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La campanya d'esporga de l'arbrat es centra aquest any en el
manteniment de les espècies

Divendres 28 de gener de 2005
L'Ajuntament de Castellar del Vallès ha engegat, aquesta setmana, la campanya
d'esporga de l'arbrat viari que es porta a terme cada any per aquestes dates. Aquest
2005, però, la campanya presenta una característica significativa, i és que es
realitzarà una esporga anomenada de manteniment, menys agressiva cap a les
diferents espècies arbòries de la vila. L'any 2003 es va realitzar un estudi sobre
l'arbrat viari de Castellar, del qual en va derivar un informe en què es defineix el
tipus d'esporga que cal fer en cada moment. "Aplicant aquest informe, aquest any
correspon una esporga de manteniment, i això és el què tirem endavant.
S'havia fet temps enrera, però és un tipus d'actuació que ara cal recuperar
perquè beneficiarà a les espècies", ha explicat el regidor de Via Pública, César
Galván. L'esporga de manteniment es caracteritza per fer una actuació sobre l'arbre
adreçada a controlar el seu creixement i estimular la seva floració, així com per
intentar buscar un port més natural del propi arbre, sempre que les condicions de
l'indret on es trobi ho permetin. Es tracta d'una tècnica que, encara que no s'apreciï
tant des del punt de vista del ciutadà, és molt més beneficiosa pel propi arbre.
L'esporga de manteniment consisteix, bàsicament, en l'aclariment de la copa de
l'arbre, l'eliminació de branques mortes, el pinsament d'aquelles branques que es
dirigeixin cap a façanes, cables elèctrics o fanals, l'arrodoniment de la copa de
l'arbre i l'eliminació de branques que puguin afectar el pas dels vianants i la
circulació viària. Cal dir també que no s'efectuarà l'esporga de la totalitat de l'arbrat
viari de Castellar, donat que existeixen espècies que per les seves característiques
només demanen una actuació cada dos anys. També com a novetat, aquest any s'han
concessionat part dels treballs d'esporga de l'arbrat que, fins ara, portava a terme,
íntegrament, la brigada municipal. "Hem cregut necessari realitzar aquesta
adjudicació per no col·lapsar la brigada, durant el mes i mig que duren els
treballs. Així tenim persones disponibles per a portar a terme altres treballs de
manteniment de les zones verdes també necessàries", ha aclarit Galván. La
brigada municipal s'encarregarà, bàsicament de l'esporga de l'arbrat situat en places
públiques i escoles, mentre que l'empresa adjudicatària, s'ocuparà de l'arbrat viari. A
més, l'esporga dels arbres situats a les zones verdes ja concessionades des de finals
de l'any passat les efectuaran les empreses concessionàries respectives. Aquesta
setmana, la brigada ha començat les actuacions al nucli de Sant Feliu del Racó,
mentre que l'empresa ho ha fet pel carrer Prat de la Riba, i continuarà per Josep
Tarradellas i Jaume I. El temps aproximat de durada dels treballs és d'un mes i mig.
Prèviament als treballs a cada carrer, s'informarà als veïns de la prohibició d'aparcar
per tal que les feines d'esporga es puguin portar a terme amb més facilitat.
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