i en cas que la distància de presa de fotografia ho permeti (en funció 

de l’angle de visió, topografia, etc.), es fa una fotografia de l’arbre o conjunt integrat en el 

seu entorn. 

 Fotografies de detall: Són aquelles que permeten reflectir certes parts de l’element 

estudiat. Amb les fotografies de detall es pretén plasmar els bonys, ferides, orificis, 

evidències de fauna associada com ara pèls i excrements, així com líquens, fongs, 

possibles paràsits i d’altres elements que degut al seu nivell de detall no poden ser 

plasmats en una fotografia general de l’arbre estudiat. Com a mínim es prenen les 

fotografies de detall de l’escorça, el fruit i/o floració quan sigui possible. 

7.3.2.1 Presa de mostres de camp 

Per a l’anàlisi de l’entorn de cada element identificat s’ha intentat identificar les espècies vegetals, ja 

sigui d’estrat arbori, arbustiu o herbaci, més característiques d’aquest. En el cas de no poder 

identificar l’espècie durant la visita a l’element, s’ha pres una mostra de la fulla o bé del fruit, com a 

elements més identificatius, a banda de la corresponent fotografia de l’element a identificar. Així 

mateix, s’intenta obtenir informació respecte la fauna de l’entorn mitjançant restes orgàniques 

presents. En cas de no conèixer l’origen d’aquestes s’han obtingut mostres en bosses de plàstic 

etiquetades. 

Les mostres preses durant el treball de camp són identificades mitjançant una etiqueta que indica el 

núm. formulari corresponent a l’element inventariat, la localització dins l’entorn de l’arbre i data de 

presa de la mostra) per tal de posteriorment consultar-ho mitjançant guies i consulta a experts. 
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MOSTRA: Pinya rossegada 

NÚM. FORM./ELEMENT: 2/Pi blanc de Ratpenat 

LOCALITZACIÓ: Sota la capçada 

DATA: 01/11/11 

A partir de les observacions efectuades en el treball de camp, es van obtenir els registres derivats 

de complimentar els formularis per a cadascun dels arbres i conjunts estudiats. Aquests registres es 

troben inclosos a l’Annex I del present document. 

7.3.2.2 Material emprat en la presa de dades 

Per a la cerca dels exemplars s’ha utilitzat la base cartogràfica del Massís del Garraf (Escala 

1:25.000) de l’Editorial Alpina, i d’altres extretes dicitalment de l’ICC a escala 1:10.000. Per a una 

localització precisa dels exemplars estudiats s’ha utilitzat un GPS Garmin. 

Per a la mesura de l’alçària dels arbres s’ha utilitzat un clinòmetre manual. En una part dels 

exemplars inventariats, les mesures s’han revisat mitjançant un clinòmetre de precisió SILVA Clino 

Master (en préstec pel Dr. Martí Boada), amb el qual es fa la medició de l’alçada utilitzant l’escala 

%, sense necessitat d’un posterior tractament de les dades. 

 

Figura 7.11 Mesura de l’alçària amb clinòmetre de precisió SILVA Clino Master, sobre l’escala en 

graus %. Font: Instruction Manual SILVA 

Per a la mesura del volt de canó, de l’amplada de capçada i les distàncies de mesura, una cinta 

mètrica flexible. 

Mitjançant una càmara reflex digital Nikon DX, s’han pren fotografies de cadascun dels arbres 

estudiats: general, dels aspectes més destacables i del seu entorn. 
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7.4 Tractament de dades 

Un cop realitzat el treball de camp, s’ha procedit a l’anàlisi i tractament de la documentació 

recopilada per tal d’elaborar un inventari dels arbres i conjunts remarcables del municipi de Sitges i 

un recull d’informes de valoració de l’estat dels arbres inclosos a l’inventari. 

A l’inventari s’ha fet una distinció entre l’arbrat i conjunts remarcables que es troben en la zona 

urbana i els que es troben fora d’aquest àmbit. I dins dels conjunts, una distinció entre els que tenen 

un exemplar destacable al seu interior o els que no; permetent aquests últims una heterogeneïtat 

d’espècies al seu interior i la no presència d’exemplars arboris. 

La primera fase del tractament de dades ha consistit en la realització d’una sèrie de càlculs i la 

organització de les dades recollides en el formulari de camp, les quals s’han introduït a l’ordinador 

juntament amb d’altres obtingudes durant la recerca bibliogràfica i consulta amb experts. S’ha 

emprat una base de dades que ha permès incloure tota aquesta informació de forma clara i 

ordenada, facilitant l’elaboració de les fitxes de l’inventari, així com l’anàlisi qualitatiu de l’estat de 

l’arbrat i els conjunts inventariats. 

7.4.1 Tractament preliminar de les dades 

7.4.1.1 Càlcul previ de les dades recollides  

En aquesta fase preliminar es fa una sèrie de càlculs numèrics previs de les dades recollides durant 

el treball de camp per a l’obtenció de l’alçària de l’arbrat i el diàmetre de la capçada: 

 ALÇÀRIA 

S’obté a partir de les dades recollides durant el treball de camp mitjançant els càlculs 

numèrics següents, en funció de si l’element en qüestió es troba situat en terreny pla o en 

terreny amb pendent: 

En terreny pla: per a poder determinar l’alçària de l’arbre (H): 

  On: 

d: distància entre l’arbre i l’observador 

α: angle existent entre l’extrem apical i la horitzonal a 

l’alçada de la vista de l’observador. 

h: alçada de l’observador fins al nivell dels ulls 

 

En terreny amb pendent: per a poder determinar prèviament la distància entre l’arbre i 

l’observador (d): 

  On: 

θ: angle d’inclinació del pendent 

P: longitud del pendent 

H = h + (d x tanα) 

d = cosβ x P 
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i per a determinar l’alçada de l’arbre (H): 

  On: 

α: angle existent entre l’extrem apical i la horitzontal a 

l’alçada de la vista de l’observador. 

β: angle existent entre la base del tronc i la horitzontal a 

l’alçada de la vista de l’observador 

 

En els casos en que la mesura de l’alçària s’hagi realitzat mitjançant el clinòmetre de 

precisió anteriorment esmentat (SILVA Clino Master), les dades resultants no requereixen 

de cap càlcul previ, restant reduït aquest a una suma que es realitza en el mateix moment 

de la mesura. 

 DIÀMETRE DE LA CAPÇADA 

Per a obtenir el diàmetre de la capçada (Ø), es calcula la mitja entre els dos diàmetres 

mesurats al camp, el màxim (AB) i el seu perpendicular (CD). 

 

 

7.4.2 Cartografia digital 

A partir de la base topogràfica 1:10.000 de l’ICC utilitzada per a la recerca i selecció prèvia dels 

arbres a inventariar, amb la localització mitjançant el programa ArcGIS dels elements, s’ha procedit 

a l’eliminació tant d’aquells exemplars o conjunts que s’ha considerat que no complien amb els 

requisits per a ser inclosos a l’inventari, com d’aquells que no s’han pogut localitzar durant el treball 

de camp. Així mateix s’ha inclòs la localització d’aquells altres elements que, tot i no trobar-se 

referenciats prèviament, s’han detectat durant el treball de camp i s’ha considerat que complien amb 

els requisits per a ser inclosos a l’inventari. Així, per a elaborar el mapa general de localització del 

conjunt d’arbres inclosos a l’inventari, s’ha partit de la base topogràfica a escala 1:10.000, 

descarregada de l’ICC, amb la localització de tots els elements inclosos a l’inventari, la qual ha estat 

comparada i corregida d’acord amb les coordenades UTM obtingudes durant el treball de camp. 

Mitjançant l’ArcGIS, a cadascun d’aquests elements se’ls ha assignat una sèrie d’atributs per a 

permetre plasmar la distinció dels diferents grups d’aquests dins de mapes i figures a obtenir a partir 

d’aquesta base cartogràfica: distinció entre elements urbans i no urbans, entre exemplars 

individuals o conjunts,... Així, els elements inventariats se’ls identifica dins del plànol mitjançant l’ús 

de pictogrames, junt amb un codi que es correspon amb el número de fitxa de l’exemplar. Els 

pictogrames i codis s’assignen de la següent manera: 

H = d x (tanα - tanβ) 

Ø = (AB + CD) / 2 
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 ARBRES REMARCABLES 

Els arbres s’indiquen amb un pictograma d’un arbre, indicat al costat el seu número 

identificatiu, que es correspon amb el valor que l’arbre en concret té pel camp “Fitxa” de 

les fitxes de l’inventari. Aquest arbre es de diferent color si es tracta d’un arbre situat a la 

zona urbana del municipi (arbre urbà) o fora d’aquesta (arbre no urbà). 

- Urbà: arbre de color vermell 

- No Urbà: arbre de color verd 

 CONJUNTS REMARCABLES AMB UN O MÉS EXEMPLARS DESTACABLES 

Els conjunts inventariats, s’indiquen també amb el pictograma d’un arbre (vermell o verd 

en funció si és un conjunt situat a l’àmbit urbà o fora d’aquest, respectivament) però 

encerclat en color verd clar i indicant al costat el seu número identificatiu, que es el valor 

que té el camp “Fitxa” de la fitxa de l’inventari corresponent a l’exemplar destacable del 

conjunt. 

 CONJUNTS REMARCABLES (sense la presència d’un exemplar destacable al seu 

interior) 

Aquests conjunts s’indiquen amb un símbol vermell diferenciat de la resta d’arbres i 

conjunts, amb el codi identificatiu corresponent. 

Aquest mapa general de resultats inclou una llegenda amb els pictogrames corresponent a la 

tipologia d’element i l’àmbit en el que es troba (urbà o no urbà), indicant a cada exemplar el número 

de la fitxa que li correspon, per tal facilitar la seva consulta. 

D’aquest mapa s’han extret directament els mapes de situació dels arbres o conjunts inventariats 

que s’inclouen a les fitxes de l’inventari. 

7.4.3 Base de dades dels arbres i conjunts remarcables 

Per tal de recollir de digitalment i de forma organitzada tota la informació recollida als formularis, 

durant el treball de camp, i d’altra obtinguda al llarg de la recerca bibliogràfica, les consultes 

realitzades i les fotografies preses, s’ha utilitzat la base de dades construïda per part dels autors del 

treball sobre els arbres monumentals, notables i singulars d’Arbúcies (BOSCH D., DIEZ E., 

MALUMBRES J. & SANCHO H.; 2003) mitjançant el programa informàtic Microsoft® Office Access 

2007. Aquesta consisteix en una taula de camps que recullen totes les categories de la informació 

obtingudes, assignant a cada camp el tipus de dades més adequat per als valors a introduir i 

incloent un camp numèric per tal d’assignar un número a cada referència introduïda. 

A l’Annex IV es defineix l’estructuració de la base de dades emprada. Es defineixen els caps de la 

base de dades, acompanyats de la descripció del tipus de dades emmagatzemats en cada un d’ells. 

També s’indica els diversos orígens de la informació que conté i les consideracions que han definit 

les seves característiques. 
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La complimentació de la base de dades es basa en la introducció de dades a un formulari, el qual 

està organitzat seguint l’estructura del formulari de camp, tot i que afegint nous camps per 

complimentar les dades, com és el plànol d’accés a l’indret on es localitza l’arbre i les fotografies on 

es mostren diferents aspectes de l’arbre: tipologia de fulla, fruit, afeccions, vida associada...i la 

fotografia general de l’exemplar en qüestió. 

7.4.4 Fitxes de l’inventari d’arbres i conjunts remarcables 

L’inventari d’arbres i conjunts remarcables del municipi de Sitges està format pel conjunt de fitxes 

individuals de cada exemplar inventariat (individual o que forma part d’un conjunt) i de cada conjunt 

remarcable sense exemplar destacable; obtingudes a partir de la base de dades descrita. Així, 

aquestes fitxes estan directament vinculades amb la base de dades, facilitant qualsevol posterior 

modificació de la informació. 

El model de fitxa obtinguda és la emprada pel projecte Estudi dels Arbres Monumentals, Notables i 

Singulars del municipi de Viladrau, 2003 (E.FERRET, A.GARCÍA & S.RAMÍREZ; 2003). Aquestes 

fitxes, al igual que el formulari de camp, tenen el format d’un DIN A4 imprès per ambdues cares: a 

l’anvers de la fitxa s’hi inclou la informació qualitativa i quantitativa de l’element en qüestió, i al 

revers de la fitxa s’hi representa la informació gràfica en forma de reportatge fotogràfic. 

Com es pot observar (Figura 7.12 i Figura 7.13), l’estructura del model de fitxa de cada element 

inventariat és molt similar al formulari de camp utilitzat. En l’anvers de la fitxa consta pràcticament 

dels mateixos camps que inclou el formulari de camp, amb la inclusió de la fotografia general de 

l’arbre i el plànol de situació de l’element en qüestió. El revers de la fitxa s’hi inclouen tres o quatre 

fotografies de l’element, tant generals com de detall d’alguns aspectes observats a l’element, 

representatives del mateix i escollides d’entre totes les fotografies preses durant el treball de camp 

per a l’element en qüestió. Cadascuna d’elles va acompanyada d’un peu de fotografia que indica 

breument quina característica de l’element es pretén ressaltar a la fotografia. 

A la Taula 7.1 es fa una breu explicació de cada part de la fitxa emprada per a l’elaboració de 

l’inventari. 
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Figura 7.12 Model de fitxa de l’inventari d’arbres i conjunts remarcables del municipi de Sitges 

(anvers). Font: Pròpia a partir de la fitxa de l’Estudi dels arbres Monumentals, 

Notables i Singulars del municipi de Viladrau, 2003. 
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Figura 7.13 Model de fitxa de l’inventari d’arbres i conjunts remarcables del municipi de Sitges 

(revers). Font: Pròpia a partir de la fitxa de l’Estudi dels arbres Monumentals, 

Notables i Singulars del municipi de Viladrau, 2003. 
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Taula 7.1 Camps de la fitxa de l’inventari, distribuïts en apartats, amb una breu descripció de 

cadascun. 

CAMP DEFINICIÓ 

Fitxa 

Número amb que s’identifica la fitxa, i que marca l’ordre relatiu de l’element en qüestió 

dins l’inventari, agrupant per una banda els arbres en zona urbana i per l’altre els 

arbres fora de zona urbana. 

Data 
Data en que es van prendre les dades al camp de l’element inventariat, i per tant, data 

de la darrera actualització de la fitxa. 

Fonts Fonts bibliogràfiques i experts consultats per a l’elaboració de la fitxa. 

IDENTIFICACIÓ 

Fotografia 
Fotografia general de l’element inventariat, que dona idea general del seu port i 

dimensions. 

Mapa de situació 
Document cartogràfic amb la localització de l’element inventariat (amb les referències 

topogràfiques i toponímiques pertinents). 

Nom popular Toponímia amb la que és conegut l’element. 

Nombre Número d’arbres que conforment l’element en qüestió. 

Espècie Nom científic de l’espècie de l’element inventariat. 

Categoria Indica si l’element és monumental, notable o singular. 

Propietari Nom del propietari del terreny on s’ubica l’element. 

Localització Indret on es troba situat l’element. 

UTM Coordenades UTM (X,Y) de l’element per facilitar-ne la seva localització al territori. 

Altitud Altitud (m) sobre el nivell del mar en què es troba l’element 

Accés Indicacions bàsiques per arribar a la localització de l’element 

ASPECTES MORFOLÒGICS 

Alçària Alçària en metres de l’element (en cas de conjunt, de l’element més remarcable) 

Volt de canó 
Perímetre del tronc (m), generalment mesurat a 1,30 m del terra. Si s’ha mesurat a una 

altra alçada, aquesta està especificada entre parèntesi. 

Diàm. capçada Diàmetre mig de la capçada (m) de l’element.  

Edat estimada Edat aproximada de l’element, si es coneix 

Forma Forma i port de l’element segons les característiques establertes 

Verticalitat Grau d’inclinació de l’element i posició del tronc principal- 

Troncs 
Nombre de troncs de l’element de més de 0,3 m de diàmetre que apareixen per sota de 

1,30 m. 

Creixement viu Parts vives de l’element, sobretot fent referència a la capçada. 

Cobertura foliar Pèrdua de cobertura foliar de la capçada original (defoliació). 

Creixement 

epicòrmic 

Presència de brots epicòrmics en la superfície de l’escorça (com a conseqüència de 

l’estrès o de canvis ambientals), i a quina alçada es troben. 

Estat escorça Presència de brots epicòrmics en la superfície de l’escorça i alçada a la que es troben. 
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CAMP DEFINICIÓ 

AFECCIONS – VIDA ASSOCIADA 

Ferides Tipus i quantitat de ferides del teixit llenyós 

Fractures Tipus i quantitat de fractures de branques de diàmetre superior a 15 cm. 

Bonys 
Quantitat d’extrems truncats i fracturats de branques vives de diàmetre superior a 15 

cm formant protuberàncies. 

Orificis Quantitat d’obertures de diàmetre comprès entre 5 i 15 cm. 

Fluxos d’escorça 
Tipus i quantitat d’emissions de l’interior de l’element per la superfície de l’escorça 

(exhumats). 

Fusta morta 
Nombre d’unitats de fusta morta (branques o seccions de tronc mortes majors d’1m x 

15 cm de diàmetre) enganxada a l’element. 

Fusta caiguda 
Nombre d’unitats de fusta morta (branques o seccions de tronc mortes majors d’1m de 

longitud i 15 cm de diàmetre) que han caigut sota l’àrea de la capçada de l’element. 

Putrefacció 
Tipus i quantitat de zones de fusta podrida de fins a 30 x 15 cm del tronc o branques 

principals. 

Cavitat tronc Grau de buidament del tronc. 

Ombrejat Grau d’ombra que rep l’element per altre arbres o objectes veïns. 

Fongs Tipus i quantitat de fongs i la seva localització. 

Epífits i 

hemiparàsits 

Tipus i quantitat d’espècies de líquens, moltes, falgueres, enfiladisses i hemiparàsits 

sobre l’element- 

Fauna associada 
Espècies de vertebrats lligades a aquest element o que potencialment poden estar-ho 

però no s’han constatat al camp. 

ASPECTES AMBIENTALS 

Entorn natural Entorn ecològic i paisatgístic natural més immediat a l’element 

Entorn antròpic Influències humanes en el medi al voltant de l’arbre 

Context històric i 

cultural 

Història associada a l’element i l’ús que tradicionalment se n’ha fet. A més de la raó per 

la que l’element s’ha classificat com a monumental, notable o singular. 

Gestió actual Gestió actual de l’element o actuacions recents que ha sofert. 

7.4.5 Valoració de l’estat dels arbres i conjunts remarcables 

7.4.5.1 Mètode aplicat per a la valoració 

Amb l’objectiu d’analitzar la informació recollida a l’inventari, s’ha optat per utilitzar un model 

metodològic basat en l’aplicat a l’estudi d’arbres monumentals, notables i singulars de Viladrau per 

a l’avaluació de l’estat dels arbres monumentals, tot i que amb diferències notables al respecte; 

especialment pel que respecte a l’estricte sistema de puntuacions i pesos aplicat a l’estudi 

esmentat, i a les variables considerades en la valoració dels diferents paràmetres indicatius de 

l’estat dels arbres. Aquest procediment parteix de l’usat per l’estudi dels arbres monumentals, 

notables i singulars d’Arbúcies (BOSCH D., DIEZ E., MALUMBRES J. & SANCHO H.) i al que se li 
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ha donat continuïtat, amb diferents variants, en els següents projectes finals de Ciències ambientals 

d’aquesta mateixa temàtica. En aquest estudi, doncs, es dona continuïtat a la metodologia emprada 

als anteriors treballs per tal d’acomplir amb l’objectiu d’aconseguir una homogeneïtat en les 

propostes anteriors i futures de declaració d’arbrat com a remarcable. 

El mètode en qüestió, consisteix en l’agregació de les 36 variables recollides a la fitxa de cadascun 

dels exemplars inventariats en paràmetres que permetin analitzar qualitativament aquesta 

informació per a cada arbre. Els paràmetres considerats indicatius de l’estat de conservació i de la 

importància socioambiental dels arbres són: Estat vital; Accessibilitat; Funció ecològica; Valor 

sociocultural; Impactes negatius; i Qualitat de gestió. 

No totes les variables de l’arbrat recollides a les fitxes elaborades en aquest estudi i posteriorment 

descrites més detalladament, tenen relació amb cadascun dels paràmetres qualitatius definits. Així, 

per a la valoració dels 6 paràmetres qualitatius indicatius de l’estat de conservació i importància 

socioambiental s’han tingut en compte aquelles variables (de les 36 variables recollides a les fitxes 

dels arbres i conjunts remarcables inventariats) que a priori es considera que tenen una relació amb 

cadascun d’ells; és adir, aquelles que han estat considerades en la valoració de cadascun dels 

paràmetres. 

A la Taula 7.2 es descriuen breument els 6 paràmetres qualitatius considerats i es mostren les 

variables que s’han tingut en compte a l’hora de fer la seva valoració; és a dir, els criteris seguits per 

a la valoració qualitativa de cadascun dels paràmetres establerts. 

Destacar que en d’altres treballs anteriors de la mateixa temàtica s’han considerat més variables a 

l’hora d’analitzar cadascun dels paràmetres qualitatius establerts, considerant l’existència de 

relacions entre aquestes i els paràmetres que, des del nostre punt de vista, no es poden establir a 

priori i que esbiaixen els resultats respecte les possibles relacions que hi ha entre els diferents 

paràmetres; objectiu del nostre estudi. 

Les valoracions dels paràmetres considerats, s’ha basat en la valoració de les variables que 

configuren cadascun d’ells. Aquestes variables referents a diferents aspectes dels arbres no tenen 

el mateix pes o importància relativa dins d’un mateix paràmetre, així com tampoc una determinada 

variable té el mateix pes o grau d’importància per tots aquells paràmetres en els que hi és inclosa. 

Així, per a la valoració d’un arbre respecte la seva accessibilitat (paràmetre 2), té més rellevància 

l’accés que la gestió actual, tot i estar relacionades totes dues amb el paràmetre en qüestió. D’altra 

banda, determinades variables referents a l’aspecte morfològic d’un arbre tenen més rellevància en 

la valoració del seu estat vital (paràmetre 1) que per a la valoració del seu valor sociocultural 

(paràmetre 4), participant aquestes en la valoració d’ambdós paràmetres però influint en major o 

menor grau en la valoració final. 

Per últim, destacar la variabilitat en el pes o importància relativa de determinades variables 

referents als diferents aspectes dels arbres en funció de l’exemplar a valorar. Així, per a la valoració 

de la funció ecològica d’un determinat arbre poden ser més rellevants determinades variables 

referents a les afeccions al tronc que per un altre en que és més l’espècie a la que pertany (elevada 

funció ecològica inherent a determinades espècies d’arbrat). 

Per aquests fets i davant la dificultat de trobar un sistema senzill que permeti un estudi generalitzat 

dels arbres inventariats però alhora salvaguardar les distàncies intrínseques i la especificitat 

d’aquests, s’opta per dur a terme una valoració individual per a cadascun dels arbres, tenint en 
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compte el grau d’importància de les diferents variables incloses en cada paràmetre per a cada arbre 

en qüestió. És evident que és pràcticament impossible evitar certa subjectivitat inherent a les 

valoracions que poden prendre les variables, tot i contrastar els resultats obtinguts per cadascun 

dels membres de l’equip del projecte i, en determinats casos, mitjançant consultes personals. 

Taula 7.2 Breu descripció dels paràmetres qualitatius considerats i les variables considerades en 

la seva valoració. 

PARÀMETRES QUALITATIUS I VARIABLES A CONSIDERAR 

1. ESTAT VITAL 

Descripció 

Fa referència al nivell de salut dels arbres i conjunts estudiats, tant pel que fa a l’ 

impressió general que transmeten com a d’altres variables de denoten el grau de 

vitalitat d’aquests. 

Variables 

considerades 

- Aspectes morfològics de l’arbre 

- Alçària 

- Volt de canó 

- Amplada de capçada 

- Edat estimada 

- Forma 

- Verticalitat 

- Nombre de troncs 

- Creixement viu 

- Cobertura foliar 

- Creixement epicòrmic 

- Estat de l’escorça 

- Afeccions i vida associada 

- Fractures 

- Ferides 

- Fluxos d’escorça 

- Bonys (munyons) 

- Fusta morta 

- Fusta caiguda 

- Putrefaccions 

- Fongs 

- Hepífits i hemiparàsits 

 

2. ACCESSIBILITAT 

Descripció 

Valora la facilitat o dificultat en accedir a l’indret on es troba l’element inventariat, 

respecte la proximitat al nucli urbà del municipi, la presència de vies de comunicació i 

estat d’aquestes, les condicions topogràfiques del terreny, l’accés lliure o privat, la 

predisposició del propietari, ... 

Variables 

considerades 

- Aspectes d’identificació 

- Localització 

- Altitud 

- Accés 

- Propietari (règim de propietat i 

predisposició del propietari) 

- Entorn natural (orografia del terreny) 

- Entorn antròpic  (freqüentació) 

3. FUNCIÓ ECOLÒGICA 

Descripció 

Descriu la importància que té l’element en relació al seu entorn natural immediat, tant 

pel que fa la funció d’arbre mare o la seva capacitat regenerativa o de reclutament, 

com a la fauna associada que en depèn, o el valor potencial que se li atribueix. 

Variables 

considerades 

- Aspectes d’identificació 

- Espècie 

- Nº exemplars agrupats 

- Aspectes morfològics de l’arbre 

- Alçària 

- Volt de canó 

- Amplada de capçada 

- Fluxos d’escorça 

- Fusta morta 

- Fusta caiguda 

- Putrefaccions 

- Buidament del tronc 

- Fongs 

- Epífits i hemiparàsits 

- Fauna associada (refugi, 
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PARÀMETRES QUALITATIUS I VARIABLES A CONSIDERAR 

- Edat estimada 

- Estat de l’escorça 

- Afeccions i vida associada 

- Ferides i orificis 

nidificació, aliment, trànsit...) 

- Entorn natural (fluxos d’aigua, coberta 

vegetal, peculiaritat distribucional) 

- Entorn antròpic (grau d’antropització)  

4. VALOR SOCIOCULTURAL 

Descripció 

Valora la coneixença popular o el simbolisme que s’ha conferit als arbres i conjunts 

inventariats tenint en compte l’ús tradicional de l’element, l’existència de lligams 

històrics o culturals amb l’home, o el fet d’haver-hi llegendes associades a aquests. 

Variables 

considerades 

- Aspectes d’identificació 

- Espècie 

- Categoria 

- Propietari 

- Aspectes morfològics de l’arbre 

- Alçària 

- Volt de canó 

- Amplada de capçada 

- Edat estimada 

- Nº de troncs 

- Entorn natural immediat a l’arbre 

- Entorn antròpic (canvis associats a 

l’acció antròpica) 

- Context històric i cultural (lligams amb 

l’home /usos tradicionals) 

5. IMPACTES NEGATIUS  

Descripció 
Valora el grau d’impacte al que està o ha estat sotmès l’element estudiat, ja sigui per 

causes antròpiques o naturals, i el nivell d’afectació que li ha suposat. 

Variables 

considerades 

- Aspectes morfològics de l’arbre 

- Alçària 

- Volt de canó 

- Amplada de capçada 

- Edat estimada 

- Forma 

- Inclinació de l’arbre 

- Nº de troncs 

- Creixement viu 

- Cobertura foliar 

- Creixement epicòrmic 

- Estat de l’escorça 

- Afeccions i vida associada 

- Ferides 

- Fractures 

- Bonys 

- Orificis 

- Fluxos d’escorça 

- Fusta morta 

- Fusta caiguda 

- Putrefaccions 

- Buidament del tronc 

- Fongs 

- Epífits i hemiparàsits 

- Entorn antròpic (canvis associats a 

l’acció antròpica) 

- Context històric i cultural (agresivitat 

dels usos tradicionals) 

- Gestió actual 

6. QUALITAT DE GESTIÓ  

Descripció 

Valora d’idoneïtat o no de la gestió de la que gaudeixen els arbres i conjunts 

inventariats, en els casos en que se’n faci, en base al seu estat de salut i els 

impactes que han patit, tenint en compte els gestors que la duen a terme (privats, 

administració local o autonòmica). 

Variables 

considerades 

- Categoria 

- Propietari 

- Protecció legal (emparat o no 

per la legislació) 
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Les valoracions obtingudes pels diferents paràmetres dels arbres i conjunts inventariats es 

presenten en 3 categories: Alt, Mitjà i Baix. No obstant, per tal d’atenuar la pèrdua d’informació que 

implica el fet d’emmarcar-se a un sistema de categories qualitatiu, en els casos en que un arbre es 

trobi en una situació molt propera de la categoria qualitativa superior o inferior a la qual s’ha 

classificat per a un paràmetre en concret, s’indica aquesta situació posant una barra “/” entre la 

categoria qualitativa a la qual s’ha classificat i la categoria qualitativa a la que tendeix (inferior o 

superior a la que es troba). Així, si de la valoració d’un paràmetre d’un determinat arbre en resulta 

M/A vol dir que l’arbre rep una valoració considerada mitjana amb tendència a alta pel paràmetre en 

qüestió. 

A la Taula 7.3 es fa una breu descripció de les tres categories qualitatives (Alt/a, Mitjà/na, Baix/a ) 

per a cadascun dels paràmetres, tot i no estar plasmades totes les variables tingudes en compte o 

les especificitats amb les que hem trobat en determinats exemplars. 

Taula 7.3 Definició de les categories qualitatives de valoració dels arbres i conjunts inventariats. 

Font: pròpia. 

PARÀMETRE CATEGORIA DEFINICIÓ 

ESTAT VITAL 

ALT 

Estat saludable de l’arbre, amb una bona morfologia de tronc/s i 

capçada i sense afeccions o afeccions poc rellevants que no 

influeixen a l’estat vital de l’arbre. 

MITJÀ 

Aspecte morfològics de l’arbre amb certes irregularitats en algun 

aspecte morfològic i alhora presentar algunes afeccions en una o 

més parts de l’arbre que, tot i con comprometre’l, poden influir en 

l’estat vital de l’arbre. 

BAIX 
Aspectes morfològics de l’arbre afectats i/o presència d’afeccions 

que comprometen l’estat vital de l’arbre. 

ACCESSIBILITAT 

ALTA 

Ubicació de l’arbre o conjunt al nucli urbà o en un indret pròxim a 

aquest, amb vies de comunicació que permeten l’accés a peu i 

amb vehicle motoritzat. Sense la presència d’obstacles o 

limitacions que dificultin l’accés a l’arbre. 

MITJANA 

Ubicació de l’arbre allunyat del nucli urbà, amb pistes o senders 

que permeten l’accés mitjançant vehicle motoritzat amb 

prestacions per a la muntanya i/o amb possible presència 

d’obstacles o limitacions que dificultin l’accés a l’arbre. 

BAIXA 

Indret on s’ubica l’arbre allunyat del nucli urbà, de difícil 

localització i amb restriccions natural o antròpiques per al pas del 

vehicles i/o acompanyat de les reticència de propietaris a la visita 

d’aquest. 

FUNCIÓ 

ECOLÒGICA 
ALTA 

Acompliment gairebé total de l’arbre respecte la funció ecològica 

esperada d’acord amb la seva espècie. Elevada importància de 

l’element en relació al seu entorn natural immediat, en especial, a 

la fauna associada que en depèn, o un elevat valor potencial en 

aquest aspecte; ja sigui per l’espècie de la que es tracta, per 

determinats trets de la morfologia de l’arbre o per la presència de 

determinades afeccions al tronc que afavoreixen aquest aspecte 

o per un bon entorn (elevada cobertura vegetal, cursos d’aigua 

propers, tranquil...). 
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PARÀMETRE CATEGORIA DEFINICIÓ 

MITJANA 

La funció ecològica de l’arbre es veu reduïda, ja sigui per 

l’espècie a la que pertany, per l’entorn en el que es troba o per 

determinats aspectes morfològics que no l’afavoreixen; o tots ells. 

Baix valor potencial en aquest aspecte. 

BAIXA 

Funció ecològica de l’arbre molt limitada o gairebé nul·la, amb 

molt poca importància de l’element en relació al seu entorn 

natural immediat, ja sigui determinat per l’espècie o per l’entorn 

perjudicial en el que es troba. Baix o nul valor potencial en aquest 

aspecte. 

VALOR 

SOCIOCULTURAL 

ALT 

Elevat  lligam històric, social o cultural de l’arbre amb els 

habitants de la zona (nivell municipal o superior). Amb elevat 

coneixement popular de l’arbre i amb cert simbolisme vers els 

habitants de la zona. 

MITJÀ 

Lligams socioculturals de l’arbre a un nivell inferior al municipal. 

Arbre lligat a determinats fets (commemoratius per algun fet o 

plantats en homenatge a algun personatge públic) o al lligam al 

mas on s’ubiquen i als usos tradicionals dels propietaris o 

masovers d’aquest. Popularitat de l’element reduïda al nivell 

associatiu, familiar...  

BAIX 

No es te coneixement de l’existència de lligams històrics, socials 

o culturals a cap nivell o una rellevància baixa d’aquests, així com 

de cap us tradicional que se n’hagi fet. 

IMPACTES 

NEGATIUS 

ALT 

Elevat grau d’impactes naturals i/o antròpics sofert per l’arbre, 

suposant un nivell d’afectació que compromet el seu estat vital a 

curt termini. 

MITJÀ 

Arbre sotmès a una sèrie d’impactes negatius naturals i/o 

antròpics, l’afecció derivada dels quals influeix en l’estat vital 

d’aquest a mitjà termini. 

BAIX 

Arbre sotmès a un baix grau d’impactes negatius naturals i/o 

antròpics, que no influeixen l’estat vital d’aquest o ho fan molt 

lleument amb afecciona a molt llarg termini. 

QUALITAT DE 

GESTIÓ 

ALTA 

Arbre sotmès a una bona qualitat de gestió, amb indicis de 

realitzar-se intervencions directes o no fer-se cap actuació en cas 

de no requerir-ho; A banda d’estar emparat legalment per a la 

seva protecció i conservació. 

MITJANA 

Arbre amb una qualitat de gestió insuficient o no adequada a 

l’exemplar en concret i/o sense cap mena de protecció legal per a 

la seva conservació.  

BAIXA 

Arbre sotmès a una mala qualitat de gestió, veient-se incrementat 

l’afecció dels impactes soferts, i/o no estar emparat per cap figura 

legal per a la seva conservació. 
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7.4.5.2 Informe valoratiu de l’estat dels arbres i conjunts remarcables 

De cadascun dels elements inventariats es fa un informe valoratiu del seu estat de conservació i 

importància socioambiental. Aquest està construït per una sèrie d’apartats, que amplien la 

informació recollida a la fitxa de l’inventari, a més de mostrar el resultat de l’anàlisi qualitatiu de 

l’estat de conservació i importància socioambiental de l’element. 

La descripció més detallada de les variables referents als diferents aspectes de l’arbre (ampliació de 

la informació recollida a la fitxa d’inventari) s’ha fet agrupant aquestes més o menys d’acord amb els 

apartats en que es troba organitzada la fitxa. Aquesta ha permès una major aproximació a l’arbrat 

inventariat i un major coneixement de les especificitats de cadascun. En el cas d’aquells exemplars 

que formen part d’un conjunt o es troben associats a un mas, s’ha inclòs la descripció d’aquests 

atenent als mateixos aspectes, permetent donar una idea del conjunt i dels lligams entre aquests i 

l’exemplar en qüestió. 

D’altra banda, els resultats de l’anàlisi qualitatiu de l’estat de conservació i importància 

socioambiental de l’element es fa atenent als 6 paràmetres qualitatius descrits. 

Així, l’informe valoratiu de cadascun dels elements inventariats s’organitza d’acord als següents 

apartats i subapartats: 

 Localització i accés 

 Entorn natural 

 Entorn humà i freqüentació antròpica 

 Aspectes morfològics i afecciona a destacar 

 Context històric i cultural 

 Usos tradicionals 

 Gestió actual 

 Raó de singularitat 

 Estat de conservació i importància socioambiental 

- Estat vital 

- Accessibilitat 

- Funció ecològica 

- Valor sociocultural 

- Impactes negatius 

- Qualitat de gestió 

Els resultats de la valoració dels 6 paràmetres indicatius de l’estat de conservació i importància 

socioambiental es presenten en una taula al capítol de resultats i discussió del present estudi. 

Destacar que la diagnosi dels resultats de la valoració dels conjunts remarcables sense la presència 

d’un exemplar destacable al seu interior s’ha realitzat separadament de la resta d’arbres 

inventariats. Això es degut al fet de no disposar d’un exemplar destacable comparable amb la resta 

d’arbres inventariats, a certa heterogeneïtat d’espècies vegetals dins del conjunt o a la manca de 

resultats de la totalitat dels paràmetres tinguts en compte per a la valoració dels arbres remarcables 

pel fet de no estar conformat per exemplars de port arbori; en definitiva, al tractar-se d’elements 

difícilment comparables amb la resta de l’arbrat inventariat.
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8 INVENTARI DELS CONJUNTS I ARBRES 

REMARCABLES DEL MUNICIPI DE SITGES: 

ARBRES i CONJUNTS URBANS 
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En aquest capítol es presenten les fitxes de l’inventari i els informes valoratius de l’estat dels arbres 

i conjunts remarcables situats a l’àmbit urbà del municipi de Sitges. El capítol s’ha organitzat en dos 

subcapítols, corresponents als arbres remarcables (individuals o inclosos en un conjunt) i als 

conjunts remarcables, presentats en aquest ordre. 

L’aparició dels exemplars en aquest capítol segueix l’ordre de numeració de les fitxes dels arbres i 

conjunts remarcables que composen el Catàleg d’arbres i conjunts remarcables del municipi de 

Sitges. 

8.1 Arbres i conjunts urbans remarcables 

A continuació, es presenten les fitxes de l’inventari i els informes valoratius de l’estat dels arbres 

remarcables urbans del municipi de Sitges. El subcapítol s’ha organitzat per espècies, seguint 

l’ordre alfabètic (per nom comú),fent una breu introducció a cadascuna d’elles per a destacant-ne 

llurs aspectes més característics. Pel cas dels conjunts inventariats, en tant que les fitxes de 

l’inventari corresponen a l’exemplar més destacable (d’acord amb la metodologia descrita), es fa 

una breu introducció d’aquest.  

En tant que els exemplars inventariats s’han organitzat per l’espècie a la que pertanyen i els noms 

dels arbres no queden reflectits en l’índex, s’inclou davant del conjunt de fitxes d’inventari i informes 

valoratius un llitat de tots els arbres i conjunts inventariats pertanyents a cadascuna de les espècies, 

indicant el número de fitxa que li correspon, per tal de facilitar-ne la consulta. 

Amb una breu introducció de l’espècie, seguint l’ordre alfabètic, es van mostrant els diferents 

exemplars que hi pertanyen. Pel cas concret dels exemplars inventariats que formen part d’un 

conjunt, es fa una breu explicació d’aquest. 

8.1.1 Bellaombra (Phytolacca dioica) 

8.1.1.1 Introducció a l’espècie 

Nom popular: Bellaombra 

Nom científic: Phytolacca dioica 

Família: Fitolacàcies 

Distribució geogràfica 

La bellaombra és originària de països sud-americans com Argentina, Uruguay, Brasil o Perú. 

Introduït en el sud d’Europa i al Mediterrani. A Espanya el seu cultiu és molt antic ja que en el segle 

XVIII ja es cultivava a Sevilla i a València. Actualment, es troba a les Balears, Catalunya, Comunitat 

Valenciana, Múrcia i Andalusia. 
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Descripció botànica 

És un arbre dioic i perennifoli que pot mesurar fins a 15 metres d’alçada que presenta ramificacions 

des del sòl. És un arbre poderós, enorme, amb banques esteses en forma irregular. La seva 

capçada, densa, és formada per nombroses branques, sinuoses, que fan una ombra densa i 

agradable. D'aquí ve precisament el seu nom. 

El tronc és gruixut i cilíndric, amb plaques rugoses poc profundes, on neixen les branques. El peu 

de la soca està molt eixamplat en relació al diàmetre del tronc, sobretot en els arbres més madurs, 

sobresortint en moltes ocasions les arrels guixades, que són molt poderoses i poden aixecar 

qualsevol construcció. La textura i el color de fusta, tirant a gris, és com la pell d’un elefant. Té un 

creixement ràpid i abans dels 15 anys aconsegueix el seu màxim desenvolupament.  

Les fulles són alternes, simples, de forma ovalada i de grans dimensions, i de textura brillant. Tenen 

un àpex agut i són de color verd. L’època de floració comença a la primavera i les seves flors són 

unisexuals en peus separats. Les masculines tenen 20-30 estams amb un periant amb 4-5 peces 

mentre que les femenines tenen 10-10 carpels. Els fruits són baies disposades en raïms penjants. 

Aquests són carnosos i verdosos però tòxics. L’època de fructificació és entre l’estiu i la tardor. 

És un arbre molt longeu però no és possible predir-li l’edat degut a l’absència d’anells anuals de 

creixement en el tronc. 

Requeriments de l’espècie 

Creix en climes suaus i càlids. En quant a requeriments edàfics, prefereix els sòls humits de 

qualsevol tipus. L’arbre xucla molta aigua per potenciar el seu creixement, el que el fa molt 

vulnerable als hiverns freds, del que es defensa suprimint les fulles. Així, no tolera el fred intens ni 

les gelades. Les branques joves es gelen a 0ºC encara que resisteix fins  a -10ºC. Es caracteritza 

per una elevada resistència en ambients marins (resisteix viure vora e mar). Actualment és difícil 

trobar-ne de silvestres. 

Destacar-ne que la saba de la bellaombra es verinosa, pel que no l’afecta la plaga de la llagosta i 

altres plagues. 

Fauna associada 

La garsa (Pica pica) i la tórtora turca (Streptopelia decaocto) aprofiten la ramificada i densa capçada 

de la bellaombra per a niar-hi. No té funció com a trofotop, donada la toxicitat dels seus fruits. 

Aprofitaments antròpics 

La bellaombra té pocs aprofitaments antròpics; la fusta és molt fràgil i de molt baixa qualitat, donat 

que l’arbre xucla molta aigua per potenciar el seu creixement. 

Majoritàriament es tracta d’una planta ornamental usada a carrers de ciutats, proporcionant bons 

espais d’obra, i utilitzada per a fer bonsais. Les arrels contenen abundants saponies, responsables 

del caràcter tòxic de la bellaombra, podent utilitzar-se per a rentar la roba. A Amèrica l’utilitzen els 

fruits per a fer-ne melmelades. Per últim, destacar que aquest arbre és el símbol de l’Uruguai, 

l’Argentina, i la cultura dels gautxos. També a Catalunya n’és molt apreciada l’espècie. 
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8.1.1.2 Fitxes d’inventari i informes valoratius 

A continuació es mostren les fitxes i informes valoratius de les bellaombres remarcables 

inventariades de la zona urbana del municipi de Sitges: 

 Bellaombra de Garraf II (1) 

 Bellaombra de Sant Sebastià (2) 
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Informe valoratiu de l’estat de la Bellaombra del Garraf II (1) 

Localizació i accés 

La Bellaombra es troba situada dintre del Parc de l’Eucaliptus, a la zona del Garraf II.  

Per arribar-hi, des la carretera de  Barcelona C-32, direcció Garraf, es pren la sortida número 42 

(Les Botigues) i després a mà dreta la carretera que va de Barcelona a Valls. A mà esquerre, es 

pren el carrer Morro Curt i a mà dreta es troba el Parc de l'Eucaliptus. 

L’accessibilitat per arribar-hi es bona si es va amb vehicle motoritzat. En aquest cas, no hi ha 

problema d’aparcament ja que no hi ha una gran afluència de vehicles. Per arribar-hi a peu és més 

complicat degut a que es troba a les afores del municipi. Tampoc hi ha estacions de tren properes 

que comuniquin amb altres municipis.  

Entorn natural 

Comparteix l’espai amb un altre bellaombra (Phytolacca dioica), i a l’altre cantó del parc, amb quatre 

eucaliptus (Eucalyptus globulus) i set pins blancs (Pinus halepensis). El sòl on es troba l’eucaliptus 

és un sòl recobert de gespa.  

Entorn humà i freqüentació antròpica 

Els jardins on es troba estan en una urbanització a l’entrada de Sitges, per la qual cosa no té molta 

freqüentació antròpica. L’accés és lliure i no té cap protecció per a que la gent no pugui arribar a ell. 

A més, en el parc hi ha una zona d’ús recreatiu per a nens, amb un parell de gronxadors i una pista 

de bàsquet, rodejada d’alguns bancs i papereres.  

Al mig del jardí també hi ha un passeig fet de làmines de fusta. 

Aspectes morfològics i afeccions a destacar 

Presenta una alçària dintre de la mitja i un vol de canó també dintre de la mitja tot i que no és dels 

més grans. Les mesures de la capçada també es troben dintre de les més destacables de la seva 

espècie a Catalunya. El trobem amb el tronc de forma natural i vertical. Presenta un únic tronc, 

aparentment sòlid, amb capçada completa i cobertura foliar també sencera. L’estat de l’escorça és 

molt bo en tot l’arbre. No presenta cap àrea de putrefacció ni fractures o fluxos d’escorça. No 

obstant, s’observa alguna ferida cicatritzada i algun bony. En quant als fongs, epífits i hemiparàsits, 

no s'ha pogut observar la seva presència ni en el propi individu ni en el seu entorn més proper. Les 

fulles són de color verd, compostes, palmiformes i palmades. La flor és de color groc i el fruit marró. 

Broten a finals de primavera, així com la floració. El tronc és fibrós i de color gris fosc-negre. 

Context històric i cultural, usos tradicionals 

Aquest arbre està plantat al Parc de l’Eucaliptus, al límit amb el terme de Castelldefels. 

No té gaires usos tradicionals ja que és bàsicament un arbre ornamental. No obstant, és resistent a 

primera línia de mar, a la contaminació urbana i industrial. La seva velocitat de creixement és lenta i 

té una longevitat elevada. És interessant per la seva ombra i per la forma de la base del tronc. 



Estudi dels arbres i conjunts remarcables del municipi de Sitges 

8.Inventari: arbres i conjunts urbans 

102 

Gestió actual 

En un primer moment, l’any 2005,  l’ajuntament va contractar una empresa especialitzada en 

arboricultura (ARBORIST, S.L.)  per tal de gestionar de la millor manera possible aquells arbres 

més remarcables del municipi. Posteriorment, amb el canvi de govern es va deixar de banda i 

actualment és la brigada municipal qui s’ocupa de la gestió de tot l’arbrat del municipi, sense 

diferenciar-ne aquells que es troben inclosos en el catàleg (considerats remarcables i per tant 

necessiten una gestió més acurada de la resta per tal de garantir-ne la seva conservació) dels que 

no hi són. 

Raó de remarcabilitat 

Per les seves dimensions, pel seu estat sanitari, per l’expectativa de vida, l’estètica i la funcionalitat 

es dota a la Bellaombra del Garraf II com a singular. Amés, es confia que a curt termini, 

l’administració l’incorpori a les figures de protecció existents. 

Estat de conservació i importància socioambiental 

La Bellaombra del Garraf II presenta un estat vital alt, amb una expectativa de vida alta. És 

relativament jove, donades les seves mides mitjanes en relació a les mesures que pot arribar a fer 

la bellaombra. Això és perquè es troba en un parc poc freqüentat i apartat del nucli de Sitges. Amés, 

aquest parc no presenta un excés d’elements antròpics que perjudiquin l’estat sanitari de la 

bellaombra. 

L’alta accessibilitat no li ha suposat una freqüentació humana excessiva. És senzill arribar-hi, en 

tant que el trajecte es pot realitzar en vehicle motoritzat, i a peu perquè no presenta barreres 

naturals ni artificials que restringeixin el camí. 

La bellaombra presenta uns impactes negatius baixos, trobant-se en una zona poc freqüentada i 

amb un trànsit escàs. Les úniques afeccions que presenta són alguna ferida cicatritzada i un bony, i 

pintades a l’escorça, pel que el seu estat vital és realment bo. 

La funció ecològica és mitjana degut a la fauna associada, a que l’entorn natural és bo, tot i alguns 

elements antròpics presents, i a que no presenta cap afecció important que pugui afectar a l’estat 

vital de l’arbre. 

El valor sociocultural és baix perquè no presenta cap característica que li atorgui interès en aquest 

àmbit. 

La qualitat de la gestió és mitjana ja que tot i trobar-se en bon estat i a que està inclòs en el Catàleg 

de l’Ajuntament de Sitges, no existeixen indicis d’intervenció, i podria presentar un estat de 

conservació més elevat tenint en compte la seva poca freqüència. Per això, s’hauria de supervisar-

ne la seva evolució i garantir-ne la seva preservació per a les generacions futures. 
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Informe valoratiu de l’estat de la Bellaombra de Sant Sebastià (2) 

Localització i accés 

La Bellaombra es troba a 14 metres d’alçada respecte el nivell del mar, al cèntric barri de Sant 

Sebastià, localitzat al carrer Ramón Planes, al costat del cementiri de Sant Sebastià, en una petita 

plaça emmurallada d’uns 50 centímetres d’alçada i de pedra, on a pocs metres també s’hi pot trobar 

una olivera amb el mateix tipus de plaça. 

Per arribar-hi des del centre del municipi s’agafa la Ronda del Migdia fins arribar a la plaça 

Vilafranca, agafant el carrer de Pujada de l’Estació (tercera sortida) fins al final del carrer on s’ha 

d’agafar el carrer de Rafael Llopart, arribant al Passeig de Port Alegre i seguir recte fins arribar a 

Can Negret que agafant el carrer que es troba a la part dreta, es dirigeix a l’Avinguda dels Balmins 

on s’arriba a la plaça del Doctor Bartomeu Robert i es trenca a mà dreta arribant al carrer de Ramón 

Planes, lloc on es localitza la Bellaombra estudiada.   

Entorn natural 

La Bellaombra és la única espècie arbustiva que es troba en l’espai limitat, amb un sòl molt 

erosionat. 

Té unes espectaculars arrels superficials de grans dimensions que sobresurten del sòl en que 

aquesta està arrelada. Al voltant de la base hi ha un sistema de reg gota a gota en funcionament 

discontinuo que li proporciona aigua necessària pel seu funcionament metabòlic.  

Entorn humà i freqüentació antròpica 

Es troba situat a pocs metres del mar, en una urbanització tranquil·la al costat del cementiri de Sant 

Sebastià i amb poca afluència de trànsit de vehicles motoritzats. Més concretament, en una placeta 

d’uns 4 metres de diàmetre limitada per un mur d’obra de mig metre d’alçada aproximadament 

respecte la superfície del terra, però sense presència de cap filat que dificulti apropar-se a 

l’exemplar. 

Aspectes morfològics i afeccions a destacar 

Aquest exemplar és de tronc únic, aparentment sòlid, dret, amb un bon estat de l’escorça. La 

capçada és completa i amb una cobertura foliar sencera. Presenta múltiples ferides ja cicatritzades, 

pròpies de l’espècie per el naixement de les branques. En quan a les afeccions s’hi comptabilitzen 

més d’una dotzena de bonys al llarg de tot el tronc i les branques. Hi destaquen les seves 

impressionants arrels superficials de grans dimensions i amb múltiples bonys de diferents mides, 

característica principal d’aquesta espècie arbòria. En poques fulles, sobretot les que es troben més 

a la base de la capçada, s’hi pot observar postes d’artròpodes que són perjudicials per a les pròpies 

fulles ja que s’alimenta de la saba. Però no es considerarà un fet important ja que el percentatge de 

fulles afectades és baix. 

No s’hi ha trobat presència de fongs, ni epífits ni hemiparàsits, ni tampoc evidències de fauna 

associada (com excrements, taques d’orina, nius, etc.). 
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Context històric i cultural, usos tradicionals 

Aquest exemplar de bellaombra va ser plantat com a arbre ornamental en el barri on es localitza i 

gràcies a les seves grans dimensions és utilitzada per a fer ombra al parc públic on es troba. 

Gestió actual 

En un primer moment, l’any 2005,  l’ajuntament va contractar una empresa especialitzada en 

arboristeria anomenada ARBORIST Serveis d’arboricultura, S.L. per tal de gestionar de la millor 

manera possible aquells arbres més remarcables del municipi. Posteriorment, amb el canvi de 

govern es va deixar de banda i actualment és la brigada municipal qui s’ocupa de la gestió de tot 

l’arbrat del municipi, sense diferenciar-ne aquells que es troben inclosos en el catàleg (considerats 

remarcables i per tant necessiten una gestió més acurada de la resta per tal de garantir-ne la seva 

conservació) dels que no hi són. 

Raó de remarcabilitat 

La raó de singularitat d’aquest exemplar són la bellesa i estètica que aquest proporciona amb les 

grans dimensions de les seves arrels superficials i de l’arbre en conjunt, el bon estat sanitari i la 

llarga expectativa de vida que presenta. 

Estat de conservació i importància socioambiental 

La Bellaombra es troba en un estat vital valorat com a alt ja que presenta una bona  morfologia tant 

de tronc com de capçada,  tot i veure-hi algunes afectacions com les postes d’artròpodes en 

algunes fulles que en un futur, poden influir d’alguna manera en l’estat vital d’aquest exemplar si no 

se li fa la gestió corresponent.  

Al trobar-se al centre del poble l’accés és alt, tant si es vol anar a peu com en vehicle motoritzat, a 

més, aquesta zona és de fàcil aparcament, ja que es troba en una zona urbana tranquil·la i amb 

poca densitat de trànsit. 

La seva funció ecològica és mitjana, ja que es veu limitada per trobar-se en un entorn antropitzat 

però a la seva gran capçada s’hi ha pogut observar algunes aus, com la cotorra grisa (Psittacus 

erithacus). 

El valor sociocultural que aquesta té és baix, ja que no té cap lligam a nivell local o amb els 

habitants de Sitges. Sinó que s’ha plantat com a arbre ornamental al costat del cementiri i tot i fer-se 

unes obres pavimentant el sòl de la zona on es troba, s’ha conservat aquest exemplar juntament 

amb una olivera (olea europaea) que es troba a pocs metres de distància d’aquesta, limitant-les 

amb la construcció d’una petita muralla i conservant el sòl terrós. 

Els impactes negatius que la Bellaombra rep es valoren com a baixos ja que es troba en una zona 

tranquil·la tot i no tenir cap limitació d’accés per arribar a tocar l’exemplar, cosa que afavoreix 

l’antropització de l’entorn.  

La qualitat de la gestió és mitjana, ja que tot i disposar d’un sistema de reg en discontinuo per 

abastir l’exemplar d’aigua, aquest no es troba en un molt bon estat,presentat algunes parts 

malmeses. 
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8.1.2 Braquiquito (Brachychiton populneum) 

8.1.2.1 Introducció a l’espècie 

Nom comú: Braquiquito 

Nom científic: Brachychiton populneum 

Família: Esterculiàcies 

Distribució geogràfica 

Es distribueix de forma natural a Austràlia, des de les zones costaneres més humides fins a l'interior 

semi-àrid de Victòria, Nova Gal·les del Sud i Queensland.  

És molt comú per tot el litoral mediterrani espanyol. També es troba per les costes atlàntiques del 

Sud de la nostra península. S'ha introduït com a arbre ornamental al sud-oest d'Austràlia, Sud-

àfrica, Louisiana, Califòrnia i Arizona. A l'oest d'Austràlia ha mostrat ser invasor en àrees 

destorbades. És molt usat també com ornamental a Andalusia i el llevant espanyol. 

Descripció botànica 

És un arbre perenne i resistent de tronc recte amb tronc i copa amb forma de con. L'escorça és 

bastant llisa i pot conservar la seva verdor inicial. El tronc acostuma a estar grotescament inflat. Pot 

arribar a fer entre 8 i 10 metre d’alçada.  

Les seves fulles tenen llarg pecíol (cua) i poden variar bastant de manera dins fins i tot del mateix 

arbre. Són de 6-8 cm, suaus al tacte amb forma d’oval o amb forma de punta de llança. 

Els seus fruits són càpsules dures, llenyoses, que s'obren en assecar-se per una de les seves 

costures deixant a la llum les seves llavors groguenques similars al blat de moro, protegides per 

pèls rígids espinosos. Són bastant resistents a la sequera, però no al fred, de manera que a la 

península ibèrica es troben sempre a prop de les costes. El fruit també podem trobar-lo al terra però 

es manté molt de temps a l'arbre, de manera que gairebé sempre podem veure algun fruit en ell. El 

seu fruit és primer de color verd i al madurar marró fosc o negre, i glabre (sense pèls per fora). 

Les flors són blanquinoses amb taques vermelles, amb forma de campana d'1 cm de diàmetre. 

Floreixen a la nostra al juny-juliol i moltes de les seves flors cauen de l'arbre acolorint el terra del 

color d'aquestes. 

Requeriments de l’espècie 

El Braquiquito aguanta gelades febles i requereix exposició a plena llum. No tolera sòls àcids 

pobres en nutrients, preferint viure en terrenys calcaris, encara que s'adapta a una gran varietat de 

condicions. És molt resistent a la sequera però necessita regs a l'estiu, perquè en cas contrari perd 

fulles. 
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Fauna associada 

Arbre que no presenta una fauna associada, donada les seves característiques d’arbre bàsicament 

ornamental. Les càpsules dures i llenyoses on es troben les llavors, contribueixen a la seva nul·la 

funció com a trofotop. 

Aprofitaments antròpics 

El braquiquito té múltiples usos, essent un dels arbres més emprats en Austràlia per a subministrar 

farratge al bestiar en els períodes de sequera, per a això se li trenquen les branques.  

Els aborígens australians solien menjar les arrels dels exemplars joves i usaven les fibres de 

l'escorça per confeccionar xarxes. el nèctar i el pol·len són adequats per “pasturar” a les abelles. La 

fusta és lleugera, tova, de color crema, poc resistent i d'escassa durabilitat, pel que té poques 

aplicacions en l'actualitat, encara que va tenir un ús local en el passat per fer gelosies i mobles tous 

d'interior. Les fulles són usades com a farratge d'emergència per al bestiar en els períodes de 

sequera.  

El braquiquito ha passat de ser una planta força rara a Espanya a convertir-se en algunes 

poblacions en arbre tediós i monòton per haver-se plantat de forma abusiva, la qual cosa es veu 

propiciat per la facilitat amb què es pot reproduir en els vivers i el seu baix cost consegüent. Es 

tracta d’un arbre de port elegant, que es diu que de bona ombra. Té el inconvenient de que aquesta 

ombra no sol ser extensa, almenys en els arbres joves, per la seva copa no tan àmplia, i el perill 

que suposa per als caps la possible caiguda dels seus fruits llenyosos i no tan petits ni lleugers. 

S'utilitza com a arbre de jardí o d'alineació en carrers en zones càlides. 

8.1.2.2 Fitxes d’inventari i informes valoratius 

A continuació es mostra la fitxa i informe valoratiu de l’estat de l’exemplar de braquiquito remarcable 

inventariat a l’àmbit urbà del municipi de Sitges: 

 Braquiquito de Can Farratges (3)



Estudi dels arbres i conjunts remarcables del municipi de Sitges 

8.Inventari: arbres i conjunts urbans 

107 

Informe valoratiu de l’estat del Braquiquito de Can Ferratges (3) 

Localització i accés 

El Braquiquito es troba situat dintre els Jardins de Can Ferratges, a la intersecció del Carrer 

d’Espanya amb el carrer Juan Tarrida Ferratges. 

Per arribar-hi, des del centre del municipi s’agafa la Ronda del Migdia en direcció al mar, seguint pel 

Passeig de Vilafranca fins arribar a la rotonda. S’agafa la tercera sortida pel carrer Sant Francesc 

fins la Plaça Cap de la Vila. Aquí, es pren el carrer de Parellades a mà dreta fins arribar a Plaça 

Espanya, on a mà esquerra trobem el Carrer d’Espanya.  Allà es troba la porta d’accés als jardins. 

L’accessibilitat per arribar-hi es bona tant si es va a peu com en vehicle motoritzat. Aquest últim 

però, té el problema de l’aparcament, ja que en el mateix carrer i als adjacents no hi ha places pels 

vehicles. 

Entorn natural 

Es troba situat al fons dels jardins, on hi ha una altre Braquiquito que el tapa, interferint en el seu 

creixement. També comparteix espai amb un conjunt de palmeres canàries (Phoenix canariensis) i 

algun pi blanc (Pinus halepensis). El sòl on es troba és de sorra amb certes àrees recobertes de 

gespa. 

Entorn humà i freqüentació antròpica 

Els jardins on es troba estan bastant amagats, per la qual cosa no té molta freqüentació antròpica. 

L’accés és lliure i no té cap protecció per a que la gent no pugui arribar a ell. Amés, els jardins 

donen l’aspecte d’abandonament, estant mol poc cuidats i plens de maquinària de construcció. 

També hi ha una sèrie de bancs enfront de l’exemplar, així com un contenidor a tocar de l’arbre.  

Aspectes morfològics i afeccions a destacar 

Presenta una molt bona alçària, trobant-se entre els valors més alts dintre dels exemplars més 

destacables de la seva espècie a Catalunya amb un vol de canó bo i una capçada una mica inferior 

a la mitja degut principalment per la poda que ha patit. El trobem podat i vertical. Presenta un únic 

tronc, aparentment sòlid, amb capçada completa però cobertura foliar quasi sencera. L’estat de 

l’escorça no és molt bo, estant precàriament enganxada en tot l’arbre. Presenta algunes àrees de 

putrefacció i algun bony. En quant als fongs, epífits i hemiparàsits, no s'ha pogut observar la seva 

presència ni en el propi individu ni en el seu entorn més proper. Les fulles són de color verd, 

simples, alternes, pinnades i ovalsenceres. La flor és de color blanc crema i el fruit negre. Broten a 

l’estiu, després de la floració. El tronc és llis i de color gris fosc.  

Context històric i cultural, usos tradicionals 

Aquest arbre es va plantar als Jardins de Can Ferratges quan aquests van ser inaugurats. No té cap 

ús tradicional ja que és bàsicament un arbre ornamental, rar en el nostre país. 
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Gestió actual 

En un primer moment, l’any 2005,  l’ajuntament va contractar una empresa especialitzada en 

arboristeria anomenada ARBORIST  per tal de gestionar de la millor manera possible aquells arbres 

més remarcables del municipi. Posteriorment, amb el canvi de govern es va deixar de banda i 

actualment és la brigada municipal qui s’ocupa de la gestió de tot l’arbrat del municipi, sense 

diferenciar-ne aquells que es troben inclosos en el catàleg (considerats remarcables i per tant 

necessiten una gestió més acurada de la resta per tal de garantir-ne la seva conservació) dels que 

no hi són. 

Raó de remarcabilitat 

Per les seves dimensions i degut a que és poc comú, es dota al Braquiquito de Can Ferratges com 

a singular. No requereix quasi poda i no té plagues ni malalties destacables. Amés, es confia que a 

curt termini, l’administració l’incorpori a les figures de protecció existents. 

Estat de conservació i importància socioambiental 

El Braquiquito de Can Ferratges presenta un estat vital mitjà, amb una expectativa de vida mitjana, 

degut en part a alguns elements antròpic presents, però també per la important poda i alguna 

afecció que ha patit.  

L’accessibilitat, tot i ser alta, no li ha suposat una freqüentació humana excessiva. El camí no 

presenta dificultats, tan si es fa en cotxe com a peu, i els jardins estan oberts durant tot el dia.  

Els impactes negatius són mitjans amb una tendència a baixos, degut a algunes afeccions com el 

despreniment de l’escorça i a la presència d’algunes zones amb putrefacció. Amés, hi ha pintades a 

l’escorça, així com la presència de maquinària per obres. 

La funció ecològica no és molt important, considerant-la més aviat baixa, ja que no té fauna 

associada, l’entorn natural no es massa bo degut a alguns elements antròpics presents, a les seves 

mides mitjanes i a la presència de certes afeccions. 

El valor sociocultural és baix ja que no presenta cap característica que li atorgui interès en aquest 

àmbit. 

La qualitat de la gestió és baixa ja que tot i que està inclòs en el Catàleg de l’Ajuntament de Sitges, 

no existeixen indicis d’intervenció, apart de la poda, i podria presentar un estat de conservació molt 

més elevat tenint en compte la seva poca freqüència. Per això, s’hauria de supervisar-ne la seva 

evolució i garantir-ne la seva preservació per a les generacions futures.
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8.1.3 Eucaliptus (Eucayptus globulus) 

8.1.3.1 Introducció a l’espècie 

Nom comú: Eucaliptus 

Nom científic: Eucalyptus globulus 

Família: Mirtàcies 

Distribució geogràfica 

Arbre natural del sud-est d’Austràlia i Tasmània que gràcies al seu ràpid creixement s’ha expandit a 

tot el món per a l’aprofitament industrial. A Espanya s’hi troba bastant extensa i abundant sobretot al 

nord i nord-est (Astúries, Cantàbria, Galicia i s’han fet extenses plantacions a la província de Huelva 

i a Portugal l’eucaliptus és el més cultivat). Més concretament a Catalunya, s’hi troba en abundància 

al Delta de l’Ebre on fins i tot, hi ha una urbanització anomenada Eucaliptus on s’hi troben grans 

quantitats d’aquesta espècie. 

Descripció botànica 

Arbre de fulla perenne d’alçària molt variable, pot arribar a mesurar entre 40 o 50 m d’alçària 

(excepcionalment pot arribar fins als 70 metres) o fins i tot a vegades no passa de 15- 20 metres i 

en rares ocasions es pot quedar en estat arbustiu. 

El seu tronc és gruixut amb tendència a experimentar una torsió espiral, coberta d’una escorça de 

color gris o marró clar, de textura llisa que es desprèn amb facilitat en forma de tires, recargolades 

que es mantenen penjant algun temps de l’arbre. 

La capçada sol ser poc densa i les seves fulles són simples, alternes, pinnades, amb el contorn 

ovalat, sense pèl,  i senceres d’un color verd- blavós que desprenen una aroma agradable. Les 

fulles adultes són llargues, mesuren 12x25 i 1,7-3 cm, corbades, coriàcia i enteres.  

Floreix a la tardor i hivern entre els mesos de setembre i desembre amb una flor de color blanc i en 

forma de urna amb quatre angles molt marcats. El fruit és una càpsula de mides 10-21 x 14- 24 mm 

de color verd- blau i brota a finals de la primavera. 

Requeriments de l’espècie 

Quant als requeriments edàfics i climatològics, l’eucaliptus prefereix instal·lar-se amb sòls 

lleugerament àcids i en zones fresques i humides. No resisteix bé el fred intens i és poc sensible a 

les sequeres prolongades, ja que necessiten gran quantitat d’aigua per a viure. La gran capacitat 

d’absorció d’aigua que tenen aquests arbres, els converteix en espècies molt agressives pel medi 

ambient en transformar els ecosistemes per dessecació de les terres on es planten. 

Fauna associada 

S’hi pot trobar el pardal comú (Passer domesticus) com a l’animal que hi nidifica (funció genotop). 
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Aprofitaments antròpics 

El tronc de d’eucaliptus s’utilitza per a la producció de polpa de paper i per a l’obtenció de fusta, ja 

que gràcies a la seva fortalesa, a Austràlia s’utilitza per a la construcció de travesses de ferrocarril. 

Les fulles tenen propietats balsàmiques i antisèptiques gràcies al seu al seu oli essencial on el seu 

component principal és l’eucaliptol. S’utilitzen contra la bronquitis i refredats en forma d’infusions o 

inhalacions. Recentment s’ha comprovat que també presenta un gran interès terapèutic per a 

combatre la diabetis. A més, de l’obtenció de productes químics i que té un valor ornamental. 

En algunes zones pantanoses s’ha cultivat intensament aquesta espècie, per eliminar la humitat i 

com a conseqüència també eliminar plagues de mosquits i altres malalties que aquests transmeten. 

També tenen altres usos com: protegir talussos, fixar riberes, repoblar muntanyes (gràcies al seu 

ràpid creixement) i protegir el sòl de l’erosió, ja que fixen el sòl. 

8.1.3.2 Fitxes d’inventari i informes valoratius 

A continuació es mostra la fitxa i informe valoratiu de l’estat de l’exemplar d’eucaliptus remarcable 

inventariat: 

 Eucalipto del Garraf II (4) 
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Informe valoratiu de l’estat de l’Eucaliptus del Garraf II (4) 

Localització i accés 

L’Eucaliptus es troba situat dintre del Parc de l’Eucaliptus, a la zona del Garraf II.  

Per arribar-hi, des la carretera de  Barcelona C-32, direcció Garraf, es pren la sortida número 42 

(Les Botigues) i després a mà dreta la carretera que va de Barcelona a Valls. A mà esquerre, es 

pren el carrer Morro Curt i a mà dreta es troba el Parc de l'Eucaliptus. 

L’accessibilitat per arribar-hi es bona si es va amb vehicle motoritzat. En aquest cas, no hi ha 

problema d’aparcament ja que no hi ha una gran afluència de vehicles. Per arribar-hi a peu és més 

complicat degut a que es troba a les afores del municipi. Tampoc hi ha estacions de tren properes 

que comuniquin amb altres municipis.  

Entorn natural 

Comparteix l’espai amb tres eucaliptus més i set pins blancs (Pinus halepensis). A l’altre cantó del 

parc s’hi troben dos exemplars de Bellaombra (Phytolacca dioica). El sòl on es troba l’eucaliptus és 

un sòl recobert de gespa.  

Entorn humà i freqüentació antròpica 

Els jardins on es troba estan en una urbanització a l’entrada de Sitges, per la qual cosa no té molta 

freqüentació antròpica. L’accés és lliure i no té cap protecció per a que la gent no pugui arribar a ell. 

Amés, en el parc hi ha una zona d’ús recreatiu per a nens, amb un parell de gronxadors i una pista 

de bàsquet, rodejada d’alguns bancs i papereres.  

Al mig del jardí també hi ha un passeig fet de làmines de fusta. 

Aspectes morfològics i afeccions a destacar 

Presenta una alçària de 26 metres, una mesura per sota de la mitja però amb expectatives de que 

assoleixi unes mesures al nivell dels eucaliptus més destacables de Catalunya. El vol de canó és 

bastant bo però la capçada té unes mesures un xic per sota dels eucaliptus més densos. El trobem 

de forma natural, sense poda i vertical. Presenta un únic tronc, aparentment sòlid, amb capçada 

completa i cobertura foliar sencera. L’estat de l’escorça és molt bo, estant precàriament enganxada 

en tot l’arbre, com és característic d’aquesta espècie. Presenta algunes ferides cicatritzades i algun 

bony. En quant als fongs, epífits i hemiparàsits, no s'ha pogut observar la seva presència ni en el 

propi individu ni en el seu entorn més proper. Les fulles són de color verd-blau, simples, alternes, 

pinnades i senceres. La flor és de color blanc i el fruit verd-blau. Broten a finals de primavera. La 

floració es a l’hivern. El tronc és laminar i de color gris-verd.  

Context històric i cultural, usos tradicionals 

Aquest arbre està plantat al Parc de l’Eucaliptus, al límit amb el terme de Castelldefels. 
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No té gaires usos tradicionals ja que és bàsicament un arbre ornamental. No obstant, és molt 

resistent a la contaminació urbana i industrial, i té una velocitat de creixement ràpida i una longevitat 

mitjana. És adient per a protegir talussos, sanejar pantans, fixar riberes, repoblar muntanyes, 

protegir el sòl de l’erosió i per explotacions forestals.  

Gestió actual 

En un primer moment, l’any 2005,  l’ajuntament va contractar una empresa especialitzada en 

arboristeria anomenada ARBORIST  per tal de gestionar de la millor manera possible aquells arbres 

més remarcables del municipi. Posteriorment, amb el canvi de govern es va deixar de banda i 

actualment és la brigada municipal qui s’ocupa de la gestió de tot l’arbrat del municipi, sense 

diferenciar-ne aquells que es troben inclosos en el catàleg (considerats remarcables i per tant 

necessiten una gestió més acurada de la resta per tal de garantir-ne la seva conservació) dels que 

no hi són. 

Raó de remarcabilitat  

Per les seves dimensions, degut a que és poc comú i per la seva funcionalitat, es dota al Eucaliptus 

del Garraf II com a singular. Amés, es confia que a curt termini, l’administració l’incorpori a les 

figures de protecció existents. 

Estat de conservació i importància socioambiental 

L’Eucaliptus del Garraf II presenta un estat vital alt, amb una expectativa de vida mitjana. És 

relativament jove considerant les mides que pot arribar a fer l’eucaliptus. Això és perquè es troba en 

un parc poc freqüentat i apartat del nucli de Sitges.  

L’accessibilitat, tot i ser alta, no li ha suposat una freqüentació humana excessiva. És senzill arribar-

hi, en tant que el trajecte es pot realitzar en vehicle motoritzat, i a peu perquè no presenta barreres 

naturals ni artificials que restringeixin el camí. 

L’eucaliptus presenta uns impactes negatius baixos, donat que es troba en un parc que no presenta 

un excés d’elements antròpics que perjudiquin l’estat sanitari de l’eucaliptus (baixa freqüentació de 

la zona), i només observant com a destacables les afeccions degudes a bonys i ferides ja 

cicatritzades.  

La funció ecològica és mitjana ja que tot i que no té gaire fauna associada, l’entorn natural es 

bastant bo i l’arbre té una funcionalitat important. Amés, no presenta putrefacció ni fongs, i es troba 

en molt bon estat. 

El valor sociocultural és baix perquè no presenta cap característica que li atorgui interès en aquest 

àmbit. 

La qualitat de la gestió és mitjana ja que tot i que està inclòs en el Catàleg de l’Ajuntament de Sitges 

i presentar un mol bon estat sanitari, no existeixen indicis d’intervenció, i podria presentar un estat 

de conservació més elevat tenint en compte la seva poca freqüència. Per això, s’hauria de 

supervisar-ne la seva evolució i garantir-ne la seva preservació per a les generacions futures. 
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8.1.4 Evònim del Japó (Evonymus japonicus) 

8.1.4.1 Introducció a l’espècie 

Nom comú: Evònim del Japó 

Nom científic: Evonymus japonicus 

Família: Celastràcies 

Distribució geogràfica 

L’Evònim del Japó com el seu nom indica és una espècie nativa del Japó, Corea i Xina.  

Característiques generals 

És un arbust o petit arbre que pot mesurar d’entre 2 i 8 metres d’alçada. El tronc és recte i l’escorça 

de textura rugosa, estriada i de color marró grisenc. La capçada és densa  i amb branques primes. 

Les fulles són petites, simples, oposades, ovalades, lleugerament dentades i de color verd clar. 

Floreixen a l’estiu, i fructifica a la tardor mitjançant càpsules on a dins hi ha el fruit que és de color 

rosat i queda protegit de l’exterior. Aquest brotarà a la primavera.  

Ecologia 

L’Evònim del Japó necessita la presència directa del sol i resisteix bé el fred hivernal i les 

condicions que es donen prop de les costes a primera línia de mar.  

Aprofitaments antròpics, usos 

És una espècie molt atractiva per les seves formes geomètriques (topiària),  a més de ser resistent 

a la contaminació urbana i industrial, és per això que es cultiva com a espècie ornamental. 

8.1.4.2 Fitxes d’inventari i informes valoratius 

A continuació es mostra la fitxa i informe valoratiu de l’exemplar d’Evònim del Japó considerat com 

el més destacable del conjunt remarcable inventariat a l’àmbit urbà del municipi de Sitges: 

 Evònim del Japó del Centre del Poble 

L’evònim del japó inventariat forma part d’un conjunt de tres individus de la mateixa 

espècie, més o menys de la mateixa alçària i estat fitosanitari, que es troben en un carrer 

principal i molt transitat del municipi de Sitges. Concretament, estan situats en un jardí 

pròxim a l’estació de la Renfe, amb un subsòl de terra cobert per grava que ajuden al 

drenatge de la zona i, per tant, eviten l’erosió. D’altra banda, s’observa que les arreles són 

bastant superficials arribant a sobre sortir del sòl. 
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Comparteixen espai amb altres espècies; les més pròximes dues palmeres canàries 

(Phoenix canariensis). Els evònims del conjunt es troben rodejant una de les palmeres, 

mentre que l’altra es troba desmarcada però més o menys igual de pròxima. Aquestes 

palmeres, a banda de suposar una competència pels recursos, proporcionen certa ombra 

als exemplars d’evònim de menor alçada. 

La capçada dels evònims del japó del conjunt es troben a l’abast de tothom; aquestes, en 

part, envaeixen la zona d’aparcament de ciclomotors i motocicletes que es troba adjacent 

al conjunt. Per aquesta proximitat al centre urbà, s’observa la presència d’alguns residus, 

així com la presència d’excrements i taques d’orina, especialment, d’animals domèstics 

(gossos i gats).  

També s’observa la presència de restes d’ocells morts, possiblement al ser presa de gats 

que pugen a les capçades dels arbres o de rapinyaires (menys probable per la proximitat 

al nucli urbà). 

 

Figura 8.1 Vista general del conjunt d’evònims del Japó. Font: pròpia. 
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Informe valoratiu de l’estat de l’Evònim del Japó (5) 

Localització i accés 

L’Evònim es troba situat als jardins del costat de l’estació de Renfe de Sitges, davant de l’oficina de 

turisme. 

Per arribar-hi, des del centre del municipi s’agafa la Ronda del Migdia en direcció al mar, es pren a 

mà esquerra l'Avinguda de les Flors fins a arribar a l'estació de la Renfe. 

L’accessibilitat per arribar-hi es bona tant si es va a peu com en vehicle motoritzat. Aquest últim 

però, té el problema de l’aparcament, ja que es troba en un carrer molt cèntric i principal amb molt 

poques places d’aparcament i de zona blava. 

Entorn natural 

Es troba en un jardí de graves amb presència de dos exemplars més de la mateixa espècie a més 

de dues palmeres canàries (Phoenix canariensis). Observem la presència de dos individus talats, 

probablement també d’evònim. 

Entorn humà i freqüentació antròpica 

El jardí on es troba està al centre urbà de Sitges, i a un dels carrers principals, per la qual cosa la 

freqüentació antròpica és molt elevada. L’accés és lliure i no té cap protecció per a que la gent no 

pugui arribar a ell. El jardí està rodejat per un aparcament de motocicletes, i té al costat les vies del 

tren. 

Aspectes morfològics i afeccions a destacar 

Presenta una alçària de 5 metres, pel que es troba dintre de la mitja (2-8m) dels exemplars més 

remarcables d’aquesta espècie. El vol de canó i la capçada també presenten unes bones mesures. 

El trobem de forma natural, sense poda i vertical. Presenta un únic tronc, aparentment sòlid, amb 

capçada completa i cobertura foliar sencera. L’estat de l’escorça és molt bo. No presenta ferides ni 

bonys però sí dues fractures de branques recolzades. En quant als fongs, epífits i hemiparàsits, no 

s'ha pogut observar la seva presència. Aquests evònims es troben bastant ombrejats pel propi 

conjunt i per les palmeres que es troben a la vora. Les fulles són de color verd fosc, simples, 

oposades i oval-dentades. La flor és de color verd i el fruit rosa. Broten a finals de primavera. La 

floració es a l’estiu. El tronc és rugós i estriat i de color gris. 

Context històric i cultural, usos tradicionals 

Aquest arbre es va plantar al jardí de l’estació de la Renfe quan aquesta va ser inaugurada, l’any 

1881. L'estació de Sitges, voltada de jardinets, manté una personalitat i una animació notables. 

No té gaires usos tradicionals ja que és bàsicament un arbre ornamental. No obstant, és molt 

resistent a primera línia de mar, a la contaminació urbana i industrial. La seva velocitat de 

creixement és mitjana. 
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Gestió actual 

En un primer moment, l’any 2005,  l’ajuntament va contractar una empresa especialitzada en 

arboristeria anomenada ARBORIST  per tal de gestionar de la millor manera possible aquells arbres 

més remarcables del municipi. Posteriorment, amb el canvi de govern es va deixar de banda i 

actualment és la brigada municipal qui s’ocupa de la gestió de tot l’arbrat del municipi, sense 

diferenciar-ne aquells que es troben inclosos en el catàleg (considerats remarcables i per tant 

necessiten una gestió més acurada de la resta per tal de garantir-ne la seva conservació) dels que 

no hi són. 

Raó de remarcabilitat 

Per les seves dimensions, la seva forma geomètrica (topiària), la seva funcionalitat i per 

l’homogeneïtat del conjunt es dota a l’Evònim del Japó com a singular. Amés, es confia que a curt 

termini, l’administració l’incorpori a les figures de protecció existents. 

Estat de conservació i importància socioambiental 

L’Evònim del Japó presenta un estat vital mitjà, amb una expectativa de vida mitjana, degut en part 

a la forta antropització i a que rep bastanta ombra dels altres exemplars presents a la zona. 

L’alta accessibilitat no li ha suposat una freqüentació humana excessiva. És senzill arribar-hi, en 

tant que el trajecte es pot realitzar en vehicle motoritzat, i a peu perquè no presenta barreres 

naturals ni artificials que restringeixin el camí. 

L’evònim presenta uns impactes negatius mitjans amb tendència a alts. Les afeccions que presenta 

són les fractures d’algunes branques.  Amés, presenta arrels superficials visibles i les branques de 

la part inferior de la capçada estan podades. S’observen algunes branques mortes, però que 

després rebroten en la seva part final amb d’altres branques secundàries amb fulla. A aquestes 

afeccions se li suma el fet que està situat en un dels carrers principals de Sitges, just al costat de 

les vies del tren i rodejat de places d’aparcament per a motocicletes. 

La funció ecològica de tot el conjunt és baixa ja que no té gaire fauna associada, l’entorn natural no 

és molt bo i els arbres no tenen una funcionalitat important. Amés, la seva situació també li resta 

valor a aquest paràmetre. Tot i així està en bon estat, tot i que en el catàleg el conjunt consta de 

quatre elements i ara només en veiem tres.  

El valor sociocultural és baix perquè no presenta cap característica que li atorgui interès en aquest 

àmbit. 

La qualitat de la gestió és mitjana ja que tot i que el conjunt està inclòs en el Catàleg de 

l’Ajuntament de Sitges, no existeixen indicis d’intervenció, i podria presentar un estat de conservació 

més elevat. Per això, s’hauria de supervisar-ne la seva evolució i garantir-ne la seva preservació per 

a les generacions futures.
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8.1.5 Ficus del Cautxú (Ficus elastica) 

8.1.5.1 Introducció a l’espècie 

Nom comú: Ficus del cautxú 

Nom científic: Ficus elastica 

Família: Moriàcies 

Distribució geogràfica 

A Europa es va introduir l’any 1815 com a planta d’interior però és originaria del nord-est de l’Índia 

(Assam) i del sud d’Indonèsia (Sumatra i Java). 

Descripció botànica 

És un arbre perennifoli de gran tamany arribant a mesurar de 30 a 40 metres (rarament arriba als 60 

metres) i és una espècie invasora. 

El tronc és irregular, llis i massís d’un color grisenc, arribant a mesurar 2 metres de diàmetre de 

mitjana i desenvolupant unes arrels grans superficials que l’ajuden a suportar tot el pes de l’arbre. 

Quan l’escorça de l’arbre pateix una ferida, aquest allibera un làtex molt irritant als ulls i a la pell. 

La capçada és densa i les branques són de forma horitzontal. Les fulles són amples, brillants, 

ovalades i amb unes mides d’entre 10 i 35 centímetres de llarg i d’entre 5 i 15 centímetres d’ample. 

Aquesta mida és superior en plantes d’edats joves que arriben a fer uns 45 centímetres de llargada. 

Les fulles són de forma simple, alternes, pinnades, lanceolades i de color verd fosc, desenvolupen 

una baina al maristema apical, que creix en proporció al creixement de la fulla. Quan aquesta 

madura, es desplega i  la baina cau de la planta.  

Floreixen a la primavera. Les flors que són de color blanc per a ser pol·linitzades, necessiten l’acció 

concreta duna espècie d’himenòpters apòcrits, coneguts vulgarment com les “vespes de la figuera” 

que formen part de la família dels agaonidae, és per això, que no produeixen flors de colors vistosos 

ni fragàncies per atreure altres insectes pol·linitzadors. El fruit és una figa petita de color groguenc 

verdós de forma ovalada i de mida d’1 centímetre de llargada no comestible.  

La majoria de les plantes cultivades es produexen per reproducció asexual.  

Requeriments de l’espècie 

Com en altres membres del gènere Ficus, les flors requereixen una espècie particular d’avespa de 

la giga per a pol·linitzar-se, en una relació de coevolució. A causa d’aquesta relació, aquest arbre no 

produeix flors ni acolorides ni fragants per atraure altres pol·linitzadors.  
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Ficus elàstica es cultiva mundialment com planta ornamental, com planta d’exterior en climes càlids 

i en climes freds com planta d’interior. Tot i que creix a Hawaii, l’espècie de vespa de la figa 

requerida per a permetre la seva propagació per llavor no existeix. 

En cultiu prefereix exposar-se llargues hores al sol però no a temperatures elevades. Tolera bé la 

sequera, tot i que prefereix la humitat i es desenvolupa millor en condicions tropicals. 

Quan es produeix una ferida, el làtex flueix abundantment, pel que al realitzar podes es convenient 

cobrir els talls amb cendra o pols de carbó per evitar el sagnat. 

Fauna associada 

Aprofita aquest arbre per a la seva cria la garsa (Pica pica). 

Aprofitaments antròpics 

Es cultiva com a planta ornamental gràcies a la forma i gran tamany de les fulles. Es pot trobar a 

l’aire lliure a places i jardins en zones de clima càlid. Antigament a l’Àsia tropical s’utilitzava per a 

l’obtenció del cautxú a partir del seu làtex. El làtex de l’arbre s’utilitza per a fer xiclet.  

8.1.5.2 Fitxes d’inventari i informes valoratius 

A continuació es mostren les fitxes i informes valoratius de l’estat dels exemplars remarcables 

inventariats de Ficus elàstica presents a l’àmbit urbà del municipi de Sitges: 

 Ficus de cautxú de Cases Noves (6) 

 Ficus de cautxú del Passeig Marítim (7)
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Informe valoratiu de l’estat del Ficus de cautxú de les Cases Noves (6) 

Localització i accés 

El Ficus del cautxú es troba situat a 39 metres d’alçada respecte el nivell del mar al barri de les 

Cases Noves, més concretament, al carrer Sant Honorat.  

Per arribar-hi des del centre del municipi s’agafa la Ronda del Migdia en direcció al mar fins arribar 

a l’alçada de les vies del tren, un cop allà cal trencar a mà esquerre per agafar l’avinguda de les 

Flors. Al final d’aquesta avinguda, es gira a mà esquerre enllaçant  amb la Carretera de les Costes 

que si es segueix uns metres en línia recta es troba a mà dreta l’individuo objecte d’estudi en una 

zona enjardinada, proper a unes escales que comuniquen la Carretera de les Costes amb el carrer 

Sant Honorat.  

Entorn natural 

El ficus es troba arrelat en un petit tal·lus compacte però amb pendent, sobre un sòl amb abundant 

presència d’humus gràcies a la matèria orgànica morta com fulles i troncs caiguts que enriqueixen 

el sòl amb nutrients i minerals necessaris per al creixement d’aquesta espècie. 

Entorn humà i freqüentació antròpica 

L’entorn en el que es troba està molt degradat i amb abundància d’envasos, llaunes i papers al 

terra. Es troba en un passeig bastant cèntric i per tant, transitat on gran part de la capçada es troba 

a la vorera on és fàcil que els vianants tot passejant toquin part de la capçada i fins i tot li puguin 

arrencar algunes fulles. 

Aspectes morfològics i afeccions a destacar 

Presenta una alçària considerable en comparació a altres exemplars madurs de la seva espècie del 

municipi de Sitges. En la seva capçada complerta s’hi pot observar una gran poda a les seves 

branques per tal d’obtenir una forma més o menys arrodonida. Les seves fulles són grosses, 

llargues, amples, de color verd fosc, turgents i resistents. 

Es tracta d’un ficus del cautxú amb múltiples troncs (6), aparentment sòlids i molt lleugerament 

inclinats, considerant-los drets.  Presenta alguna ferida ara ja cicatritzades i algun bony de diàmetre 

superior a 15 centímetres. Té absència de fractures importants a les seves branques. 

L’escorça s’hi troba en bon estat, tot i presentar algun flux d’escorça sec al sòl proper a l’individuo.  

Es pot considerar que tot i estar envoltat d’edificis no rep ombra que pugui influir en el creixement i 

pel contrari, aquest fa ombra a la resta degut a les seves grans mides de la capçada. 

Context històric i cultural, usos tradicionals 

Aquest ficus del cautxú va ser plantat en una zona enjardinada, sense cap fet històric o cultural lligat 

a la població de Sitges. Per tant, es considera que no té un ús més enllà d’ornamental i que destaca 

per les seves grans dimensions, mides de les fulles i flors de color groc que formen un arbre molt 
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bonic i així aconseguir un espai atractiu pels seus vianants i sobretot pels habitants més propers a 

la zona. 

Gestió actual 

En un primer moment, l’any 2005,  l’ajuntament va contractar una empresa especialitzada en 

arboristeria anomenada ARBORIST Serveis d’arboricultura, S.L. per tal de gestionar de la millor 

manera possible aquells arbres més remarcables del municipi. Posteriorment, amb el canvi de 

govern es va deixar de banda i actualment és la brigada municipal qui s’ocupa de la gestió de tot 

l’arbrat del municipi, sense diferenciar-ne aquells que es troben inclosos en el catàleg (considerats 

remarcables i per tant necessiten una gestió més acurada de la resta per tal de garantir-ne la seva 

conservació) dels que no hi són. 

Raó de remarcabilitat 

Les raons pel qual aquest individu es considera singular és per les seves considerables dimensions 

que ha assolit, pel seu bon estat sanitari, la seva estètica i la raresa botànica que aporta ja que està 

format per 6 troncs. 

Estat de conservació i importància socioambiental 

El seu estat vital és alt tot i les ferides ara ja cicatritzades i alguns bonys que es troben al llarg del 

tronc que no afecten de manera important en el seu estat fitosanitari. L’estat de la capçada és bo i si 

troba densament, sense cap afecció important a destacar.  

L’accessibilitat per arribar-hi és alta tant si es va a peu com en vehicle motoritzat, a més a pocs 

metres s’hi troba un pàrquing gratuït de fàcil accés per tal d’estacionar el vehicle en cas necessari. 

La funció ecològica que desenvolupa és baixa majoritàriament per la seva gran accessibilitat i per la 

seva localització en un lloc cèntric i amb molta freqüència de vehicles motoritzats i vianants que 

poden arribar a tocar la seva capçada. Això provoca que la fauna que hi té associada no aprofiti 

aquest exemplar per a la funció de genotop (niar-hi). 

El valor sociocultural és baix ja que no s’hi troba indicis (plaques commemoratives, etc)  de cap 

lligam històric amb els habitants del municipi. 

Els impactes negatius que aquest rep es consideren mitjans-baixos. Un dels impactes negatius que 

més afecta aquesta espècie és el pendent del tal·lus en el que està arrelat, que provoca una erosió 

del sòl deixant així al descobert les seves arrels i dificultant l’absorció dels nutrients i l’aigua que tant 

necessari és pel seu creixement. Un altre impacte a tenir en compte és l’elevada accessibilitat que 

aquest té. La capçada envaeix part de la calçada  i fa que els vianants quan hi transiten la toquin 

fent-la malbé. A més de la contaminació de la zona degut al gran volum de trànsit que hi ha en el 

lloc on es localitza. 

La qualitat de gestió de la que gaudeix es considera mitjana, trobant-se en un entorn força degradat 

i denotant una baixa freqüència en les tasques de manteniment d’aquest i de la zona en general. A 

l’arbre s’hi observen indicis d’una antigues podes, amb ferides al tronc ja cicatritzades.
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Informe valoratiu de l’estat del Ficus de cautxú del Passeig Marítim (7) 

Localització i accés 

El Ficus del cautxú es troba situat a primera línia de mar a l’alçada de la platja de la Ribera, més 

concretament, entre l’església de Sant Bartomeu i Santa Tecla i amb la intersecció del Passeig de la 

Ribera amb el carrer d’Espanya. 

Per arribar-hi des del centre del municipi, s’agafa la Ronda del Migdia en direcció al mar fins arribar 

a la Plaça de Vilafranca, a mà dreta s’agafa el passeig de Vilanova i es segueix fins a la intersecció 

amb l’avinguda de Sofia seguint fins al final d’aquesta, on s’enllaça amb el Passeig de la Ribera i es 

gira a mà esquerre seguint uns 50 metres en direcció a l’ajuntament. El Ficus del cautxú es troba 

situat en un escocell del mateix passeig i es reconeix per les seves dimensions i la seva gran 

bellesa. 

Entorn natural 

Comparteix espai amb altres espècies vegetals com ara el Margalló (Chamaerops humillis) o la 

palmera datilera (Phoenix dactylifera). Té poca superfície perquè les seves arrels puguin expandir-

se fet que pot provocar una competència pels recursos (nutrients i aigua) amb la resta d’espècies 

amb les quals comparteix l’espai, afectant així les seves funcions vitals i per tant, el seu 

desenvolupament. 

Entorn humà i freqüentació antròpica 

Es troba al passeig marítim, a primera línia de mar, amb molta freqüentació antròpica degut a la 

seva cèntrica situació. No s’hi troba presència de cap obstacle que no permeti accedir a l’exemplar. 

Però això no ha influït en que l’arbre hagi aconseguit unes grans dimensions proporcionant una 

gran bellesa al passeig on es troba. Sota el ficus del cautxú hi ha un banc, on molta gent aprofita 

per descansar i reposar sota la seva ombra, sobretot en els mesos més calorosos d’estiu. 

Aspectes morfològics i afeccions a destacar 

Aquest exemplar de ficus del cautxú es considera un arbre de petites dimensions si es compara 

amb les alçàries que aquesta espècie pot arribar a mesurar. Tot i això, és un dels ficus més alts que 

es troben al municipi de Sitges. 

La capçada tot i estar formada per gran quantitat de branques i en forma horitzontal s’hi pot 

observar una gran poda per tal d’aconseguir una forma arrodonida. Les seves fulles són grosses, 

llargues i amples, de color verd fosc, turgents i resistents. 

El tronc és únic, ramificat en tres grans branques des de pocs centímetres de la base, dret i 

aparentment sòlid, tot i això, cal destacar-hi que com a mesura de gestió se li va aplicar una fusta al 

tronc per proporcionar-li un recolzament, i per tant tenir més base per aguantar el pes de la 

capçada, sent el tronc capaç de fagocitar-lo i aconseguint així un únic tronc sòlid i de grans 

dimensions de volt de canó. 
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L’estat de l’escorça és bo, tot i que cal destacar-hi la presència d’alguns bonys i algunes ferides ara 

ja cicatritzades. L’exemplar no es troba ombrejat per les espècies vegetals del seu entorn i no s’hi 

ha observat fongs, ni epífits, ni hemiparàsits. 

Context històric i cultural, usos tradicionals 

Aquest ficus del cautxú va ser plantat per aconseguir fer més atractiu el passeig, que juntament 

amb altres espècies arbòries i el mar a l’altre costat fan del passeig un lloc insòlit que destaca per la 

seva gran bellesa i d’aquesta manera, s’afavoreix la circulació de vianants pel mateix passeig 

provocant una sensació de benestar, pau i tranquil·litat.  

L’ús principal que proporciona aquest exemplar és bàsicament ornamental gràcies a la bellesa i 

gran tamany de la seva capçada proporciona una magnífica ombra que es pot aprofitar per 

descansar en el banc que hi ha sota de l’exemplar.  

Gestió actual 

En un primer moment, l’any 2005,  l’ajuntament va contractar una empresa especialitzada en 

arboristeria anomenada ARBORIST Serveis d’arboricultura, S.L. per tal de gestionar de la millor 

manera possible aquells arbres més remarcables del municipi. Posteriorment, amb el canvi de 

govern es va deixar de banda i actualment és la brigada municipal qui s’ocupa de la gestió de tot 

l’arbrat del municipi, sense diferenciar-ne aquells que es troben inclosos en el catàleg (considerats 

remarcables i per tant necessiten una gestió més acurada de la resta per tal de garantir-ne la seva 

conservació) dels que no hi són. 

Raó de remarcabilitat 

Es considera un exemplar singular de Sitges per la seva gran bellesa que proporciona al passeig, la 

seva raresa, les seves dimensions que tot i no ser les màximes que l’espècie pot arribar a 

aconseguir destaca sobretot per la seva alçària i el diàmetre de la capçada. 

Estat de conservació i importància socioambiental 

El ficus del cautxú del Passeig marítim té un estat vital alt ja que es troba en bon estat fitosanitari, 

tot i presentar alguns bonys i ferides ara ja cicatritzades però de gran tamany (diàmetre superior als 

15 centímetres) al tronc, en gran part causades per la gestió que se li fa i a l’alta accessibilitat que el 

fan més susceptibles a la freqüentació antròpica i per tant, a les afeccions que aquest ha sofert 

(però això, no ha influït en que aquest exemplar hagi adoptat unes bones característiques 

morfològiques i una  mida considerable). 

L’accessibilitat és alta tant si es va a peu com en vehicle motoritzat ja que es troba situat dins el 

municipi, i per tant, en zona urbana.  

La funció ecològica que desenvolupa aquest exemplar és valorada com a mitjana per a la bona 

morfologia que presenta i tot i trobar-se en una zona força antropitzada s’ha pogut observar en el 

seu entorn més proper algunes aus exòtiques que utilitzen aquesta espècie vegetal per a 

descansar-hi o fins i tot nidificar-hi. 



Estudi dels arbres i conjunts remarcables del municipi de Sitges 

8.Inventari: arbres i conjunts urbans 

123 

El valor sociocultural és baix ja que no té cap lligam històric associat amb el municipi o els seus 

habitants, tot i això és un arbre de mides considerables si es compara amb la resta d’arbres del 

municipi de Sitges.  

El nivell d’impactes que rep aquest exemplar de ficus es considera mitjà-baix ja que es troba 

localitzat en un carrer principal, i per tant molt transitat, pel que la contaminació i sobretot les 

partícules en suspensió hi són abundants, sedimentant sobre les fulles i afecten en el procés 

d’intercanvi de gasos que aquest porta a terme, per tal de fer la respiració. A més, es troba en un 

espai públic i obert sense limitació per a poder-lo visitar on alguns nens hi poden jugar, enfilar-se i 

trepar al llarg del tronc, provocant-li fractures, ferides, despreniments d’escorça, etc. La capçada és 

baixa i envaeix part de la calçada, cosa que pot causar-li una major  poda de les seves branques 

per tal de que no molestar a les persones que hi ha al banc, afectant així la seva morfologia. Tot i 

això, aquests no afecten directament a l’estat vital d’aquest exemplar. 

En quan a la qualitat de la gestió que se li porta a terme es considera mitjana ja que se li fa molta 

poda per tal d’obtenir un arbre amb una morfologia de capçada arrodonida i provocar-li un 

creixement en altitud i no tant en amplada, possiblement per no interferir en el creixement de les 

espècies que hi ha al seu entorn més proper. També cal tenir en compte que per la seva cèntrica 

situació i la seva funció d’ornamental al Passeig Marítim, aquest es troba molt més ben atès en 

quan al reg que se li proporciona que altres exemplars que es troben en zones més allunyades del 

nucli urbà, però tot i així, la gestió és mínima. 
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8.1.6 Figuera (Ficus carica) 

8.1.6.1 Introducció a l’espècie 

Nom comú: Figuera 

Nom científic: Ficus carica 

Família: Moràcies 

Distribució geogràfica 

Habita a la regió mediterrània i al Sud - Oest d’Àsia, encara que en molts punts procedeix d’antics 

cultius. Es creu que pot haver estat introduïda a la regió mediterrània, on es cultiva des de temps 

antiquíssims (LÓPEZ GONZALEZ, L., 2001). Àmpliament assilvestrat al Sud d’Europa. 

Descripció botànica 

És un arbre caducifoli que generalment no supera els 10 m d’alçària, podent arribar als 15 m. 

El seu troc presenta una escorça grisosa i llisa, que al ferir-la emana un líquid lletós irritant. La 

capçada de la figuera és molt amplia en relació amb la seva alçada, doncs les seves branques són 

molt llargues i gairebé horitzontals, incapaces moltes vegades de suportar el seu propi pes. Els 

brots verds són forts, pelosos, de color verdós o bru verdós en la que persisteixen durant anys les 

cicatrius deixades per les fulles al caure. Les fulles es perden a la tardor i són molt grans, proveïdes 

de pels curts, molt aspres, de color verdós el fes i més pàl·lid a l’anvers de la fulla. Les fulles són 

peciolades (pecíol llarg de 4 – 6 cm, blanquinós o grogós), i generalment palmejades amb lòbuls 

més o menys profunds (LÓPEZ GONZALEZ, L., 2001; MORO, R.,1998). 

Les flors, tant masculines com femenines (unisexuals), són molt petites i blanquinoses, i van 

tancades a l’interior d’un receptacle carnós en forma de pera (figues) que porta un petit porus apical 

i es situa sobre un curt i gruixut peduncle. Les masculines en la part apical i les femenines en la 

basal. Aquests receptacles són les figues, que es tornen carnoses i acaben per arrugar-se i penjar 

sense força sobre les branques. Els petits grans interiors són els verdaders fruits.  

La figuera floreix a partir de la primavera i les figues maduren a finals d’estiu. Cert número 

d’aquestes flors apareixen abans de l’hivern i persisteixen fins el seu desenvolupament a l’any 

següent, al maig – juny, formant les breves. Les flors primeres de l’any maduren a finals d’estiu, 

donant les figues (LÓPEZ GONZALEZ, L, 2001; MORO, R. 1998). 

Requeriments de l’espècie i associacions vegetals característiques 

Les figueres són cultivades en zones de clima suau. Indiferent quan a la naturalesa mineralògica del 

sol, es presenta en bosquets als marges del rius i torrents, i amb molta freqüència en vessants i 

penyals rocosos. De forma silvestre, en forma de petit arbust, creixen en parets rocoses, ponts, 

torres d’esglésies, murs vells, etc. 

Requereix un clima sec i calorós, vegetant millor quan es troba en climes rigorosos, però prefereix 

un sol una mica humit donat que el seu sistema radicular necessita humitat. L’aigua en excés les 
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perjudica, acompanyat d’una producció de figues poc saboroses (LÓPEZ GONZALEZ, L., 2001; 

MORO, R. 1998). 

El seu creixement és ràpid, i es reprodueix fàcilment per llavor o broten bé de cep. Habitualment es 

reprodueixen per estaca o per els plançons que brollen al peu de la planta. Les flors de les figueres 

es pol·linitzen tan sols per un escarabat especialitzat que té les cries dins la flor oculta. En els 

països freds en que l’escarabat no pot sobreviure, els fruits no són sempre fèrtils (MORE, D., 

WHITE, J., 2003). Sovint apareix acompanyada d’ullastres, garrofers i d’altres espècies de 

temperament robust. 

Fauna associada 

El colltort (Jynx torquilla), el poput (Upupa epops), el xot (Otus scops), el gamarús (Strix aluc), la 

geneta (Genetta genetta) i el colltort (Jynx torquilla) troben espai de refugi i nidificació a la capçada i 

tronc de la figuera (funció de genotop). També la mallerenga (Parus caeruleus), així com el ratolí de 

bosc (Apodemus sylvatiucus) i el ratolí de camp o rata negra (Ratus ratus) poden utilitzar 

determinats orificis del tronc per a criar-hi i refugiar-s’hi. D’altra banda, el fruit de la figuera (les 

figues) representen una fornt important d’aliment, de la qual en gaudeixen diversos ocells com el 

gaig (Garrulus glandarius), el tallarol capnegre (Sylvia melanocephala), el tallarol de casquet (Sylvia 

atricapilla), la merla (Turdus merula); també mamífers com són la fagina (Martes foina), la guineu 

(Vulpes vulpes), el senglar (Sus scrofa) i l’oriol (Oriolus oriolus). 

Aprofitaments antròpics 

Generalment són cultivades per a l’explotació dels seus fruits. Els fruits, que es mengen frescos o 

secs, són rics en sucres i vitamines. A més gaudeixen de propietats laxants i, sobretot, cuits, són 

molt bons per a la tos i malalties de pit. Amb els fruits, per fermentació, de vegades es fabrica 

alcohol i vins dolços, així com preparació d’aiguardent i vinagre. Destacar, l’interès de les figues per 

fer el conegut pa de figues i d’altres preparats dolços. 

D’altra banda, la llet de la figuera conté enzims proteolítics i s’ha emprat per eliminar berrugues; 

també s’usà antigament per quallar la llet i fer formatges. Tot i la dermatitis que pot causar la llet 

posada en contacte amb la dermis, de vegades s’ha emprat per alleugerir el dolor de picades 

d’animals verinosos. La infusió de fulles de figuera blanca s’utilitza en medicina popular en el 

tractament de diabetis; també com antisèptic, sudorífic, callicida, astringent, contra la nefritis, etc. La 

fusta de la figuera és de pèssima qualitat i no es conserva particularment bé, pel que no se’n treu 

pràcticament profit. Quant a usos ramaders, no se’n fan. S’ha d’evitar que les cabres i d’altres 

animals mengin de les figueres, donat que se’ls infla el ventre i poden afectar greument 

Hi ha moltes supersticions lligades a la figuera. Per exemple, la creença de que aquell que mengés 

figues passades criaria abundants polls. 

8.1.6.2 Fitxes d’inventari i informes valoratius 

A continuació es mostra la fitxa i informe valoratiu de l’exemplar remarcable de figuera inventariat, 

situat a l’àmbit urbà, del municipi de Sitges: 

 Figuera de Sant Sebastià (8)
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Informe valoratiu de l’estat de la Figuera de Sant Sebastià (8) 

Localització i accés 

La figuera es troba situada dintre d’un parc infantil de la Plaça del Dr. Robert, vora de la platja de 

Sant Sebastià. 

Per arribar-hi, des del centre del municipi s’agafa la Ronda del Migdia en direcció al mar, prenent a 

mà esquerra el carrer Mirabent Paretas i seguint pel carrer Pompeu Fabra, fins arribar a la plaça del 

Dr. Robert, on trobem la figuera dintre d’un parterre. 

L’accessibilitat per arribar-hi es bona tant si es va a peu com en vehicle motoritzat. Aquest últim 

però, té el problema de l’aparcament, ja que es troba en un carrer amb molt poques places 

d’aparcament. 

Entorn natural 

Es troba situada en una cantonada del parc, al costat del mur que rodeja aquest parc. No té cap 

espècie arbòria pròxima ja que és l’únic exemplar que trobem al parc. El sòl on es troba està ple de 

grava. 

Entorn humà i freqüentació antròpica 

El parc on es troba està en un dels carrers principals de Sitges i amés, al ser un parc infantil on hi 

van molts nens, la freqüentació antròpica és molt elevada. L’accés és lliure i no té cap protecció per 

a que la gent no pugui arribar a ell. L’arbre està rodejat de gronxadors, cavallets i altres estructures 

per a que es diverteixin els nens, així com de bancs per a que la gent pugui descansar. 

Aspectes morfològics i afeccions a destacar 

Presenta una bona alçària amb un valor dintre del rànquing dels arbres singulars de Catalunya. El 

vol de canó de 1,95 metres es troba una mica per sota de la mitja d’aquesta espècie però la 

capçada presenta unes bones mides. El trobem podat i vertical. Presenta un únic tronc, 

aparentment sòlid, amb la capçada parcial i la cobertura foliar també parcial. L’estat de l’escorça és 

bastant bo en totes les parts de l’arbre. No presenta fluxos d’escorça ni fractures, però si presenta 

bonys a la base i tronc així com alguns orificis petits. Presenta putrefacció en alguna branca. En 

quant als fongs, epífits i hemiparàsits, s’ha trobat fongs marronosos gelatinosos en alguna de les 

ferides de les branques. S’hi troba creixement de ramificacions a la base del tronc. Les fulles són de 

color verd fosc, simples, alternes, palmades i pentalobulades. La flor és de color crema i el fruit 

violeta fosc. Broten a mitjans de primavera. El tronc és llis i de color gris.  

Context històric i cultural, usos tradicionals 

Aquesta figuera es troba situada davant del cementiri de Sant Sebastià. Després del cementiri amb 

el santuari de Sant Sebastià, apareix, ja a la vila, la platja de Sant Sebastià, tancada per la Punta o 

punta de Sitges, que forma un pujol rocós on hi ha els edificis més notables de la població. Entre els 

principals equipaments culturals de la vila cal mencionar l'edifici Miramar, situat a tocar de la platja 

Sant Sebastià. 
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La Figuera de Sant Sebastià no té cap ús tradicional ja que és bàsicament un arbre ornamental, tot i 

que el fruit s’utilitza en gastronomia. És una espècie invasora resistent a la contaminació urbana. 

També és adient per protegir talussos i el sòl de l’erosió i sanejar pantans.  

Gestió actual 

En un primer moment, l’any 2005,  l’ajuntament va contractar una empresa especialitzada en 

arboristeria anomenada ARBORIST  per tal de gestionar de la millor manera possible aquells arbres 

més remarcables del municipi. Posteriorment, amb el canvi de govern es va deixar de banda i 

actualment és la brigada municipal qui s’ocupa de la gestió de tot l’arbrat del municipi, sense 

diferenciar-ne aquells que es troben inclosos en el catàleg (considerats remarcables i per tant 

necessiten una gestió més acurada de la resta per tal de garantir-ne la seva conservació) dels que 

no hi són. 

Raó de remarcabilitat  

Per les seves dimensions i per la seva funcionalitat es dota a la Figuera de Sant Sebastià com a 

singular. Amés, es confia que a curt termini, l’administració l’incorpori a les figures de protecció 

existents.  

Estat de conservació i importància socioambiental 

La Figuera de Sant Sebastià presenta un estat vital baix, amb una expectativa de vida mitjana, 

degut en part a l’antropització humana, però sobretot a les diferents afeccions que ha patit com la 

considerable poda d’un dels cantons de la capçada.  

L’accessibilitat, tot i ser alta, no li ha suposat una freqüentació humana excessiva. És senzill arribar-

hi, en tant que el trajecte es pot realitzar en vehicle motoritzat, i a peu perquè no presenta barreres 

naturals ni artificials que restringeixin el camí. 

La figuera presenta una impactes negatius mitjans amb tendència a alts. Algunes afeccions 

importants són la presència de fongs, la putrefacció en algunes branques i els petits orificis. Al tronc 

hi ha moltíssimes deformacions i bonys. 

La funció ecològica és baixa ja que tot i que té diferent fauna associada, tant que hi crien com que 

s’hi alimenten, aquesta figuera es troba al costat de les vies del tren i l’entorn natural no es massa 

bo degut a alguns elements antròpics presents, i a la presència de putrefacció i fongs, i a la gran 

poda de la part esquerra de la capçada.  

El valor sociocultural és baix perquè no presenta cap característica que li atorgui interès en aquest 

àmbit. 

La qualitat de la gestió és baixa ja que tot i que està inclòs en el Catàleg de l’Ajuntament de Sitges, 

no existeixen indicis d’intervenció, apart de la poda, i podria presentar un estat de conservació molt 

més elevat. Amés, si es compara l’individu actual amb el mateix individu de fa 5 anys, el seu estat 

de conservació ha empitjorat molt.  Per això, s’hauria de supervisar-ne la seva evolució i garantir-ne 

la seva preservació per a les generacions futures.
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8.1.7 Garrofer (Ceratonia siliqua) 

8.1.7.1 Introducció a l’espècie 

Nom comú: Garrofer, garrover 

Nom científic: Ceratonia siliqua 

Família: Cesalpiniàcia 

Distribució geogràfica 

És originari de la zona mediterrània d’Europa però es cultiva també en altres zones càlides. El 

garrofer és una de les espècies fruiters de secà més típiques de la conca mediterrània. La seva 

distribució per aquesta conca situa Espanya com el país més poblat d'aquesta espècie seguit de 

Portugal, Marroc, Xipre, Itàlia i Grècia.  

A Espanya es localitza principalment a les províncies d'Alacant, Barcelona, Castelló, Girona, Illes 

Balears, Tarragona i València. 

Descripció botànica 

El garrofer és un arbre de fins a 10 metres d'altura, encara que la seva altura mitjana és de 5 a 6 

metres. Es tracta d’una espècie de gran rusticitat i resistència a la sequera, però és d'un 

desenvolupament lent i només comença a fructificar després d'uns set a deu anys des de la 

plantació, obtenint la seva plena productivitat als quinze o vint anys. Sol tenir una bona producció 

cada dos anys, oscil·lant entre 90 a 200 kg de fruit en arbres madurs, fent-se la recol·lecció a partir 

del mes d'agost, batuda o directament del sòl. 

El tronc és d'un color grisenc inconfusible que adquireix amb l'edat. Sol créixer primer a l'ample i 

després verticalment aconseguint altures de fins a 15 metres. És de fullatge perenne. Les fulles 

tenen el feix molt brillant i el revers més mat a causa de l'acumulació de cloroplasts i a una capa de 

cera protectora. Presenta fulles alternes, compostes de color verd fosc amb una dimensió d'entre 10 

a 20 cm de llarg. 

Les seves flors són petites, poc vistoses, sense corol·la, vermelles i apètales. Les flors masculines 

tenen cinc estams; les femenines tenen un pistil, i les hermafrodites presenten els dos elements 

anteriors. I el fruit, anomenat garrofa o garrofa, és una beina coriàcia de color castany fosc, que pot 

arribar a mesurar fins a 25 cm i conté una polpa gomosa de sabor dolç i agradable que envolta les 

llavors. Les beines són comestibles. Les llavors, de grandària i pes notòriament uniformes, van ser 

el patró original del quirat, la unitat de pes utilitzada en joieria. 

Requeriments de l’espècie 

És fàcil localitzar-lo en terrenys secs ja que necessiten molt poca aigua. També els podem trobar en 

vessants assolellats de clima suau, sent propi del litoral, i molt vulnerables a temperatures per sota 

dels 5 graus sota zero, podent produir-li la mort. Els exemplars d’aquesta espècie poden viure en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Mediterráneo
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
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sòls molt degradats, fins i tot en abocadors, i són molt resistents a la contaminació. Tenen una 

velocitat de creixement lenta i una longevitat elevada. 

Fauna associada 

Les característiques del tronc del garrofer, especialment, el fan considerar un arbre amb una funció 

de genotop important, donant espai de refugi i nidificació a molts ocells com són el xot (Otus scops), 

el gamarús (Strix aluc), el colltort (Jynx torquilla), i el poput (Upupa epops), així com mamífers com 

la geneta (Genetta genetta) i rossegadors. Les garrofes representen una important font d’aliment de 

la que en gaudeixen el ratolí domèstic (Mus musculus), el ratolí de bosc (Apodemus sylvaticus), la 

rata negre (Rattus rattus), l’esquirol (Sciurus vulgaris) entre els mamífers; i d’ocells, la garsa (Pica 

pica), el gaig (Garrulus glandarius), la cotorreta argentina (Myiopsitta monachus), i la cotorreta grisa 

(Psittacus erithacus) (BOADA,M. 2011) 

Aprofitaments antròpics 

Al tractar-se d’una espècie que pot viure en sòls força degradats i degut a la seva resistència als 

incendis forestals, els garrofers són arbres adients per a repoblar muntanyes, conferint protecció al 

sol front l’erosió. Es tracta d’una espècie al·loctona, introduïda per a les seves aplicacions, tot i que 

es pot dir que ja es tracta d’una espècie naturalitzada. 

Actualment la garrofa s’utilitza com a aliment per al bestiar, bé directament pasturant d’enterra 

(porcs i ovelles) o capolada i separada del pinyol (cavalls). Així doncs, les beines s'utilitzen tal qual 

com a farratge per al bestiar pel seu elevat contingut en hidrats de carboni i proteïnes. Les beines 

són dolços i produeixen un xarop que s'ha utilitzat com a edulcorant. Un cop mòltes, produeixen una 

farina que s'utilitza com a substitut de la xocolata. La farina és una magnífica font d'alcohol produint 

per fermentació 160 g d'alcohol per kg. Les llavors són extremadament dures, però un cop triturades 

contenen un 30-40% de polisacàrids de galactana, que s'utilitza com estabilitzant i espessidor en la 

indústria de l'alimentació. 

Des del punt de vista medicinal, pel seu contingut en tanins s'utilitza per al tractament de la diarrea. 

Els tanins del garrofer són insolubles en aigua, pel que no reaccionen amb les proteïnes com passa 

amb altres tanins. No obstant això neutralitzen les toxines bacterianes i impedeixen el creixement 

d'aquestes, havent estat utilitzat durant segles per curar la diarrea. També té propietats diürètiques. 

En els últims anys, les propietats medicinals del garrofer s'han vist ampliades en descobrir les seves 

propietats antihelmíntiques, sedants i, en particular antioxidants a nivell intestinal, amb capacitat per 

neutralitzar els productes carcinògens que es desenvolupa en el còlon humà. La farina extreta de la 

polpa és astringent, antidiarreic. La goma, per la seva riquesa en galactomans té un efecte 

segrestant (forma un gel viscós que retarda l'absorció de lípids i glúcids), un efecte de increment de 

volum (augmenta la repleció de l'estómac i prolonga la sensació de sacietat) i un efecte laxant 

emol·lient, per el mucílag, i ajuda a la prevenció de l'arteriosclerosi. La garrofa també es fa servir en 

la fabricació de la coberta digestible de les càpsules de medicaments. 

El fruit verd s'ha utilitzat popularment com antifúngic. S'usen els fruits com ara la polpa seca i les 

llavors. La polpa es pot prendre en cocció amb aigua, llet, o en les farinetes. Amés, és un arbre 

fixador de nitrogen atmosfèric. La seva fusta s'utilitza, per la seva qualitat, en ebenisteria. 
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8.1.7.2 Fitxes d’inventari i informes valoratius 

A continuació es mostra la fitxa i informe valoratiu de l’exemplar més destaclable del conjunt 

remarcable de garrofers inventariat del municipi de Sitges. 

 Garrofer de la Madriguera (9) 

L’exemplar de garrofer inventariat forma part del conjunt de garrofers de la Madriguera, 

d’un total de 20 individus, que es troba al marge dret, en sentit Sitges, del tram final de la 

Ctra. a Sant Pere de Ribes, arribant a la confluència amb l’Avinguda del migdia 

conformada per una rotonda de nova construcció que funciona d’enllaç entre els diferents 

accessos al municipi. Així que els exemplars del conjunt es distribueixen al llarg d’uns 300 

metres d’aquesta via i a un costat i l’altre d’aquest enllaç. La distribució d’aquest no és 

absolutament lineal, sinó que es troben en conjunts més o menys separats entre ells, amb 

diferent amplada del marge ocupat. 

La via on es troben és força transitada i molt antropitzada, en un entorn força degradat 

amb presència de residus i abundant vegetació ruderal. Els garrofers que formen part del 

conjunt es diferencien entre ells pel seu estat fitosanitari, gaudint alguns de molt bon estat, 

i d’altres, en un pitjor estat, per nombroses fractures i bonys al tronc i, especialment, 

nombroses ferides provocades per podes mal executades amb indicis de putrefacció. Per 

tot plegat, hi ha una elevada presència d’insectes. Independentment de l’estat dels 

exemplars, el conjunt ofereix una visió d’una zona amb densa vegetació que millora 

l’aspecte de la via que resegueixen, proporcionant certa naturalització de la zona.  

 

Figura 8.2 Garrofers que formen part del conjunt de la Madriguera. Font: pròpia. 
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Informe valoratiu de l’estat del Garrofer de la Madriguera (9) 

Localització i accés 

Els garrofers es troben situats al primer tram del carrer Madriguera. Per arribar-hi, des del centre del 

municipi s’agafa la Ronda del Migdia en direcció a la carretera B-211 de Sant Pere de Ribes a 

Sitges, fins arribar al carrer Madriguera, a la tercera sortida de la rotonda. 

L’accessibilitat per arribar-hi es bona tant si es va a peu com en vehicle motoritzat. Aquest últim 

però, té el problema de l’aparcament, ja que en el mateix carrer i als adjacents hi ha molt poques 

places pels vehicles. 

Entorn natural 

Els garrofers es troben en una zona bastant degradada i mal cuidada, amb residus dispersos i 

excrements de gos. La superfície està molt denudada, amb una cobertura d'un 20-30 % de gespa. 

No té exemplars d’altres espècies al voltant. 

Entorn humà i freqüentació antròpica 

Estan en una zona molt transitada, en una de les entrades al municipi de Sitges, i es troben davant 

de cases residencials, per la qual cosa té una freqüentació antròpica molt elevada. L’accés és lliure 

i no té cap protecció per a que la gent no pugui arribar a ells. Amés, els garrofers donen l’aspecte 

d’abandonament, estant mol poc cuidats.  

Aspectes morfològics i afeccions a destacar 

Presenta una alçària molt bona, dintre de la mitja, però un vol de canó bastant inferior així com una 

capçada un xic inferior però degut principalment a la poda que ha patit. El trobem podat i vertical. 

Presenta un tronc múltiple (tres), parcialment sòlid, amb capçada parcial però cobertura foliar 

sencera. L’estat de l’escorça no és molt bo, estant precàriament enganxada en tot l’arbre. Presenta 

algunes àrees de putrefacció blanca, algun orifici  i un sol bony. També s’observa fusta morta. En 

quant als fongs, no s'ha pogut observar la seva presència ni en el propi individu ni en el seu entorn 

més proper. Però sí que presenta líquens a la superfície del tronc i molses. Les fulles són de color 

verd fosc, compostes, alternes, imparipinnades i senceres. La flor és de color crema i el fruit negre. 

Broten a mitjans de primavera. El tronc és llis i de color marró-vermellós.  

Context històric i cultural, usos tradicionals 

No té cap ús tradicional ja que és bàsicament un arbre ornamental. No obstant, és molt resistent a 

la contaminació urbana i té una velocitat de creixement lenta amb una longevitat elevada. Amés, és 

adient per repoblar muntanyes, per protegir el sòl de l’erosió i per la seva resistència als incendis 

forestals. És una espècie invasora, i el fruit és apreciat en gastronomia.  

Gestió actual 

En un primer moment, l’any 2005,  l’ajuntament va contractar una empresa especialitzada en 

arbocultura anomenada ARBORIST  per tal de gestionar de la millor manera possible aquells arbres 
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més remarcables del municipi. Posteriorment, amb el canvi de govern es va deixar de banda i 

actualment és la brigada municipal qui s’ocupa de la gestió de tot l’arbrat del municipi, sense 

diferenciar-ne aquells que es troben inclosos en el catàleg (considerats remarcables i per tant 

necessiten una gestió més acurada de la resta per tal de garantir-ne la seva conservació) dels que 

no hi són. 

Raó de remarcabilitat 

Per les seves dimensions, perquè són autòctons i per l’homogeneïtat del conjunt es dota als 

Garrofers de la Madriguera com a singulars. Amés, es confia que a curt termini, l’administració 

l’incorpori a les figures de protecció existents. 

Estat de conservació i importància socioambiental 

Els Garrofers de La Madriguera presenten un estat vital baix, amb una expectativa de vida mitjana, 

degut en part a la forta antropització de la zona, però també per les nombroses afeccions que 

presenta. 

L’alta accessibilitat els hi ha suposat una freqüentació humana excessiva. És senzill arribar-hi, en 

tant que el trajecte es pot realitzar en vehicle motoritzat, i a peu perquè no presenta barreres 

naturals ni artificials que restringeixin el camí. 

Els garrofers presenten uns impactes negatius mitjans amb tendència a alts. Es troben situats en 

una zona molt poc tranquil·la degut al trànsit de vehicles. Amés, s’hi troben molts residus. Algunes 

de les afeccions més importants són l’estat precari de l’escorça, la quantitat de fusta morta present, 

i alguns orificis i ferides. 

La funció ecològica és mitjana tot i la fauna associada, ja que l’entorn natural no es massa bo per la 

seva situació i per la presència d’alguns elements antròpics. Trobem moltes branques mortes a la 

base de la capçada i la presència de rebrots a la base d’alguns dels arbres.  

El valor sociocultural és baix perquè no presenta cap característica que li atorgui interès en aquest 

àmbit. 

La qualitat de la gestió és baixa ja que tot i que el conjunt està inclòs en el Catàleg de l’Ajuntament 

de Sitges, no existeixen indicis d’intervenció, apart de la poda, i podria presentar un estat de 

conservació més elevat. Per això, s’hauria de supervisar-ne la seva evolució i garantir-ne la seva 

preservació per a les generacions futures.
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8.1.8 Iuca (Yucca elephantipes) 

8.1.8.1 Introducció a l’espècie 

Nom popular: Iuca 

Nom científic: Yucca elephantipes 

Família: Agavàcies 

Distribució geogràfica 

Arbre originari de el Salvador i Guatemala. Es troba de forma natural en el sud de Mèxic i Amèrica 

Central. Es planta com a arbre ornamental en molt països. 

Descripció botànica 

Arbre angiosperma de fins a 12 metres d’alçada i de 5-8 metres de diàmetre. Té un creixement lent 

formant un tronc gruixut i aspre que es ramifica des de la seva base. La seva escorça és, en un 

inici, bruna-grisàcia i quasi llisa, sent més tard, aspra, rugosa i fibrada. Les fulles son perennes, 

rígides, lanceolades amb els marges finament serrats. Poden mesurar 1-2 metres de longitud i 8 cm 

d’ample. Són de color verd fosc brillant. Les flors són de color blanc, de forma acampanada i la seva 

floració es produeix des de l’estiu fins a la tardor. Pel que fa als fruits, són baies blanquinoses o 

groguenques 

Requeriments de l’espècie 

La iuca és una planta ornamental que és sensible a les baixes temperatures, suportant només fins 

els 7º C. Necessita llum solar durant algunes hores al dia. El sòl ha d’estar ben drenat i no gaire 

empobrit. 

Aprofitaments antròpics 

Té un gran valor ornamental degut a la seva forma majestuosa i es pot cultivar en exteriors com en 

interiors. És ideal per jardins amb baix manteniment i xeròfils. Està adaptada pel cultiu en jardins 

vora el mar. Els pètals i els brots tendres són utilitzats com a verdura mentre que les seves fibres 

s’utilitzen en la indústria tèxtil. La seva flor, el “izote” és la flor nacional de El Salvador i a més 

comestible. 

8.1.8.2 Fitxes d’inventari i informes valoratius 

A continuació es mostra la fitxa i l’informe valoratiu de l’estat de l’exemplar remarcable de Iuca 

inventariat: 

 Iuca de Llevantina (10)
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Informe valoratiu de l’estat de la Iuca de Llevantina (10) 

Localització i accés 

La Iuca es troba situada a 22 metres d’altitud respecte el nivell del mar, en una rotonda a l’entrada 

del barri La Llevantina. 

Per arribar-hi des del centre del municipi s’agafa la Ronda del Migdia fins arribar a la plaça 

Vilafranca, agafant a mà esquerre l’Avinguda de les Flors que al final d’aquesta s’enllaça amb la 

carretera de les Costes, on s’arriba a la C-31 en direcció a Barcelona. Si es segueix recte al llarg 

d’aquesta carretera fins arribar a la primera rotonda i es surt a la quarta sortida es troba l’exemplar 

de la Iuca. 

Entorn natural 

A la base de la Iuca s’hi troba el sòl cobert de gespa i al seu entorn s’hi troba altres espècies 

arbòries com són la parietària (parietaria officinalis), amb un xiprer (Cupressus semprervirens), un 

Tamariu (Tamarix gallica), un pitosporo (Pittosporum tobira). 

Entorn humà i freqüentació antròpica 

Es troba situada en una rotonda a l’entrada del barri de La Llevantina, aquest barri és a les afores 

del municipi, coincidint a l’entrada o sortida del municipi, per tant té molta circulació viaria de 

vehicles motoritzats al seu entorn més proper i com a conseqüència contaminació atmosfèrica i 

partícules en suspensió al seu voltant.  

Aspectes morfològics i afeccions a destacar 

Arbre amb un tronc aparentment sòlid, dividit en 6 i dret. La capçada és complerta amb una 

cobertura completa i un perfil amb cobertura foliar sencer. L’escorça està despresa en 2 dels 6 

troncs.   

Hi ha putrefacció esquerdat negre al llarg del tronc, a més de ferides obertes per poda i algunes de 

ja cicatritzades. No presenta fongs ni epífits al llarg del tronc ni a les seves branques.  

Context històric i cultural, usos tradicionals 

Aquest exemplar va ser plantat en la construcció de la rotonda per a usos ornamentals degut a la 

seva forma majestuosa,  a més, és una planta molt ben adaptada a les condicions que es donen 

prop del mar i de fàcil i baix manteniment.  

Gestió actual 

En un primer moment, l’any 2005,  l’ajuntament va contractar una empresa especialitzada en 

arboristeria anomenada ARBORIST Serveis d’arboricultura, S.L. per tal de gestionar de la millor 

manera possible aquells arbres més remarcables del municipi. Posteriorment, amb el canvi de 

govern es va deixar de banda i actualment és la brigada municipal qui s’ocupa de la gestió de tot 

l’arbrat del municipi, sense diferenciar-ne aquells que es troben inclosos en el catàleg (considerats 
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remarcables i per tant necessiten una gestió més acurada de la resta per tal de garantir-ne la seva 

conservació) dels que no hi són. 

Raó de remarcabilitat 

Les principals raons de singularitat d’aquest exemplar són l’expectativa de vida, l’estètica i la raresa 

que aquesta espècie presenta, a més del fàcil i ràpid creixement formant amb pocs anys un arbre 

de dimensions considerables. 

Estat de conservació i importància socioambiental 

La iuca es troba en un estat vital alt ja que presenta una molt bona morfologia i no s’hi troben 

afectacions importants que afectin directament el seu estat fitosanitari. 

L’accés és alt, ja que es troba en una zona urbana, tot i situar-se a les afores del nucli del municipi.  

Per tant, la seva accessibilitat es veu limitada per arribar-hi a peu des del centre de Sitges, però no 

per arribar-hi amb vehicle motoritzat, ja que quan s’enllaça amb la carretera C-31 no hi és permès la 

circulació de vianants. 

La seva funció ecològica és baixa degut a la morfologia de la capçada que és de petites 

dimensions, però sobretot perquè es troba en una zona molt antropitzada i amb molta freqüència de 

trànsit, cosa que no proporciona tranquil·litat perquè la fauna s’hi pugui instal·lar.  

El valor sociocultural que aquesta té és baix ja que és una planta ornamental i no presenta cap 

lligam amb els habitants del barri de La Llevantina. 

Els impactes negatius que aquesta ha de suportar es consideren baixos, ja que està sola i per tant 

no té competència pels recursos amb cap altre espècie vegetal però si que té una alta contaminació 

en el seu entorn degut a l’elevada circulació que s’hi dóna en el lloc on es troba. 

La qualitat de la gestió és mitjana, en part per les característiques de la pròpia espècie, ja que és 

una planta molt resistent i que necessita poc manteniment per tal de sobreviure i desenvolupar-se 

bé.
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8.1.9 Lledoner (Celtis australis) 

8.1.9.1 Introducció a l’espècie 

Nom comú: Lledoner 

Nom científic: Celtis australis 

Família: Ulmàcies 

Distribució geogràfica 

Habita en barrancs i en les riberes de rius i rierols, sent citat com a espècie dels boscos de vega 

mixts mediterranis, alberedes hidròfiles i omedes, sempre de climes temperats. No sol formar 

bosquets, apareixent generalment aïllat sobre sòls solts i frescs, fins i tot pedregosos, 

independentment de la seva naturalesa calcària o silícia. 

Està molt estès a la regió mediterrània i el sud-oest d'Àsia. A Espanya és relativament freqüent en 

tot el vessant mediterrani, a Andalusia Occidental i a Extremadura, i menys abundant a Castella la 

Manxa i Aragó, apareixent a Madrid al sud-est, i a Castella i Lleó, en goles de la cara Sud de 

Gredos i en els arribis del Duero. 

Descripció botànica 

El lledoner és un arbre caducifoli que pot arribar a mesurar entre 20-25 m d’alçada. El seu diàmetre 

generalment oscil·la entre els 8 i 10 m.  

És un arbre de forma arrodonida amb la copa regular, densa i ombrívola. El seu tronc és recte i 

l’escorça és grisa i llisa, semblant a la del faig, sense estries o esquerdes marcades. Les seves 

fulles, de 5 a 15 cm de llarg,  són caduques i delicadament dentades. Tenen un color verd fosc i són 

rugoses per l’anvers i peludes pel revers.  

El fruit, anomenat lledó, té forma de cirera. És verd al principi i, en madur, es torna marró fosc o 

negre. La polpa és comestible i té un sabor dolç. És una drupa carnosa d’aproximadament 1cm de 

diàmetre. Els fruits estan madurs a finals d’estiu. Creix solitari sobre llargs peduncles en les aixelles 

de les fulles. Les flors són inconspícues (poc aparent) i hermafrodites amb gineceu de 2 carpels 

soldats, estigmes sèssils i divergents. Són flors solitàries i axil·lars, amb periant de 4-5 peces 

sepaloides i de color groc verdós. Floreix entre març i abril. 

Requeriments de l’espècie 

Es cria en regions de clima suau, principalment sobre sòls solts i una mica frescos, tant àcids com 

calcaris, apareixent fins i tot entre les mateixes roques en barrancades i vessants pedregosos. Puja 

fins a 1.200 m d'altitud. És un arbre bastant tolerant a tot tipus de sòls, encara que es desenvolupa 

millor en els solts i frescos i mostra indiferència respecte el pH. Resisteix bé la sequera i la calor, 

però no el fred. D'aquesta espècie s'alimenten les larves del lepidòpter Hestina persimilis. 
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Fauna associada 

La fauna que s’alimenta del fruit del lledoner és la merla (Turdus merula), la griva (Turdus 

viscivorus), el tord (Turdus philomelos), el gaig (Garrulus glandarius), el tudor (Columba palumbus); 

i en quant als mamífers, la rata negre (Rattus rattus), el ratolí de bosc (Apodemus sylvaticus), el 

ratolí domèstic (Mus musculus) i l’esquirol (Sciurus vulgaris). 

Aprofitaments antròpics 

Els romans nobles apreciaven el lledoner per decorar els seus jardins. S'explica que l'orador Lucio 

Craso tenia sis lledoners al jardí de casa al Palatinado i els tenia tant afecte que només va acceptar 

vendre quan els arbres fossin exclosos del tracte. En les famílies tradicionals de Catalunya hi ha el 

costum de plantar un lledoner cada vegada que neix un primogènit (que és el que heretarà les 

propietats familiars). 

Les fulles i especialment els fruits verds del lledoner s'han usat en medicina popular, en forma de 

cocció, com astringent, per tractar la disenteria i el flux menstrual molt abundant. La fusta és molt 

elàstica, flexible, compacta, d'albeca blanca grogosa i duramen marró-grisenc amb anells de 

creixement no molt marcats. Per la seva tenacitat i elasticitat, ha estat molt apreciada per fer anelles 

per bótes, cisternes, peces de carros, cadires de mans, rems, esquís, gaiatos, i sobretot és clàssica 

la seva utilització per les forques amb les quals es avantatgen i es maneja la parva en l'era. Aquesta 

última aplicació ha donat origen a una indústria artesanal a la Comunitat Valenciana, Catalunya i 

Aragó. 

Se solen tallar les branques més rectes als cinc, sis o set anys, se'ls dóna la figura desitjada a la 

calor d'un forn per estovar les fibres i es lliguen perquè conservin la forma en refredar, després es 

poleixen i s'allisen i queden llistes per vendre. Eren famoses les forquilles, forques i forques que 

fabricaven els de la vall de Cofrents a Valencia. La fusta és també bona per cremar i fabricar carbó. 

Teofrasto la inclou entre les fustes bones per tallar escultures i l'associa a la del boix per ser pesada 

i de gra fi. 

També es troba entre les fustes d'ús comú en les antigues talles gregues. Les fulles i brots tendres 

de l'ànima es fan servir de farratge a l'hivern. És a més un arbre ornamental de gran bellesa, ideal 

per a alineacions, que adquireix aviat una gran corpulència i que pot viure fins a 5 o 6 segles, 

encara que els exemplars anyencs es tornen a vegades una mica perillosos per la possibilitat que 

es trenqui alguna branca pesada.  

També s'ha cultivat el lledoner per a formar tanques vives, així com per servir de suport a les 

parres. Els fruits dels lledoners són comestibles, de gust dolç i agradable, encara que de poca 

substància. Els nens solien menjar-los amb gust per utilitzar després els ossos com a projectil de 

sarbatana. L'arrel i el tronc s'han usat per a adobar les pells. 

8.1.9.2 Fitxes d’inventari i informes valoratius 

A continuació es mostra la fitxa i l’informe valoratiu de l’estat de l’exemplar de lledoner remarcable 

inventariat del municipi de Sitges, situat a l’àmbit urbà d’aquest. 

 Lledoner de Poble Sec (11)
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Informe valoratiu de l’esta del Lledoner de Poble Sec (11) 

Localització i accés 

El lledoner es troba situat a un dels laterals de l’Avinguda de les Flors. Per arribar-hi, des del centre 

del municipi s’agafa la Ronda del Migdia en direcció al mar, i es pren a mà esquerre l’Avinguda de 

les Flors fins a arribar a la plaça Isabel Júlia. 

L’accessibilitat per arribar-hi es bona tant si es va a peu com en vehicle motoritzat. Aquest últim 

però, té el problema de l’aparcament, ja que en el mateix carrer i als adjacents hi ha poques places 

pels vehicles. 

Entorn natural 

Comparteix entorn amb l’heura, fins i tot, un dels troncs està cobert d’aquesta planta enfiladissa. 

També creix parietària a la vora de l’arbre. 

Entorn humà i freqüentació antròpica 

L’Avinguda on es troba és bastant principal i es paral·lela a les vies del tren, per la qual cosa té una 

freqüentació antròpica elevada. L’accés és lliure i no té cap protecció per a que la gent no pugui 

arribar a ell. Amés, aquesta zona dona l’aspecte d’abandonament, amb una sèrie de cartrons, 

mantes i recipients líquids darrera de l’arbre. També hi ha una paperera a prop de l’arbre. Està al 

costat d’un mur que limita amb les vies del tren. 

Aspectes morfològics i afeccions a destacar 

Presenta una bona alçària compresa dintre del rànquing de la seva espècie de Catalunya amb un 

vol de canó bastant elevat però amb la capçada bastant més petita que la mitja. El trobem amb el 

tronc dividit però vertical. Presenta un tronc múltiple (tres), parcialment sòlid, amb capçada 

completa i cobertura foliar també sencera. L’estat de l’escorça és bo en tot l’arbre però es veuen 

guixades en ella. Presenta algunes ferides cicatritzades i dos bonys. També s’observa fusta 

caiguda. En quant als fongs, epífits i hemiparàsits, s’observen enfiladisses i alguns fongs de color 

verd. Les fulles són de color verd, simples, alternes, pinnades i ovalserrades. La flor és de color 

groc-verdós i el fruit verd-negre. Broten a principis de la primavera. El tronc és llis i de color gris. 

Context històric i cultural, usos tradicionals 

S'urbanitzà, vers la dècada del 1940, el nucli del Poble Sec, amb una plaça dedicada al Dr. Pérez 

Rosales, ornada amb escultures, o amb l'Hospital de Sant Joan Baptista amb una capella on es 

venera un retaule del segle XVI, atribuït a Jaume Forner, que representa Maria entre el Pare Etern i 

sant Joan. En aquest sector hi ha el carrer dels Pins Bens, lloc on s'emplaçaren les bateries dels 

homes de Felip IV de Castella durant el setge del 1649. El Poble Sec inclou també la zona dels 

Ametllers, edificada en la dècada del 1990. La línia del ferrocarril, inaugurat el 1881, separa el 

Poble Sec del nucli de la vila. 

No té cap ús tradicional ja que és bàsicament un arbre ornamental però és resistent a la 

contaminació urbana i industrial i té una velocitat de creixement mitjana i una longevitat elevada. És 
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adient per protegir el sòl de l’erosió, fa de pantalla pel vent. És interessant l’estructura de brancatge 

a l’hivern. El fruit s’utilitza en gastronomia. 

Gestió actual 

En un primer moment, l’any 2005,  l’ajuntament va contractar una empresa especialitzada en 

arboristeria anomenada ARBORIST  per tal de gestionar de la millor manera possible aquells arbres 

més remarcables del municipi. Posteriorment, amb el canvi de govern es va deixar de banda i 

actualment és la brigada municipal qui s’ocupa de la gestió de tot l’arbrat del municipi, sense 

diferenciar-ne aquells que es troben inclosos en el catàleg (considerats remarcables i per tant 

necessiten una gestió més acurada de la resta per tal de garantir-ne la seva conservació) dels que 

no hi són. 

Raó de remarcabilitat 

Per les seves dimensions, pel seu triple tronc, pel seu port i per estètica es dota al Lledoner de 

Poble Sec com a singular. Amés, es confia que a curt termini, l’administració l’incorpori a les figures 

de protecció existents. 

Estat de conservació i importància socioambiental 

El Lledoner de Poble Sec presenta un estat vital mitjà, amb tendència a alt. Té una expectativa de 

vida alta tot i la seva localització en una zona fortament antropitzada. En general, no ha patit 

afeccions importants que facin disminuir aquest paràmetre. 

L’alta accessibilitat li ha suposat una freqüentació humana excessiva. És senzill arribar-hi, en tant 

que el trajecte es pot realitzar en vehicle motoritzat, i a peu perquè no presenta barreres naturals ni 

artificials que restringeixin el camí. 

El lledoner presenta uns impactes negatius mitjans amb tendència alta. Algunes afeccions que 

presenta són les pintades a l’escorça junt amb algun bony i una ferida molt gran al llarg de tot el 

tronc. L’arbre està rodejat d’excrements i presenta plomes a algunes fulles. Amés, just pel seu 

costat hi passen les vies del tren. 

La funció ecològica és baixa per la seva mala situació i a que l’entorn natural no es massa bo degut 

a alguns elements antròpics presents, sobretot les vies del tren i el mur tant pròxim a l’individu, així 

com a una sèrie de residus al peu de l’arbre. 

El valor sociocultural és baix perquè no presenta cap característica que li atorgui interès en aquest 

àmbit. 

La qualitat de la gestió és baixa ja que, tot i el seu bon estat sanitari i que està inclòs en el Catàleg 

de l’Ajuntament de Sitges, no existeixen indicis d’intervenció, podent presentar un estat de 

conservació molt més elevat. Per això, s’hauria de supervisar-ne la seva evolució i garantir-ne la 

seva preservació per a les generacions futures. 
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8.1.10 Lledoner xinès (Celtis sinensis) 

8.1.10.1 Introducció a l’espècie 

Nom comú: Lledoner xinès, lledoner de Xina 

Nom científic: Celtis sinensis 

Família: Ulmàcies 

Distribució geogràfica 

Es troba de forma natural a les vessants, a una alçada de 100-1500 m a Anhui, Fujian, Gansu, 

Guangdong, Guizhou, Henan, Jiangsu, Jiangxi, Shandong, Zhejiang, i Sichuan, províncies de la 

Xina, així com al Japó, Taiwan, i Corea. El seu origen s’estén des d’Àsia Occidental, zona 

mediterrània i Amèrica. És una espècie introduïda a Amèrica del Nord. Aquesta, està declarada una 

mala herba nociva en moltes parts de l'est d'Austràlia. 

Descripció botànica 

El lledoner xinès és un arbre caducifoli de 15-20 m d'alçada, amb l'escorça grisenca, llisa o 

lleugerament rugosa, i la copa gran i arrodonida i estesa. Té un tronc curt i les branques inferiors 

són horitzontals, arribant a pendular en exemplars molt vells. La seva fusta és molt rígida. 

Les seves fulles són simples i alternes, de color verd fosc brillant, mentre que el revers és més 

pàl·lid, una mica verd clar, amb pèls diminuts de color marró groguenc quan són joves. Tenen dos 

nervis laterals i un de central molt marcats. Tenen forma acuminada i les vores són serrades. És un 

arbre que arriba a una gran densificació de fulles, al mateix temps que durant l'hivern, en tenir poca 

saba les branques es poden trencar fàcilment en tractar de doblegar. El fruit és una drupa globosa 

de 5-7 (8) mm de diàmetre. Es troben en l’aixella de les fulles i són de color marró vermellós en la 

maduresa (grocs en algunes varietats), acabant essent negres, amb un peduncle de 4-10mm de 

longitud. L’os és blanquinós i més o menys globós. Normalment maduren a l’estiu, romanent en 

l’arbre fins a l’hivern.  

Les flors són poc vistoses, poc aparents. Les masculines les trobem en fascicles axil·lars i les 

femenines normalment solitàries. El calze sol ser amb 4 lòbuls, ciliats, d’uns 2mm de llar. Els 

estams són amb filaments d’uns 2mm de longitud. La floració es produeix entre març i abril, i la 

fructificació al setembre-octubre. 

Requeriments de l’espècie 

Necessita una bona il·luminació, per la qual cosa s'ha de mantenir a ple sol, evitant però les 

exposicions prolongades durant el període de més calor. A l'hivern necessita protecció de les 

gelades fortes. Requereix sòls argilosos o arenosos, millor humits però ben drenats, de 

lleugerament alcalins a àcids, suportant un cop establert una mica de sequera.  Serveix d'aliment a 

les larves del lepidòpter Hestina mena. És tracta d’un arbre longeu i de relatiu ràpid creixement. 
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Fauna associada 

La fauna que s’alimenta del fruit del lledoner és la merla (Turdus merula), la griva (Turdus 

viscivorus), el tord (Turdus philomelos), el gaig (Garrulus glandarius), el tudor (Columba palumbus); 

i en quant als mamífers,  la rata negre (Rattus rattus), el ratolí de bosc (Apodemus sylvaticus), el 

ratolí domèstic (Mus musculus) i l’esquirol (Sciurus vulgaris). 

Aprofitaments antròpics, usos tradicionals 

El lledoner xinès és usat com a planta ornamental als jardins de l'est d'Àsia. És tracta d’una espècie 

idònia per a arbre d'alineació, suportant el trasplantament. Es tracta d’una espècie resistent a la 

contaminació urbana i industrial, i és adient per protegir el sòl de l’erosió, a banda de fer 

d’apantallament vers al vent Es multiplica per llavors, que s'han de recollir quan estan ben madures, 

i per estaquetes. Les llavors poden emmagatzemar-se per 1-2 anys, però han estratificar 2-3 mesos 

abans de la sembra. La fusta és dura i generalment només s'utilitza en la fabricació de mànecs 

d'eines de conreu. 

8.1.10.2 Fitxes d’inventari i informes valoratius 

A continuació es mostra la fitxa i informe valoratiu de l’exemplar més destacable del conjunt 

remarcable inventariat del municipi de Sitges: 

 Lledoner xinès del Vinyet (12) 

L’exemplar inventariat forma part d’un conjunt de lledoners del Vinyet, de 6 individus més 

de la mateixa espècie disposats en dues fileres paral·leles (dues fileres de 3 individus) i 

conformant un passeig. Els sis individus del conjunt són pràcticament del mateix port, amb 

alçaries similars. Es troben dins d’un parc d’una urbanització molt tranquil·la i popers al 

santuari de la Mare de Déu del Vinyet. Es tracta s’una zona força antropitzada, recoberta 

en gran part d’asfalt; no obstant, tots els exemplars del conjunt gaudeixen de bon estat. 

 

Figura 8.3 Vista general del conjunt de lledoners xinesos del Vinyet. Font: pròpia. 
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Informe valoratiu de l’estat del Lledoner Xinès del Vinyet (12) 

Localització i accés 

El lledoner xinès es troba situat al Parc del Vinyet, al carrer Antoni Muntanyola. 

Per arribar-hi, des del centre del municipi s’agafa la Ronda del Migdia en direcció al mar, i es pren a 

mà dreta el carrer Gabriel Pallares, seguint pel carrer Frederic Montornès Pino fins arribar al carrer 

d’Anselm Clavé a mà esquerra. Es segueix per aquest carrer fins a la intersecció amb l’Avinguda 

Mare de Déu del Vinyet, que condueix fins al santuari del Vinyet prenent a mà esquerre carrer 

Antoni Muntanyola. 

L’accessibilitat per arribar-hi es bona tant si es va a peu com en vehicle motoritzat. Amés, aquest 

últim no té cap problema d’aparcament ja que el parc es troba en una zona apartada del nucli de la 

ciutat i s’hi pot aparcar en pràcticament tots els carrers. 

Entorn natural 

Es troba situat a l’entrada del parc i comparteix espai amb altres lledoners i algun pi blanc (Pinus 

halepensis). Cada un dels exemplars es troba situat en un parterre individual. 

Entorn humà i freqüentació antròpica 

El parc on es troba està a les afores del nucli urbà, en una zona molt tranquil·la amb poca afluència 

de vehicles motoritzats, per la qual cosa no té molta freqüentació antròpica. L’accés és lliure i no té 

cap protecció per a que la gent no pugui arribar a ell. Amés, el parc es troba al costat del santuari 

del Vinyet. Dins del parc hi ha una zona per a jugar a bàsquet i hi ha varies papereres. 

Aspectes morfològics i afeccions a destacar 

Presenta una alçària de 7,4 metres, la qual no és massa significativa ja que poden créixer fins als 

20 metres, i un vol de canó inferior a la mitja de la seva espècie. La seva capçada també presenta 

unes mesures poc significatives degut principalment a la poda que ha patit. El trobem podat i 

vertical. Presenta un únic tronc, aparentment sòlid, amb capçada completa però cobertura foliar 

quasi sencera. L’estat de l’escorça no és molt bo, estant completament despresa en tot l’arbre. No 

presenta putrefacció, ni ferides, ni orificis i presenta un sol bony. També s’observa algun flux 

d’escorça sec. En quant als fongs, epífits i hemiparàsits, no s'ha pogut observar la seva presència ni 

en el propi individu ni en el seu entorn més proper. Les fulles són de color verd, simples, alternes, 

pinnades i ovalserrades. La flor és de color groc-verdós i el fruit verd-negre. Broten a principis de 

primavera, després de la floració. El tronc és llis i de color gris fosc. 

Context històric i cultural, usos tradicionals 

Aquest  conjunt d’arbres es va plantar al Parc del Vinyet l’any 1916. Davant del parc es troba el 

santuari del Vinyet, abans a ponent de la vila i ara integrat en la zona urbanitzada del mateix nom, 

prop de la carretera a Vilanova, que es troba documentat des del 1174. 

No té cap ús tradicional ja que és bàsicament un arbre ornamental. No obstant, és un arbre 

resistent a la contaminació urbana i industrial. Té una velocitat de creixement mitjana i una 
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longevitat elevada. És adient per protegir el sòl de l’erosió, fa de pantalla pel vent. És interessant 

per l’estructura del brancatge a l’hivern. 

Gestió actual 

En un primer moment, l’any 2005,  l’ajuntament va contractar una empresa especialitzada en 

arboristeria anomenada ARBORIST  per tal de gestionar de la millor manera possible aquells arbres 

més remarcables del municipi. Posteriorment, amb el canvi de govern es va deixar de banda i 

actualment és la brigada municipal qui s’ocupa de la gestió de tot l’arbrat del municipi, sense 

diferenciar-ne aquells que es troben inclosos en el catàleg (considerats remarcables i per tant 

necessiten una gestió més acurada de la resta per tal de garantir-ne la seva conservació) dels que 

no hi són. 

Raó de remarcabilitat 

Per l’homogeneïtat del conjunt i per la seva raresa es dota al Lledoner xinès del Vinyet com a 

singular. Amés, es confia que a curt termini, l’administració l’incorpori a les figures de protecció 

existents. 

Estat de conservació i importància socioambiental 

El conjunt de Lledoner xinès del Vinyet presenta un estat vital mitjà, amb una expectativa de vida 

alta, degut a algunes afeccions que ha patit, tot i que el conjunt es troba en força bon estat i no 

presenta un excés d’elements antròpics. 

L’alta accessibilitat no li ha suposat una freqüentació humana excessiva. És senzill arribar-hi, en 

tant que el trajecte es pot realitzar en vehicle motoritzat, i a peu perquè no presenta barreres 

naturals ni artificials que restringeixin el camí. 

El conjunt de lledoner xinès presenta uns impactes negatius mitjans degut en part, a la zona on es 

troba. Les afeccions que li resten valor a aquest paràmetre són les pintades que presenta a 

l’escorça junt amb petits fluxos d’escorça. Amés, l’escorça es troba despresa en tot l’arbre i 

l’individu es troba pròxim a una pista de bàsquet. 

La funció ecològica és baixa amb tendència a mitjana, tot i trobar-se en un entorn natural bastant bo 

i que tot el conjunt al que pertany té un estat vital considerable. S’observa molta matèria orgànica 

morta de les seves pròpies fulles caigudes al terra. 

El valor sociocultural és baix perquè no presenta cap característica que li atorgui interès en aquest 

àmbit. 

La qualitat de la gestió és mitjana ja que tot i que el conjunt es troba en bon estat i està inclòs en el 

Catàleg de l’Ajuntament de Sitges, no existeixen indicis d’intervenció, i podria presentar un estat de 

conservació més elevat tenint en compte el seu bon estat actual. Per això, s’hauria de supervisar-ne 

la seva evolució i garantir-ne la seva preservació per a les generacions futures.



Estudi dels arbres i conjunts remarcables del municipi de Sitges 

8.Inventari: arbres i conjunts urbans 

147 

8.1.11 Margalló (Chamaerops humilis) 

8.1.11.1 Introducció a l’espècie 

Nom comú: Margalló, palmereta 

Nom científic: Chamaerops humilis 

Família: Arecàcies 

Distribució geogràfica 

El margalló es troba a la regió mediterrània occidental. a més de a les illes de Mallorca, Menorca i 

Eivissa, s'estén per totes les províncies costaneres, des de Catalunya fins a prop de la 

desembocadura del Tajo, penetrant cap a l'interior per la vall del Guadalquivir.  

Als jardins es veu sobretot a l'est i meitat meridional de la Península. 

Descripció botànica 

El margalló és normalment un petit arbust que troba nombrosos plançons rabassuts, els troncs són 

curts i gruixuts, una mica estrets cap a la punta en forma cònica, fent honor al seu nom de palmera 

nana, però quan no el talla l'home i es cria en sòls bons, el mateix que quan es tiba, es pot convertir 

en un petit arbret amb el tronc columnar, indivís, de fins a 3 o 4 m d'alçada, i de vegades encara 

més gran. El tronc està cobert d'un feltre format per fibres i restes de la base de les fulles velles, 

que de vegades es mantenen molt de temps després d'assecar-se. 

Les fulles formen un plomall terminal i són molt grans, amb un llarg pecíol llenyós i molt comprimit, 

armat de fortes espines, i la làmina en forma de ventall, plegada al llarg dels nervis, que s'obre al 

desplegar-se en nombrosos segments de disposició palmejada, cadascun format com per dues 

meitats cintades unides com la quilla d'un vaixell. 

Les flors són petites, amb una embolicada de 6 peces groguenques, les masculines amb 6 estams 

de filaments curts i amples, i les femenines amb el pistil format per tres carpels lliures, cadascun 

dels quals origina una baia (dàtil) ovoide, de 8-45mm, de color marró-vermellós en la maduresa, 

que es denomina popularment  dàtil de guineu. Floreix a la primavera, de març a maig. 

Requeriments de l’espècie 

El trobem als turons, vessants i barrancs secs i assolellats, principalment en les regions costaneres 

o pròximes a la costa, des dels pedregars marítims fins a prop dels 1000m d'altitud, on ja l'afecten 

les gelades. Es desenvolupa en tot tipus de terrenys, fins i tot en els sorrencs, margosos o sobre les 

mateixes roques. És una mica resistent al fred (suporta descensos de temperatura ocasionals de 

fins a 10 graus sota zero). 



Estudi dels arbres i conjunts remarcables del municipi de Sitges 

8.Inventari: arbres i conjunts urbans 

148 

Fauna associada 

S’hi pot trobar el tallarol de casquet (Sylvia atricapilla), i el tallarol capnegre (Sylvia melanocephala) 

com a animals que hi nidifiquen. La guineu (Vulpes vulpes) i el senglar (Sus scrofa) s’alimenten del 

fruit del margalló. 

Aprofitaments antròpics 

Els dàtils del margalló són molt aspres i rics en tanins, de manera que s'han emprat en medicina 

popular com astringent, per aturar les diarrees i tot tipus de fluxos. Antigament gaudia de gran fama 

com afrodisíac. 

Les fulles són molt utilitzades per a la fabricació d'escombres, esportins i barrets, les seves fibres, 

denominats crin vegetal, serveixen per teixir draps bastos. El cabdell tendre o gemma apical, 

denominat també margalló, és un comestible molt apreciat, es pren en amanides, i es té per un mos 

deliciós. També es mengen les bràctees de la inflorescència o espates joves, quan estan 

començant el seu desenvolupament i són prou tendres. 

El margalló és una planta ornamental molt prestigiosa, bastant rústica. Els bons exemplars són molt 

cotitzats en jardineria, el que posa en perill les poblacions naturals d'algunes regions. Es tracta 

d’una espècie molt resistent a primera línia de mar i a la contaminació urbana. Té una velocitat de 

creixement lenta i una longevitat elevada. És adient per a fixar dunes, repoblar muntanyes i és 

resistent als incendis forestals. 

8.1.11.2 Fitxes d’inventari i informes valoratius 

A continuació es mostren les fitxes i els informes valoratius de l’estat dels dos exemplars de 

margalló remarcables del municipi de Sitges: 

 Margalló d’Aiguadolç (13) 

 Margalló de Vallpineda (14)



Estudi dels arbres i conjunts remarcables del municipi de Sitges 

8.Inventari: arbres i conjunts urbans 

149 

Informe valoratiu de l’estat del Margalló d’Aiguadolç (13) 

Localització i accés 

El margalló es troba situat dins el poliesportiu d’Aiguadolç, a la intersecció del Carrer E. Roig 

Raventos amb l’Avinguda del Port. Per arribar-hi, des del centre del municipi s’agafa la Ronda del 

Migdia en direcció al mar, prenent a mà esquerra el carrer S. Mirabent Paretas, seguint pel carrer 

Pompeu Fabra i continuant per l’Avinguda E. Roig Raventos. Al final d’aquest carrer trobem el 

poliesportiu d’Aiguadolç a mà dreta.  

L’accessibilitat per arribar-hi es bona tant si es va a peu com en vehicle motoritzat. No obstant, la 

urbanització d’Aiguadolç es troba a les afores de la vila de Sitges, amb la qual cosa és més viable 

anar-hi amb vehicle motoritzar que a peu. Amés, no hi ha problema de l’aparcament, ja que no és 

una zona amb gaire freqüentació antròpica i hi ha moltes places d’aparcament pels vehicles.   

Entorn natural 

Es troba situat a un costat del poliesportiu, on no hi ha cap altre espècie vegetal present. Està 

plantat de forma aïllada en un sòl amb cobertura herbàcia de diferents espècies.  

Entorn humà i freqüentació antròpica 

Els poliesportiu on es troba està bastant apartat del centre del barri i no hi va gaire gent, per la qual 

cosa no té molta freqüentació antròpica. L’accés està controlat però tot i així, la gent pot arribar a ell 

ja que es troba situat en un límit de les afores del poliesportiu i només cal ficar la mà entre la reixa 

per poder tocar-lo. Es troba rodejat de diferents terrenys de joc.  Està a prop d’un mur que limita 

amb el carrer. 

Aspectes morfològics i afeccions a destacar 

Presenta una molt bona alçària, trobant-se entre els valors més alts dintre dels exemplars més 

destacables de la seva espècie a Catalunya amb un vol de canó bo i una capçada també dintre de 

la mitja. El trobem de forma natural i vertical. Presenta un tronc múltiple format per 9 troncs, 

aparentment sòlids, amb capçada completa i cobertura foliar sencera. L’estat de l’escorça és bo en 

tot l’arbre. No presenta àrees de putrefacció ni bony o ferides. En quant als fongs, epífits i 

hemiparàsits, no s'ha pogut observar la seva presència ni en el propi individu ni en el seu entorn 

més proper. Les fulles són de color verd, compostes, palmiformes i palmades. La flor és de color 

groga i el fruit marró. Broten i floreixen (agrupades en inflorescències) a finals de primavera. El tronc 

és fibrós i de color més aviat negre.  

Context històric i cultural, usos tradicionals 

Es creu que aquest margalló es va plantar al poliesportiu de la urbanització d’Aiguadolç quan 

aquesta va ser inaugurada l’any 1977. L’any 1966, durant el boom turístic, l’arquitece Alfonso Milà 

va rebre l’encàrrec de dissenyar el projecte d’urbanització d’un conjunt d’apartaments per a ús 

turístic, en un espai que en aquells moments estava una mica allunyat del nucli urbà: la zona 

residencial d’Aiguadolç, inaugurada una anys més tard. Actualment, aquest margalló és un punt de 

referència per a trobades. 
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És un arbre bàsicament ornamental tot i que és resistent a primera línia de mar i a la contaminació 

urbana. La seva velocitat de creixement és lenta i amb una longetivitat elevada. També és adient 

per a fixar dunes, repoblar muntanyes i és resistent als incendis forestals. El fruit i l’ull de la palmera 

són apreciats en gastronomia. 

Gestió actual 

En un primer moment, l’any 2005,  l’ajuntament va contractar una empresa especialitzada en 

arboristeria anomenada ARBORIST  per tal de gestionar de la millor manera possible aquells arbres 

més remarcables del municipi. Posteriorment, amb el canvi de govern es va deixar de banda i 

actualment és la brigada municipal qui s’ocupa de la gestió de tot l’arbrat del municipi, sense 

diferenciar-ne aquells que es troben inclosos en el catàleg (considerats remarcables i per tant 

necessiten una gestió més acurada de la resta per tal de garantir-ne la seva conservació) dels que 

no hi són. 

Raó de remarcabilitat 

Per les seves dimensions, perquè és autòcton, per la seva estètica i per la seva forma excepcional 

es dota al Margalló d’Aiguadolç com a singular. Amés, es confia que a curt termini, l’administració 

l’incorpori a les figures de protecció existents. 

Estat de conservació i importància socioambiental 

El Margalló d’Aiguadolç presenta un estat vital alt, amb una expectativa de vida alta, degut en part a 

que no presenta impactes negatius importants i es troba en molt bon estat.  

L’alta accessibilitat no li ha suposat una freqüentació humana excessiva. És senzill arribar-hi, en 

tant que el trajecte es pot realitzar en vehicle motoritzat, i a peu perquè no presenta barreres 

naturals ni artificials que restringeixin el camí. 

El margalló presenta uns impactes negatius mitjans amb una tendència cap a baixos. No té cap 

afecció que li resti valor a aquest margalló. Amés, presenta una capçada complerta i un bon estat 

de l’escorça. Es troba en molt bon estat. Tot i així, rep la contaminació pròpia del tràfic de les 

carreteres que l’envolten. 

La funció ecològica és mitjana, no considerant-lo en una categoria superior respecte aquest 

paràmetre a l’escassa fauna que hi té associada. No obstant, es troba en un entorn natural bo, que 

no redueix la possibilitat d’actuar com a trofotop per la poca fauna que hi té associada. 

El valor sociocultural és baix ja que no presenta cap característica que li atorgui interès en aquest 

àmbit.  

La qualitat de la gestió és mitjana ja que tot i que està inclòs en el Catàleg de l’Ajuntament de 

Sitges, no existeixen indicis d’intervenció, i podria presentar un estat de conservació molt més 

elevat tenint en compte que és un exemplar autòcton i les seves característiques. Per això, s’hauria 

de supervisar-ne la seva evolució i garantir-ne la seva preservació per a les generacions futures. 
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Informe valoratiu de l’estat del Margalló de Vallpineda (14) 

Localització i accés 

El margalló es troba situat en una parcel·la a l’entrada de la urbanització de Vallpineda. Per arribar-

hi, des del centre del municipi, s’agafa la Ronda del Migdia en direcció a Sant Pere de Ribes, i 

seguint per la mateixa carretera de Sant Pere de Ribes B-211 direcció Sitges fins a arribar a 

l'entrada de la urbanització Vallpineda, trobem el Margalló de Vallpineda a mà dreta. 

L’accessibilitat per arribar-hi es bona tant si es va a peu com en vehicle motoritzat. Aquest últim 

però, té el problema de l’aparcament, ja que en el mateix carrer no hi ha places per als vehicles pel 

fet de trobar-se a l’entrada de la urbanització. No obstant hi ha moltes places d’aparcament a la 

resta de carrers de la urbanització.    

Entorn natural 

Es troba dins d’una illeta amb el sòl de gespa i està envoltat amb vegetació ornamental i espècies 

al·lòctones com la pita (Atzavara americana) i la iuca (Yucca elephantipes). Hi ha presència de pi 

blanc (Pinus halepensis) a l’entorn. 

Entorn humà i freqüentació antròpica 

La rotonda on es troba està a la carretera que va de Sitges a Sant Pere de Ribes, per tant, a una 

carretera principal d’accés i amb una freqüentació antròpica elevada. L’accés és lliure i no té cap 

protecció per a que la gent no pugui arribar a ell. Es pot fer servir com a referència  pel fet que es 

trobi just a l’entrada de la urbanització. A la mateixa rotonda es troba una farola i alguns cartells 

indicadors. També hi ha diferents contenidors molt pròxims al margalló. 

Aspectes morfològics i afeccions a destacar 

Presenta una bona alçària compresa dintre del rànquing de margallons més destacables de 

Catalunya amb un vol de canó superior a la mitja, i una capçada també molt superior i densa. El 

trobem amb el tronc dividit però vertical. Presenta un tronc múltiple (26), aparentment sòlid, amb 

capçada completa i cobertura foliar també sencera. L’estat de l’escorça és molt bo en tot l’arbre. 

Presenta algunes àrees de putrefacció i tres bonys. En quant als fongs, epífits i hemiparàsits, no 

s'ha pogut observar la seva presència ni en el propi individu ni en el seu entorn més proper. Les 

fulles són de color verd, simples, alternes, pinnades i ovalsenceres. La flor és de color blanc crema i 

el fruit negre. Broten a l’estiu, després de la floració. El tronc és llis i de color gris fosc.  

Context històric i cultural, usos tradicionals 

Aquest arbre es va plantar quan es va crear la urbanització l’any 1963. La cosa semblava estar 

clara, la vall i la pineda (la pineda) perquè la vall estaria ple de pins, és clar. Doncs bé, sembla que 

no va ser exactament així. La vall en efecte, hi era i encara segueix estant, però els pins, no hi eren. 

Perquè per aquell temps eren més aviat vinyes i garrofers el que dominava a la zona amb alguns 

pins, sobretot en les parts altes, que van ser suficient per donar-li verdor i frescor al nom. 
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No té cap ús tradicional ja que és bàsicament un arbre ornamental. No obstant, és resistent a 

primera línia de mar i a la contaminació urbana. Té una velocitat de creixement lenta i una longevitat 

elevada. És adient per fixar dunes, repoblar muntanyes i és resistent als incendis forestals. El fruit i 

l’ull de la palmera són apreciats en gastronomia.  

Gestió actual 

En un primer moment, l’any 2005,  l’ajuntament va contractar una empresa especialitzada en 

arboristeria anomenada ARBORIST  per tal de gestionar de la millor manera possible aquells arbres 

més remarcables del municipi. Posteriorment, amb el canvi de govern es va deixar de banda i 

actualment és la brigada municipal qui s’ocupa de la gestió de tot l’arbrat del municipi, sense 

diferenciar-ne aquells que es troben inclosos en el catàleg (considerats remarcables i per tant 

necessiten una gestió més acurada de la resta per tal de garantir-ne la seva conservació) dels que 

no hi són. 

Raó de remarcabilitat 

Per les seves dimensions, perquè és autòcton, per la seva estètica i per la seva forma excepcional 

es dota al Margalló de Vallpineda com a singular. Amés, es confia que a curt termini, l’administració 

l’incorpori a les figures de protecció existents. 

Estat de conservació i importància socioambiental 

El Margalló de Vallpineda presenta un estat vital alt, amb una expectativa de vida alta, i sense 

presentar cap afecció que pugui afectar l’estat vital de l’arbre. Això és degut a que tot i la seva 

situació a l’entrada de la urbanització, no presenta afecció alguna que perjudiqui a l’individu.  

L’alta accessibilitat no li ha suposat una freqüentació humana excessiva. És senzill arribar-hi, en 

tant que el trajecte es pot realitzar en vehicle motoritzat, i a peu perquè no presenta barreres 

naturals ni artificials que restringeixin el camí. 

El margalló presenta uns impactes negatius mitjans amb una tendència cap a baixos. No té cap 

afecció que li resti valor a aquest margalló. Amés, presenta una capçada complerta i un bon estat 

de l’escorça. Es troba en molt bon estat. Tot i així, rep la contaminació pròpia del tràfic de les 

carreteres que l’envolten. 

La funció ecològica és baixa degut a una escassa fauna associada a aquesta espècie. Tot i així, la 

seva funció de trofotop es veu afavorida per fet de trobar-se a un entorn natural bo. 

El valor sociocultural és baix perquè no presenta cap característica que li atorgui interès en aquest 

àmbit. 

La qualitat de la gestió és mitjana ja que tot i el seu estat sanitari i a que està inclòs en el Catàleg de 

l’Ajuntament de Sitges, no existeixen indicis d’intervenció, i podria presentar un estat de conservació 

més elevat tenint en compte les seves característiques. Per això, s’hauria de supervisar-ne la seva 

evolució i garantir-ne la seva preservació per a les generacions futures.  
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8.1.12 Morera (Morus alba) 

8.1.12.1 Introducció a l’espècie 

Nom comú: Morera blanca 

Nom científic: Morus alba 

Família: Moràcies 

Distribució geogràfica 

L’origen d’aquesta espècie és al centre i est d’Àsia, sobretot a la Xina i el Japó, d’on passà a Persia, 

Constantinopla, Sicília i Itàlia, i finalment a Espanya, on es cultiva a gairebé totes les províncies. 

Actualment s’ha estès per totes les zones temperades del planeta (LÓPEZ GONZALEZ, L., 2001) 

Descripció botànica 

Arbre caducifoli de mida mitjana que no supera les 12 o 15 m d’alçària. El seu tronc es fort (3 m de 

circumferència normal)  amb escorça bruna grisosa o més aviat blanquinosa, esquerdada 

longitudinalment en els exemplars amb més edat. 

La capçada de la morera blanca és arrodonida i ampla, amb branques principals llargues i molt 

ramificades. Les branquetes són grisoses o grises amb una tonalitat groguenca i deixen anar un suc 

lletós quan es trenquen. 

Les fulles són alternes amb un pecíol llarg i de forma ovada però molt sovint irregulars o 

asimètriques a la base, amb els marges dentats. La mida de la fulla és variable, entre 6 i 16 cm de 

llarg, amb el fes llis de color verd clar i llustroses (brillants) i el revés més clar i lleugerament 

pubescents a les aixelles dels nervis principals. 

Les flors són menudes, unisexuals (monoiques o dioiques), i s’agrupen en espigues molt denses, 

allargades o ovoides; les masculines són també allargades, subcilíndriques, i duen flors amb 4 

estams i una envoltada de 4 sèpals. Les espigues femenines són ovoides i les flors tenen un 

recobriment format per dos parells de peces i un pistil que es prolonga en dos estigmes.  

Floreix a la primavera, per l’abril o maig, i les mores maduren al començament de l’estiu. El fruit és 

petit, blanc, rosat o, amb menys freqüència porpra – negrós. de vegades negre (LÓPEZ 

GONZALEZ, L, 2001; MORO, R. 1998). 

Requeriments de l’espècie 

La morera blanca prefereix els sòls que tenen certa soltesa, com les vessants suaus de muntanya i 

terres amb certa proporció de sorra. Aguanta bé la sequera i resisteix temperatures bastant 

extremes, tant el fred (perquè triga a brotar) com la calor, així com ambients contaminats. 

Són cultivades en horts i com ornamentals al llargs dels passejos, i de vegades s’asilvestren en les 

proximitats de poblacions. 
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La morera blanca es reprodueix per llavor, per esqueix, estaca o empelt. Té un creixement més 

aviat lent i la seva longevitat és de 120 a 150 anys. 

Fauna associada 

Utilitza la morera com a espai per a la seva nidificació i refugi el verdug (Carduelis chloris), el 

gafarró (Serinus serinus) i la cadernera (Carduelis carduelis). S’hi alimenta la tortura turca 

(Streptopelia decaocto), la garsa (Pica pica) i el gaig (Garrulus glandarius). 

Aprofitaments antròpics 

La morera està cultivada per tot el sud per ésser els seves fulles l’aliment selectiu dels cucs de 

seda, especialment a la horta murciana. Per utilitzar les fulles per aliment de cucs de seda, la 

morera no es cultiva en terrenys humits, resultant una fulla poc productiva. 

El fet que el fullatge sigui un bon aliment per el cuc de seda denota les altes qualitats nutritives pels 

animals d’estable. Les fulles s’han emprat també com menjar de emergència per a l’home i per fer 

té, donat que la infusió d’aquestes s’usa en medicina popular en el tractament de la diabetis. Els 

fruits són diürètics i refrescants però de sabor insuls.  

La fusta de la morera, molt resistent i duradora, s’ha emprat en fusteria per a fabricar mobiliari, 

portes, persianes,.. També en la construcció i per fabricar utensilis per a  llaurar, rodes de nòria i 

maquines hidràuliques. A més, la fusta de la morera es molt adequada per a la crema en forns i 

xemeneies. L’escorça de la morera serveix també per a l’obtenció de fibres per elaborar cordes de 

gran resistència i qualitat. Les arrels proporcionen una substància tintòria.(LÓPEZ GONZALEZ, L, 

2001; MORO, R., 1998). 

La morera és un arbre molt rústic que es cria en tot tipus de terreny i es considera adequat per a fer 

tanques vives. Es planta en passejos, es poda i es retalla, comprometen la longevitat de l’arbre. 

8.1.12.2 Fitxes d’inventari i informes valoratius 

A continuació es mostra la fitxa i l’informe valoratiu de la morera remarcable inventariada del 

municipi de Sitges: 

 Morera del Vinyet (15)
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Informe valoratiu de l’estat de la Morera del Vinyet (15) 

Localització i accés 

La Morera del Vinyet tal i com el seu nom popular indica es troba situada al barri del Vinyet, just al 

parc que hi ha davant del Santuari del Vinyet datat del 1887 a una alçada de 8 metres d’altitud. 

Per arribar-hi des del centre del municipi s’agafa la Ronda del Migdia en direcció al mar fins arribar 

a la plaça de Vilafranca, girant a mà dreta s’enllaça amb el passeig de Vilanova fins a l’alçada del 

carrer del Doctor Benaprès. A mà esquerre s’hi troba el Santuari del Vinyet i davant el parc d’aquest 

la Morera. 

Entorn natural 

En el mateix parc s’hi troba compartint espai amb unes altres 13 moreres més joves i de mides 

considerablement més petites, distanciades unes de les altres i disposades linealment al llarg de tot 

el parc. A més, també s’hi troba 4 xiprers (Cupressus macrocarpa), un plataner (Platanus hybrida) i 

algun exemplar de pi pinyoner (Pinus pinea). El sòl és terrós, amb presència de petites pedretes 

que eviten l’erosió d’aquest i per tant ajuden a fixar-lo, evitant la pèrdua de sòl en aquesta zona. 

Entorn humà i freqüentació antròpica 

Tot i estar en una urbanització tranquil·la amb poc trànsit motoritzat en el seu entorn més pròxim, si 

que cal destacar la proximitat d’alguns cotxes que s’aparquen en el mateix parc de grava que hi ha 

davant el santuari on s’hi troba l’individuo estudiat. 

Aspectes morfològics i afeccions a destacar 

És un exemplar molt madur de mides notòries (sobretot del volt de canó) tot i considerar l’absència 

de capçada que aquest té. El tronc és únic i parcialment sòlid, es troba molt inclinat, amb gran 

quantitat de bonys, orificis de grans dimensions, putrefacció en algunes zones concretes i sobretot 

moltes ferides cicatritzades.  

L’escorça es troba precàriament enganxada tant a la base, al tronc o a la capçada. En el tronc i a la 

capçada, s’hi observa creixement epicòrmic (creixement de les gemmes de les zones llenyoses que 

es troben en estat de dormició, que quan s’activa el seu creixement aquest ho fa de manera ràpida 

necessitant molta energia metabòlica). 

Context històric i cultural, usos tradicionals 

A les parets exteriors del Santuari s’hi troba una placa on s’especifica que l’edifici va ser inaugurat 

el 5 d’agost de 1897, es creu que aquest exemplar va ser plantat com a símbol per commemorar la 

inauguració d’aquestes instal·lacions, degut a l’esforç aplicat per a la seva conservació i els 

mètodes de gestió  com l’apuntalament d’una de les seves branques amb una barra de ferro. 

Tot i que es desconeix si en l’individu actualment s’hi dóna un ús religiós, si es pot considerar que 

existeix un lligam històric o sociocultural a nivell local amb els visitants del Santuari del Vinyet i amb 

els habitants del mateix barri. 
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Gestió actual 

En un primer moment, l’any 2005,  l’ajuntament va contractar una empresa especialitzada en 

arboristeria anomenada ARBORIST Serveis d’arboricultura, S.L. per tal de gestionar de la millor 

manera possible aquells arbres més remarcables del municipi. Posteriorment, amb el canvi de 

govern es va deixar de banda i actualment és la brigada municipal qui s’ocupa de la gestió de tot 

l’arbrat del municipi, sense diferenciar-ne aquells que es troben inclosos en el catàleg (considerats 

remarcables i per tant necessiten una gestió més acurada de la resta per tal de garantir-ne la seva 

conservació) dels que no hi són. 

Raó de remarcabilitat 

Les raons de singularitat que fan que aquest exemplar s’inclogui en el catàleg en gran part recau al 

lligam històric que s’hi dóna amb el santuari del Vinyet, a més de les dimensions que aquesta 

presenta, l’estètica del tronc i les seves branques amb infinitat de bonys de diferents mides i la 

forma de l’estructura en general. 

Estat de conservació i importància socioambiental 

Es considera que l’individu té un estat vital considerat baix, degut a que part de la seva morfologia 

es veu afectada, especialment pel que fa a l’absència de capçada i la presència de orificis i bonys a 

part del tronc, degut en part a la seva avançada edat.  

Al trobar-se en una zona urbana l’accessibilitat és alta, tant si es  vol anar amb vehicle motoritzat 

com a peu ja que no hi ha dificultats que impedeixin arribar a l’exemplar objecte d’estudi. En cas 

d’accedir-hi amb vehicle, és una urbanització amb moltes zones d’aparcament gratuït. 

La funció ecològica és baixa, en gran part per l’absència de la seva capçada, on la fauna que hi té 

associada no hi troba una zona de refugi. També hi influeix l’antropització de la zona a causa de les 

visites que aquest santuari rep al llarg del dia i pel parc proper on s’hi aparquen cotxes. 

El seu valor sociocultural és considerat mitjà, per l’estreta relació que la morera té amb el santuari 

que afavoreix el seu reconeixement popular i s’hi troba un cert lligam històric amb la inauguració 

l’any 1897 del Santuari del Vinyet. 

Els impactes negatius són valorats com a mitjans degut en part a la fàcil accessibilitat i a les poques 

limitacions que s’hi troben per arribar a tocar l’exemplar. A més, s’hi troba un parc on els nens hi 

poden jugar fent malbé l’estructura d’aquest exemplar centenari i a pocs metres s’hi aparquen 

cotxes, provocant danys i contaminació al seu entorn. 

La qualitat de la gestió es considera mitjana, ja que tot i no portar-se a terme per arboristeries 

especialitzades, se li ha aplicat una barra de ferro a unes de les branques que es trobava molt 

inclinada per tal de suportar el pes d’aquesta i així, evitar-ne el trencament i per tant, conservar-la 

en bon estat.
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8.1.13 Olivera (Olea europaea) 

8.1.13.1 Introducció a l’espècie 

Nom comú: Olivera 

Nom científic: Olea europaea 

Família: Oliàcies 

Distribució geogràfica 

L’olivera és una espècie típicament mediterrània. Es troba a les Illes Balears, on localment és 

abundant i a la meitat de la Península meridional  arribant fins a Catalunya. Són especialment 

notables a les províncies de Càdiz, Huelva i en cultius de Jaén. 

Descripció botànica 

És un arbre perennifoli que pot arribar fins als 15 metres d’alçària i a edats molt avançades. El tronc 

característic de les oliveres és curt, recargolat i gros. L’escorça es troba fisurada i és de color 

grisenc o fins i tot pot arribar a ser platejat. 

La capçada és ampla i densa. Les fulles són oposades de mides que van dels 2 als 8 centímetres 

de llargada, lanceolades, enteres, amb l’àpex lleugerament punxegut  i de color verd gris pel revers i 

més pàl·lides i densament escamoses per l’anvers, sèssils i amb  un pecíol curt. 

El període de floració va d’entre maig i juliol i el seu període de fructificació es troba d’entre els 

mesos de setembre i desembre. Les flors es disposen en inflorescències d’entre 10 i 40 flors. 

Aquestes són bisexuals i  de color blanc. 

El fruit és l’oliva que és comestible, carnosa i oliosa d’una llargada d’entre 1 i 3,5 centímetres. De 

forma ovoide, de color verd quan està verda i al cap d’un any, quan és madura, adquireix colors 

morats o fins i tot negres.   

Requeriments de l’espècie 

L’olivera està adaptada al clima mediterrani (on els estius hi són secs i calorosos i els hiverns freds, 

a més, les pluges no s’hi troben repartides uniformement al llarg de l’any, sinó que  es concentren 

sobretot a la primavera i a la tardor i les temperatures mitjanes anuals són d’entre 12 i 18 ºC). 

Tot i això, pel seu bon desenvolupament necessita unes condicions determinades: les altes 

temperatures són perjudicials sobretot en l’època de floració però també és sensible a les gelades 

(tot i això, pot arribar a suportar fins a 10ºC sota zero). Es desenvolupa bé en zones on la 

pluviometria és d’entre 600-800 mm/any 
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Fauna associada 

El xot (Otus scops), el gamarús (Strix aluc), el colltort (Jynx torquilla) i la poput (Upupa epops) són 

espècies d’ocells que aprofiten les característiques morfològiques del tronc de l’olivera per a la seva 

cria i espai de refugi. En quant als mamífers, hi destaca la  geneta (Genetta genetta). De la font 

d’aliment de l’olivera, les olives, en gaudeixen l’estornell (Sturnus vulgaris), el tord (Turdus 

philomelos), el tudor (Columba palumbus), el gaig (Garrulus glandarius i la griva (Turdus viscivorus). 

Aprofitaments antròpics 

Del seu fruit, l’oliva se n’extreu oli, molt apreciat en gastronomia.  

L’olivera també té un altre ús, aquest no considerat un ús material però si que és un símbol de la 

pau i de la victòria en fets històrics o commemoratius. 

8.1.13.2 Fitxes d’inventari i informes valoratius 

A continuació es mostra la fitxa i informe valoratiu de l’estat de l’olivera remarcable inventariada del 

municipi de Sitges: 

 Olivera dels Molins (16)
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Informe valoratiu de l’estat de l’Olivera dels Molins (16) 

Localització i accés 

L’olivera es troba situada a 29 metres d’alçada respecte el nivell del mar i més concretament a 

l’entrada de la urbanització dels Molins, en un espai limitat per una xarxa metàl·lica baixa que limita 

el pas als vianants per arribar a tocar-la. Al mig d’aquesta zona tancada, s’hi troba l’olivera alçada 

amb un mur d’un metre aproximadament i de pedra rogenca on s’hi troba una placa d’inauguració 

de la pròpia urbanització. 

Per accedir-hi des del centre del municipi, cal agafar la Ronda del Migdia en direcció al mar fins 

arribar a l’alçada de les vies del tren, un cop allà cal trencar a mà esquerre per agafar l’avinguda de 

les Flors. Al final d’aquesta avinguda, es torna a girar a mà esquerre enllaçant  amb la Carretera de 

les Costes on cal continuar uns metres més endavant, fins arribar a la intersecció d’aquesta amb el 

carrer Sant Honorat. És en aquest punt on a mà esquerre s’hi troba  l’entrada de la urbanització dels 

Molins i per tant l’Olivera objecte d’estudi. 

Entorn natural 

En el mateix espai no s’hi troba cap altre espècie arbòria, únicament en el subsòl hi ha gespa 

plantada per crear una coberta densa, curta i uniforme en aquest espai, on al centre s’hi troba 

l’olivera estudiada. A més, cal destacar que disposa de mecanismes de reg automàtic per tal de 

cobrir les seves mancances hídriques. 

Entorn humà i freqüentació antròpica 

Tot i trobar-se en una zona força transitada amb vehicles motoritzats i per tant amb presència de 

contaminació a l’aire, l’entorn de l’olivera està limitat per una xarxa metàl·lica que dificulta l’accés 

per a tocar el propi individu als vianants. 

Aspectes morfològics i afeccions a destacar 

És un exemplar madur amb unes mides d’alçària no molt notòries, però si amb un volt de canó 

important. El tronc està ramificat en tres branques verticals i parcialment sòlids amb presència de 

roques de mida mitjana entre els forats de gran tamany que aquest té per tal de subjectar les parets 

i evitar que els forats es facin més grans, tot i això, la presència d’aquestes roques no influeixen en 

el creixement del tronc. L’escorça es troba precàriament enganxada tant a la base com en el tronc. 

La capçada és complerta i s’hi troba en bon estat, tot i la presència d’alguns bonys. A les branques 

s’hi troben algunes ferides cicatritzades degut a la poda que l’exemplar ha estat sotmès. 

Context històric i cultural, usos tradicionals 

L’olivera ha estat considerada el símbol de la inauguració de la urbanització dels Molins on s’hi pot 

trobar una placa commemorativa on s’hi especifica que es va dur a terme per l’honorable Pere 

Macias Arau, conseller de política Territorial i Obres Públiques i per l’il·lustríssim alcalde en aquell 

any (1998) Pere Junyent Dolcet. 
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Així doncs, apart de tenir un ús ornamental, aquest té un simbolisme i un lligam sociocultural amb 

els habitants d’aquest municipi i més concretament amb els de l’urbanització dels Molins. 

Gestió actual 

En un primer moment, l’any 2005,  l’ajuntament va contractar una empresa especialitzada en 

arboristeria anomenada ARBORIST Serveis d’arboricultura, S.L. per tal de gestionar de la millor 

manera possible aquells arbres més remarcables del municipi. Posteriorment, amb el canvi de 

govern es va deixar de banda i actualment és la brigada municipal qui s’ocupa de la gestió de tot 

l’arbrat del municipi, sense diferenciar-ne aquells que es troben inclosos en el catàleg (considerats 

remarcables i per tant necessiten una gestió més acurada de la resta per tal de garantir-ne la seva 

conservació) dels que no hi són. 

Raó de remarcabilitat 

És considerada un exemplar singular per la representativitat que té d’un lligam sociocultural, com és 

el cas de la inauguració de la urbanització dels Molins, en el municipi de Sitges. 

Estat de conservació i importància socioambiental 

L’individu té un estat vital considerat com a mitjà, tot i trobar-s’hi en el seu tronc alguns orificis de 

diàmetre superior als 15 centímetres, però que no influeixen en l’estat vital de l’olivera. Tot i això, la 

capçada s’hi troba en bon estat. La dificultat d’accés per arribar a tocar l’exemplar afavoreix la seva 

conservació i per tant l’expectativa de vida. 

L’accessibilitat és alta ja que és un exemplar que es troba en zona urbana i prop del centre del 

municipi, és per això que s’hi pot accedir tant si es va a peu com en vehicle motoritzat. 

La seva funció ecològica és mitjana tirant a baixa ja que es troba prop d’una carretera principal amb 

molta circulació, i per tant, hi ha molt soroll i antropització que no afavoreix a que aquest pugui 

portar a terme una bona funció ecològica per a la fauna que hi té associada. Tot i això s’hi ha 

observat i escoltat ocells a les seves branques, a més de l’observació de papallones i alguns 

artròpodes en el seu entorn més proper. 

El seu valor sociocultural és considerat mitjà en aquest treball ja que el lligam que té aquesta olivera 

amb els habitants del municipi es veu més localitzada en els propis habitants del barri Els Molins i 

no tant a nivell local de tot el municipi. 

Els impactes que aquesta olivera rep són baixos, ja que aquesta es troba en mig d’una rotonda amb 

limitació d’accés al peu de l’arbre, disminuint la probabilitat de patir impactes negatius. 

La qualitat de la gestió d’aquest arbre és mitjana, ja que no s’hi porta a terme la gestió correcte  i 

necessària que aquesta necessita. En els orificis grans que es troben en el tronc, majors de 25 o 30 

centímetres aproximadament s’hi troben unes roques, es suposa que per evitar que les parets 

interiors d’aquests orificis es desprenguin i facin que els orificis siguin cada cop de mides més grans 

i així aconseguir una major solidesa del tronc i per tant, que pugui aguantar millor el pes de la 

capçada i que no pateixi trencaments. Però s’ha pogut observar que les mides de les roques que 

s’hi ha introduït són més petites que l’orifici format i per tant, no eviten el despreniment de les parets 

interiors causant així que l’orifici sigui cada cop més gran.
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8.1.14 Palmera canària (Phoenix canariensis) 

8.1.14.1 Introducció a l’espècie 

Nom popular: Palmera canària 

Nom científic: Phoenix canariensis 

Família: Arecàcies 

Distribució geogràfica 

Palmera originària de les Canàries, plantada com a arbre ornamental, que actualment es cultiva 

majoritàriament a la Comunitat Valenciana. És freqüent en els parcs públics i jardins de la 

península, excepte Catalunya i la Comunitat Valenciana, on predomina la datilera. 

Està àmpliament distribuïda per Àfrica, Amèrica, Europa i Àsia. 

Descripció botànica 

La palmera de les Canàries és dioica de tronc únic, gruixut, dret i que pot arribar fins als 20 m 

d’alçada. El diàmetre del tronc pot arribar a mesurar entre 80-90 cm. 

Les  fulles són pinnades i poden mesurar de 5 a 6 m de llargada amb 150-200 parells folíols 

apretats de color verd clar formant una corona molt frondosa. Els folíols inferiors estan transformats 

en fortes espines. 

La inflorescència està molt ramificada i neix entre les fulles. Les flors masculines són de color crema 

mentre que les femenines són grogues. Els fruits són ovaloides de color taronja d’uns 2 cm. de 

llargada. Els dàtils tenen la polpa escassa i dura i no són comestibles. 

Requeriments de l’espècie 

Aquesta palmera no té exigències respecte al tipus de sòl, sent molt resistent a la sequera. La 

Phoenix canariensis és una palmera rústica i resistent a la proximitat marina i per aquest motiu és 

plantada a zones litorals. Resisteix les baixes temperatures. 

Aquesta espècie de palmera és propensa a l’atac de fongs (roya, antracnosis), encara que aquestes 

no solen ser greus. Actualment està patint l’atac del morrut (Rhynchophorus ferrugineus), un 

coleòpter que l’afecta marcint les fulles de la palmera i podent arribar a produir la seva mort. 

Fauna associada 

Aprofita aquesta espècie per a la cria la cotorreta argentina (Myiopsitta monachus), la cotorreta 

grisa (Psittacus erithacus), el pardal comú (Passer domesticus) i la tòrtura turca (Streptopelia 

decaocto). Utilitzen els seus fruits com a font d’aliment la cotorreta argentina (Myiopsitta monachus), 

la cotorreta grisa (Psittacus erithacus) i la rata negre (Rattus rattus). 
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Aprofitaments antròpics 

Tradicionalment, a les illes Canàries han extret una sèrie d’usos de les seves palmeres. En algunes 

illes, amb les fulles tendres es fan amanides. Las palmes es poden utilitzar com escombres o per 

adornar els balcons durant el Diumenge de Rams. 

Es pot fabricar mel de la palma, que s’anomena "guarapo", paraula d’origen aborigen canari. El 

procés comença quan es tallen les palmes durant un dia de lluna plena ja que la circulació de la 

sàvia és màxima en aquests dies. S’obté un líquid que es bull fins a convertir-se a una textura 

melosa. Aquesta mel s’utilitza en la rebosteria i amb ella es pot preparar una beguda. 

Pel que fa als dàtils són poc apreciats, però serveixen per alimentar al bestiar. 

Normalment es cultiva, però s’ha assilvestrat de forma local a Gibraltar. 

8.1.14.2 Fitxes d’inventari i informes valoratius 

A continuació es mostra la fitxa i informe valoratiu de la palmera canària remarcable, que forma part 

del conjunt esmentat, inventariada: 

 Palmera de Can Farratges (18) 

La palmera canària inventariada forma part del conjunt de palmeres de Can Ferratges, 

amb 8 exemplars de palmera de la mateixa espècie, poc diferenciades d’alçària entre 

elles. Es troben a l’entrada d’un jardí públic, al centre del municipi, alineades de tres en 

tres, unes davant les altres, conformant una zona de passeig. Comparteixen l’espai amb 

altres espècies, una de les quals també la trobem inclosa en el nostre inventari, el 

Braquiquito. En gairebé tots els troncs de les palmeres s’hi troba l’heura (Hedera helix), 

una planta enfiladissa i de ràpid creixement que arriba en alguns casos a cobrir molta 

superfície arribant, fins i tot, a la capçada. En alguns casos, encara hi són presents les 

fulles seques que no s’han podat. 

 

Figura 8.4 Vista general del conjunt de palmeres de Can Farratge. Font: pròpia. 
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Informe valoratiu de la Palmera de Can Farratges (18) 

Localització i accés 

Les palmeres es troben a 3 metres d’alçada respecte el nivell del mar, al centre del municipi dins el 

Jardí municipal de Can Ferratge. 

Per arribar-hi des del centre del municipi s’agafa des de la Ronda del Migdia en direcció al mar 

arribant a la Plaça Vilafranca, sortint per la segona sortida i enllaçant amb el carrer d’Espalter que 

s’acaba convertint amb el carrer d’Espanya i al cantó dret s’hi  troben els jardins de Can Ferratge.  

Entorn natural 

El conjunt de palmeres canàries (Phoenix canariensis) comparteix espai amb altres espècies com el 

Braquiquito (Brachychiton), el Llorer (Laurus nobilis) i l’Heura (Smilax aspera) planta enfiladissa que 

s’hi troba en abundància des de la base fins al llarg del seu tronc arribant gairebé a tocar la 

capçada. Les palmeres no es troben directament arrelades al terra sinó que estan disposades 

individualment en caixons de fusta amb terra a dins com a substrat. 

Entorn humà i freqüentació antròpica 

Es troben en un jardí municipal tancat al públic en horaris nocturns, prop de bancs on la gent pot 

descansar, papereres, faroles, i fins i tot en el moment de fer la sortida de camp s’hi ha observat 

maquinària de baix tonelatge d’obres i containers de runes propers a la palmera objecte d’estudi. 

Al terra proper als bancs s’hi ha trobat deixalles com: envasos, llaunes de refrescos i papers que 

donaven una sensació de falta de manteniment d’espais públics per part de l’ajuntament de Sitges. 

Aspectes morfològics i afeccions a destacar 

En conjunt, presenten unes alçàries inferiors a la mitjana pròpia de l’espècie, però tot i així són de  

les més altes i homogènies del municipi de Sitges. Estan formades per un únic tronc, aparentment 

sòlid, dret i amb bon estat de l’escorça de totes elles, on no s’hi troben bonys ni orificis. La capçada 

és complerta i no presenten fractures. Es troben poc ombrejades i en gran part per la ombra que es 

donen entre elles. 

No s’hi ha trobat presència de fongs, ni epífits ni hemiparàsits, però si que s’hi ha trobat evidències 

de fauna associada com excrements, taques d’orina a la seva base i algun niu a la capçada. 

Context històric i cultural, usos tradicionals 

Les palmeres disposades  linealment de tres en tres i unes davant les altres van ser plantades  per 

fer del jardí un espai agradable i on la gent tingués un lloc on relacionar-se amb els veïns i poder 

trobar un lloc tranquil on passar unes hores. 

Els usos que se’n extreuen d’aquestes palmeres són bàsicament ornamentals, però també cal 

destacar la funció de genotop per algunes espècies d’ocells destacant sobretot la presència de 

cotorres que es van poder observar en la sortida de camp. 
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Gestió actual 

En un primer moment, l’any 2005,  l’ajuntament va contractar una empresa especialitzada en 

arboristeria anomenada ARBORIST Serveis d’arboricultura, S.L. per tal de gestionar de la millor 

manera possible aquells arbres més remarcables del municipi. Posteriorment, amb el canvi de 

govern es va deixar de banda i actualment és la brigada municipal qui s’ocupa de la gestió de tot 

l’arbrat del municipi, sense diferenciar-ne aquells que es troben inclosos en el catàleg (considerats 

remarcables i per tant necessiten una gestió més acurada de la resta per tal de garantir-ne la seva 

conservació) dels que no hi són. 

Raó de remarcabilitat 

Les raons de singularitat d’aquest conjunt són les grans dimensions (respecte altres palmeres 

canàries que es troben a Sitges) i la homogeneïtat d’aquests 6 exemplars que formen el conjunt, s 

més del bon estat sanitari en el que totes es troben i per tant, la llarga expectativa de vida i la 

funcionalitat com a genotop que aquestes porten a terme amb les aus del municipi. 

Estat de conservació i importància socioambiental 

Les palmeres en conjunt es troben amb un estat vital alt, ja que no presenten afectacions en la 

morfologia dels diferents l’individus a més del bon estat de l’escorça i amb la presència de la 

capçada gairebé complerta. Al trobar-se en un parc públic on si limita l’accés en horari nocturn, es 

controla d’alguna manera el vandalisme i per tant les afectacions que aquests puguin causar-li, com 

ara “grafities”, fractures a l’escorça, etc. 

L’accessibilitat és alta ja que es troben en un espai públic urbà, però cal destacar que els jardins de 

Can Ferratge, disposen d’un horari d’obertura, limitant així l’accés en horari nocturn. Al trobar-se al 

centre del poble no té complicacions si s’hi accedeix a peu o amb vehicle motoritzat, però en aquest 

cas, els aparcaments hi són escassos i de pagament (zona blava). 

La seva funció ecològica és considerada mitjana, ja que es veu limitada per la mida de la capçada 

de les palmeres, però tot i això si ha observat nius en algunes de les capçades, fins i tot s’ha arribat 

a visualitzar  la presència de cotorres quan es va realitzar l’estudi de camp. 

El valor sociocultural que aquestes tenen és baix ja que no presenten cap lligam històric directe 

amb la població de Sitges ni amb els habitants de la zona on es troben. 

El nivell d’impactes negatius que aquestes reben es considera baix, no estant afectats per impactes 

de caire antròpic que es dona al seu entorn pel fet de trobar-se plantats en alçada, dins d’uns testos 

que actuen de mur de contenció del terreny on són plantats. Així, tot i la presència de maquinària 

pesada d’obres que es dona de forma puntual i no afecta d’una manera directa a l’arbrat de l’entorn, 

s’ha considerat aquest baix nivell d’impactes. Reforça aquesta valoració el fet de trobar-se en un 

parc amb accés restringit per uns horaris diürns d’obertura. 

La qualitat de la gestió és mitjana com en la majoria dels exemplars d’arbres i conjunts que es 

troben en la zona urbana, tot i que cal destacar que aquesta espècie arbòria no necessita grans 

requisits en quan al manteniment ja que s’adapta molt bé al clima mediterrani. 
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8.1.15 Palmera datilera (Phoenix dactylifera) 

8.1.15.1 Introducció a l’espècie 

Nom popular: Palmera datilera  

Nom científic: Phoenix dactylifera 

Família: Arecàcies 

Distribució geogràfica 

Originaria del nord d’Àfrica i de l’oest d’Àsia. Actualment la trobem des d’Aràbia fins al Golf Pèrsic, 

on conforma la característica vegetació dels oasis. A la península, es troba a Catalunya, a la 

Comunitat Valenciana, a Múrcia, a Andalusia i també a Extremadura. Avui en dia, està naturalitzada 

a Alacant, Murcia i Almeria- 

Descripció botànica 

La palmera de dàtils és dioica de tronc únic o ramificat a la base, de 20 m. d'alçada i 30-40 cm. 

d'amplada, cobert amb les restes de les fulles velles.  

Les  fulles poden mesurar de 3 a 4 m de llargada i són de color verd grisenc, pinnades, amb les 

divisions arrenglerades en dues files, les més inferiors transformades en espines gruixudes i 

agressives. 

La inflorescència és molt ramificada i neix entre les fulles. Les flors masculines són de color crema i 

les femenines de color groc. Els fruits són ovoides d’uns 3-9 cm. de longitud, de 

color taronja, amb la polpa carnosa i dolça. Són els dàtils comestibles. 

Requeriments de l’espècie 

Aquesta palmera requereix un clima càlid i és resistent a tot tipus de sòls sempre que siguin 

abundants, una mica humits i propers al mar ja que no els hi afecta les brises ni l’aigua salina. Es 

pot plantar aïllada o formant grups o alineacions i el seu transplantament és fàcil. 

Fauna associada 

Aprofita aquesta espècie per a la cria la cotorreta argentina (Myiopsitta monachus), la cotorreta 

grisa (Psittacus erithacus), el pardal comú (Passer domesticus) i la tòrtura turca (Streptopelia 

decaocto). Utilitzen els seus fruits com a font d’aliment la cotorreta argentina (Myiopsitta monachus), 

la cotorreta grisa (Psittacus erithacus) i la rata negre (Rattus rattus). 

Aprofitaments antròpics 

Està considerada com una de les primeres plantes cultivades per l’home (existeixen registres 

d’haver estat cultivada a la Mesopotàmia fa més de 6.000 anys). 
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La seva importació des d’Egipte fins a al sud d’Europa per a la seva plantació com a ús ornamental 

també ha suposat l’entrada del morrut (Rhynchophorus ferrugineus). 

Els palmerars d’aquesta espècie han garantit sempre la supervivència dels pobladors de la vora ja 

que d’elles obtenim múltiples usos des de l’ombra que donen, la matèria prima o la ingesta dels 

seus fruits comestibles que són molt nutritius. 

Dels dàtils s’extreu un líquid utilitzat como emol·lient per estovar i suavitzar las vies respiratòries. Si 

s’agafen ben madurs i es bullen en llet també s’obtenen les mateixes funcions. 

La sàvia de la palmera produeix una beguda anomenada Lagmi, molt apreciada pels habitants dels 

oasis. Un peu dóna diàriament 15 litres d’aquesta, però mor als dos anys de tractament. Si es 

fermenta la sàvia s’obté el vi de palma, del qual es produeix mitjançant destil·lació l’aiguardent 

anomenat “arrack”. 

També s’han utilitzat com a palmes per a dur a beneir el Diumenge de Rams. El procés es realitza 

quan surten fulles noves. Aleshores, es lliguen les capçades i al no arribar la llum, les fulles es 

queden de color groc. 

8.1.15.2 Fitxes d’inventari i informes valoratius 

A continuació es mostra la fitxa i informe valoratiu de l’estat de la palmera datilera remarcable 

inventariada del municipi de Sitges: 

 Palmera de l’ajuntament (17) 
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Informe valoratiu de l’estat de la Palmera de l’Ajuntament (17) 

Localització i accés 

La Palmera de l’ajuntament es troba a 9 metres d’alçada respecte el nivell del mar, en una font 

creada fa més d’un centenar d’anys (tot i que no se sap amb exactitud es calcula que fa d’entre 120 

i 140  anys) i restaurada als anys 80, localitzada entre l’ajuntament i el museu Maricel del propi 

municipi, la qual es pot observar des de qualsevol punt del municipi gràcies als seus 15 metres de 

llargada que sobresurt dels edificis de la zona més propera. 

Per arribar-hi des del centre del municipi s’agafa des de la Ronda del Migdia en direcció al mar fins 

arribar a la plaça de Vilafranca i a la tercera sortida, s’enllaça amb el carrer de Sant Francesc fins 

arribar a la plaça del Cap de la Vila on a la tercera sortida s’agafa el carrer Major. Al final del carrer 

s’hi troba l’ajuntament que vorejant-lo 180º trobem la palmera objecte d’estudi. 

Entorn natural 

La palmera es troba arrelada en un test amb un substrat terrós i sense indicis de reg continu, però 

alhora amb una font al costat que li proporciona la humitat que ella ha sabut aprofitar molt bé pel 

seu creixement, arribant a mesurar fins a 15 metres d’alçària aproximadament. 

Entorn humà i freqüentació antròpica 

Es troba situada en una font protegida amb un mur d’alçada d’un metre i mig aproximadament, al 

centre del municipi, entre l’ajuntament i Santa Tecla, en un entorn amb elevat trànsit de vianants i 

de vehicles provocant així una lleugera contaminació atmosfèrica de l’entorn. 

Aspectes morfològics i afeccions a destacar 

Aquesta és la palmera més alta del municipi de Sitges. Amb un tronc únic, aparentment sòlid,  

sense ferides ni bonys presents  i més o menys dret, cosa que fa que  s’inclini de manera important 

degut al pes de la capçada. Aquesta es poda precisament per alliberar pes i evitar l’inclinació del 

tronc. No es troba ombrejada i a l’estar alçada un metre i mig des del terra es fa difícil l’observació 

de presència de putrefacció i altres afectacions com fongs, epífits i hemiparàsits al llarg del tronc.  

Context històric i cultural, usos tradicionals 

Es creu que aquesta va ser plantada com a ornamental quan es va construir la font ara fa un 

centenar d’anys. L’ inclinació que aquesta porta a terme  preocupa als tècnics de medi ambient de 

l’ajuntament, ja que a l’inclinar-se pot causar danys a vianants, cotxes o fins i tot als edificis més 

propers, com són per una banda l’ajuntament i l’altre el registre històric del municipi.  

Gràcies a la seva alçada fa de punt de referència des de qualsevol punt més o menys pròxim a 

l’ajuntament. La imatge d’aquesta amb l’entorn en que és troba és emblemàtica i la palmesa ha 

assolit un simbolisme important per als sitgetans i foranis. 
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Gestió actual 

En un primer moment, l’any 2005,  l’ajuntament va contractar una empresa especialitzada en 

arboristeria anomenada ARBORIST Serveis d’arboricultura, S.L. per tal de gestionar de la millor 

manera possible aquells arbres més remarcables del municipi. Posteriorment, amb el canvi de 

govern es va deixar de banda i actualment és la brigada municipal qui s’ocupa de la gestió de tot 

l’arbrat del municipi, sense diferenciar-ne aquells que es troben inclosos en el catàleg (considerats 

remarcables i per tant necessiten una gestió més acurada de la resta per tal de garantir-ne la seva 

conservació) dels que no hi són. 

Raó de remarcabilitat 

La raó principal de singularitat és l’alçada i dimensions que aquest exemplar ha aconseguit tenint en 

compte que està arrelada en un test, on l’espai que té per a les seves arrels i creixement és molt 

limitat. A més, també es pot considerar singular pel bon estat sanitari que aquest exemplar té, 

l’estètica i la situació on es troba. 

Estat de conservació i importància socioambiental 

La palmera es troba en un estat vital alt ja que cal destacar-hi l’absència de patologies importants i 

de paràsits com l’escarabat morrut de les palmeres (Rhynchophorus ferrugineus). El tronc està 

lleugerament inclinat. També és important destacar la bona morfologia tant de la capçada com en el 

tronc que aquesta presenta, tot i la presència de dos punts d’estretament del tronc, que no 

influencien a l’estat vital de la palmera ni a la seva estabilitat. 

Al trobar-se al centre del poble és de fàcil accés, donant-li el valor del paràmetre d’accessibilitat 

com a alt. Per poder-la observar s’hi pot arribar tant a peu com en vehicle motoritzat, tot i trobar-se 

en una zona amb accés motoritzat restringit. 

La seva funció ecològica és baixa, ja que es veu limitada per la mida de la capçada que és de mida 

petita, precisament per alliberar pes al tronc i per trobar-se en un entorn antropitzat al centre del 

poble. 

El valor sociocultural que aquesta té és alt, ja que és l’únic exemplar que té un lligam històric o 

sociocultural centenari amb el municipi de Sitges, adquirint un fort simbolisme pels sitgetans i els 

forans. Aquest fet es demostra amb la dedicació de molts esforços de gestió pel manteniment i 

conservació d’aquest exemplar centenari. 

El nivell d’impactes negatius que aquesta rep són valorats com a mitjà-alt. L’impacte més important 

que aquesta rep és la contínua poda que se li ha de fer a la capçada per tal d’eliminar pes i evitar l’ 

inclinació del tronc i per tant el trencament, com ja s’ha esmentat anteriorment. 

La qualitat de la gestió que s’hi està portant a terme actualment es considera mitjana, amb 

tendència a alta, observant-se la presa d’accions directes sobre l’arbrat per evitar el seu trencament 

i garantir la seva conservació. Empreses especialitzades en arboricultura estan treballant en trobar 

una solució per a la conservació d’aquesta espècie, catalogada com a singular per part de 

l’administració local.
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8.1.16 Parquinsònia (Parkinsonia aculeata) 

8.1.16.1 Introducció a l’espècie 

Nom popular: Parquinsònia 

Nom científic: Parkinsonia aculeata 

Família: Mimosàcies (Lleguminoses). 

Distribució geogràfica 

La distribució natural de la parquinsònia és des de Mèxic fins el nord de Sudamèrica. Actualment es 

cultiva  des del nivell del mar fins a  2500 metres d’altitud, i sobretot, a les províncies costeres de 

l’est i del sud de la península i a les Balears tot i que també es troba a Extremadura. S’ha 

naturalitzant locament en alguns punts de la província d’Alacant. 

Descripció botànica 

És un arbre petit, de fulla caduca o semipersistent segons el clima, que pot arribar a mesurar de 6 a 

8 metres d’alçada i de 4 a 8 metres de diàmetre de capçada. Les branques són de color verd i amb 

espines disposades de tres en tres. 

Les fulles  són bipinnades amb 3-4 pinnes de 20-30 cm de longitud i amb nombroses folíols lineals 

de color verd-grisós.  

L’època de floració és a l’estiu i creixen unes inflorescències molt vistoses en  forma de raïms  que 

pengen i són de color groc.  

Els fruits són lleguminoses comestibles de 8 a 10 cm, de color marró i l’època de fructificació és a 

principis de la tardor i resta tot el hivern. 

Requeriments de l’espècie 

La parquinsònia pot suportar les baixes temperatures però gelades molt freqüents. El clima idoni pel 

seu desenvolupament és el mediterrani sec. 

Pot créixer en qualsevol tipus de sòl encara que siguin pobres en nutrients, secs i fins a un pH de 9  

i també que estiguin ben drenats. 

Necessita certa insolació i té una elevada resistència al vent i a la contaminació. 

Aprofitaments antròpics 

La parquinsònia és una planta molt elegant, que no només serveix per a ser cultivada com a 

ornamental sinó que també per formar tanques vives, per prevenir l’erosió en zones àrides, en les 

que a vegades s’utilitza com a font important de llenya i carbó, així com per ser utilitzada com a 

farratge. 
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Genera una mica d’ombra però són perilloses les branques que són baixes ja que tenen espines, 

per tant, aquestes s’han de podar si estan en zones de passeig. 

El fruit,amb un gust força agradable, és comestible i és aprofitat per algunes comunitats rurals. 

Tenen propietats medicinals com baixar la febre, antiepilèptic i abortiu.  

8.1.16.2 Fitxes d’inventari i informes valoratius 

A continuació es mostra la fitxa i informe valoratiu de l’estat de l’exemplar de parquinsònia 

remarcable del municipi de Sitges: 

 Parquinsònia de Quint Mar (19)
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Informe valoratiu de l’estat de la Parquinsònia de Quint Mar (19) 

Localització i accés 

La Parquinsònia es troba a 97 metres d’alçada respecte el nivell del mar, situada al barri de Quint 

Mar, en una rotonda a l’inici del Passeig Fondo de Pere Joan si es ve des del Passeig del Margalló.  

Per arribar-hi des del centre del municipi s’agafa des de la Ronda del Migdia en direcció al mar i es 

gira a mà esquerre agafant l’Avinguda de les Flors i arribant a incorporar-se a la carretera de les 

Costes. En el primer trencant es gira a mà dreta seguint al llarg de tot el carrer Joan R. Benaprès, 

fins arribar a la rotonda, sortint per la primera sortida seguint la direcció del Camí del Mas d’en Puig 

arribant a una rotonda on només té dues sortides. S’agafa la sortida de la dreta entrant al barri de 

Quint Mar pel passeig del Margalló i a pocs metres s’hi troba una rotonda on hi ha la Parquinsònia 

objecte d’estudi. 

Entorn natural 

La parquinsònia comparteix espai amb altres espècies com el baladre (Nerium oleander) i un 

margalló (Chamaerops humillis) de petites dimensions en una rotonda d’uns 5 metres 

aproximadament de diàmetre i limitat per l’asfalt del carrer. El sòl en el que es troben és sorrenc i 

amb matèria orgànica morta que els proporciona nutrients necessaris per al seu creixement. 

Entorn humà i freqüentació antròpica 

Es troba situada en una rotonda a l’entrada d’una urbanització tranquil·la i amb poca freqüentació 

de trànsit. La parquinsònia no es troba aïllada i per tant està a l’abast de tothom. A la mateixa 

rotonda també s’hi troba dos senyals de trànsit i més proper una farola, la qual travessa la capçada 

de la parquinsònia i el focus de la llum és proper, distanciant-se com a molt d’un metre d’alçada 

sobre la capçada d’aquesta. 

Aspectes morfològics i afeccions a destacar 

Arbre amb un tronc únic, aparentment sòlid, dividit amb 6 branques, dret sense presència de bonys, 

ni orificis, ni putrefacció però si amb evidències de creixement epicòrmic en el mateix tronc. La 

capçada és complerta amb un perfil sencer i amb presència de poda a les seves branques.  

En quan a les afectacions, aquest exemplar de parquinsònia presenta algunes ferides cicatritzades 

provocades per la gestió de poda que se li porta a terme.  

Com a vida associada s’hi troba alguns líquens en gran part a les branques i al tronc, sobretot a la 

cara nord, possiblement perquè és la zona on s’hi troba més ombra i per tant s’hi dóna unes 

condicions d’humitat adequades pel seu creixement.  Com a evidència de fauna associada hi 

destaquen gran presència d’excrements, sobretot de gossos, degut en gran part per la falta de 

limitació a l’accés per arribar a la parquinsònia estudiada. 
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Context històric i cultural, usos tradicionals 

Aquesta va ser plantada com a planta ornamental amb la construcció de la rotonda que es troba a 

l’entrada del carrer passeig Fondo Pere Joan al barri de Quint Mar, ja que aquesta és una planta 

molt elegant i no necessita grans requisits per al seu manteniment. 

Gestió actual 

En un primer moment, l’any 2005,  l’ajuntament va contractar una empresa especialitzada en 

arboristeria anomenada ARBORIST Serveis d’arboricultura, S.L. per tal de gestionar de la millor 

manera possible aquells arbres més remarcables del municipi. Posteriorment, amb el canvi de 

govern es va deixar de banda i actualment és la brigada municipal qui s’ocupa de la gestió de tot 

l’arbrat del municipi, sense diferenciar-ne aquells que es troben inclosos en el catàleg (considerats 

remarcables i per tant necessiten una gestió més acurada de la resta per tal de garantir-ne la seva 

conservació) dels que no hi són. 

Raó de remarcabilitat 

Les raons de singularitat d’aquest exemplar són el bon estat sanitari en el que es troba, la llarga 

expectativa de vida, l’estètica i la raresa que aquesta presenta. 

Estat de conservació i importància socioambiental 

La parquinsònia es troba en un estat vital alt, ja que té una molt bona morfologia i una capçada 

complerta amb un perfil sencer i no presenta afectacions que comprometin el seu estat vital. 

Per arribar a la parquinsònia l’accessibilitat és alta, però al trobar-se en un barri apartat del centre 

del nucli urbà dificulta l’accés des del centre urbà als vianants però no per a vehicles motoritzats.  

La seva funció ecològica és baixa degut a la morfologia de la capçada que és densa però poc 

espessa, limitant l’espai de cria i refugi per molts ocells. A més, les branques presenta punxes com 

a mesura de defensa i que li serveixen per a protegir-se dels fenòmens externs, limitant alhora 

l’apropament de determinades espècies. Tot i això, l’entorn és una urbanització molt tranquil·la, amb 

poca circulació de vehicles i sense presència de fonts d’emissió de sorolls molestos per a la fauna. 

El valor sociocultural que aquesta té és baix, ja que es considera que va ser plantat com a planta 

ornamental i no presenta cap lligam amb els veïns del barri de Quint Mar. 

Els impactes negatius que aquest exemplar rep es consideren mitjans, pel fet de trobar-se en una 

rotonda, on l’espai és limitat a més de compartir espai amb diferents senyals de trànsit i una farola a 

pocs centímetres del seu tronc passant pel mig de la seva capçada.  

La qualitat de la gestió que s’hi porta a terme és mitjana ja que s’hi practica una poda excessiva a la 

seva capçada per tal d’afavorir el creixement de les branques de grans diàmetres. 
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8.1.17 Pi blanc (Pinus halepensis) 

8.1.17.1 Introducció a l’espècie 

Nom comú: Pi blanc 

Nom científic: Pinus halepensis 

Família: Pinàcies 

Distribució geogràfica 

Habita en totes les comarques d’Àfrica, Àsia i Europa que envolten el mar Mediterrani, i sobre tot les 

illes d’aquest mar. Per repoblació s’ha estès a altres molts punts. A Espanya ocupa una superfície 

de 1.139.464 ha aproximadament, de les quals 334.518 son repoblades (MORO, R., 1998; LÓPEZ 

GONZALEZ, G., 2001). 

Descripció botànica 

Arbre de mida mitjana, arribant com a màxim a uns 20 m d’alçada. 

El tronc és alçat, sovint tortuós i inclinat, amb una escorça blanquinosa, que amb l’edat s’esquerda i 

pren un color bru o bru vermellós. La fusta és molt clara, de gra fi, lleugera i de qualitat mecànica 

bastant dèbil. 

La capçada del pi blanc és arrodonida o irregular, de forma cònica en els exemplars joves,poc 

densa (poca ombra), amb branques fines i grisoses que amb freqüència estan despullades en gran 

part de la longitud, concentrant-se les fulles a la terminació. Les branques de la base de la capçada 

(les branques inferiors) són horitzontals i la resta erecto-patentes. 

Les fulles estan embeinades per dos (envoltades a la base per una beina membranosa), filiformes, 

fines i flexibles de color verd clar, de 6-12 cm de llarg i 0,5-1 mm d’ample, no punxants. Són de 

poca duració, ja que es mantenen únicament un parell d’anys sobre la planta. 

Les flors masculines agrupats en gran número, prop de la terminació de les branques, en espigues 

cilíndriques de 5-8 mm de llargada; de color daurat o bru grogós. Flors femenines agrupades en 

conus vermellosos, d’1 cm de llarg, drets i pedicelats. Les pinyes són vermelloses i allargades, de 

forma ovado-cònica, sobre un peduncle gruixut de 1-2 cm, amb una mida d’uns 5-12 cm de llargada 

i 3,5-4,5 d’amplada. Té escames planes amb un escut prominent o gairebé aplanat, romboïdal, amb 

angles marcats i amb el centre de color grisós i rom. Els pinyons són petits, de 5-7 mm, de color 

grisós o negres, amb ala de 3 o 4 vegades més llarga. 

El pi blanc floreix de març a maig, i madura les pinyes al final de l’estiu del segon any, disseminant 

les llavors a la primavera següent. (MORO, R., 1998; LÓPEZ GONZALEZ, G., 2001). 
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Requeriments de l’espècie 

Viu en cims i valls seques i assolellades, des del nivell del mar fins els 1200 metres d’altitud, i en 

algunes serres andaluses fins als 1600 m. 

Arbre molt exigent respecte la llum i la calor. Dels nostres pins, és el més resistent a la sequera, 

alhora que és el més sensible a les gelades i el més termòfil. Prefereix els terrenys calcaris, tot i que 

s’acomoda als silícics. S’adapta a sòls extremadament pobres i esquelètics i suporta bé una certa 

quantitat de guix. És de creixement ràpid i amb poca longevitat, no superant en general els 200 

anys. 

Viu en indrets eixuts i pedregosos del país de l’alzinar, on primitivament va ocupar les clarianes per 

anar progressant a mesura que l’alzinar ha estat destruït. A causa dels avantatges que la destrucció 

dels alzinars i de les màquies li ha representat, s’ha convertit en l’arbre més abundant del nostre 

país (PASQUAL, R., 1999). La seva presencia ens indica el paisatge singular de l’ullastre i el 

garrofer. I fins i tot allà on es podria considerar introduït, per exemple en pendents rocoses i penya-

segats enfocats al mar, es troba ben entroncat, penetrant el potent sistema radicular en la roca, 

resistint als aerosols marins i a fortes insolacions (MORO, R., 1998). 

Aquest pi té una gran importància forestal, sent capaç de colonitzar terrenys molt àrids i degradats, 

on moltes vegades constitueix la única coberta arbòria. 

Fauna associada 

Hi ha diversitat d’espècies que utilitza la capçada i el tronc del pi blanc per a criar-hi i refugiar-s’hi, 

com és el tudor (Columba palumbus), la tórtora turca (Streptopelia decaocto), l’esparver (Accipiter 

nisus), el picot verd (Picus viridis), la garsa (Pica pica), el pica-soques blau (Sitta europaea), el 

raspinell (Certhia brachydactyla) i l’esquirol (Sciurus vulgaris). Dels seus fruits, les pinyes, se 

n’alimenten diferents mamífers com l’esquirol (Sciurus vulgaris) ), el ratolí de bosc (Apodemus 

sylvaticus) i la rata negre (Rattus rattus), així com la garsa(Pica pica), que obre el pinyó amb el bec. 

Aprofitaments antròpics 

Degut a la riquesa en tanins de la seva escorça, s’ha emprat per a l’adob dels cuirs. A més, després 

del pi marítim és el que es resina amb més freqüència per a l’obtenció de trementina. 

La seva fusta, tant per la seva baixa qualitat mecànica com per la dificultat del seu aprofitament 

degut a les mides i la morfologia dels trocs, generalment tortuosos, s’utilitza per a peces petites de 

fusteria o travesses de tren, caixes d’embalatge,... Es pot dir que té aprofitament per a treballs 

bastos. No obstant, és un bon combustible. 

8.1.17.2 Fitxes d’inventari i informes valoratius 

A continuació es mostren les fitxes i informes valoratius de tots els pins blancs remarcable, formin 

part o no d’un conjunt, inventariats. Per aquells exemplars de pi que formen part d’un conjunt, es fa 

una breu descripció d’aquest.  

 Pi blanc de la Plana de l’Est (20) 
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 Pi blanc de Poble Sec (21) 

 Pi blanc de Terramar (22) 

Aquest exemplar de pi blanc inventariat forma part d’un conjunt format per 102 individus de 

la mateixa espècie que es troben disposats en alineació i equidistantment a un costat i 

l’altre de l’Avinguda Navarra,al barri de Terramar. Es tracta d’una avinguda molt llarga, que 

transcorre per un barri residencial, i no és excessivament transitada. L’alineació de pins a 

un costat i l’altre de la via li proporcionen ombra, important pels dies d’estiu, a banda de 

donar a l’avinguda cert aspecte de passeig. 

Tots els pins són de grans dimensions, tot i que hi ha certa diferència entre els diferents 

exemplars que el conformen. Les arrels superficials, pròpies del pi blanc, provoquen 

l’aixecament de les voreres més enllà dels escocells on es troben plantats. 

En general, els exemplars que formen part del conjunt es troben en bon estat, tot i 

presentar signes d’estar en un entorn antropitzat, especialment pel que fa a ferides 

mecàniques (cops de vehicles o maquinària). 

 

Figura 8.5 Vista general del conjunt de pins blancs de Terramar. Font: pròpia. 

 Pi blanc del Vinyet (23) 

Aquest exemplar de pi blanc inventariat es troba dins d’un conjunt format per 135 

exemplars de la seva mateixa espècie. Aquests es troben disposats en alineació i 

equidistant un de l’altre, a ambdós costats de l’Avinguda Mare de Déu del Vinyet, la qual 

travessa en diagonal el barri del Vinyet. De igual mode que el conjunt descrit anteriorment, 

la distribució d’aquests pins al llarg de tota l’avinguda, li proporciona un obratge important i 
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un aspecte de passeig, facilitat pel fet que no es tracta d’una via molt transitada 

(pràcticament com la majoria de zones residencials d’un municipi turístic). 

En conjunt, tots els exemplars gaudeixen d’una capçada complerta, observant-se que són 

podats estratègicament per tal d’obtenir un creixement apical de l’arbre i no un creixement 

en la horitzontal. S’observa la presència de moltes pinyes en aquests exemplars. D’altra 

banda, no s’observa el deteriorament de les voreres per les arrels del pins, que en molt 

pocs exemplars se n’arriba a veure’n de superficials. 

 

Figura 8.6 Vista general del conjunt de pins blancs del Vinyet. Font: pròpia. 

 Pi blanc de Ratpenat (24) 

 Pi del Prado (25) 
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Informe valoratiu de l’estat del Pi blanc de la Plana Est (20) 

Localització i accés 

El pi blanc es troba a 21 metres d’alçada respecte el nivell del mar, als aparcaments del Passeig 

Vilafranca al centre del municipi.  

Per arribar-hi des del centre del municipi s’agafa des de la Ronda del Migdia en direcció al mar fins 

arribar a la intersecció amb el carrer Camí dels Capellans, on hi trobem l’aparcament municipal i per 

tant, el pi blanc objecte d’estudi. 

Entorn natural 

Compartint espai amb el pi blanc no s’hi troba cap altre espècie vegetal, però en el seu entorn més 

proper hi ha alguns exemplars de tarongers (Citrus sinensis) i plàntules en les parts més inferiors. 

Entorn humà i freqüentació antròpica 

Es troba situat en un aparcament de pagament al centre del municipi, això fa que el seu entorn més 

proper hi hagi elevats índexs de contaminació atmosfèrica i partícules en suspensió per 

combustions de vehicles motoritzats.  A menys d’un metre de distància de l’exemplar estudiat, s’hi 

troba una de les màquines de pagament dispensadores de tiquets. 

Tot i que la gent acostuma a aparcar a l’entrada del pàrquing, zona més propera al centre del 

municipi i l’exemplar estudiat es troba allunyat de l’entrada, no vol dir que en dies de gran afluència 

de vehicles, aquest no pateixi greus impactes ja sigui perquè s’aparquen just a sota la seva 

capçada aprofitant la ombra i per tant, la poden malmetre a més d’alliberar emissions i partícules o 

bé quan s’operi amb la màquina dispensadora de tiquets, ja que no hi ha cap infraestructura que 

limiti l’accés per arribar al pi blanc. 

Aspectes morfològics i afeccions a destacar 

Arbre d’alçària considerable arribant gairebé a les alçàries màximes que poden assolir aquesta 

espècie. Té un únic tronc, dret, aparentment sòlid, amb poca presència de bonys i amb un important 

volt de canó de 2,7 metres. L’escorça es troba en bon estat i la capçada és completa presentant 

una cobertura foliar quasi sencera a més d’algun flux d’escorça secs. 

Presenta diverses ferides ja cicatritzades i altres recents provocades per la poda que se li porta a 

terme. Una de les branques  es troba fracturada i recolzada amb altres branques del seu voltant 

amb el perill de caiguda i per tant de provocar danys ja sigui a les persones com en cotxes que es 

disposin sota la seva ombra.  

Context històric i cultural, usos tradicionals 

Antigament el lloc on es troba aquest pi blanc, era un parc on anys més tard s’hi va construir un 

aparcament, per tant es va haver d’eliminar tota la vegetació que s’hi trobava. Però els veïns es van 

oposar a la seva tala, fins i tot van portar a terme una recollida de firmes per tal de conservar-lo i 

mantenir-lo en vida gaudint actualment d’aquest imponent exemplar.  
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A Sitges és utilitzat com a ornamental per les seves grans dimensions i de manera indirecte per a la 

ombra pels cotxes que utilitzen aquest aparcament, sobretot en els mesos més calorosos d’estiu. 

Gestió actual 

En un primer moment, l’any 2005,  l’ajuntament va contractar una empresa especialitzada en 

arboristeria anomenada ARBORIST Serveis d’arboricultura, S.L. per tal de gestionar de la millor 

manera possible aquells arbres més remarcables del municipi. Posteriorment, amb el canvi de 

govern es va deixar de banda i actualment és la brigada municipal qui s’ocupa de la gestió de tot 

l’arbrat del municipi, sense diferenciar-ne aquells que es troben inclosos en el catàleg (considerats 

remarcables i per tant necessiten una gestió més acurada de la resta per tal de garantir-ne la seva 

conservació) dels que no hi són. 

Raó de remarcabilitat 

La principal raó de singularitat d’aquest exemplar són les grans dimensions que presenta, a més, de 

la mida del port i l’estètica que proporciona en el pàrquing on es troba. 

Estat de conservació i importància socioambiental 

El pi blanc es troba en un estat vital alt, ja que disposa d’una bona morfologia i estat de salut, tot i 

presentar  petites afectacions com cicatrius, bonys, etc. que no influeixen en el seu estat de salut.   

Al trobar-se al centre del poble l’accés és alt tant si s’hi vol accedir a peu com en vehicle motoritzat 

amb l’avantatge de que l’emplaçament on es troba és un aparcament, però aquest de pagament. 

La seva funció ecològica és baixa, no per les mides de la capçada sinó per trobar-se en una zona 

tant cèntrica i per tant, molt antropitzada que fa que no sigui un espai tranquil on la fauna que hi té 

associada hi trobin un bon lloc per a niar-hi o construir-hi el seu hàbitat. 

El valor sociocultural que aquest té és mitjà- baix, ja que es considera que té un cert lligam amb els 

habitants del barri de la Plana de l’Est per la recollida de firmes per tal d’evitar-ne la seva tala i per 

tant conservar-lo tot i això però, no sembla que s’hi doni més importància i que actualment, no 

presenta cap lligam amb els habitants del barri de la Plana de l’Est. 

Els impactes que aquest rep es consideren mitjans ja que es troba en una de les zones més 

antropitzades, al centre del poble i dins d’un pàrquing sense limitació d’accés arribant a poder 

aparcar fins i tot sota la seva capçada. A més dels impactes de la forta contaminació que aquest 

suporta, també s’hi troba la màquina de pagament del pàrquing a menys d’un metre de distància, fet 

que encara fa antropitzar més l’entorn. 

La qualitat de la gestió és mitjana ja que a l’hora de construir el pàrquing van deixar només un 

cercle de dos metres de diàmetre al  voltant del pi blanc sense asfaltar el terra per tal de que aquest 

pugui absorbir aigua en cas de pluja i aprofitar-la pel seu creixement.
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Informe valoratiu de l’estat del Pi blanc de Poble Sec (21) 

Localització i accés 

Pi plantat en un àrea verda situada a l’Avinguda de Ronda entre el carrer del Rocar i el carrer 

Samuel Barrachina.  

S’accedeix per la Ronda del Migdia direcció al mar i prenent a mà esquerre l'Avinguda de Ronda a 

l’alçada de la comissaria de la Policia Local. 

Entorn natural 

Es localitza en una petita zona verda acompanyat per 4 oliveres (Olea europaea), 8 palmeres 

(Phoenix sp.) i un pi pinyoner (Pinus pinea). El sòl es força humit ja que hi ha molses i matèria 

orgànica en descomposició. 

Entorn humà i freqüentació antròpica 

Situat davant d’una comissaria de policia local, entre l’edifici i el pi hi ha un pàrquing pels agents. A 

pocs metres, a l’altra vorera hi ha el parc de bombers. S’observa roderes de camions a uns 2 

metres i residus en el sòl.  

L’entorn ha canviat en pocs anys perquè antigament en aquesta zona hi havia un càmping és un 

barri en fase de construcció per tant, ara hi ha major freqüentació humana.  

Aspectes morfològics i afeccions a destacar  

És un exemplar de dimensions mitjanes comparat amb pins monumentals però presenta 4 troncs 

junts inclinats cap a l’exterior. L'escorça la trobem precàriament enganxada a la base i al tronc i 

completament despresa a la capçada. La capçada és completa però la cobertura foliar és quasi 

sencera. 

Tot i presentar algunes afeccions com unes poques ferides, bonys i fluxos però que no suposen un 

deteriorament de l’estat de l’arbre. 

En quant a fongs i epífits, s’observen fongs de tipus llimós al voltant de les ferides i molses a la 

base del tronc. 

Context històric i cultural, usos tradicionals  

Els pins blancs són arbres de creixement molt ràpid amb elevada resistència a la contaminació, al 

vent, a les gelades i a la sequera. D’aquests arbres no se’n poden extreure molt usos ja que per 

exemple la seva fusta és resinosa i de baixa qualitat mecànica.  

La seva singularitat va donar lloc a la petició de trasplantar-lo, tenint en un compte, que és un 

procediment costós i sense cap tipus de garantia de supervivència ja que les coníferes són molt 

sensibles pel que fa a sobreviure a transplantaments. 
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Gestió actual 

En un primer moment, l’any 2005,  l’ajuntament va contractar una empresa especialitzada en 

arboricultura anomenada ARBORIST serveis d’arboricultura, S.L, per tal de gestionar de la millor 

manera possible aquells arbres més remarcables del municipi. Posteriorment, amb el canvi de 

govern es va deixar de banda i actualment és la brigada municipal qui s’ocupa de la gestió de tot 

l’arbrat del municipi, sense diferenciar-ne aquells que es troben inclosos en el catàleg (considerats 

remarcables i per tant necessiten una gestió més acurada de la resta per tal de garantir-ne la seva 

conservació) dels que no hi són. 

Actualment els 4 troncs estan subjectats entre ells amb un sistema de corretges que intenta 

mantenir-los drets i així evitar una inclinació excessiva podent provocar fractures en algun dels 

troncs. 

Raó de remarcabilitat 

La remarcabilitat d’aquest exemplar ve donada perquè té quatre troncs, motiu pel qual es considera 

singular. 

Estat de conservació i importància socioambiental  

Malgrat haver patit un impacte tan  fort com és un transplantament, el pi es troba en un estat vital 

mitjà. Presenta algunes afeccions però aquestes no suposen un deteriorament de l’estat de l’arbre. 

L’accessibilitat és alta ja que es pot arribar tant si es va a peu com en vehicle motoritzat. Pel que fa 

a l’aparcament, es pot estacionar en qualsevol de les dues voreres al llarg de tota l’avinguda. La 

freqüentació humana és més aviat alta ja que és un barri en plena construcció i encara no està molt 

urbanitzat, sobretot per sobre de l’Avinguda de Ronda 

La funció ecològica d’aquest pi és baixa ja que està una zona molt antropitzada amb obres a la vora 

i la ubicació propera a dos serveis públics que utilitzen sirenes com la policia i els bombers no 

afavoreixen a una major presència de fauna associada. 

El valor sociocultural s’ha considerat mitjà, amb tendència a baix, degut principalment a les 

intervencions extraordinàries que es varen fer per al seu manteniment (va ésser trasplantat) quan 

l’indret on es trobava va ésser afectat per actuacions de transformació urbanística. La significança 

d’aquest arbre per als veïns, a banda de la seva morfologia de  tronc múltiple, li han atorgat aquesta 

valoració en aquest paràmetre. 

Els impactes negatius rebuts són mitjans-alts ja que ha estat un arbre que ha sobreviscut a un 

transplantament. A més, les quatre branques estan subjectades per cordes per evitar possibles 

fractures. També rep impactes procedents de la construcció d’habitatges com la pols i el soroll. 

La qualitat de la gestió es considera mitjana-alta ja que existeixen indicis d’intervenció, com el 

sistema de corretges i la poda de branques. Amb aquest exemplar s’hauria  de tenir especial cura 

perquè ha estat sotmès a un enorme impacte en els últims anys. Tot i que el risc de fracàs desprès 

del transplantament ha passat, s’hauria de supervisar-ne la seva evolució i garantir-ne la seva 

preservació per a les generacions futures. 
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Informe valoratiu de l’estat del Pi blanc de Terramar (22) 

Localització i accés 

Conjunt plantat a les dues voreres formant un llarg passeig a l’Avinguda Navarra, en el barri de 

Terramar. Aquest carrer comença en el Passeig Marítim, creua per sota la carretera C-31 i les vies 

del ferrocarril per acabar una mica més enllà en una rotonda.  

Tot i així el conjunt només comença a l’alçada del Passeig Marítim fins al carrer Antoni Muntanyola, 

és a dir, fins a uns 100 metres d’arribar a la carretera. 

S'accedeix baixant per la Ronda del Migdia, seguint el Passeig Vilafranca i prenent a mà dreta el 

Passeig Vilanova. A mà esquerra, tombar per l'Avinguda Sofia i prenent a mà dreta el passeig 

Marítim fins arribar a l’avinguda Navarra. 

Entorn natural 

Conjunt format per 102 exemplars plantats de forma alineada en les dues voreres. S’ha observat 

que en algunes parcel·les faltava algun individu i havia estat substituït per baladres (Nerium 

oleander). Presència de molses en la base del tronc. La majoria de cases són de tipus residencial 

amb jardins on les espècies majoritàries dels quals, són palmeres i margallons. 

Entorn humà i freqüentació antròpica 

El conjunt es troba en el barri de Terramar que és de tipus ciutat-jardí i per tant, és una zona 

residencial molt tranquil·la amb excepció dels últims exemplars de l’avinguda que es troben pròxims 

a la carretera i a les vies. 

S’ha observat molts trams de vorera per tota l’avinguda que estan  aixecats. Això és degut a que els 

pins tenen unes arrels laterals molt potents que trenquen tot allò que impedeix el seu creixement. 

És una zona molt residencial i per tant, la freqüentació antròpica queda limitada a veïns del barri. 

Aspectes morfològics i afeccions a destacar  

El conjunt estudiat és de mitjanes dimensions amb troncs únics i drets. L’escorça està precàriament 

enganxada a la base i al tronc i completament despresa a la capçada de la majoria dels indivus. 

Alguns individus presenten nombroses ferides tot i que la majoria estan cicatritzades. En gran part 

del tronc, es veuen fluxos d’escorça secs. 

Context històric i cultural, usos tradicionals  

Els pins blancs són arbres de creixement molt ràpid amb elevada resistència a la contaminació, al 

vent, a les gelades i a la sequera. D’aquests arbres no se’n poden extreure molt usos ja que per 

exemple la seva fusta és resinosa i de baixa qualitat mecànica.  

Aquest conjunt de Pinus halepensis van ser plantats per a formar un passeig al llarg de tota 

l’Avinguda Navarra i la seva funció és ornamental donant al vianant una certa ombra. 
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Gestió actual 

En un primer moment, l’any 2005,  l’ajuntament va contractar una empresa especialitzada en 

arboristeria anomenada ARBORIST serveis d’arboricultura, S.L, per tal de gestionar de la millor 

manera possible aquells arbres més remarcables del municipi. Posteriorment, amb el canvi de 

govern es va deixar de banda i actualment és la brigada municipal qui s’ocupa de la gestió de tot 

l’arbrat del municipi, sense diferenciar-ne aquells que es troben inclosos en el catàleg (considerats 

remarcables i per tant necessiten una gestió més acurada de la resta per tal de garantir-ne la seva 

conservació) dels que no hi són. 

Raó de remarcabilitat 

Els arbres individualment no són prou destacables però al formar part d’un conjunt tan nombrós i 

homogeni, li donen al conjunt la suficient notorietat com per ser considerats singulars. 

Estat de conservació i importància socioambiental 

Tot i que alguns exemplars pateixen algunes afeccions, aquestes no suposen un gran afectació per 

al individu en particular, i es pot considerar que en general, el conjunt  té un estat vital mitjà. 

L’accessibilitat és alta ja que es pot arribar tant si es va a peu com en vehicle motoritzat. Pel que fa 

a l’aparcament, es pot estacionar en qualsevol de les dues voreres al llarg de tota l’avinguda. La 

freqüentació humana és més aviat baixa perquè solen passar només els veïns. 

La funció ecològica és qualificada com a mitjana-baixa degut a que tots els arbres tenen una bona 

morfologia, alguns exemplars estan massa propers a vies de comunicació amb molt de trànsit 

afectant al nombre d’aus que podrien habitar-los. 

Pel que fa el seu valor sociocultural és baix perquè el conjunt no presenta cap característica que li 

atorgui interès en aquest àmbit. 

Els impactes negatius rebuts s’han valorat dins la categoria de mitjà, al tractar-se d’un exemplar 

situat al nucli urbà i amb una forta competència entre els individus que es troben a una distància 

massa propera per tal d’assolir el seu màxim desenvolupament. 

La qualitat de la gestió és mitjana ja que, tot i que està inclòs en el Catàleg de l’Ajuntament de 

Sitges, no existeixen indicis d’intervenció, a part de la poda, i podria presentar un estat de 

conservació molt més elevat tenint en compte la seva poca freqüència. Per això, s’hauria de 

supervisar-ne la seva evolució i garantir-ne la seva preservació per a les generacions futures. 
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Informe valoratiu de l’estat del Pi blanc del Vinyet (23) 

Localització i accés 

Conjunt plantat a les dues voreres formant un llarg passeig a l’Avinguda Mare de Déu del Vinyet, en 

el barri del Vinyet. 

S'accedeix baixant per la Ronda del Migdia, seguint el Passeig Vilafranca i prenent a mà dreta el 

Passeig Vilanova. A mà esquerra, tombar per l'Avinguda Sofia fins arribar a l'Avinguda de la Mare 

de Déu del Vinyet. 

Entorn natural 

Conjunt format per 135 exemplars plantats de forma alineada en les dues voreres. S’ha observat 

que en algunes parcel·les faltava algun individu i havia estat substituït per baladres (Nerium 

Oleander). Les molses ocupen el sòl restant de l’escocell. 

Entorn humà i freqüentació antròpica 

El conjunt es troba en el barri del Vinyet que és de tipus ciutat jardí i per tant, és una zona 

residencial molt tranquil·la. En els extrems de l’avinguda, en una banda es troba la carretera C-31 i 

per l’altre extrem, està l’Avinguda Sofia que són dues vies amb elevada circulació 

S’ha observat trams de vorera per tota l’avinguda que estan aixecats. Això és degut a que els pins 

tenen unes arrels laterals molt potents que trenquen tot allò que impedeix el seu creixement. 

És una zona molt residencial i per tant, la freqüentació antròpica queda limitada a veïns del barri. 

Aspectes morfològics i afeccions a destacar 

Els exemplars del conjunt no són de dimensions molt destacables per l’espècie però són d’alçada 

força homogènia. Presenten el tronc dret i de creixement natural però amb senyals de poda. En 

alguns arbres , la capçada és parcial però amb cobertura foliar sencera. 

Algunes de les principals afeccions dels individus són la presència de bonys i algunes ferides 

cicatritzades probablement provocades per poda.  

Context històric i cultural, usos tradicionals 

Els pins blancs són arbres de creixement molt ràpid amb elevada resistència a la contaminació, al 

vent, a les gelades i a la sequera. D’aquests arbres no se’n poden extreure molt usos ja que per 

exemple la seva fusta és resinosa i de baixa qualitat mecànica.  

El barri del Vinyet es va començar a construir a finals dels anys 20. Segurament, el conjunt de Pinus 

halepensis van ser plantats per tal de formar un passeig al llarg de tota l’Avinguda Mare de Déu del 

Vinyet quan es van començar a construir les primeres residències d’aquest carrer. 
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Gestió actual 

En un primer moment, l’any 2005,  l’ajuntament va contractar una empresa especialitzada en 

arboristeria anomenada ARBORIST serveis d’arboricultura, S.L, per tal de gestionar de la millor 

manera possible aquells arbres més remarcables del municipi. Posteriorment, amb el canvi de 

govern es va deixar de banda i actualment és la brigada municipal qui s’ocupa de la gestió de tot 

l’arbrat del municipi, sense diferenciar-ne aquells que es troben inclosos en el catàleg (considerats 

remarcables i per tant necessiten una gestió més acurada de la resta per tal de garantir-ne la seva 

conservació) dels que no hi són. 

Raó de remarcabilitat 

Els arbres individualment no són prou destacables però al formar part d’un conjunt tan nombrós i 

homogeni, li donen la suficient notorietat com per ser considerat com a singular. 

Estat de conservació i importància socioambiental 

El conjunt en general presenta un estat vital mitjà ja que molts exemplars presenten algunes 

afeccions com bonys o ferides. 

L’accessibilitat per arribar-hi és bona tant si es va a peu com en vehicle motoritzat. Pel que fa a 

l’aparcament, es pot estacionar en qualsevol de les dues voreres al llarg de tota l’avinguda. La 

freqüentació humana seria més aviat baixa perquè al ser un barri residencial solen passar només 

els veïns. 

La funció ecològica és mitjana-baixa perquè tots els arbres tenen una bona morfologia, alguns 

exemplars estan massa propers a vies de comunicació amb molt de trànsit afectant al nombre d’aus 

que podrien habitar-los. 

Pel que fa el seu valor sociocultural és baix perquè el conjunt no presenta cap característica que li 

atorgui interès en aquest àmbit. 

Els impactes negatius rebuts són mitjans ja que aquests pins es troben en una àrea amb elevada 

freqüentació humana i de vehicles. 

La qualitat de la gestió és mitjana ja que tot i que està inclòs en el Catàleg de l’Ajuntament de 

Sitges, no existeixen indicis d’intervenció, a part de la poda, i podria presentar un estat de 

conservació molt més elevat tenint en compte la seva poca freqüència. Per això, s’hauria de 

supervisar-ne la seva evolució i garantir-ne la seva preservació per a les generacions futures. 
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Informe valoratiu de l’estat del Pi blanc de Ratpenat (24) 

Localització i accés 

Aquest pi blanc es localitza en la cantonada entre els carrers Marquès de Comillas i Maria Cristina 

Güell, davant la plaça de l’Alcalde Güella la urbanització de Rat Penat que pertany al barri de Les 

Botigues. 

Des de la Ctra. C-31 en direcció cap al Garraf, a l’arribar a la rotonda al peu de les costes, girar a la 

dreta seguint l’Avinguda de Rat Penat per tal d’entrar a la urbanització fins arribar a la següent 

rotonda que és la plaça de l’Alcade Güell i des d'on inicia la Ctra. a Plana Novella 

Entorn natural 

La vegetació pròxima al pi és variada i està composada tant arbres com un xiprer (Cupressus 

sempervivens), un pi blanc (Pinus halepensis) de petites dimensions, un garrofer (Ceratonia siliqua) 

i un ullastre (Olea europaea var. Sylvestris), com per arbustos com un margalló (Chamaeorops 

humilis) un baladre (Nerium oleander) i fins i tot una espècie introduïda com l’atzavara (Agave 

americana). També hi ha vegetació herbàcia formada per parietària (P. Officinalis i P.difusa), 

esparragueres (Asparagus sp.)i heura (Hedera helix). 

S’observa en el sòl restes de pinyes rossegades i forats en el garrofer que podrien indicar la 

presència d’esquirols i rates de camp. 

Està situat en una zona bastant degradada on el sòl està recobert per pinassa però amb gran 

possibilitat de millora. 

Entorn humà i freqüentació antròpica 

La parcel·la on es troba està just al inici de la urbanització i és una zona transitada perquè uns 

metres més amunt comença la carretera a Plana Novella i també és un punt de confluència ja que 

molts carrers tenen la sortida a partir de la plaça de l’Alcade Güell i per tant, circulen gairebé tots els 

veïns per aquest punt. És un barri residencial amb cases adossades de poques plantes.  

Aspectes morfològics i afeccions a destacar  

Exemplar de dimensions mitjanes de creixement natural tot i que ha estat podat alguna vegada per 

evitar major inclinació del tronc. 

Les principals afeccions d’aquest pi són aquelles produïdes per la poda. Algunes d’elles es troben 

obertes però d’altres estan cicatritzades. Les ferides es troben sobretot a la base de la capçada i al 

tronc a una alçada d’uns 4 metres. 

Altres característiques morfològiques destacades serien que la capçada és parcial i la cobertura 

foliar gairebé sencera. 
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Context històric i cultural, usos tradicionals  

Els pins blancs són arbres de creixement molt ràpid amb elevada resistència a la contaminació, al 

vent, a les gelades i a la sequera. D’aquests arbres no se’n poden extreure molt usos ja que per 

exemple la seva fusta és resinosa i de baixa qualitat mecànica.  

S’observa que el pi és més vell que la urbanització fet que fa pensar que a l’hora de construir la 

urbanització es va mantenir aquest pi i la vegetació del seu voltant com un petit espai verd dins de 

Rat Penat.  

Gestió actual 

S’ha observat senyals d’antiga poda però sembla que actualment no es fa cap tipus de gestió ja que 

s’observa que la zona està força degradada i amb manteniment que per exemple els arbres que es 

troben a la plaça. 

Raó de remarcabilitat 

És un exemplar de dimensions mitjanes comparat amb pins monumentals però la seva singularitat 

és deguda a que és un pi força longeu i anterior a la urbanització i que es va conservar amb la 

construcció d’aquesta. 

Estat de conservació i importància socioambiental 

L’estat vital de l’exemplar estudiat és mitjà ja que presenta algunes característiques morfològiques  

alterades com la capçada i la cobertura foliar; A més, pateix algunes afeccions com ferides al tronc. 

L’accessibilitat per arribar-hi és bona tant si es va a peu com en vehicle motoritzat. Pel que fa a 

l’aparcament, tot i que no es pot estacionar en la plaça si que es pot en els carrers que hi 

conflueixen. La freqüentació humana seria més aviat baixa perquè solen passar només els veïns. 

La funció ecològica és mitjana, amb tendència a baixa, donat que encara que estigui localitzat en un 

entorn urbà més tranquil, alguns aspectes morfològics com la a falta de capçada influeixen 

negativament en la presència de certes espècies d’aus. 

Pel que fa el seu valor sociocultural és baix perquè no presenta cap característica que li atorgui 

interès en aquest àmbit però s’observa que la seva presència és anterior a la urbanització.  

Finalment, els impactes negatius rebuts són mitjans els més destacats dels quals són la falta 

d’espai per créixer i la competència pels recursos com la llum o el nutrients ja que en una petita 

parcel·la hi ha molts individus. 

La qualitat de la gestió de la qual gaudeix l’arbre és baixa, observant-se indicis de la realització 

d’intervencions directes a aquest mal executades, amb podes no realitzades arran del tronc. Es 

considera, que donat l’entorn en que es troba, amb baixa freqüentació, l’arbre podria presentar un 

millor estat de conservació. Per això, s’hauria de supervisar-ne la seva evolució i garantir-ne la seva 

preservació per a les generacions futures. 
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Informe valoratiu de l’estat del Pi blanc del Prado (25) 

Localització i accés 

El pi es troba situat en ple centre de la ciutat, en un dels carrers que baixen des de l’estació del 

ferrocarril, en concret, en el carrer Francesc Gumà. 

S'accedeix per Ronda del Migdia direcció al mar, seguint per Passeig Vilafranca i prenent a mà 

esquerre l'Avinguda d'Artur Carbonell i finalment, prenent a mà dreta el carrer Francesc Gumà. 

Entorn natural 

Està situat en un petit jardí amb diferents espècies plantades. El pi comparteix l’espai amb baladres 

(Nerium oleander), moreres (Morus alba), palmeres (Phoneix canariensis), ficus (Ficus carica) i 

margallons (Chamaerops humilis). 

Entorn humà i freqüentació antròpica 

Es troba dins del jardí que pertany al Casino del Prado però és d’accés lliure. Entrant al jardí creix a 

mà dreta, a pocs metres de l’edifici del el Prado que consta de dues plantes. 

El carrer Francesc Gumà és estret i a l’altra banda hi ha cases de diferents alçades. El tram de 

carrer on està el jardí, és d’accés restringit al pas de cotxes. 

Està proper a un carrer amb força trànsit com és l’Avinguda Carbonell, que és on està ubicada 

l’estació de tren. Per tant, és una zona molt transitada tant per humans com per cotxes. 

Aspectes morfològics i afeccions a destacar  

Exemplar de dimensions mitjanes, el creixement del qual es veu limitat ja que part de la capçada es 

recolza a l’edifici. Això és degut a que el pi fou plantat molt a prop del Casino i a més, el tronc creix 

lleugerament inclinat cap a aquest. 

Tot i observar un àrea de putrefacció de color negre en una part del tronc i unes poques ferides, la 

resta de l’exemplar es troba en bon estat ja que consta de poques afeccions més. 

Context històric i cultural, usos tradicionals  

Pi de grans dimensions en el nucli urbà, únic en el jardí del Casino del Prado que fou fundat l’any 

1877. És un jardí on s’han organitzat diferents actes socials però els més destacats van ser les 

Exposicions Nacionals de Clavells que es van celebrar des del 1918 fins al 1963 de forma 

interrompuda.  

Actualment, és una societat cultural i recreativa que té com a objectiu la realització d’activitats per a 

la protecció de la cultura popular i tradicional i per aquest motiu, la Generalitat va declarar-la com 

una associació d’interès cultural. 
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Gestió actual 

La gestió del tot el jardí és a càrrec de la societat que es basa en la poda de les branques molt 

pròximes en l’edifici per tal d’evitar un recolzament excessiu. 

Raó de remarcabilitat 

No és un arbre excessivament imponent per les seves mides, especialment si es compara amb 

l’alçada potencial de pins monumentals però és força singular en dimensions si es té en compte que 

es troba en  ple nucli antic.  

Estat de conservació i importància socioambiental 

El pi es troba en un estat fitosanitari mitjà tot i tenir algunes afeccions com un àrea de putrefacció i 

unes poques ferides que no afecten al seu estat vital. 

L’accessibilitat per arribar-hi és bona si es va a peu ja que en vehicle motoritzat és molt difícil 

estacionar degut a que és un carrer dividit en una part peatonal, on està el Casino, i una part on 

només poden estacionar vehicles de càrrega i descàrrega. Tot i ser un jardí que pertany a una 

societat privada mantenen les portes obertes per poder facilitar l’entrada als visitants. La 

freqüentació humana de les proximitats és bastant alta ja que és una zona molt cèntrica.  

La funció ecològica d’aquest exemplar és baixa ja que està situat en el centre de la ciutat amb certa 

proximitat a les vies i estació del ferrocarril i a carrers amb tràfic.  

El seu valor sociocultural es considera mitjà-baix, donat que la seva presència està gairebé lligada 

als inicis del Casino de Sitges. 

Finalment, els impactes negatius rebuts són mitjans-alts degut a la poda periòdica que pateix i per 

trobar-se dins d’un nucli urbà, amb l’elevada freqüentació humana que suposa. 

La qualitat de la gestió és mitjana ja que totes les accions que es duen a terme com la poda són per 

evitar possibles danys a l’edifici sense tenir en compte l’estat de l’arbre. Aquest arbre podria 

presentar un estat de conservació molt més elevat  si no s’hagués de fer una poda periòdica. 
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8.1.18 Pi pinyer (Pinus pinea) 

8.1.18.1 Introducció a l’espècie 

Nom comú: Pi pinyer 

Nom científic: Pinus pinea 

Família: Pinàcies 

Distribució geogràfica 

Habita en el contorn de la regió mediterrània, on va ser difós pels romans, sobre tot en el sud 

d’Europa i oest d’Àsia, tot i que en molts llocs pot ser introduït per antics cultius. Es sol af irmar que 

prové del mediterrani oriental, però recents estudis suggereixen que pot ser autòctona, almenys al 

sud i est de la Península Ibèrica (LÓPEZ GONZALEZ, L., 2001). A Espanya ocupa 284.331 ha i 

s’estén pel centre, est i sud peninsular, cultivada a la resta. 

Descripció botànica 

Arbre robust, que pot arribar a assolir els 30 m d’alçada. 

El tronc es cilíndric, dret i elevat quan creix en bones condicions; sinó el tronc pot bifurcar-se. 

L’escorça és molt gruixuda, de color bru – grisós, profundament esquerdada; es desprenen plaques 

que deixen al descobert noves capes de color bru – vermellós molt viu. La seva fusta és dura, 

lleugera i resistent. Les branques neixen d’un mateix punt i tendeixen a engrossir tant com la guia, 

donant lloc al seu allargament (MORO, R., 1998). 

Les fulles estan agrupades de dos en dos i de vegades en tres, mitjançant una petita vaina 

membranosa que les envolta a la base. Tenen una llargada de 8 a 20 cm de llargada i amplada 

entre 1,5 i 2 mm de gruix, i són fortes i punxants, de color verd intens. La capçada d’aquesta 

espècie de pi és compacta, molt estesa, arrodonida en els arbres joves i aparasolellada en els vells. 

Les flors masculines en aments oblongo-cilíndrics es disposen en espiga allargada amb estams de 

color groc viu. Les inflorescències femenines d’uns 2 cm de llarg, estan compostes per escames 

verdoses, sobre peduncles erectes (LÓPEZ GONZALEZ, L, 2001). Les pinyes estan solitàries o 

agrupades en 2 o 3, de grans mides (8-15 cm de llarg), ovades o globoses, de color bru – 

vermelloses i brillants; triguen tres anys en madurar. Les llavors que contenen són els pinyols, d’uns 

2 cm de llargada, de color bru fosc o negrosos, i amb una petita ala membranosa que es desprèn 

amb molta facilitat. 

Floreix de març a maig i maduren les pinyes al tercer any, disseminant els pinyons a la primavera 

del quart any. 
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Requeriments de l’espècie 

El pi pinyer viu des del nivell del mar fins als 1000 m d’altitud. Prefereix els sols profunds i frescos, 

principalment arenosos i solts, fins i tot en els arenals marítims i dunes fixes. Prefereix els terrenys 

silicis, però viu bé també en els calcaris si aquests no són pesats i molt argilosos.  

La seva arrel principal es molt gruixuda i penetrant, derivant aviat en més arrels secundàries 

inclinades, adaptant-se el conjunt a extreure aigua de capes profundes del terreny. 

Requereix molta llum i un llima una mica càlid, ja que no suporta gelades fortes i continuades. És 

una espècie robusta, però els petits requereixen alguna mena de refugi contra l’acció intensa dels 

rajos solar. 

És un arbre longeu, amb exemplars que arriben als 400 anys. L’edat a partir de la qual comencen a 

fructificar amb regularitat i abundància és a partir dels 20-25 anys. 

Fauna associada 

Hi ha diversitat d’espècies que utilitza la capçada i el tronc del pi pinyer per a a criar-hi i refugiar-

s’hi, com és el tudor (Columba palumbus), la tòrtura turca (Streptopelia decaocto), l’esparver 

(Accipiter nisus), el picot verd (Picus viridis), la garsa (Pica pica), el pica-soques blau (Sitta 

europaea), el raspinell (Certhia brachydactyla) i l’esquirol (Sciurus vulgaris). Dels seus fruits, les 

pinyes, se n’alimenten diferents mamífers com l’esquirol (Sciurus vulgaris) ), el ratolí de bosc 

(Apodemus sylvaticus) i la rata negre (Rattus rattus). També hi trobem altres ocells com el pinsà 

vulgar (Fringilla coelebs) i la garsa (Pica pica). 

Aprofitaments antròpics 

Durant segles el pi pinyer s’ha plantat per les seves llavors comestibles i saboroses, els pinyons; 

pels quals els invasors romans portaren aquesta espècie a Gran Bretanya fa 2000 anys. És un dels 

principals aprofitaments d’aquest pi, sent objecte de comerç tradicional. A banda de menjar-se crus, 

també es destinen a la sembra, i també són molt emprats en confiteries, en culinària, per a diverses 

salses i guisats, i en la fabricació de determinats embotits com els botifarrons.  

En la medicina popular s’utilitzaren com a balsàmics, per curar la tos i malalties del pit, i fins i tot es 

van arribar a considerar afrodisíacs. L’escorça del pi pinyer, rica en tanins, també s’ha emprat per 

adobar el cuir. 

La fusta es resinosa i difícil de treballar, però molt resistent a la humitat, el que ha fet que s’emprés 

en forma de bigues per a la construcció, travesses de ferrocarril, en fusteria, i fins i tot per a la 

construcció de petits vaixells. 

La plantació d’aquesta espècie també s’usa com a mesura protectora en els terrenys sorrencs, 

contribuint a fixar les dunes pròximes a la costa i permet obtenir rendiment forestal en terrenys 

estèrils; poc o gens productius, degut al seu caràcter sorrenc. Pel seu port i morfologia de la 

capçada també s’utilitza com arbre ornamental, a més de ser adequat per a obtenir un còmode 

refugi sota una ombra densa que ofereix una capçada parasolellada i densa (LÓPEZ GONZALEZ, 

L, 2001; MORO, R., 1998). 
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8.1.18.2 Fitxes d’inventari i informes valoratius 

A continuació es mostra la fitxa d’inventari i l’informe valoratiu de l’exemplar més destacable del 

conjunt de pi pinyer remarcable inventariat, situat a la zona urbana del municipi de Sitges. 

 Pi pinyer de Terramar 

L’exemplar de pi pinyer inventariat forma part d’un conjunt remarcable format per 83 

individus de la mateixa espècie disposats en alineació a ambdós costat del carrer Juan de 

la Cierva, carrer pel qual s’accedeix als jardins de Terramar. La zona és bastant solitària i 

aquest vial és bastant poc transitat; tot i així s’observa una manca de manteniment pel que 

fa a la neteja de la zona. Els arbres no es troben plantats dins d’escocells, sinó al marge 

de terra del carrer, només disposant aquest de voral als límits de la calçada. Els marges 

on estan plantats estan bastant descuidats, amb la presència de residus i de plantes 

ruderals. Els arbres plantats en alineació li confereixen un aspecte força naturalitzat al 

carrer, a banda de proporcionar ombra. Com amb les alineacions de pi blanc descrites 

anteriorment, l’existència d’aquests pins confereixen al carrer cert aspecte de passeig, 

facilitat pel poc trànsit d’aquest (almenys durant la temporada baixa quant a turisme). 

Els pins que formen el conjunt no tenen el mateix port, tot i que hi ha una distribució de 

menor a major al llarg del carrer, sent els de major alçària els que es troben més pròxims 

al jardins, tot i que no s’ha pogut esbrinar si s’han plantat alhora. En general, els 

exemplars del conjunt es troben en bastant bon estat. D’altra banda, de mode bastant 

genèric en tots els exemplars, s’observa l’acumulació de moltes de fulles caigudes en les 

branques inferiors de les capçades; no obstant no s’observa molta pinassa al terra, 

possiblement pel fet de ser escombrat pel servei de neteja municipal. 

 

Figura 8.7 Vista general del conjunt de pins pinyers de Terramar. Font: pròpia. 
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Informe valoratiu de l’estat del Pi pinyer de Terramar (26) 

Localització i accés 

Conjunt de pi pinyers plantats a les dues voreres formant un llarg passeig al carrer Juan de la 

Cierva, en el barri de Terramar.  

S'accedeix baixant per la Ronda del Migdia, seguint el Passeig Vilafranca i prenent a mà dreta el 

Passeig Vilanova que posteriorment es converteix en la carretera C-31 i prendre a mà esquerra el 

carrer Juan de la Cierva. 

Entorn natural 

Conjunt de 83 pins pinyoners plantats de forma alineada en les dues voreres. En una banda del 

carrer estan plantats dins d’un escocell mentre que a la vorera oposada creixen sense cap parcel·la 

delimitada. En l’escocell de l’arbre estudiat creix una esparreguera (Asparagus) i la cobertura del sòl 

està formada per matèria orgànica pròpia del pi. 

Entorn humà i freqüentació antròpica 

A un dels costats de la vorera hi ha cases residencials i a l’altra, hi ha un petit terraplè on per dalt 

passa la carretera C-31. A pocs metres del carrer Juan de la Cierva i en sentit paral·lel, es troben 

les vies del ferrocarril. Al final de carrer, en direcció Vilanova, estan ubicats els jardins de Terramar i 

creuant la riera de Ribes, el club de Golf de Terramar. Aquesta localització a les afores de la ciutat 

dóna lloca una poca freqüentació humana. 

Aspectes morfològics i afeccions a destacar 

Els exemplars del conjunt són de dimensions mitjanes i de creixement natural amb algunes 

branques mortes a la base de la capçada. Els arbres tenen el tronc dret, natural però amb signes de 

poda. Les principals afeccions que pateixen els pins del conjunt són ferides ja cicatritzades. Alguns 

individus tenen bonys i fluxos d’escorça tant secs com enganxosos. A les branques i en les ferides 

tronc, s’observen fongs blancs. 

Context històric i cultural, usos tradicionals 

Històricament, la llenya dels pins pinyers s’ha utilitzat com a combustible ja que crema molt ràpid i 

desprèn molta calor. Pel que fa a la fusta, no és de molt bona qualitat però és molt resistent als 

esforços de flexió. Els fruits, els pinyons, són comestibles i molt utilitzats en la rebosteria i en moltes 

receptes culinàries. 

Gestió actual 

En un primer moment, l’any 2005,  l’ajuntament va contractar una empresa especialitzada en 

arboricultura anomenada ARBORIST serveis d’arboricultura, S.L, per tal de gestionar de la millor 

manera possible aquells arbres més remarcables del municipi. Posteriorment, amb el canvi de 

govern es va deixar de banda i actualment és la brigada municipal qui s’ocupa de la gestió de tot 

l’arbrat del municipi, sense diferenciar-ne aquells que es troben inclosos en el catàleg (considerats 
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remarcables i per tant necessiten una gestió més acurada de la resta per tal de garantir-ne la seva 

conservació) dels que no hi són. 

Raó de remarcabilitat 

Els arbres individualment no són prou destacables però al formar part d’un conjunt tan nombrós i 

homogeni, li donen la suficient notorietat com per ser considerat remarcable. 

Estat de conservació i importància socioambiental 

El conjunt té un estat vital mitjà-alt tot i la presència d’afeccions com ferides i bonys en alguns 

exemplars però que influeixen en el seu estat.  A més, els pins tenen l’escorça precàriament 

enganxada. 

L’accessibilitat per arribar-hi és alta tant si es va a peu com en vehicle motoritzat. Pel que fa a 

l’aparcament, es pot estacionar en qualsevol de les dues voreres al llarg de tota l’avinguda. La 

freqüentació humana és més aviat baixa perquè és carrer residencial, gairebé a les afores del 

municipi. 

La funció ecològica del conjunt és mitjana ja que està situat en un barri tranquil i s’han observat nius 

en alguns pins però per altra banda, està molt proper a la carretera principal i a les vies del 

ferrocarril que poden afectar que hi hagi una menor presència de fauna.  

Pel que fa el seu valor sociocultural és baix perquè el conjunt no presenta cap característica que li 

atorgui interès en aquest àmbit. 

Els impactes negatius s’han considerat mitjans-baixos, al trobar-se el conjunt dins d’un nucli urbà 

proper a vies de comunicació molt transitades. 

La qualitat de la gestió és mitjana ja que tot i que està inclòs en el Catàleg de l’Ajuntament de 

Sitges, no existeixen indicis d’intervenció, apart de la poda, i podria presentar un estat de 

conservació més elevat. Per això, s’hauria de supervisar-ne la seva evolució i garantir-ne la seva 

preservació per a les generacions futures.
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8.1.19 Tamariu (Tamarix gallica) 

8.1.19.1 Introducció a l’espècie 

Nom popular: Tamariu 

Nom científic: Tamarix gallica  

Família: Tamaricàcies 

Distribució geogràfica 

Creix en regions temperades d’Europa, és a dir, a la zona mediterrània. A Espanya, es troben a les 

Balears, en la meitat meridional i en alguns punts de La Rioja i Aragó. També creix en el nord de 

l’Àfrica. 

Descripció botànica 

Petit arbre caducifoli, de fins a 8 o 10 metres, normalment més baix, amb l’escorça bruna i 

esquerdada i molt ramificat. Les branques són molt flexibles. de color vermell si són noves són d’un 

color més viu. 

Les fulles són molt petites d’uns 1,5 o 3 mm acabades en punta i en forma d’escama, es disposen 

de forma alterna en les branques. Les flors són petites i estan disposades en raïms d'espigues de 

color blanc o rosat que neixen sobre les branquetes de l'any i que apareixen al mateix temps que 

les fulles. Tenen 5 pètals blancs o roses i 5 estams de color rosat. La floració té lloc entre els mesos 

d'abril i juny. El fruit és una càpsula i les llavors porten un plomall de pèls llargs i sedosos per a 

facilitar la seva disseminació. 

Requeriments de l’espècie 

Són plantes resistents al fred i a la salinitat ja que poden sobreviure a primera línia de mar o en sòls 

salins i humits fins a 800 metres d’altitud. Pot plantar-se en sòls molt alterats i sobre sorres ja que 

actua com a fixador del sòl. 

Tot i que pot viure en climes freds, les millors floracions s’aconsegueixen en llocs on dóna el sol. 

Fauna associada 

En els tamarius solen refugir-s’hi i criar tant el tallarol capnegre (Sylvia melanocephala) com el 

tallarol de casquet (Sylvia atricapilla). 

Aprofitaments antròpics 

És un arbre molt apreciat en la jardineria ornamental ja que ja que requereixen poc manteniment i 

suporten bé la poda. Es poden plantar formant passejos, a la vora de llacs... 
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La fusta és molt apreciada com a combustible i amb les branques de tamariu, en algunes zones 

d’Espanya, s’han fabricat escombres. 

La infusió de la seva escorça és molt rica en tanins i s’ha utilitzat durant molts anys com a astringent 

ja que és un bon cicatritzant. Amb l’escorça cuinada, es pot tractar la diarrea. 

8.1.19.2 Fitxes d’inventari i informes valoratius 

A continuació es mostren les fitxes i informes valoratius de tots els tamarius remarcables 

inventariats del municipi de Sitges: 

 Tamariu de Sant Sebastià (27) 

 Tamariu del Passeig Marítim (28)
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Informe valoratiu de l’estat del Tamariu de Sant Sebastià (27) 

Localització i accés 

Localitzat en el barri de Sant Sebastià, es troba en una terrassa amb vistes a la platja de Sant 

Sebastià. S’accedeix per la Ronda del Migdia direcció al mar prenent a mà esquerre el carrer 

Mirabent Paretas i seguint pel carrer Pompeu Fabra fins a la intersecció amb el carrer 11 de 

Setembre que condueix a l’Avinguda Balmins. 

Entorn natural 

L’arbre està aïllat dins d’un escocell sense cap altre espècie a la vora, en una zona molt 

antropitzada. Els arbres més propers al tamariu, serien unes palmeres plantades a força distància, 

davant la platja de Sant Sebastià 

Entorn humà i freqüentació antròpica 

El barri de Sant Sebastià està proper al centre de la vil·la i és de tipus compacte, és a dir, amb 

edificis de pisos plantes i menys zones verdes que els barris residencials. Es troba dins d’un parc 

infantil vora el mar i a uns quants metres de l’ermita i el cementiri de Sant Sebastià. En la parcel·la 

on està plantat, hi ha deixalles a la base del tronc i un sistema de reg que està trencat per tant, no 

compleix amb la seva funció. 

Al localitzar-se en una àrea d’esbarjo la freqüentanció antròpica és molt elevada. 

Aspectes morfològics i afeccions a destacar  

Exemplar de dimensions mitjanes que presenta un tronc doble parcialment sòlid, natural i dret. 

L'escorça està precàriament enganxada en tot l’exemplar. Les principals afeccions presents són uns 

bonys. En quan als fongs, epífits i hemiparàsits, s'ha pogut observar la presència d’una colònia de 

fongs de color d’aspecte llimós/gelatinós. 

Context històric i cultural, usos tradicionals  

És un arbre molt apreciat en la jardineria ornamental ja que ja que requereixen poc manteniment, 

resistent al fred i a la salinitat i suporten bé la poda. Es poden plantar formant passejos, a la vora de 

llacs, a primera línia del mar...A Sitges, es poden veure aïllats com aquest exemplar o en un 

conjunt, com en el passeig Marítim. Aquest tamariu ha sobreviscut a unes obres recents que han 

consistit en una remodelació de la zona propera, com el parc infantil i altre obres una mica més 

llunyanes com la millora del Passeig de la Ribera. 

Gestió actual 

En un primer moment, l’any 2005,  l’ajuntament va contractar una empresa especialitzada en 

arboricultura anomenada ARBORIST serveis d’arboricultura, S.L, per tal de gestionar de la millor 

manera possible aquells arbres més remarcables del municipi. Posteriorment, amb el canvi de 

govern es va deixar de banda i actualment és la brigada municipal qui s’ocupa de la gestió de tot 

l’arbrat del municipi, sense diferenciar-ne aquells que es troben inclosos en el catàleg (considerats 
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remarcables i per tant necessiten una gestió més acurada de la resta per tal de garantir-ne la seva 

conservació) dels que no hi són. Quan es va realitzar el catàleg, el tamariu presentava sistema 

d’ancoratge entre braç i braç per reduir el risc de que  però al resultar inefectiu es va procedir a la 

seva extracció. 

Raó de remarcabilitat 

No és un arbre excessivament imponent per les seves mides, especialment si es compara amb 

altres tamarius declarats com a monumentals però aquest exemplar es pot considerar singular per 

funcions estètiques i ornamentals malgrat que hi hagi un altre tamariu més remarcable dins del 

municipi. 

Estat de conservació i importància socioambiental 

Actualment, té un estat vital baix ja que l’escorça està precàriament enganxada en tot l’arbre i es va 

observar algunes colònies grans de fongs. Ha patit empitjorament vital des de la seva inclusió al 

catàleg de l’arbrat singular de Sitges que pot ser degut a que en els últims anys ha suportat les 

obres de millora del parc on es troba. 

L’accessibilitat per arribar-hi és bona tant si es va a peu com en vehicle motoritzat, aquest però té el 

problema de l’aparcament, al trobar-se situat al centre del municipi on l’aparcament és zona blava i 

per tant de pagament segons la franja horària. La freqüentació humana és alta en hores no lectives 

ja que es troba dins d’un parc infantil en una zona força cèntrica i amb bones vistes. 

La funció ecològica d’aquest exemplar és baixa ja que l’entorn pròxim no és favorable com a hàbitat 

d’aus ja que és una zona força transitat per humans i vehicles. 

Pel que fa el seu valor sociocultural és baix ja que l’exemplar no té lligam històric tot i que s’observa 

que és un exemplar longeu i que s’ha intentat mantenir tot i les grans obres de remodelació de la 

zona. 

Els impactes negatius rebuts són mitjans-alts ja que degut a les obres, van haver de podar part de 

la capçada. A part, està molt pròxim a una àrea de joc que pot suposar un increment de danys 

deguts a cops de pilota, llançament de deixalles... 

La qualitat de la gestió és baixa ja que tot i que està inclòs en el Catàleg de l’Ajuntament de Sitges, 

no existeixen indicis d’intervenció, apart de la poda, i podria presentar un estat de conservació més 

elevat. Per això, s’hauria de supervisar-ne la seva evolució i garantir-ne la seva preservació per a 

les generacions futures.  
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Informe valoratiu de l’estat del Tamariu del Passeig Marítim (28) 

Localització i accés 

Situat de forma aïllada en un parterre en el Passeig Marítim, a primera línia de la costa, entre els 

carrers Prat de la Riba i Francesc Armengol. S'accedeix per Ronda del Migdia direcció al mar, 

seguint per Passeig Vilafranca i prenent a mà dreta el Passeig Vilanova i més endavant, prenent a 

mà esquerra l’Avinguda Sofía fins al Passeig Marítim, a l'alçada de  la platja l’Estanyol. 

Entorn natural 

Està en una parcel·la recoberta de gespa al costat de la platja de l’Estanyol. És un exemplar aïllat ja 

que no té altres espècies al seu voltant. A l’altra banda del passeig hi ha plantades palmeres.  A 

l’altra vorera, separats per dos carrils i dues files d’aparcament, hi ha plantats tamarius (Tamarix 

sp.) de forma alineada. 

Entorn humà i freqüentació antròpica 

La parcel·la es troba entre el Passeig Marítim i la platja i pertany al barri del Vinyet, de tipus 

residencial. El passeig és un carrer molt transitat per vianants que volen donar un passeig vora el 

mar però com que el tamariu està aïllat, no hi ha cap tipus de contacte ja que no es permet trepitjar 

la gespa (multa de 750 euros).  

Davant del tamariu hi ha una placa commemorativa de la Diputació de Barcelona en recordatori a la 

primera Festa de l’Arbre celebrada el 27 de març de 1955. 

Aspectes morfològics i afeccions a destacar 

Exemplar de dimensions mitjanes que presenta un tronc doble parcialment sòlid, natural i 

completament dret, ja que està subjectat artificialment per anelles d'acer. L'escorça està 

precàriament enganxada al tronc i a la capçada, i completament despresa a la base. Les principals 

afeccions presents són unes poques ferides obertes, bonys i orificis. També presenta putrefacció de 

color negre a la base. 

Context històric i cultural, usos tradicionals 

És un arbre molt apreciat en la jardineria ornamental ja que ja que requereixen poc manteniment, 

resistent al fred i a la salinitat i suporten bé la poda. Es poden plantar formant passejos, a la vora de 

llacs, a primera línia del mar... 

Aquest tamariu situat al Passeig Marítim és un símbol del Patronat Provincial de la Festa de l’Arbre 

de la Excma. Diputació de Barcelona. Va ser plantat al passeig en la I Festa de l’Arbre de Sitges, el 

27 de març del 1955. 

Gestió actual 

En un primer moment, l’any 2005,  l’ajuntament va contractar una empresa especialitzada en 

arboricultura anomenada ARBORIST serveis d’arboricultura, S.L, per tal de gestionar de la millor 
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manera possible aquells arbres més remarcables del municipi. Posteriorment, amb el canvi de 

govern es va deixar de banda i actualment és la brigada municipal qui s’ocupa de la gestió de tot 

l’arbrat del municipi, sense diferenciar-ne aquells que es troben inclosos en el catàleg (considerats 

remarcables i per tant necessiten una gestió més acurada de la resta per tal de garantir-ne la seva 

conservació) dels que no hi són. 

Actualment, els troncs estan subjectats amb unes anelles d’acer per evitar possibles fractures a 

l’arbre.  

Raó de remarcabilitat 

No és un arbre excessivament imponent per les seves mides, especialment si es compara amb 

altres tamarius declarats com a monumentals però aquest exemplar és singular degut els seu 

caràcter simbòlic. 

Estat de conservació i importància socioambiental 

Presenta un estat vital mitjà malgrat presentar algunes afeccions com ferides i bonys i estar lligat 

per una anella d’acer per evitar possibles fractures. 

L’accessibilitat per arribar-hi és alta tant si es va a peu com en vehicle motoritzat, aquest però té el 

problema de l’aparcament, al trobar-se situat en a primera línia del mar. L’aparcament és zona 

blava i per tant de pagament segons la franja horària. La freqüentació humana és alta ja que es 

troba en el ple Passeig Marítim, zona d’esbarjo per activitats com passejar, anar en bicicleta. 

La funció ecològica d’aquest exemplar és baixa degut a que està en una zona totalment 

antropitzada amb elevada freqüentació humana i de vehicles. 

Pel que fa el seu valor sociocultural és mitjà ja que la plantació d’aquest tamariu es va produir com 

fet commemoratiu del municipi.  

Els impactes negatius rebuts són baixos els més destacats serien la freqüentació antròpica i la 

instal·lació de les anelles però aquestes tenen  la funció de protegir al tamariu. 

La qualitat de la gestió és mitjana-alta ja que existeixen indicis d’intervenció, com la instal·lació de 

les anelles d’acer, el manteniment de la parcel·la i la prohibició de trepitjar la gespa. Podria 

presentar un estat de conservació més elevat però és un exemplar força longeu. Pell seu caràcter 

simbòlic, s’hauria de supervisar-ne la seva evolució i garantir-ne la seva preservació per a les 

generacions futures.  
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8.1.20 Xiprer de Monterrey (Cupressus macrocarpa) 

8.1.20.1 Introducció a l’espècie 

Nom comú: Xiprer de Monterrey 

Nom científic: Cupressus macrocarpa 

Família: Cupresàcies 

Distribució geogràfica 

Originari del litoral de la badia de Monterrey al sud de Califòrnia (EE.UU), actualment però es troba 

reduït en estat silvestre en alguns boscos de la zona. A Espanya, es troba a Galícia, a la costa 

cantàbrica, Huelva, Cadis i a les Canàries central. En vivers se’n troben a tot el litoral de València a 

Girona. 

Descripció botànica 

Arbre perennifoli de ràpid creixement que pot arribar fins als 25 metres d’alçària, monoic, resinós i 

amb branques erectes amb forma piramidal en la seva edat adulta, amb una copa ample i ovalada i 

ben adaptats a la poda. 

Les fulles són de mida petita, escamiformes, triangulars,  de color verd fosc i desprenen una olor 

agradable a llimona al fregar les fulles. Es reprodueix per llavors. 

L’escorça és gris- vermellós,  molt rugosa i fisurada.  La seva fusta presenta moltes nodositats. Les 

pinyes són esfèriques de diàmetre de 2-3 centímetres, brunes i de textura escamosa.  

La seva floració comença a finals d’hivern, les flors es troben agrupades en inflorescències,  les 

masculines són de color groc i les femenines de color marró. La fructificació es dóna a la tardor 

mitjançant estròbils de color verd.   

Requeriments de l’espècie 

És un arbre adaptat al clima marítim, molt resistent al vent, sobretot als vents costers. És propens a 

patir malalties moltes vegades causat pels pugons. 

Aprofitaments antròpics 

S’utilitza com a tallavents, per fixar dunes i protegir el sòl de l’erosió en talussos. Més concretament 

als vivers espanyols s’utilitza com a arbre ornamental ja que suporta molt bé les tallades i podes per 

donar-los formes i per tant, aconseguir espais bonics i agradables de passejar-hi. 

A Madrid, un dels seus exemplars que es troba al “Safari del Rincón”  ha estat declarat com a arbre 

singular. 
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8.1.20.2 Fitxes d’inventari i informes valoratius 

A continuació es mostra la fitxa i informe valoratiu d’un exemplar més destacable del conjunt de 

Xiprers de Monterrey del Passig Marítim de la vila de Sitges: 

 Xiprer de Monterrey del Passeig Marítim (29) 

L’exemplar de xiprer inventariat forma part d’un conjunt de 7 individus de la mateixa 

espècies que estan disposats en alineació al costat muntanya del Passeig Marítim de 

Sitges, en el tram entre l’Avinguda Sofia i el carrer de Prat de la Riba, separant aquest de 

la via transitada per vehicles. Aquest conjunt, a banda d’ombra, proporcionen cert aspecte 

estètic a l’avinguda, estant distribuïts equidistantment amb elements urbans entre mig 

(bancs) i arbustos podats amb formes estètiques (“setos”).  

S’observa un bon estat de la major part dels exemplars del conjunt, tot i estar bastant 

podats a la base de la capçada, possiblement per afavorir el creixement apical de l’arbre i 

no envaeixi la zona de vianant per una banda i la via transitada per l’altre. 

 

Figura 8.8 Vista general del conjunt de xiprers del Passeig Marítim. Font: pròpia. 
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Informe valoratiu de l’estat del Xiprer de Monterrey del Passeig Marítim (29) 

Localització i accés 

Conjunt localitzat en el Passeig Marítim, entre els carrer Antoni Cartró i l’avinguda Sofia. El aquets 

tram de passeig es troba entre la platja de la Bassa Rodona i els carrils per circular en cotxe, en el 

barri del Vinyet. 

S'accedeix per Ronda del Migdia direcció al mar, seguint per Passeig Vilafranca i prenent a mà 

dreta el Passeig Vilanova i més endavant, prenent a mà esquerra l’Avinguda Sofía fins al Passeig 

Marítim. 

Entorn natural 

Forma part d’un conjunt alineat de 7 xiprers, els següents elements plantats són palmeres. Creuant 

la zona de passeig, també hi ha plantades palmeres.  A l’altra vorera, separats per dos carrils i dues 

files d’aparcament, hi ha plantats tamarius de forma alineada. En la seva parcel·la hi matèria 

orgànica pròpia de l’arbre. 

Entorn humà i freqüentació antròpica 

Es troben en el Passeig Marítim en una petita parcel·la amb poc espai per desenvolupar-se. En el 

terra veiem residus, cigarretes…Creuant la zona de passeig, davant dels tres primers xiprers venint 

des de l’Avinguda Sofia hi ha un establiment de restauració . A l’altra vorera del passeig, hi ha 

edificis residencials. Així doncs, es tracta d’una zona de passeig, pel que la freqüentació antròpica 

és molt elevada. 

Aspectes morfològics i afeccions a destacar 

Els xiprers tenen unes dimensions considerables comparats amb individus de la mateixa espècie. 

Presenten un tronc únic i alguns creixen lleugerament inclinats. L'estat de l'escorça és bo, tot i que 

cal destacar la presència d’alguns orificis i fluxos d’escorça secs en alguns exemplars. 

S’hi pot observar una gran poda a la base de la capçada en tots els individus i s’observa que la 

cobertura foliar és quasi sencera. 

Context històric i cultural, usos tradicionals 

Aquests xiprers són molt resistents a la primera línia de mar i a la contaminació urbana per aquests 

motius són idonis per ser plantats al Passeig Marítim. A part, tenen una funció força estètica i 

ornamental. 

Gestió actual 

En un primer moment, l’any 2005,  l’ajuntament va contractar una empresa especialitzada en 

arboricultura anomenada ARBORIST serveis d’arboricultura, S.L, per tal de gestionar de la millor 

manera possible aquells arbres més remarcables del municipi. Posteriorment, amb el canvi de 

govern es va deixar de banda i actualment és la brigada municipal qui s’ocupa de la gestió de tot 

l’arbrat del municipi, sense diferenciar-ne aquells que es troben inclosos en el catàleg (considerats 
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remarcables i per tant necessiten una gestió més acurada de la resta per tal de garantir-ne la seva 

conservació) dels que no hi són. 

Tots els individus del conjunt estan podats per la part de baix de la capçada per tal de que els 

arbres creixin en alçada i no en amplada. 

Raó de remarcabilitat 

Els arbres individualment no són prou destacables però al formar part d’un conjunt homogeni i molt 

ornamental que li donen la suficient notorietat com per ser considerat singular. 

Estat de conservació i importància socioambiental 

Tot el conjunt es troba en un estat vital alt tot i que els individus presenten algunes afeccions com 

un orifici i alguns fluxos d’escorça secs poc perjudicials. 

L’accessibilitat per arribar-hi és alta tant si es va a peu com en vehicle motoritzat, aquest però té el 

problema de l’aparcament, al trobar-se situat en a primera línia del mar. L’aparcament és zona 

blava i per tant de pagament segons la franja horària. La freqüentació humana és alta ja que es 

troba en el ple Passeig Marítim, zona d’esbarjo per activitats com passejar, anar en bicicleta i també 

molt pròxim a àrees de restauració. 

La funció ecològica del conjunt és baixa degut a que està en una zona totalment antropitzada amb 

molta circulació de vehicles i humana afectant al nombre d’espècies que poden nidificar. 

Pel que fa el seu valor sociocultural és baix ja que el conjunt  no té un lligam històric amb la ciutat, 

més aviat té un valor ornamental i estètic. 

Els impactes negatius rebuts són mitjans ja que els xiprers es troben en una àrea amb elevada 

freqüentació humana i de vehicles. 

La qualitat de la gestió és mitjana-baixa ja que tot i que està inclòs en el Catàleg de l’Ajuntament de 

Sitges, no existeixen indicis d’intervenció, apart de la poda, i podria presentar un estat de 

conservació molt més elevat. Per això, s’hauria de supervisar-ne la seva evolució i garantir-ne la 

seva preservació per a les generacions futures. 
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8.1.21 Xiprer (Cupressus sempervirens) 

8.1.21.1 Introducció a l’espècie 

Nom comú: Xiprer comú 

Nom científic: Cupressus sempervirens 

Família: Cupressàcies 

Distribució geogràfica 

De forma natural habita en el pròxim Orient: Iran, Síria, Xipre i altres parts del Egeu. Així, el seu 

àmbit natural s’estén des de la costa NE del Mediterrani fins a Iran per l’est i Tunísia pel S. La seva 

àrea precisa és molt difícil de determinar ja que es cultiva a tota la regió mediterrània des d’antic 

(LÓPEZ GONZALEZ, L., 2001) 

Descripció botànica 

Arbre perennifoli que pot arribar fins als 35 metres d’alçada i pot viure més de 500 anys. 

El seu tronc és recte i columnar (encara que exemplars silvestres poden ser tortuosos i retorçats), 

amb escorça és de color bru grisós, fibrosa i estriada longitudinalment. La fusta és de color bru- 

grogós i de textura fina, no resinosa però sí aromàtica (olor semblant a la del cedre). La capçada és 

estreta i allargada (Cupressus sempervirens f. Sempervirens), formada per branques de primer 

ordre erectes  i apropades al tronc, de fullatge molt dens. La capçada també pot ser piramidal 

(Cupressus sempervirens f. Horizontalis), amb les branques que tendeixen a ser gairebé 

horitzontals, tot i que és menys comú (LÓPEZ GONZALEZ, L., 2001). 

Les fulles, d’un color verd intens, són reduïdes a petites escames romes d’aproximadament 1mm, 

ajagudes a la branca i disposades oposadament (una davant l’altre) de manera que semblen formar 

4 files. Els cons masculins són ovoides, de 4-8 mm, i es produeixen en gran número, cadascun al 

final d’una branqueta. Els femenins, de 2 a 4 cm, s’originen en la mateixa planta i són el·lipsoïdals o 

subglobosos, primerament verds i amb el temps prenen un to brunenc i llustrosos, fent-se molt 

llenyosos. Aquests tenen escames poligonals, enfrontades per parelles, que es separen a la 

maduresa per deixar sortir les llavors (LÓPEZ GONZALEZ, L, 2001; PASCUL, R. 1985). 

Floreixen a la primavera o finals d’hivern, tot i que sovint produeixen floracions extemporànies (quan 

l’any es bo, floreixen ja al febrer). Les pinyes maduren a la tardor de l’any següent, tot i que poden 

mantenir-se molt de temps sense obrir-se. Les llavors són petites, irregulars, deprimides amb ala 

marginal rudimentària. 

Requeriments de l’espècie 

A la península, viu des del nivell del mar fins als 1000 m d’altitud; i es barreja bé amb la sabina. 

El xiprer comú necessita un clima suau i temperat, sense fortes gelades, i aguanta molt bé la 

sequera. Resisteix molt el calor, tolerant bé les màximes estivals de les més dures comarques 
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mediterrànies; pel contrari necessita un clima suau i temperat, sense fortes gelades. Està adaptat, 

per les seves extenses i superficials arrels i el seu fullatge abundant amb recobriments ceris i 

glàndula de resina, a aguantar condicions de sequera. És indiferent el substrat geològic del sòl, 

vivint bé sobre sòls calcaris, argilosos, esquists i roques eruptives. 

Es reprodueix per llavor, requerint les plantetes d’ombra i refugi dels adults. No brota de soca ni 

arrel, però pot multiplicar-se per esqueix o empelt. El creixement es relativament ràpid, podent xifrar 

fins els 60-80 anys en 25-30 cm /any en alçada. (MORO, R.,1998). 

Fauna associada 

La seva capçada tancada, proporcionant un bon espai interior com a refugi i cria, es aprofitada per 

espècies com la garsa (Pica pica), la tòrtura turca (Streptopelia decaocto) i el tudor (Columba 

palumbus). L’arbre té funció de trofotop per a l’esquirol (Sciurus vulgaris), que s’alimenta dels seus 

fruits, a banda de refugiar-s’hi. 

Aprofitaments antròpics 

La fusta del xiprer és molt apreciada per a la fusteria, ebenisteria i torneria, donada la seva 

resistència a la putrefacció, a la seva immunitat a l’atac d’insectes i per la seva duració, i alhora fàcil 

maneig. Es menciona com fusta de construcció o de decoració interior en molts textos hebreus i 

siris (p.e. portes del Partenón a Atenes i les del temple de Asclepios en Epidaurus), així com fusta 

estructural (p.e. sostre del temple de Apolo, en Delfos) i per tallada d’escultures. El fet que sigui 

resistent a la putrefacció, fins i tot estant submergida, fa que s’hagi utilitzat tradicionalment en la 

construcció naval. La fusta dels xiprers també és apreciada per l’aroma que desprèn, que a més 

actua com repel·lent d’arnes (MORE, D., WHITE, J., 2003). 

Les pinyes o nous de xiprer, pel seu elevat contingut de tanins, s’han emprat en medicina popular 

per aturar tot tipus de fluxos (diarrees, incontinència urinària, etc.), així com vasoconstrictor en les 

varius, hemorroides i afeccions anàlogues. L’aigua derivada de la seva cocció també s’ha utilitzat 

per aturar la sang de les genives i afirmar les dents i els vapors que es produeixen mitiguen la tos 

convulsiva. Les pinyes i l’escorça del xiprer, també pel seu contingut en tanins, han estat utilitzades 

per a curtir els cuirs (LÓPEZ GONZALEZ, L, 2001). 

S’usa molt com arbre ornamental en totes les zones temperades i hi ha el costum de plantar-lo als 

cementiris. Així mateix està molt difosa la seva plantació en forma de tanques per a protegir els 

camps de conreu de la força del vent o bé simplement de delimitació de finques o alineació de 

camins (MORO, R.,1998). 

Per últim, els nostres avantpassats utilitzaven els xipresos com a símbol d’acollida quan els 

plantaven al costat d’un mas, amb diferent significat per al visitant si se’n plantaven un, dos o tres: 

oferiment d’avituallament, de menjada o de pernoctació respectivament (BOADA, M., 2011). 

8.1.21.2 Fitxes d’inventari i informes valoratius 

A continuació es mostra la fitxa i informe valoratiu de l’exemplar de xiprer comú remarcable del 

municipi de Sitges que ha estat inventariat: 

 Xiprer del Ratpenat (30) 
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Informe valoratiu de l’estat del Xiprer de Ratpenat (30) 

Localització i accés 

Aquest xiprer es localitza a la plaça de l’Alcalde Güell,a la urbanització de Rat Penat que pertany al 

barri de Les Botigues. 

Des de la Ctra. C-31 en direcció cap al Garraf, a l’arribar a la rotonda al peu de les costes, girar a la 

dreta seguint l’Avinguda de Rat Penat per tal d’entrar a la urbanització fins arribar a la següent 

rotonda que és la plaça de l’Alcade Güell i des d'on inicia la Ctra. a Plana Novella. 

Entorn natural 

Situat en el centre d’una rotonda recoberta de gespa i acompanyat per tres arbres d’espècies 

diferents: un garrofer (Cetatonia siliqua), un pi blanc (Pinus halepensis) i un tamariu (Tamarix 

gallica). Tots els individus són joves més o menys plantats al mateix temps, segurament quan es va 

començar a construir la urbanització. 

Entorn humà i freqüentació antròpica 

L’exemplar es troba en el mig d’una rotonda a l’entrada de la urbanització que té un sistema de reg 

artificial per cobrir les necessitats hídriques dels arbres. 

En general, la urbanització està situada en una zona força tranquil·la però com que aquest exemplar 

es troba a l’entrada d’aquesta potser que sigui el punt més transitat de la urbanització. 

Aspectes morfològics i afeccions a destacar  

Exemplar jove d’alçada mitjana ja que mesura 15 metres tot i que els xiprers poden arribar a 

mesurar fins a 30 metres. Presenta una bona morfologia però s’han observat moltes ferides 

cicatritzades a l’escorça del tronc tot i que semblen que afectin a l’estat vital del individu. 

Context històric i cultural, usos tradicionals  

Els xiprers són arbres longeus que tradicionalment s’ha plantat com a símbol funerari en els 

cementiris. En general, és un arbre ornamental encara que es pot utilitzar en el gremi de la 

ebenisteria, la fabricació de vaixells o per fer mobiliari 

Però en altres llocs, el xiprer és considerat com un símbol d’hospitalitat. Per exemple, la presència 

de dos xiprers davant d’una casa, indicaven al viatger que allà s’oferia menjar i llit durant uns dies. 

Aquesta idea d’hospitalitat podria ser el motiu de plantar un xiprer a l’entrada de Rat Penat. 

Gestió actual 

Els jardiners de la urbanització s’encarreguen de les tasques de manteniment de tots els arbres. 

Aquest exemplar, es troba en un bon estat de manteniment i es realitzen podes periòdiques de la 

capçada. 
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Raó de remarcabilitat 

És un exemplar jove amb una gran expectativa de vida i amb cert caràcter simbòlic degut a que es 

troba just a l’entrada de la urbanització donant-nos una idea d’hospitalitat. 

Estat de conservació i importància socioambiental  

L’exemplar es manté en perfectes condicions malgrat les petites ferides observades, però aquestes, 

no influeixen en la seu estat vital que es podria considerar com alt. 

L’accessibilitat per arribar-hi és alta, tant si es va a peu com en vehicle motoritzat. Pel que fa a 

l’aparcament, tot i que no es pot estacionar en la plaça si que es pot en els carrers que hi 

conflueixen. La freqüentació humana és mitjana ja que pels voltants, la gent passeja i circula en 

bicicleta. 

La funció ecològica d’aquest exemplar és mitjana malgrat tenir d’una bona morfologia per nidificar 

ocells, l’entorn pròxim està bastant antropitzat i podria no ser l’adequat per arribar a tenir la funció 

ecològica esperada per l’espècie. 

Pel que fa el seu valor sociocultural és mitjà, amb tendència a baix. L’exemplar no té un fort lligam 

històric amb la urbanització però s’observa que podria arribar a ser un exemplar longeu convertir-se 

en un símbol d’entrada a la urbanització. 

Els impactes negatius rebuts són més baixos que d’altres arbres urbans ja que per exemple hi ha 

menor freqüentació humana i pas de vehicles que en el centre de Sitges. 

La qualitat de la gestió és mitjana-alta ja que existeixen indicis d’intervenció de poda per donar bona 

forma a la capçada, manteniment de la gespa  i sistema de reg automàtic de la rotonda. 
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8.2 Conjunts remarcables 

En aquest subapartat es presenten les fitxes d’inventari i els informes valoratius de l’estat els 

conjunts presents l’àmbit urbà que, tot i no incloure cap exemplar destacable, s’han considerat 

remarcables en el seu conjunt. La remarcabilitat la qual s’ha considerat que tenen aquests conjunts 

ve donada bé per la varietat d’espècies que contenen o pel simbolisme que representa el conjunt, 

formant part de l’emblema el municipi, o bé pel fet de formar part de la història d’aquest i el seu 

lligam amb els avantpassats. Aquests conjunts són: 

 Palmeres del Passeig de la Ribera (31) 

 Jardins de Terramar (32) 

 Vinyes de Malvasia (33) 

Aquests van precedits d’una breu introducció de les espècies del conjunt, excepte pel cas dels 

Jardins de Terramar, degut a la gran varietat d’espècies que conté. 

8.2.1 Palmeres del Passeig Ribera 

Aquest conjunt està composat per una alineació de palmeres datileres (Phoenix dactylifera), 

palmeres canàries (Phoenix canariensisa) i Washingtònies (Washingtonia filifera). A continuació es 

fa una breu introducció d’aquelles espècies que no han aparegut anteriorment. 

8.2.1.1 Introducció a l’espècie 

Nom comú: Washingtònia 

Nom científic: Whashingtonia filifera 

Família: Arecàcies 

Distribució geogràfica 

Espècie originària de les zones àrides del desert de l’oest nord-americà com Califòrnia i Arizona, i 

del Nord de Mèxic. Actualment, és una de les palmeres més cultivades del món i es poden trobar en 

zones litorals i d’interior amb clima suau. En el nostre país es planten formant passeigs a les 

localitats costaneres. 

Descripció botànica  

Palmera hermafrodita de tronc ample de fins a 60-80 cm de diàmetre i fins una alçada de 8-12 m 

fins un màxim de 20 m. El tronc creix recte, sol estar cobert per les fulles seques marcides, presenta 

unes primes fissures verticals i els anells estan pocs marcats. 

Les fulles tenen forma de ventall i són de grans dimensions, amb el limbe de fins a 2 m de diàmetre 

i dividida gairebé fins a la meitat amb 50-80 segments de més d’un metre de longitud enfonsats en 

el seu àpex i acompanyats per a llargs filaments de color gris. Les fulles són de color verd amb 
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espines corbades al llarg del marge. L’època de floració depèn de la localització de la palmera però 

es produeix entre finals de la primavera i l’estiu. La inflorescència creix de forma arquejada, penjant, 

ramificada amb flors hermafrodites, de color crema i oloroses. El fruit és una drupa, petita (6 mm), 

de forma oval, poc carnós i de color negra quan està madur. En el seu interior conté una llavor. 

Requeriments de l’espècie 

És una espècie que requereix de temperatures càlides a l’estiu però els exemplars adults poden 

arribar a suportar temperatures de fins a -10ºC. És resistent a tot tipus de sòls però s’aconsegueix 

un creixement òptim en sòls fèrtils i ben drenats. S’adapta a climes litorals tot i que els aires molt 

salins poden arribar a danyar les seves fulles. Té molta resistència a la sequera però si pateix un 

excés de humitat es podria arribar a podrir. 

Fauna associada 

Aquesta espècie té importants funcions de genotop per a la cotorreta argentina (Myiopsitta 

monachus) i la cotorreta grisa (Psittacus erithacus), el pardal comú (Passer domesticus) i la tòrtura 

turca (Streptopelia decaocto) ja que aquestes espècies poden criar a l’interior de la seva capçada 

que els hi dóna una certa protecció  i actua com a refugi per a les seves cries. Pel que fa a les 

funcions de trofotop, la rata negra (Rattus rattus) i les cotorretes troben una font d’alimentació en els 

seus fruits. 

Aprofitaments antròpics 

No es coneix cap altre ús a part de ser plantada com a arbre ornamental, de forma aïllada o formant 

alineacions. És una palmera molt apreciada degut a la seva facilitat per brotar ja que les llavors 

germinen al cap d’un mes. 

8.2.1.2 Fitxa d’inventari i informe valoratiu 

A continuació es mostra la fitxa i informe valoratiu del conjunt remarcable de les Palmeres del 

Passeig de la Ribera.
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Informe valoratiu de les Palmeres del Passeig de la Ribera (31) 

Localització i accés 

El Passeig de la Ribera és el carrer paral·lel a la línea de costa que comença des del Carrer Nou 

fins a l’Avinguda Sofia.  

S’accedeix baixant l’Avinguda Sofia i prenent a mà dreta comença el passeig de palmeres fins 

gairebé arribar a les escales que porten fins a la plaça del Baluard, on està l’església de Sant 

Bartomeu i Santa Tecla. 

 

Figura 8.9 Localització de conjunt de Palmeres del Pg. Ribera de Sitge. Font:Google Maps. 

Entorn natural 

La vorera del passeig consisteix en una alineació de palmeres de les espècies Phoenix dactylifera, 

Phoenix canariensis i Washingtonia filifera amb arbusts intercalats, com per exemple, baladres, 

tamarius o pitosporums, un tram d’amplada variable de passeig transitable i unes peces de gespa 

també d’amplada variable que es troben fins més enllà de la meitat del passeig. En aquests 

parterres creixen tamarius o margallons. 

Actualment, les palmeres es troben sota l’amenaça del morrut. A Sitges, hi ha 116 palmeres 

plantades de les quals, 5 estan afectades. 

El morrut és un coleòpter provinent del sud-est asiàtic i de la Polinèsia que envaeix les palmeres 

fins arribar a provocar-les la mort. La larva perfora galeries de més d’un metre de longitud en els 

troncs. Les plantes afectades pateixen un esgrogueïment i marciment fins la mort. 

El control d’aquesta plaga és difícil però com a primer pas hauria de portar-se a terme un control 

periòdic de les palmeres tot observant atentament la copa per poder veure qualsevol anomalia com 

les l’abatiment de les fulles. També s’hauria de tenir en compte certes mesures preventives per tal 

Palmeres 
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de que no afavoreixin l’entrada del insecte. Per exemple, la poda s’ha de realitzar entre els mesos 

de  desembre al febrer perquè es l’època de menor activitat del morrut. 

La Regidoria de Via Pública de l’Ajuntament de Sitges ha iniciat un pla de xoc per acabar amb la 

plaga i evitar la seva propagació. En total es faran tres actuacions a  l’any que es basen en 

polvoritzacions gruixudes o a raig de la copa. La primera actuació s’ha dut a terme el setembre 

d’aquest any i la campanya es podria allargar fins al 2013. 

Entorn humà i freqüentació antròpica 

Per una banda, trobem el mar i a l’altra banda del passeig, està ple de construccions de pisos, 

cases i xalets que gaudeixen d’una situació privilegiada a primera línia de la costa. 

És un passeig molt concorregut sigui l’època que sigui però sobretot a l’estiu quan la gent va a la 

platja i també es concentren la majoria de locals de restauració. Per la resta de l’any, és una zona 

molt agradable per passejar, fer un aperitiu... 

Algunes de les palmeres infectades pel morrut estan apuntalades amb barres de fusta o fins i tot, 

han hagut de treure-les perquè ja estaven mortes. 

Context històric i cultural, usos tradicionals 

Actualment, el passeig de la Ribera és un dels principals carrers de Sitges però el seu aspecte 

actual ha estat fruit d’un llarg procés que començà a mitjans del segle XIX, quan l’Ajuntament de 

Sitges decidí urbanitzar, el tram que anava des de Can Falç (en la cantonada del carrer de la 

Carreta) fins al torrent de la Bassa-rodona,l’actual carrer d’Espanya. 

En aquest punt, la Ribera quedava tancada per un fortí i un mur que creuava la platja i s’endinsava 

en el mar. Aquest s’havia construït el 1837 per defensar el pobles dels atacs de les partides 

carlistes. La construcció del pont Domènech i l’enderroc del mur, a partir de 1880, van permetre la 

prolongació del passeig fins a al capdavall de l’actual avinguda de Sofia.  

En al dècada de 1890 es van realitzar un seguit de millores que convertirien la Ribera en un autèntic 

passeig marítim. Tres anys més tard fou la inauguració de l’enllumenat de gas. 

Els primers pins es plantaren entre 1895 i 1896, pocs mesos abans que arribés a Sitges un 

centenar de palmeres que d’aleshores ençà presideixen la Ribera. El perfil del passeig s’acabaria 

de completar el 1903, amb la construcció del pavelló del mar, aixecat a la platja, a recer de les 

palmeres. En aquella època es van començar a construir cases i xalets. 

A l’any 1940 va haver un fort temporal que va destruir el pinar. A partir d’aquest any,van començar a 

construir espigons. Als anys 50 i 60 va arribar l’augment del turisme i com a conseqüència la 

construcció d’hotels i pensions. 

Així, des de finals del segle XIX, el passeig ha anat patit una sèrie transformacions fins arribar a 

l’estat actual. Les palmeres van ser plantades entre 1895 i 1896 juntament amb un pinar que fou 

destruït per un temporal a l’any 1940. 
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Figura 8.10 Vista del Passeig de la Ribera als anys 50. Font: internet 

Aquest conjunt de palmeres fou plantat per un ús ornamental  i estètic que fan del passeig un lloc 

agradable per a passejar. 

Aspectes morfològics i afeccions a destacar 

La majoria de les palmeres presenten un bon estat vital tot i que hi ha exemplars que com a mesura 

de prevenció contra el morrut s’ha podat la seva capçada o s’ha apuntalat el tronc perquè aquest es 

troba debilitat. 

Gestió actual 

Es porten a terme controls periòdics del morrut i indicis de poda i de tractaments contra aquest per 

evitar la seva propagació. Una detecció precoç en els atacs inicials del morrut pot evitar danys 

majors 

Raó de remarcabilitat 

La principal raó de la seva remarcabilitat és la  

És un conjunt de palmàcies molt nombrós amb una majoria d’espècies exòtiques però també 

autòctones com el margalló amb un gran valor ornamental, paisatgístic que li dóna al passeig un 

aire de certa tropicalitat. 
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Estat de conservació i importància socioambiental 

Tot i que l’estat vital de la majoria d’elles és alt, l’amenaça del morrut és propera ja que en tot el 

municipi de sitges hi ha 5 palmeres canàries afectades i és una plaga que es propaga força ràpid si 

no es porten a terme mesures de control. 

L’accessibilitat per arribar-hi és alta tant si es va a peu com en vehicle motoritzat, aquest però té el 

problema de l’aparcament, al trobar-se situat en a primera línia del mar. L’aparcament és zona 

blava i per tant de pagament segons la franja horària. La freqüentació humana és alta ja que es 

troba en el ple Passeig Marítim, zona d’esbarjo per activitats com passejar, anar en bicicleta i també 

molt pròxim a àrees de restauració. 

La funció ecològica del conjunt és mitjana ja que els exemplars estan massa propers a la zona de 

passeig i circulació de vehicles tot afectant al nombre d’aus que podrien habitar-les. 

Pel que fa el seu valor sociocultural és mitjà perquè l’actual fisonomia del passeig va iniciar-se en el 

segle XX. A més, el passeig ha patit unes obres de remodelació recents i s’ha intentat trasplantar 

les mateixes palmeres i així evitar plantar nous exemplars que trencarien la homogeneïtat del 

passeig. 

Els impactes negatius rebuts són mitjans ja que es troba en una àrea amb elevada freqüentació 

humana i de vehicles, i especialment per la potencial afecció per la plaga del morrut. 

La qualitat de la gestió és mitjana ja que existeixen controls periòdics del morrut, indicis de poda en 

alguns exemplars i de tractaments contra aquest per evitar la seva propagació. En aquest cas, 

s’hauria de supervisar-ne la seva evolució i garantir-ne la seva preservació per a les generacions 

futures. 
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8.2.2 Jardins de Terramar 

Jardins d’estil noucentista, situats al sector de Terramar del nucli urbà de la vila de Sitges, lligats 

inicialment al funcionament d’un antic complex hoteler (hotel Terramar) de forta importància en el 

seu moment, a principis del segle passat, i posteriorment abandonat. Actualment, els jardins són de 

propietat municipal, amb una relativa recent rehabilitació dels seus llacs artificials i d’altres elements 

recuperables del jardí i amb el manteniment d’una elevada varietat d’espècies de plantes i arbres 

d’arreu del món. 

8.2.2.1 Fitxa d’inventari i informe valoratiu 

A continuació es mostra la fitxa i informe valoratiu dels Jardins de Terrramar, conjunt remarcable del 

municipi de Sitges.
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Informe valoratiu de l’estat dels Jardins de Terramar 

Localització i accés 

Aquests jardins es troben al nucli urbà de Sitges, al sector de Terramar. Des del nord, s’accedeix 

prenent l’Avinguda Sofia en direcció mar, girant a mà dreta pel carrer Frederic Montornès Pino, i 

seguint pel carrer Juan de la Cierva fins a la confluència amb el carrer de Cristòbal Colon, on ha m’à 

esquerra o cantó mar es troben els Jardins de Terramar. 

L’accés des del nucli urbà de Sitges es fa resseguint el Passeig Marítim en direcció cap a la Riera 

de Ribes fins a l’alçada de l’Hotel Terramar, a partir del qual es puja fins als Jardins, o fins a l’alçada 

de l’Hotel Sunway Playa Golf, pujant pel carrer de les Anquines fins als Jardins de Terramar. 

 

Figura 8.11 Localització dels Jardins de Terramar. Font: Google Maps. 

Entorn natural 

Els Jardins de Terramar tenen una immensa biodiversitat, amb elevat nombre d’espècies d’arbres i 

plantes tant autòctones, com introduïdes o al·lòctones. En el conjunt hi ha una predominança de pi 

blanc (Pinus halepensis) i xiprers comuns (Cupressus sempervirens), entre d’altra vegetació 

mediterrània.  

De xiprers en trobem de diferents espècies i amb moltes variants respecte la seva distribució: de 

forma retallada formant tot un seguit de tanques de Xiprer (Cupressus sempervirens); de forma 

natural formant un passeig que condueix a una carpa coberta, amb exemplars de la mateixa 

espècie que l’anterior; trobant-se en agrupacions com el cas del Xiprer de Leyland 

(Cupressocyparis leylandii) i el xiprer americà (Cupressus macrocarpa); o de mode invidivualitzat 

com el Xiprer d’Arizona (Cupressus glabra). En general, tots ells amb una important resistència a la 

contaminació i a la seva situació a primera línia de mar, amb una velocitat de creixement ràpida i 

una elevada longevitat. 

També hi són presents altres espècies minoritàries com l’Ullastre (Olea europea var. Sylvestris), el 

baladre (Nerium oleander), l’heura (Hedera helix), els margallons (Chamaerops humilis), la thuja 

(Thuja occidentalis), pruneres (Prunus sp.), el papir (Cyperus papirus), la figuera (Ficus carica), la 

Jardins 

de 

Terramar 
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iuca (Yucca filamentosa); així com una gran varietat de mimosàcies: Albicia de plomes (Albizia 

distachya), la mimosa blava (Acacia cyanophyla), mimosa australiana (Acacia dealbata)..., totes 

elles d’origen australià. A l’entrada al recinte dels jardins hi és present una alineació de palmeres 

canàries (Phoenix canariensis) susceptibles al morrut, i alguna palmera dalilera (Phoenix datilifera) 

aïllada. 

La majoria d’aquests arbres es troben sobre un sòl recobert d’una gespa graminoide. 

 

Figura 8.12 Imatges d’alguns exemplars de la família de les Cupressàcies als Jardins de 

Terramar. Font: pròpia. 

Entorn humà i freqüentació antròpica 

Aquests jardins estan situats en una zona urbana, el sector de Terramar de Sitges, restringida a 

vivendes tipus xalet amb jardí, i limitat a la zona oest pel camp de golf que existeix a la població (a 

l’altre cantó de la Riera de Ribes). Així, els jardins es troben rodejats d’urbanitzacions per un cantó i 

per la Riera de ribes per l’altre. Es troben a uns 200 m de la platja de Sitges. 

Hi destaca el llac artificial central (Figura 8.13), envoltat de bancs de pedra artístics amb 

inscripcions ens diferents idiomes que conviden a seure al vianant, així com una glorieta situada al 

final d’un passadís amb xiprers a un costat i l’altre. 

Aquest espai es una zona tranquil·la, amb una dimensió prou amplia, de 35.590 m
2
, com per trobar-

hi un racó per a relaxar-se. Actualment esdevé una zona d’esplai, de relax, de pràctica d’esport, per 

passejar, etc. També, a l’actualitat, aquest espai encisador s’utilitza per organitzar-hi concerts, 

sopars, presentacions, còctels i qualsevol altre tipus d’actes.  

L’accés al parc és lliure, sempre dintre dels horaris establerts per l’Ajuntament de Sitges (de 10 a 

20h a l’estiu, i de 10 a 19h a l’hivern). En un principi els jardins pertanyien a l’Hotel Terramar, tot i 

que eren de lliure accés. 
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Figura 8.13 Llac artificial central dels Jardins de Terramar. Font: pròpia. 

Aspectes morfològics i afeccions a destacar 

Els Jardins de Terramar contemplen una varietat molt elevada d’individus d’espècies diferents. Tots 

ells presenten unes mesures molt bones que juntament amb aquesta varietat, donen la imatge 

d’uns jardins molt densos i bells. La majoria d’aquests arbres no presenten cap tipus de poda o en 

presenten una de molt mínima, conservant tota o gran part de la capçada. L’estat de l’escorça 

també presenta un bon estat en el conjunt dels individus dels jardins. Alguns dels exemplars 

presenten petites afeccions però que no comprometen l’estat vital de l’arbre. 

Context històric i cultural, usos tradicionals 

A principis de segle es va ordenar la zona costanera amb la ciutat – jardí de Terramar, que s’estén 

del nucli urbà cap al sud, seguint el passeig marítim, construint-se al final un hotel luxós, de 

Terramar, amb els jardins romàntics adjacents. Posteriorment el camp de golf i la urbanització de 

residències luxoses van donar al conjunt el seu peculiar i actual aspecte. 

Això succeí durant els any 20, quan s’instal·là a Sitges l’industrial sabadellenc Francesc Armengol i 

Duran. Amb el suport de l’Ajuntament va promoure la urbanització de Terramar, un dels primers 

projectes de ciutat-jardí de Catalunya. Per a portar a terme el seu projecte Francesc Armengol va 

comprar les terres del Cellerot i va crear la societat anònima Parques y Edificaciones, S.A., que 

seria l’encarregada de construir el Parc Hotel Terramar (avui desaparegut), els jardins, els primers 

xalets i l’Hotel Terramar Palace. Francesc Armengol i Duran morí el 1931 sense veure realitzats del 

tot els seus projectes. Fou Salvador Casacuberta qui els completà amb l'obertura del Gran Hotel 

Terramar el 9 d’abril de 1933, a l'extrem del platjar de Sitges. 

Aquests jardins, d’estil noucentista, van ser executats amb la voluntat que aquest espai 

esdevingués una tranquil·la zona d’esplai. Aquest projecte consistia a crear un espai on poder viure 

i alhora relaxar-se, practicar esports, passejar, etc. En un principi els jardins pertanyien a l’Hotel 

Terramar, tot i que eren de lliure accés.  
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Figura 8.14 Antigues postals (dels anys 30) de l’Hotel Terramar Palace (primera) i de detalls dels 

jardins noucentistes de l’hotel (tres següents). Font: bloc d’Ignasi Rubí (Internet). 

En l’època de funcionament de l’antic hotel de Terramar, a principis de segle passat, hi havia un 

baixador de tren per accedir a aquest hotel. Encara avui hi ha rastres del baixador, al costat de 

l’actual via del tren, cosa que explica la importància en el seu moment d’aquest complex hoteler. 

L’evolució i el pas els anys va fer que l’antic hotel quedés abandonat i s’obrís un nou establiment 

segons les necessitats del moment. Els jardins, al no tenir manteniment ni un ús definit, van 

deteriorar-se ràpidament. Tota la zona va estar molts anys abandonada dins a la recent urbanització 

d’un complex d’apartaments, que ha inclòs la neteja i restauració dels antics jardins amb els bancs, 

estancs i passejos. 

Bastant recent ha estat la neteja general dels jardins i, una nova tanca i part d’instal·lacions, 

rehabilitant-se els seus llacs artificials i altres elements recuperables del jardí. 

Els jardins de Terramar varen ser cedits a l’Ajuntament l’any 1988, per part del seu propietari, quan 

es van fer modificacions dels espais per a noves utilitzacions. 

Posteriorment es va realitzar el projecte taller “El Jardí dels sentits”, adequant el jardí per a 

persones a peu i minusvàlids, amb plantes i flors agrupades per les característiques tàctils, la forma, 

la textura, l’olor; agrupades en funció dels períodes de floració, creixement i cicles vitals, per donar 

una visió adequada del que es volia transmetre. Per això es van fer zones diferenciades dins d’un 

espai del Jardí, a la zona on són pròxims els serveis sanitaris. No obstant, actualment aquesta zona 

es troba en desús, observant-se algunes instal·lacions segurament realitzades per aquest ús. 
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Gestió actual 

L'Ajuntament ha elaborat el Pla Director de l’Arbrat viari del municipi de Sitges i un Catàleg d’arbres 

singulars de la vila de Sitges i en el qual consta els arbres o les plantacions que mereixen ser 

conservats per les seves característiques peculiars de bellesa, antiguitat, història o raresa. Aquest 

Catàleg inclou des d'exemplars aïllats fins a conjunts d'arbres i plantacions d'una mateixa espècie o 

d'espècies diferents. Tot i que els Jardins de Terramar estan molt ben conservats, no es troben 

inclosos dins d’aquest Pla Director. La gestió d’aquests jardins la porta la brigada municipal de la 

regidoria de la via pública, que s’encarrega de la seva neteja, poda, etc. 

D’altra banda, comentar que els Jardins de Terramar, per les seves característiques, l’antiguitat i el 

valor que posseeixen, estan dins del Catàleg de Patrimoni de Sitges, que contempla unes mesures 

de protecció determinades; No obstant, les mesures indicades fan referència a la recuperació dels 

llacs artificials, bancs de pedra artístics, i una glorieta, considerats els elements bàsics de l’antic 

jardí; i sense cap referència a la protecció i conservació de la vegetació que hi és present al seu 

interior. 

Raó de remarcabilitat 

Per la seva heterogeneïtat d’espècies i el bon estat de tots els individus presents, a banda del lligam 

amb l’antic hotel de Terramar i, per tant, amb d’història del municipi,  es dota als Jardins de 

Terramar com a singular. Amés, es confia que a curt termini, s’’incorpori a les figures de protecció 

pertinents per part de l’administració competent. En qualsevol cas, s’haurien d’ampliar les mesures 

que es proposen al Catàleg de Patrimoni de Sitges respecte la protecció del patrimoni natural, a 

banda del merament arquitectònic. 

Estat de conservació i importància socioambiental 

Els individus presents en els Jardins de Terramar presenten un estat vital alt, amb una expectativa 

de vida alta, degut en gran part a la cura que es té d’ells i a la limitació d’accés gràcies als horaris 

limitats d’obertura dels jardins. 

L’accessibilitat, tot i ser alta, no els hi ha suposat una freqüentació humana excessiva. El camí no 

presenta dificultats, tan si es fa en cotxe com a peu, i els jardins estan oberts durant tot el dia, 

estant tancats per les nits. 

Els impactes negatius són baixos degut a la poca antropització del seu entorn, gaudint tots els 

individus d’un entorn natural molt bo. Cap d’ells presenta signes de vandalisme com per exemple 

pintades, i les afeccions que tenen són rellevants per al seu estat sanitari. Amés, no presenten 

poda, i els pocs elements antròpics presents no suposen cap problema. 

La funció ecològica és més aviat alta degut a la varietat de fauna associada de cada espècie, així 

com a la bona conservació de l’entorn natural, a les correctes mides de la majoria dels individus, i a 

l’elevat estat vital que presenten sense afeccions importants a destacar.  

El valor sociocultural és mitja ja que presenta certs elements antròpics com un parc infantil, un 

camp de futbol i serveis. L’entrada es gratuïta. També en destaca el llac central envoltat de bancs 

amb inscripcions en diferents idiomes que conviden a seure el vianant. Amés, és un lloc idoni per a 

passejar, relaxar-se o crear dibuixos. 
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La qualitat de la gestió és mitjana ja que tot i estar gestionat per la brigada municipal, els jardins no 

reben cap gestió diferenciada de la resta de l’arbrat viari.
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8.2.3 Vinyes de Malvasia 

On s’elaboren els productes és al celler de l’Hospital de Sant Joan, que es troba al carrer Vidal i 

Barraquer, núm. 2, de Sitges. Les vinyes estan repartides dins del terme municipal de Sitges: la de 

moscatell, que es troba al costat del celler i és mitja hectàrea, i la de malvasia de Sitges a la zona 

d’Aiguadolç, davant del mar, al voltant d’una hectàrea i mitja en producció. Més recentment entrà en 

producció un parell més d’hectàrees de malvasia de Sitges, conreades a Can Planes, dins del 

massís del Garraf. La que trobem a l’Hospital i a Aiguadolç són cultivades pel mateix Hospital de 

Sant Joan. 

 

Figura 8.15 Situació de les vinyes de malvasia del municipi de Sitges. Font: Dossiers Agraris 

ICEA. 

La malvasia de Sitges ha tingut un passat esplendorós i un present crític. Una de les batalles difícils 

és la forta competència amb les urbanitzacions, fet pel que la valoració de les vinyes s’ha centrat en 

les vinyes situades a Aiguadolç, a la perifèria del nucli de Sitges i situada entre dues urbanitzacions 

(Montgavia i Llevantina). 

8.2.3.1 Introducció a l’espècie 

Nom comú: Vinya de malvasia 

Nom científic: Vitis vinifera. L 

Família: Vitàcies 
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Distribució geogràfica 

La vinya de malvasia és originària de Grècia, concretament de la illa de Quios o també anomenada 

Monemvasia. Mitjançant l’expansió del imperi grec o el transport de sarments per mercaders 

europeus es va estendre el cultiu per altres països mediterranis com Itàlia, Espanya i Portugal (illa 

de Madeira). Actualment, es troben cultius en moltes regions mediterrànies però també en altres 

com Califòrnia o Brasil. 

Descripció botànica  

Aquesta espècie té diverses varietats que es diferencien per tenir uns caràcters particulars, que 

poden ser modificats per la influència del medi o de les pràctiques culturals o tecnològiques. Els 

sarments, són prims, llargs, flexibles i nuosos i de color marró clar. Les fulles són alternes, 

palmatinèrvies i de color verd fosc. Les flors formen inflorescències en forma de raïm i desprenen 

olor suau. Els fruits són baies amb peduncle. La forma del raïm és estreta i allargada amb els grans 

petits, rodons i separats uns dels altres. Aquest cep necessita una poda llarga per produir, ja que 

només surt raïm quan es deixa el sarment llarg. 

Requeriments espècie 

Per a un creixement òptim i una bona productivitat de la vinya de Malvasia és requereix un clima 

típicament mediterrani, amb hiverns curts i suaus, primaveres temperades i estius càlids. El cep pot 

desenvolupar-se en sòls pobres en matèria orgànica i humitat ja que és un planta amb requeriments 

escassos pel fa a la seva nutrició. 

Fauna associada 

Les vinyes tot i no ser de grans dimensions, serveixen com a refugi per a les cries de passerell 

(Carduelis cannabina) i cadernera (Carduelis carduelis). Pel que fa, a les funcions trofotopiques 

trobem diverses espècies que s’alimenten del seu raïm, com són el toixó (Meles meles), el senglar 

(Sus scrofa), la guineu (Sus scrofa), el gaig (Garrulus glandarius) i el tudor (Columba palumbus). 

Aprofitaments antròpics 

L’ús d’aquesta espècie és bàsicament la producció del vi de malvasia. El primer vi de Malvasia no 

es va produir fins el segle XIV, també en el país grec, concretament a Creta. Actualment, a Sitges, 

es produeixen entorn 6.000 ampolles anuals 

El vi que s’obté és de color daurat i amb un gust dolç degut a que prové d’un raïm amb una elevada 

concentració de sucres natural. Aquest vi és molt apreciat pel seu suau gust i es recomana servir-lo 

fred acompanyat dels postres. 

Amb els anys, la producció de la malvasia a nivell mundial ha anat disminuint. Actualment, hi ha 

cultius per Itàlia, Portugal, Còrsega, Àsia Menor i Espanya. Itàlia és el principal productor. 

8.2.3.2 Fitxa d’inventari i informe valoratiu 

A continuació es mostra la fitxa i informe valoratiu de les Vinyes de malvasia de Sitges (33) 
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Informe valoratiu de les Vinyes de Malvasia 

Localització i accés 

La vinya de malvasia inventariada es troba a la zona d’Aiguadolç, davant del mar. S’accedeix des 

de la carretera de Barcelona a Valls, la C-31 venint de Barcelona. A uns 100 metres després 

d’haver passat el carrer de Po Robert, prenent a mà dreta hi haurà un camí de terra per el qual es 

pot accedir a les vinyes. 

 

Figura 8.16 Localització de les vinyes de Malvasia. Font: Google Maps. 

Entorn natural 

L’explotació de les vinyes de malvasia d’Aiguadolç consta d’una hectàrea i mitja en producció 

dividides en quatre terrasses. Les vinyes de malvasia es troben cultivades en un lloc ideal per a la 

seva plantació, donat que la vila de Sitges es troba envoltada de muntanyes que la protegeixen del 

vent i del fred, a més de posseir un sòl calcari que és favorable per a l’evolució del cep. Des del 

segle XVIII fins a mitjans del XIX, dins del món de l’enologia, els vins dolços eren els més apreciats, 

per tant, la malvasia va anar ocupant els llocs més privilegiats. 

A l’observar les vinyes es pot caure en l’error de percebre una situació de deixadesa o cert 

abandonament, al estar sotmesa a una poda llarga per tal de produir. Actualment es poda en Guyot 

simple. 

Les vinyes estan rodejades de vegetació arbustiva mediterrània como el garric o el llentiscle, i d’una 

elevada quantitat de vegetació ruderal pròpia d’aquests ambients antropitzats. El sòl sobre el que es 

troben és calcari i saulós, propi del Garraf. 

Vinyes de 

Malvasia 
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Figura 8.17 Vista de les vinyes des de la Carretera de les Costes C-31. Font: pròpia. 

Entorn humà i freqüentació antròpica 

L’explotació es troba a les afores de Sitges, ben a prop de l’entrada de la ciutat, venint des de 

Barcelona entre els barris de la Llevantina i Montgavina, a la vora de la C-31. És una carretera força 

transitada ja que és la de les costes del Garraf, per on circulen els vehicles que no van per 

l’autopista. 

L’elevada antropització de l’entorn també es deu a la proximitat de les vies del tren, a pocs metres 

en direcció al mar, i una benzinera, que es troba al costat d’un mur que delimita les vinyes, en 

direcció al centre de Sitges.  

El port d’Aiguadolç està a un 1,5 kilòmetres de les vinyes. L’obertura de Sitges al mar, suposa una 

important via comercial per a l’exportació de productes cap a terres llunyanes, possiblement molt 

més utilitzada antigament quan el transport terrestre no predominava. 

En qualsevol cas, la proximitat a vies de comunicació terrestres i marítimes fa idònia la seva 

localització, excloent el fet de la forta competència per l’espai que suposen les urbanitzacions. 

Aspectes morfològics i afeccions a destacar 

Les vinyes es troben repartides en un pla i al llarg d’un turó, alineades paral·lelament unes amb les 

altres. L’alçària que aquestes poden adquirir són d’ aproximadament un metre, amb uns talls llargs 

que arrosseguen pel terra, degut a les necessitats d’una poda llarga d’aquests ceps per a la 

producció del raïm. 

Els sarments, són prims, llargs, flexibles, nuosos i de color marró clar. Les fulles són alternes, 

palmatinèrvies i de color verd fosc. Les flors formen inflorescències en forma de raïm i desprenen 

una olor suau. Els fruits són baies amb peduncle. La forma del raïm és estreta i allargada amb els 

grans de mida petits, rodons i separats uns dels altres. 

Tot i que actualment no s’hi destaca cap afecció que influeixi en l’estat de salut de les vinyes de 

Sitges, si cal recordar que a l’any 1894 es van veure afectades per la plaga de la fil·loxera que va 
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atacar violentament les vinyes i deixà els anys 1857 i 1858 sense gairebé cap cep d’aquesta 

varietat amb la conseqüent desaparició de moltes vinyes del municipi.  

Context històric i cultural, usos tradicionals 

Existeixen referències històriques del 1300 que descriuen l'existència al Garraf de vinyes de 

malvasia i del vi de malvasia com una continuació de la malvasia grega o de Candia. El nom prové 

de la forma llatina de la ciutat de Monemvasia (malvasia), a la costa del mar Egeu, al sud de Grècia, 

des d'on sembla que va ser importada. 

Segons conta la llegenda, la persona que per primera vegada va portar el cep de malvasia a Sitges 

va ser un cavaller almogàver directament des de l’illa grega de Monembasia al segle XII. Diu que 

l’any 1315 el rei Jaume II d’Aragó envià una expedició contra Grècia i Morea dirigida per Bernat de 

Fenollar, per tal de defensar Andrònic II Paleòleg. Després de conquerir la ciutat de Malvasia, tornà 

a Sitges amb un gran nombre de sarments del raïm exquisit que havien trobat a l’illa de Quios o 

també anomenada Monemvasia o Malvasia. Altres interpretacions apunten al fet que els grecs van 

expandir la malvasia al mateix temps que s’anaven instal·lant als territoris que colonitzaven. Sigui 

com sigui, la malvasia és un dels vins genuïns de Sitges. 

Anys més tard, aquest petit comerç es va intensificar i la producció no va deixar de créixer degut a 

l’augment de prestigi i el reconeixement del vi que se n’extreia. Així, la vinya de malvasia va ser un 

dels cultius principals de Sitges, fins que a les darreries del segle XIX (l’any 1854) la plaga de la 

fil·loxera va arruïnar pràcticament la totalitat de les vinyes. Tot i les dificultats posteriors derivades 

de l’increment dels costos de la reduïda producció i l’elevada competència amb el Champagne, la 

qual va acabar amb pràcticament els pocs conreus que quedaven, la tenacitat èpica dels pagesos 

per conservar les varietats genuïnes de cep, va permetre assentar les bases d’una producció de vi 

exclusiu inclosa dins de la denominació d’origen Penedès i de la denominació d’origen Catalunya. ja 

que en tractar-se d’un vi licorós el Reglament de la denominació d’origen Penedès no protegeix 

aquests tipus de vi. 

Avui, en un dels punts en que en que es cultiva aquesta varietat de raïm es a les vinyes de 

l’Hospital de Sant Joan, on s’elabora la malvasia seca, feta de la fermentació normal del most, i la 

malvasia dolça, més coneguda i feta com una mistela, afegint alcohol al most abans de la 

fermentació, a banda de la Producción de moscatell dolç. La seva proximitat al mar i la seva verema 

tardana fan que les vinyes de l’Hospital de Sant Joan Baptista donin vins especials. Com especial 

és la seva història, que assegura la continuïtat del cultiu d’aquest producte malgrat els alts costos 

de producció del segle XXI. L’herència és del diplomàtic Manel Llopis (1885-1935) a favor de la 

institució benèfica de l’Hospital. És el que s’anomena el llegat Llopis: en el testament va donar les 

propietats immobles, el celler, la marca i les vinyes de malvasia, sota la condició que es continués 

cultivant i elaborant el vi local. 

Gestió actual 

La gestió que es dóna a les vinyes actualment va a càrrec de l’Hospital de Sant Joan Bautista que 

en són els actuals propietaris, a més, tot el procés es veu supervisat per la néta del Senyor Manuel 

Llopis, l’Anna Baqué, que s’encarrega de la supervisió de la producció de les vinyes, ja que disposa 

d’una llarga experiència en la de Malvasia de Sitges. 
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L’Hospital de Sant Joan Baptista, propietari de les vinyes de malvasia de la vila, ofereix apadrinar 

un dels 684 ceps que s’han plantat recentment en els seus terrenys. L’apadrinament, obert a 

qualsevol persona, dóna dret a un diploma acreditatiu, un plànol on s’indica la localització del cep i 

una fotografia d’aquest quan compleixi tres anys i doni el primer most, a banda del sentiment de ser 

padrí d’un trosset de la història de Sitges. Aquest fet és un exemple més de la voluntat dels 

sitgetans de conservar aquestes vinyes. 

Raó de remarcabilitat 

La importància i destacabilitat de les vinyes de malvasia ve donat pel peculiar tipus de raïm que se 

n’aprofita, sobrevivint únicament un centenar de ceps a Sitges, per a la producció del vi de 

malvasia, que ara per ara, assegura la pervivència del cultiu. Però especialment se’l considera 

remarcable pel fet de representar un dels signes d’identitat més valuosos de la vila. 

Estat de conservació i importància socioambiental 

L’estat vital d’aquestes vinyes es considera molt alt, en part pel control exhaustiu que aquestes 

reben i la gestió que s’hi porta a terme, ja que el raïm del qual se’n fa aquest vi tant apreciat 

necessita unes condicions idònies i especials que s’han de controlar molt bé, per tal de distingir-se 

de la resta de vins de la mateixa varietat de Malvasia. Per tant, controlar l’estat de les vinyes és 

primordial per evitar infeccions de plagues i danys que provoquin  la desaparició d’aquesta 

representativitat tant important  com són les vinyes de Malvasia en el municipi de Sitges. 

L’accessibilitat és alta en vehicle motoritzat, ja que es localitzen a les perifèries del nucli urbà del 

municipi però  s’hi troba limitat  l’accés en cas de voler-hi accedir a peu des del centre del nucli 

urbà, ja que  cal agafar la C-31 on hi és prohibit l’accés als vianants si  s’accedeix des de Sitges, o 

bé si es ve de Barcelona, ja que s’accedeix per la carretera de les Costes que tampoc si permet el 

pas als vianants degut a la perillositat que aquesta presenta.  

La funció ecològica que aquesta representa és baixa degut a la seva morfologia, ara ve si que cal 

tenir en compte que algunes aus poden aprofitar el raïm per a alimentar-se, fent malbé la producció 

tant necessària per a l’obtenció del vi de Malvasia.  

El valor sociocultural que aquestes vinyes tenen és alt, ja que tenen un lligam històric, social i 

cultural amb tot el municipi de Sitges important. El fet de que una quarta part del municipi s’hi 

cultivés aquesta varietat de ceps i que actualment es trobin reduïts a unes 2,5 hectàrees es veu 

necessària la seva preservació en aquest municipi. També cal tenir en compte que aquest vi 

disposa d’una denominació d’origen (tant del Penedès com de Catalunya) cosa que proporciona un 

prestigi al municipi i que en beneficia a tots els seus habitants. 

Els impactes negatius associats que aquestes vinyes reben es poden considerar mitjans, ja que tot i 

trobar-se en un espai obert que afavoreix la dispersió de l’elevada contaminació derivada de la 

circulació per la carretera adjacent, el conjunt d’aquestes estan exposades a una elevada 

competència per l’espai amb les urbanitzacions. 

http://www.hospitalsitges.cat/
http://editores.vilaweb.cat/media/continguts/000/007/662/662.pdf
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