
CIÉNCIES 

La Devesa: 
reconeixement i diagnóstic 

^^ EMILIO LEYRA ALCARAZ 
LLUÍS POLO I ALBERTÍ 

S on prou ben coneguts ets 
problemes de salut que afec
ten els plátans de la Devesa 

de Girona des de ja fa mes d'una 
dotzena d'anys, i la preocupado 
que nnolts ciutadans i a vegadas les 
institucions han mostrat respecte al 
tema. Certament, la Devesa té ca-
racterístiques molt especiáis, ja que 
la plantado monoespecífica de plá
tans constitueix ;a imatge típica d'a-
quest pare forestal de Girona, i en 
bona part caracteritza la ciutat. 

En el context del Pía Especial de 
la Devesa, dirigit pels Arquitectes 
Xavier Llistosella i Xavier Montsal-
vatge, várem realitzar un estudi fo
restal intentant d'obtenir la mes com
pleta documentació per tal que les 
conctusions, i per tant les propos
tes forestáis, fossin les convenients 
i beneficiosas par a la salvaguarda 
de l'arbreda, i permetra albora la 
sava Integrado a la propoirta urba
nística i global del projecte de re-
modelatge que es va presentar. 

Antecedents 

Podem considerar l'anomenat 
"Informe Motjé" com el resultat d'una 
primera presa de consciéncia se-
riosa da i'estat de decadencia de la 
Devesa en general, que es va fer 
manifesta a comengament dais anys 
70. Van éssar els Col.legis Profes-
sionals de Girona els que al 1975 
varen teñir la iniciativa d'encarre-
gar a Narc(s Motjé, Enginyer de 
Monts, un estudi cantrat en els ar-
bres de la Devasa que a molts sac-
tors presentaven un aspeóte malal-
tís. Es aixícom al 1976 es fa públic 
l'Estudi-Informe sobre "La Devesa 
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de Girona" realitzat per N. Motjé 
amb la col.laboració de diversos 
especialistes. 

Pocs anys després d'aquest es-
tudi forestal, Narcís-Jordi Aragó 
(1980) recull en el Ilibre "La Devesa, 
Parad ís Perdut" els aspectes esté-
tics, literaris, histories i socials de la 
Devesa, dibuixant-ne una panorá
mica desoladora. 

Les causes de la degradado de 
la devesa com a pare serien, entre 
d'altres, les següents: la desviado 
del riu Güell, l'augment de tránsit a 
la N-ll i la proliferació d'instal.la-
cions dins el pare, amb el conse-
güent tránsit rodat, al mateix temps 
que bona part deis arbres presen-
taven diversos símptomes de de
gradado, la importancia deis quals 
no es va percebre fins que no es va 
produir la caíguda de branques, 
que en algún cas va teñir fatals 
eonseqüéncies. 

Finalment, al 1983 J'Ajuntament 
de Girona, després d'un concurs 
d'idees, promou la realització del ja 
esmentat Pía Especial de la Deve
sa, que es donará a conéixer amb el 
seu redaetat definitiu al maig de 
1986. 

Estat fitopatológic 

En iniciar els estudis, com a res
ponsables deis aspectes forestáis, 
considerávem que un deis proble-
mes pendents mes greus era la 
presencia del fong Ceratocystis fim-
briata, com a presumpte causant 
de la progressiva degradació de la 
plantació, i que a mes es donaven 
les condicions propicies per al seu 

atac, com ara els factors de carác
ter abiótic que hi eoincideixen: da-
vallada del nivell freátic, densitat 
excessiva, mancanga de nutrients 
en el sol, etc. 

A l'Avang del Pía (1984), des
prés de les investigaeions deis es
pecialistes M. Nadal i A. Vigoroux, 
es descartava clarament l'existén-
cia a la Devesa de l'esmentat fong, 
almenys en la seva forma virulenta, 
ja que els símptomes de la malaltia 
no coincidien amb les alteracions 
que s'observaven ais plátans. En-
demés, el seu efecte mortal a curt 
termini haurla provocat gairebé la 
desaparició de la plataneda, en cas 
que hagués estat afectada peí fito-
parásit. 

Si, tal com opinava M. Nadal i A. 
Vigoroux, es podien considerar d'im-
portáncia secundaria la resta d'a-
gents biótics presents a la Devesa, 
tant insectos com fongs, calla plan-
tejar-se la possibilitat d'atribuir gai
rebé tota la responsabilltat de les 
alteracions que sofreixen els plá
tans ais factors abiótics, en oposi-
eló a les opinions sostingudes fins 
aleshores. 

Revisió deis factors abiótics 

Després del diagnóstiede 1984, 
es varen revisar els factors abiótics, 
considerant la seva possible influ
encia sobre el procés de degrada
ció de l'arbreda. Així és com es 
valoren factors intrínsecs tais com 
l'edat deis arbres i la densitat de 
la plantado: 

- En principi, els plátans poden 
viure encara molts anys (sobretot si 

Els fongs només teñen una importancia secundaria en el procos de 
degraddció del pare. 

son objecte de cortes atencions i 
tractaments: regatge, adobatge, 
etc.), ja que la seva longevitat espe
cífica és molt mes elevada que l'e
dat actual deis arbres. 

- La densitat de plantació, per 
l'algada i volum deis arbres, té in
fluencia negativa sobre la seva vtta-
litat, accentuada per la pobresa que 
se suposa al sol de la Devesa i 
sobretot per la mancanga d'aigua, 
atribuVble básicament a la canalit-
zació det riu Güell i a l'entrada en 
funcionament deis embassaments 
(Sau i Susqueda) del riu Ter, amb la 
consegüent davallada del nivell fre
átic ais terrenys al.luvials de la De
vesa. 

A mes es varen plantejar els 
següents estudis: 

1. Estudi de sóls amb la realitza
ció de perfils a una serie de punts 
seleccionats préviament, que com-
portaven la descripció del tait del 
sol i l'análisi edafológica de les mos-
tres de sol preses a diferents pro-
funditats ais perfils realitzats. 

2. Mesura del creixement anual 
deis plátans amb la técnica de la 
barrina de Pressier. 

3. Un estudi hidrogeológic, que 
paral.lelament va realitzar el geóleg 
R. Frías, els resultáis del qual varen 
ser de gran ajuda per a la formula
d o de les condusions. 

L'estudl deis creixements anuals 
es va fer en arbres immediats ais 
llocs on es varen realitzar els perfils 
del sol, per tal que hi hagués una 
correspondencia i relació entre els 
resultats deis dos estudis. Es varen 
complementar amb la recopilació 
de dades meteorológiques (pluvio-
metries) per comparar-les amb ets 
creixements deis plátans. 

Els sóls de la Devesa 

Es pretenia realitzar un estudi 
sistemátic sobre la Devesa, de ma
nera que a l'hora de decidir el nom
bre i s i tuado deis punts de mostrat-
ge, es varen considerar ets següents 
criteris: 

a) els punts de mostratge hau-
rien d'estar ais passeigs principáis 
o prop d'ells, ja que els arbres d'a-
quests llocs son els mes desenvolu-
pats i de valorado estética elevada, 

b) es podía obtenir la máxima 
diversitat de mostratge situant els 
punts en línies perpendiculars a 
Tactual curs del Ter, 

c) resultava interessant la inves
t igado deis sóls situats al lloc per 
on havia passat un brag de riu, o 
potser el mateix Güell, circumstán-
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cía verificable a la foto aéria {el tra
jéete anava des del final de la Ron
da de Ferran Puig flns al Pont de 
la Barca), 

d) el mostratge havia d'abastar 
totes les zones del pare, llevat de 
les situades a la dreta de la carre
tera N-ll i la de Sant Gregori, 
e) per raons practiques, el nombre 
de punts de nnostratge havia d'és-
ser discret, entre 10 i 15. 

Amb aquests condicionants es 
va obtenir el disseny final del mos
tratge; la localització deis punts es 
pot veure al mapa 1. Els treballs de 
camp varen realitzar-se al maig de 
1985. 

Realització deis sondatges 

Ais punts fixats es va determinar 
el lloc concret per realitzar el son-
datge, en funció d'una serie de fac-
tors: que no obstaculitzés el tránsit 
ni pogués ser un perill per ais tran-
seünts, que no interferís amb les 
línies eléctriques i cOnduccions d'ai-
gua subterránies, i que fos relativa-
ment proper a dos ptátans. Per tal 
de no malmenar les reís principáis 
deis arbres, es va determinar una 
distancia aproximada de 3,5 a 5 m. 
entre el sondatge i els arbres mes 
propers. 

Els sondatges es varen realitzar 
amb una máquina retroexcavadora 
flns a la profunditat del nivell freá-
tic. El tall vertical del terreny es 
podia observar fácilment i fer les 
descripcions i mesuraments deis 
diferents horitzons. En acabat deis 
treballs de dibuix, descripció deis 
horitzons i presa de mostres per a 
l'análisi edafológica, les rases tor-
naven a tapar-se. 

A cada punt es va fer un esque
ma de la si tuado de la rasa i un 
dibuix del seu perfil. Com a exem-
ple, es pot veure la figura 1, corres-
ponent a la rasa 2. Es feia la des
cripció macroscópica deis horit
zons: gruix i profunditat, color, com-
posició, textura, i la presencia, abun
dancia i mida de les reís deis plá-
tans a cada nivell. 

Observació macroscópica deis 
perfils 

De l'análisi de les observaclons 
macroscópiques deis perfils, se'n 
varen treure les següents conclu-
sions: 

1. És remarcable la gran diversi-
tat deis perfils. Segons les nostres 
observaclons, la Devesa presenta 
una marcada heterogeneVtat en la 
composició i gruix deis diversos 
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horitzons al.luvials. Aquest feno-
men pot atribuir-se al fet que els 
terrenys actualment ocupats pels 
plátans varen ser en un moment o 
altre el Hit del riu Ter, que, amb les 
avingudes, va can /lar el seu curs, 
bastint i desfent dipósits, i produint 
finalment un veritaole batlbull de 
sediments, tot i la seva composició 
global similar, de carácter total-
ment al.luvial. 

2. La composició deis horitzons 
és fonamentalment arenosa, i s'hi 
alternen les capes de sorres fines i 
gruixudes, que ais horitzons infe-
riors es barregen amb códols f lu-
vials de dimensions variables (en
tre 10 i 40 cm. o mes de diámetre), 
amb capes en les quals apareixen 
llims, argües o sorres fines, tot ple-
gat barrejat amb sorres grosses i 
graves. 

3. Els sóls son mott pobres en mate
ria orgánica, ja que només apareix 
en superficie i a la primera capa 
del terreny. 

4. El nivell freátic está a mes de 
3,50 m. de la superficie. No es varen 
observar senyals que indiquessin 
oscil.tacions importants del nivell 
freátic. 

5. Les arrels deis plátans només 
es desenvolupen bé en els estrats 
de sorres amb llims, fraccions que 
retenen l'aigua, fet que no es dona 
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TAULA 1 
MITJANES A CADA CALICATA 

Carbonats 

Mater ia Orga. 

N 

P 

K 

Gá 

Mg 

Na 

Ssl lnl tat 

Ph 

% 
% 
% 

p p m 

p p m 

%CaO 

p p m 

p p m 

mhos 

C1H 

1 

9,30 

D,2S 

0,14 

30 , - -

83.33 

1.33 

244,66 

6 0 , -

,-
6,9 

2 

8,24 

0,3S 

0,04 

20,60 

5 4 . -

1,08 

2 0 ) , -

43,2 

i l O e 

6.8 

3 

10,12 

1,51 

0,09 

1 1 4 , -

2 4 8 , -

1,51 

1 8 7 , -

59,40 

6 7 0 , -

7 , -

4 

6,5 

0,74 

0,06 

2 8 , -

100,30 

1,15 

1 8 6 , -

47,20 

150,g 

7 , -

5 

9,63 

0,49 

0,05 

3 3 , -

76,60 

1,29 

1 9 7 , -

5 5 , -

120,g 

7 , ~ 

6 

8,10 

1,23 

0,09 

24,60 

96,00 

1,31 

2 3 7 , -

5 5 , -

250,g 

7 , -

7 

8,57 

0,25 

0,12 

1 8 , -

7 7 . -

1,21 

2 3 5 , -

75,30 

4 4 0 , -

7 , -

8 

13,18 

0.42 

0.09 

19.30 

57,60 

1,69 

2 4 2 , -

6 4 . " 

150,B 

7 , -

9 

9,51 

0,18 

0,11 

1 7 , -

45,50 

1,60 

2 0 2 , -

5 6 , -

130,B 

7 , -

10 

7,79 

0,61 

0,15 

80,60 

8 6 , -

1,29 

2 2 8 , -

9 0 , -

200,g 

7,2 

11 

8.35 

0,59 

0,07 

66,50 

81,50 

1,37 

2 2 7 . -

68,2 

650 .g 

7,3 

12 

4,79 

0,40 

0,04 

5 3 , -

5 0 , -

0,96 

1 7 1 , -

58.3 

120.B 

7,1 

13 

7,65 

0,57 

0,04 

6 3 , -

2 0 4 , -

1,30 

1 7 7 , -

7 9 . -

150,g 

7,3 

MITJANA TOTAL 

— 
M 

6,59 

0,59 

0.08 

43,60 

96,90 

1,31 

210,00 

62,50 

OBSERVA-

ClONS 

NORMAL-

MOLT BAIX 

MOLT BAIX 

BAIX 

BAIX 

MOLT ALT 

N O R M A L 

NORMAL 

amb les arenes grosses i mitjanes. 
6. Les reís mes fondes es troben 

peí damunt del nivell freátic, sovint 
a uns 60 cm. mes amunt. Com que 
rúltim horitzó en contacte amb l'ai-
gua és sorra amb códols, materials 
no aptes per propiciar l'elevació de 
l'aigua, és evident que els arbres 
aprofiten actualment les aigües de 
pluja o d'irrigacions que arriben per 
la superficie. 

7. Els horitzonts intermedis, to-
talment sorrencs, presenten molt 
peques reís; poden considerar-se 
horitzonts d'escolament cap a lio-
ritzons de textura fina. 

8. Remarcar la gran quantitat de 
materials de rebliment que presen
ten les capes supehors de determi
náis perfils; aix6 pot liaver contri
buí a la degradado o contaminado 
del substrat. 

Análisi edafoidgica 

A cadascun deis perfils es varen 
extreure mostres de sol deis diver
sos horitzons per a fer-ne l'análisi; 
es varen fer tres análisis per son-
datge, corresponents ais tres horit
zons superiors en els quals hi havia 
mes densitat de reís. 

Les análisis edafotógiques va
ren ser fetes a la Secció d'Análisis 
del Departament d'Agricultura de la 
E.U.P. de Girona amb les técniques 
estándard, abastant tres blocs de 
parámetres: granulometria, per de
terminar la textura del sol; análisi 
química d'elements principalment 
nutrients; i análisi químico-física, 
pH i salinítat. Es va considerar la 
Devesa com un conreu extensiu 
d'arbres, similar a una pollancreda, 
i ós en aquest sentit com s'avaluen 
les concentracions deis diversos 
elements analitzats. 

Les mitjanes deis elements deis 
tres horitzons (Taula 1) a cada un 
deis sondatges permeten deduir 
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certes correlacions amb el creixe-
ment deis arbres propers: aixf, en el 
cas deis sondatges 3, 4, 6, 11 i 13, 
s'observen uns valors de materia 
orgánica superiors a la mitjana i 
també es donen uns creixements 
deis arbres superiors a la mitjana. A 
les mitjanes fináis (tots els sondat
ges), s'observa que la materia or
gánica i els principáis nutrients (ni-
trogen, fósfor i potasi) s'hi troben 
en concentracions molt baixes, i 

que els valors no moslren oscil.la-
cions sensibles ais tretze sondatges. 

El creixement deis plátans 

Plantejament de l'estudi. L'es-
tudi del creixement deis arbres es 
va limitar a la mesura del creixe
ment anual del radi, estudiat de 
forma directa extraient-ne mostres 
deis arbres amb una barrina de 
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Pressier. Aquest métode propor
ciona dades sobre el creixement 
diamétric, sense entrar en conside-
racions volumétriques, pero per-
met fer comparacions aproximatives 
entre els arbres. 

Les mostres es varen extreure 
amb una barrina de Pressier de 0,5 
cm. de diámetre intern, de dos ar
bres propers a cada un deis son-
datges, en un total de 26 plátans. 
Ais arbres de diámetre superior a 
90 cm, se'n varen treure tres mos
tres repartidos en el perímetro del 
trono, una d'elles a la cara Nord, i 
sempre a una atoada de 120 cm; ais 
arbres de diámetre inferior, dues 
mostres, a les cares Nord i Sud. Els 
forats es varen tapar amb mástic 
"Ecorce artificielle Lac Balsam" de 
Silifrance, de manera que el perju-
dlci ais plátans va ser mínim. Les 
mostres es varen prendre d'uns 10 
cm. de longitud, ja que es volien 
analitzar tan sois els darrers 25 anys. 

Al plátan, com a tots els caduci-
folis, el creixement és discontlnu 
{només creix a l'época que té tu 
lles), i aixó permet discernir el crei
xement de cada any. Per fer mes 
visibles els anetls de creixement i 
teñir un bon contrast per a mesu-
rar-les, es va utilitzar picrofucsina 
(colorant) o clorhídric (aclaridor). 
L'amplada deis anells es va amidar 
sota una lupa binocular Nikon al 
Departament de Biología del C.U.G., 
amb una precisió de 0,5 mm. La 
mitjana de les mostres de cada ar-
bre es va considerar com el seu 
creixement anual. 

Es varen mesurar els creixe-
ments des de 1960 fins a 1984 per 
veure si la canalitzacíó i posterior 
desviado del riu Güell (que va ésser 
teta entre els anys 62 i 63) i la cons-
trucció deis embassaments de Sau 
i de Susqueda (que va entrar en 
funcionament al 1970), íiavien inci-

TAULA 2 

CREIXEMENT DELS PLÁTANS (radi en mm) 
I PLUVIOMETRIES 

ANY 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

M 

1,230 
1,275 
1,179 
1,202 
1,291 
1,160 
1,250 
1,207 
1,282 
1,288 
1,246 
1,128 
1,041 
1,035 
1,118 
1,221 
1,423 
1,471 
1,339 
1,169 
1,015 
0,929 
0,971 
0,865 
0,977 

PT 

951,8 
514,1 
668,2 
1201,2 
626,9 
1121,4 
550,0 
707,2 
656,4 
1120,2 
729,0 
1273,1 
1044,9 
419,2 
603,3 
744,4 
856,2 
1271,1 
578,7 
681,4 
638,3 
525,2 
1121,7 
507,5 
686,8 

Ppv 

345,8 
344,0 
320,0 
606,7 
245,9 
317,2 
249,6 
245,3 
307,7 
624,1 
211,1 
634,4 
609,0 
187,8 
405,4 
484,3 
537,1 
757,0 
331,4 
216,4 
310,8 
384,5 
288,4 
144,4 
381,6 

M 

PV 

MITJANA DELS CREIXEMENTS DELS 26 PLÁTANS 
ESTUDIATS 
PLUVIOMETRÍA TOTAL (EN MM) 
PLUVIOMETRÍA DEL PERÍODE VEGETATIU (EN MM) 

dit realment sobre els arbres, I com. 
També es varen recopilar les dades 
pluviométhques (Taula 2) per tal de 
veure si les variacions de les preci-
pitacions hi havien tingut algún pa-
per. 

Conclusions 

Amb les mitjanes del creixe
ment anual de tots els plátans estu-

diats (Gráfic 1), es pot observar una 
davallada important del creixement 
a partir de l'any 1970, i fins al 1974, 
en qué comengá aleshores una cer
ta recuperació. Tot i que hi ha varia
cions (algunos d'una certa impor
tancia), és interessant observar al
bora la var iado de les pluges du-
rant els mateixos anys, conslderant 
la pluviometria del períodv^ vegeta-
tiu, ates el carácter caducifoli del 
plátan, d'abril a setembre (Gráfic 

TAULA 3 

MITJANES DEL CREIXEMENT DELS ARBRES DE CADA CALICATA (radi en mm) 

1960-64 

1965-69 

1970-74 

1975-79 

1980-84 

1 

5,92 

6,17 

5,04 

7,12 

5,79 

2 

3,75 

4,00 

3,50 

6,12 

4,37 

3 

6,62 

6,62 

7,37 

7,00 

5,12 

4 

5,25 

6,75 

6,75 

9,00 

5,75 

5 

4,62 

5,00 

5,12 

6,62 

3,50 

6 

7,29 

6,42 

5,75 

7,00 

5,79 

7 

4,37 

4,50 

4,12 

4,25 

3,87 

8 

6,12 

6,37 

4,75 

4,62 

3,87 

9 

5,62 

7,75 

8,12 

8,00 

5,87 

10 

8,12 

5,25 

4,62 

6,50 

4,50 

11 

7,37 

8,37 

6,37 

8,00 

5,12 

12 

9,87 

7,50 

3,62 

3,75 

3,75 

13 

7,00 

5,75 

7,25 

8,62 

4,37 

Ppv 

1.862,4 

1.743,9 

2.047,7 

2.326,2 

1.509,7 

30,04 21,74 32,73 33,50 24,86 32,25 21,11 25,73 35,36 28,99 35,23 28,49 32,99 

Creixement 
anual 1,20 0,87 1,31 1,34 0,99 1,29 0,84 1,03 1,41 1,16 1,41 1,14 1,32 

Ppy = P L U V I O M E T R Í A DEL PERÍODE VEGETATIU 
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2). També es pot observar una bo-
na correlació entre el creixement i 
les pluges, considerant períodes de 
cinc anys (Taula 3). 

Observant els grafios 1 i 2, es 
comprova una correspondencia im-
portant entre els valors: a partir de 
1970 hi ha una davallada important 
del creixement, que continua al 71 i 
al 72, tot i que les pluges en aquests 
darrers anys son molt importants. 
Hi ha un mínim al 73, amb un pe-
ríode vegetatiu molt seo i una im
portant recuperado durant els anys 
75, 76 i 77, amb pluges abundants. 
Semblarla, dones, que els arbres, 
després d'acusar fortament el des-
cens de la capa freática, s'hagues-
sin adaptat a la nova situado. 

Creiem que les mitjanes deis 
creixements sobre un total de 26 
arbres, amb una diversitat conside
rable de diámetros, situacions i in-
cidéncies —irrigacions, llaura, ado-
batge, etc. —poden considerar-se 
prou significatives per a fer-ne 
aqüestes deduccions. 

De totes mañeros, i amb unes 
certes reserves, observant que les 
escasses pluges a partir del 78 es 
corresponen amb uns creixements 
escassos i inferiors ais det período 
64-68, pensem que o bé les condi-
cions generáis de la Devesa han 
empitjorat, o bé que amb la dava
llada del nivell freátic i la migradesa 
nutritiva del sol (després de la cons-
trucció deis embassaments ja no es 
produeixen les riuades que fertilit-
zaven la Devesa), els plátans son 
molt mes sensibles a les variacions 
de tes precipitacions. 
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Amb les mesures 
adequades de 

conservado i 
tractament, ós 

possible la 
pervivéncia deis 

arbres i fins i tot la 
seva millora. 
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Consideracions fináis 

Opinem que, no donant-se per 
ara la presencia d'agents biótics 
que posin en perill la vida de la pía-
taneda, la seva pervivéncia, i fins i 
tot una minora, és possible, sobre-
tot si es teñen presents contínua-
ment les mesures adequades de 
conservado i tractament. 

A part d'altres mesures, de les 
quals no hem fet esment en aquest 
article, com per exemple les espor-
gades periódiques, es poden reco-
manar les següents: 

- Els adobatges, tant de materia 
orgánica com deis principáis nu-
tríents, donada la pobresa deis sóls 
de la Devesa, com ha quedat ma-
nifest. 
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Es recomanen les 
esporgades 
periódiques i les 
aclarides en els 
sectors interíors 
massa densos. 

- Les irrigacions com a comple-
ment de les pluges, sobretot en els 
períodes secs, ja que son práctica-
ment les úniques fonts de submi-
nistrament d'aigua ais arbres, que 
amb prou feines aprofiten les subál-
vies. 

- Les aclarides en els sectors 
interiors, atesa la densitat exces-
siva que hi ha en alguns punts. En 
canvi, l'estética deis passeigs de
mana la permanencia de Tactual 
estructura, i per tant, la reposició de 
les baixes que es puguin produir. 

Emilio Leyra és enginyer de Monts i director de 
l'Escola de Capacltació Forestal de Santa Coloma 
de Farners. 
Lluis Polo és bióleg i professor de Botánica del 
Col.legi Universitari de Gírona. 
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