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“CAMINS AMB ARBRES” 

A VILAFRANCA DEL PENEDÈS 

 

 

1. INTRODUCCIÓ 

 
 
Vilafranca del Penedès disposa de més de 50 km de camins municipals. Són camins funcionals per a 
l’activitat agrícola i són els pagesos, en primera instància, els que els han anat mantenint i conservant 
fins a data d’avui. 
 
La xarxa de camins rurals del terme municipal de Vilafranca té una potent estructura radial que connecta 
Vilafranca amb els diferents pobles del voltant, i permet anar a peu o en bicicleta a pobles, cellers i 
espais naturals propers. Els camins són, per tant, un valor enoturístic de primer ordre. 
 
El traçat d’aquesta camins, les parets de pedra seca, les fites, els topònims, les plantacions d’arbres en 
filera, arbres singulars... tenen un valor patrimonial que cal protegir. Si ens fixem en els arbres, trobem 
exemplars notables d’arbres aïllats com ara figueres, alzines o pins, les tradicionals fileres d’oliveres o 
ametllers que afiten les vinyes, així com petits bosquets associats a masies, o boscos de ribera associats 
a rieres. 
 
Amb tot, la mecanització del cultiu de la vinya, ha comportat que els arbres cada cop siguin menys 
presents al nostre paisatge agrari, i per aquest motiu, són un element a protegir.  
 
 

   
Plantació en filera d’oliveres al camí de Melió.   Arbres al voltant del camí a la riera de Llitrà. 
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2. OBJECTIUS 
 
 

El projecte Camins amb arbres vol fomentar la presència d’arbres autòctons en els límits dels camins, 
perquè s’entén que d’aquesta manera s’acompleixen diferents objectius: 

 

- Es millora el paisatge i el comfort de les persones que hi passegen. Ja s’ha comentat la 
importància enoturística que tenen i, encara més, han de tenir, els camins. Com més valor 
paisatgístic i comfort tinguin aquests camins, més podran actuar com a reclam turístic. Però 
també, per als ciutadans que hi passegen i hi fan esport, el fet de dotar-los de major ombrejat, 
els converteix en practicables durant els mesos més calorosos.  
 

- Afavoreixen la biodiversitat i la connectivitat ecològica. Són refugi de fauna útil per a la lluita 
integrada i el cultiu ecològic a la vinya. En indrets on la riquesa biològica no és gaire important, 
com en un entorn agrícola, i encara més en zones de monocultiu, les alineacions d’arbres en el 
paisatge procuren un augment de la diversitat d’espècies. 
 

- Disminueixen l’erosió del terreny i afavoreixen la infiltració de l’aigua, ajudant d’aquesta manera 
al manteniment dels camins de paviment tou. 
 

- Actuen com a reservori de CO2. En el marc del Pacte d’Alcaldes, i de les diferents actuacions 
que s’estan desenvolupant per contribuir, a nivell municipal, a la mitigació de l’efecte hivernacle, 
mesures per afavorir la plantació d’arbrat representen una contribució neta a la reducció de la 
petjada de CO2 del municipi. 

 
 
Per tot això exposat, doncs, des de l’Ajuntament, es vol emprendre una política activa de preservació 
dels arbres presents en marges i vores dels camins, però també incentivar a la plantació d’arbres en els 
marges dels camins i actuar directament tant en espais públics com en espais on s’hagi pogut arribar a 
acords amb la propietat.  
 
 

    

Persones passejant a l’ombra dels plàtans, al camí de Melió.   Filera d’oliveres al camí Fariner. 

 



3 

 

              Cort 14 · 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 · www.vilafranca.cat       

 

 
 
 

3. LÍNIES D’ACTUACIÓ 
 

 

1. Ordenança de camins en la que es protegeixin les plantacions en fileres així com arbres 
singulars existents. Aquesta ordenança defineix també la distància mínima de plantació dels 
cultius de l’eix del camí, on cal deixar espai suficient per a maniobrar amb la maquinària, i les 
plantacions d’arbres en filera amb l’objectiu d’ombrejar el camí i servir de límit, en què la 
distància és menor (ordenança aprovada el desembre de 2017). 

 

2. Elaboració d’un inventari de camins, que inclogui elements com els marges de pedra seca, fileres 
d’arbres i arbres isolats singulars. També els treballs que s’estan duent a terme a través del 
Catàleg de Patrimoni han de servir de base per a inventariar els elements a protegir. 

 

3. Plantació d’arbres en trams de camins on aquest és prou ample, així com també en espais on els 
camins discorren per propietat pública com ara rieres, zones properes a infraestructures, o 
parcel·les municipals. També es pot arribar a acords amb propietats (per exemple, en parcel·les 
urbanitzables on no s’està cultivant). Es proposa plantar arbres joves (una o dues sabes), que 
ofereixen un bon arrelament i per tant un índex menor d’espècies mortes, i un menor cost 
econòmic. També es proposa fer tasques de poda d’arbres espontanis i rebrots allà on es 
localitzin ja que encara ofereixen millor arrelament i no tenen cost. Ca tenir present que es tracta 
d’un projecte a llarg termini. 

 

4. Protecció dels rebrots espontanis en les operacions de desbrossada dels marges de camins. 
Quan s’executen les tasques de desbrossada de marges, prèviament, es farà un reconeixement 
de possibles rebrots d’espècies arbòries que puguin haver crescut de manera espontània, i es 
protegiran de la desbrossada per tal que puguin anar creixent. Posteriorment, es faran tasques 
de poda i refaldat. 

 
 

 

  

Rebrots de freixes al Camí vell de Sant Martí.       Plantacions fetes al camí de Pacs, a través d’acords amb propietaris 
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4. COM S’EXECUTA EL PROJECTE 
 

 

A partir de la tardor de 2016, a través de diversos programes d’ocupació, s’ha anat contractant personal 
que han estat desenvolupant aquest projecte fins a la data actual. Aquestes brigades de millora de 
l’entorn executen també tasques de manteniment de l’entorn natural i agrícola del municipi (desbrossada 
de marges, recollida d’abocaments i brossa, manteniment de camins i marges, etc.). 

 

Altres actuacions que també es realitzen a través d’aquestes brigades, són la posta en valor d’arbrat 
existent (poda d’arbres i rebrots), recuperació de murs de pedra seca, creació de punts d’estada, i 
recuperació o manteniment d’elements de senyalització. També s’han fet o completat actuacions 
d’apantallament de murs o tanques mitjançant enfiladisses, i actuacions per a l’estabilització i revegetació 
de cunetes. D’altra banda, també s’han realitzat actuacions de retirada d’espècies invasores com ara 
l’atzavara (Agave americana), l’ailant (Ailanthus altissima) i la canya (Arundo donax). 

 

En cada campanya de plantació, les plantacions s’han concentrat en diferents itineraris de cara a poder 
facilitar posteriorment el reg (majoritàriament manual). 

 
Els criteris alhora d’escollir les espècies a plantar han estat el foment de la biodiversitat, l’ús de planta 
jove, que ofereix un bon arrelament i un menor cost econòmic, així com les necessitats hídriques de la 
planta, prioritzant les de baixes necessitats de manteniment. 
 
 

  


