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lrbre que el lector te a les man" c< el prod rc e de la V Bcca Vrcerq
Planrada. atorgada I'any 2002. El Centre d'Estudis Molletans va edi
tar aquest novd volum de la coneguda co1 leccro Vrcenq Plantada el
mes de maig de 2005.

4que.t llrbre ens parla d una p"'t de Mo ler oue frns ara havra e,tat po,
estudiada: els arbres de la ciutat. En els d arrers lLl anvs lroba em nomes eL
calendari de l'any 198 6 i eIlllbre Els arbres le
de
Bettra n i d'altres
'\bllet lotdi
autors (1993), rots dos documents publicats per l'Aluntament de Mollet. i un
treball de la mateixa autora de1 llibre que ens ocupa, publicat al volum 16 de
Notes (2007\

llarg do la hr. orra. els arbres han e.rar crem.tr. r.lldt. o
ar. dp
"rren.
soca-rel. Tradicionalment. les plantes han estat considerades Linicament pel
seu valor econdmrc al mercat (conreus drversos) i, en tot cas, per 1'ombra que
produien a l'estiu (arbres ornamenta)s). la fruita de l'dpoca cAlida ila llenya que
servia per escalfar se a l'hivern (sobretot d'alzines i oliveres) lins fa moft poc
temps no hi havia lleis que protegLssin aquests dssers de 1es agressions que els
malmelien o els mataven
A1

Lobra que ens ocupa pretdn que el leclor tingui no nom6s la visi6 de l'arbre
com unelement decoratiu sin6 tamb6 benefici6s per a lavida a1s poblesi ciutats.

EI lrbre de IOlga AI,arde comen\d erph,dnt ld rmpor-dn.r" de larl^ra
ornamental, una import:Lncia sovlnt poc
gem sota la seva ombra.

per les persones qLre passe
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Mis endavant.

ens exphca el sistema de la Norma Cranada. que serverx
pertaxarels arbres ornamentals no substituibles. De 1'aplicaci6 d'aquest sistema se n'obt6 un valor economLc, expressal eD euros.

continua amb la catalogaci6 de 48 arbres d'hterds local, triats d'entre
aquells que destaquen per factors intrinsecs i/o factors locals. A m6s, s'hi inclouen alrres 11 arbres d interis. Cada arbre drsposa al Ihbre d una completa
fitxa a doble plgina, on podem trobar el nom cientific, el nom tradicional en
catah i en d'altres idiomes com el castellA, basc, francds, anglds i alemany. La
fitxa d6na diverses informacions com dades de l'arbre en general (escorEa,
fulla, floraci6, fruits) un plAnol de la localitzaci6 dintre de la ciutat, dades de
l'arbreen particular (algada, capgada, tronc i, fins i tot, elvaloreneuros segons
la Norma Cranada). El text ens parla de les caracteristiques generals de l'arbre
i de les particulars de l'exemplar de Mollet. l.a fitxa es completa amb una o
diverses fotografies de l'arbre i un acutat dibuix de les seves Fulles.
El llibre

Un apartat forga interessant proposa diversos itineraris per la ciutat, al
Suns d'ells amb noms tan suggeridors com "itinerari exdtic','itinerari majeso uitinerari sempre verd".
El llibre clou amb diversos pl)nols de la ciutat, on figuren tots els arbres
catalogats, tambd dividits en caducifolis i perennifolis, una clau d'identi6caci6,
unacurat glossari botanic on els desconeixedors de la matdria poden condixer

aquells termes imprescindibles per entendre millor el llibre i una completa
bibliografia sobre el tema.

Com a cloenda, val la pena escriure unes paraules que l'autora del llibre
inclou ala introducci6 i que reflecteixen d'una manera molt clara la importdncia d'aquests essers vius que ens envolten i que, molt sovint, s6n tan poc
valorats: 1{quest estudi pret€n destacar que els arbres formen part de
I'estructura de la ciutat, que la seva existencia no consisteix nom6s enconvertir l'espai piblic en un lloc m€s bell i agradable, sin6 que tamb€ ens aporten
altres beneficis importants. Els arbles no nom€s oxigenen l'aire sin6 que tamb€
fan de barera actstica,les s€ves fullesretenen particules sdlides contaminants
existents a l'aire, proporcionen ombra i refresquen l'ambient a l'estiu. Endefi
nitiva, fan que les ciutats siguinindrets mds habitables".
Josep

M. BernIs i Pueyo

Professorde Secunddria
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