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Nova campanya d'esporga dels arbres de Castellar

Dijous 12 de gener de 2006
Aquests dies, la regidoria de Via Pública està portant a terme l'esporga de l'arbrat de
Castellar, que cada any es realitza per aquestes mateixes dates. La campanya va
començar el passat mes de desembre a les escoles de la vila, i aquest mes i el vinent
s'esporgaran els arbres dels carrers de Castellar. Guillem Sanz, cap de la unitat
tècnica de Via Pública, ha explicat que "es fa l'esporga que venim fent
habitualment. Primer es van esporgar els de les escoles i els propers als edificis,
i ara s'està combinant amb les places i carrers on hi ha arbrat viari en general"
. El tipus d'esporga es fa en funció a un estudi que fa tres anys va presentar el tècnic
de jardineria de l'Ajuntament, que indicava les actuacions a realitzar en funció del
tipus d'arbre i de l'època. Sanz ha dit que "hi ha arbres que s'han d'esporgar cada
any, d'altres que els cal un parell de cops l'any, etc. També depèn del tipus de
carrer on es troben i de si pot molestar la circulació o les façanes". Aquestes
actuacions també serveixen per determinar l'estat de salut de cada arbre. Primer es
tallen les branques en mal estat i després es fa un informe per tal de saber si s'ha de
tractar algun arbre malalt. Sanz ha manifestat que "hi ha arbres que tenen algun
tipus de malaltia o fong, i el que es fa és inventariar-los per després fer les
actuacions necessàries per al seu tractament, per tal de mantenir-lo en
condicions". Per tal que no es creïn problemes de trànsit, els operaris de la via
pública avisaran amb un o dos dies d'antelació quins carrers es tallaran a causa de la
poda, perquè així es pugui portar a terme amb una major facilitat. Aquestes
actuacions es duran a terme fins el mes de febrer.
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