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Creixement potencial d’una l’alzina al llarg de 20 anys

EL GRAN CAPITAL

(1) CD vol dir Classe Diamètrica, és a dir l’agrupament de l’arbrat en funció del diàmetre del seu tronc a l’altura de 130 cm.
(2) El pes de la part aèria és el 65,4% del pes total i la part radical, per tant, el 34,60% del pes total.
(3) El 47,5% del pes en matèria seca d’una alzina és de carboni. Una unitat de carboni equival a 3,667 de diòxid de carboni (CO2).

La poda d’adulta 
es fa quan l’arbre 
no té fruit

Fa la fulla nova

Les fulles velles, de tres i quatre anys 
cauen sense engroguir-se quatre anys

Els fruits, les 
glans maduren 
al cap de divuit 
mesos de la 
fecundació de 
la fl or

Si plou durant la fl oració, el pol·len 
queda enganxat i arrossegat. La fl or 
femenina cau al no estar fecundada. 
Així doncs, uns anys la fructi fi cació és 
abundant i d’altres, quasi nul·la. Les 
alzines aïllades donen glans amb molta 
més regularitat, ja que l’aire dissipa la 
humitat al seu voltant.

«No, no conec cap arbre tan majestuós i que es presti  més fàcilment als meus desitjos. 
La lenti tud amb què creix ha estat la causa que hom prefereixi l’om, perquè tothom vol 

gaudir del fruit del seu treball, com més aviat millor; però la imaginació de la persona 
que sap pensar, li representa els objectes tal com seran un dia i gaudeix d’ells molt 

anti cipadament. Aquesta esperança és per a mi més deliciosa que la possessió, 
que no em deixa desitjar res»

Jean-Bapti ste François Rozier (Lió, 1734 - 1793). Botànic i agrònom francès. Va ser Prior Comendador de 
Nanteuil-li-Haudouin i Senyor de Chevreville.

Diàmetre, pes i fi xació de diòxid de carboni
[A parti r de la biomassa, kg en matèria seca d’alzina (Quercus ilex)]1
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Anoteu la progressió del diàmetre 
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Fonts: La magia de los árboles, facilitat amablement per Ignacio Abella, 
adaptat i actualitzat. Un llibre molt indicat per estudiar l’alzinar és Els 
alzinars, obra col·lecti va coordinada pel Centre de Recerca Ecològica i 
Aplicacions Forestals (CREAF). Diputació de Barcelona, febrer del 2009.

Les dades de la taula són d’elaboració pròpia a parti r de la 
documentació del llibre Producción de biomasa y fi jación de CO2 por 
los bosques españoles. Gregorio Montero, Ricardo Ruíz-Peinado i Marta 
Muñoz. ISBN 84-7498-512-9.



Benefi cis de l’alzina

Incrementa la humitat ambiental

Minva l’impacte de la pluja sobre el sòl, alhora que evita l’erosió

Genera sòl viu, amb les fulles, les arrels i l’ombra, que permet la 
descomposició dels microorganismes, tot enriquint el sòl

L’ombra redueix la temperatura del sòl i de l’ambient.

Redueix la velocitat del vent

Redueix la contaminació de l’aire, actua com a fi ltre.

Absorbeix el diòxid de carboni

Exhala aigua i oxigen

Redueix la contaminació acústi ca i el soroll

Genera biodiversitat vegetal i animal, tant les branques com 
les arrels

Fa possible un dels ambients més rics en fongs, molts d’ells 
comesti bles

Aixopluga nius

Millora la qualitat de vida.

Permet observar el pas del temps i de les estacions.

Incrementa el valor de la propietat residencial. 

Permet l’estalvi energèti c.

Dóna fruits: les glans.

Dóna llenya d’alta qualitat energèti ca.

La compensació no s’obté quan l’arbre es planta,
sinó quan s’ha cuidat durant les primeres fases 
de creixement i ja es sufi cientment alt i fort per 

sobreviure per ell sol

Albert Gore

On i com plantar l’alzina? Aquest manual ho explica. 
Està redactat pensant en les dues mil alzines que 
s’han de plantar aquesta tardor del 2015. Arribar fi ns 
aquí ha estat fàcil. La recol·lecció de les 12.495 glans 
de la que ara s’anomenem L’alzina d’en Bigas Luna, 
la germinació de dues mil al Viver dels Tres Pins 
de Montjuïc, el gener de 2014, la invitació a fer-se 
accionista per custodiar aquest bé comú, i ara el seu 
transplantament a terra amb quasi dos anys de vida.

Custodiar aquest plançó, ja sigui en un espai 
privat o públic, és l’exigència per garanti r el seu 
creixement amb més seguretat. Qualsevol dubte es 
pot comentar. El que cal és inscriure l’arbre facilitant 
algunes dades com ara una fotografi a del dia de la 
plantació, i es podran geolocalitzar donant les seves 
coordenades.

www.ELGRANCAPITAL.com

Un lloc on créixer

L’alzina (Quercus ilex) és una espècie que 
s’adapta a tot ti pus de sòl. Es capaç de suportar 
sobtats i freqüents canvis de temperatura i pot 
conviure amb altres arbres.

L’espai desti nat a l’alzina ha de ser superior a 3 
metres de radi, malgrat que els arbres no poden 
plantar-se a menys de 4,5 m d’un límit o la vora 
d’una parcel·la.

Podrem mantenir el plançó en un test o 
contenidor un any més amb rec conti nu. La 
plantació posterior a terra necessitarà més cura per 
adaptar-se al xoc del transplantament i un clot més 
gran, és clar.

Poc abans del segon any de 
vida de l’alzina, la vigilància 
ha de ser estricta i 
la cura regular. Un 
problema freqüent és 
que un cop plantada a 
terra, es descalci per efecte 
del fred o les pluges. És a dir, cal evitar 
que la base quedi al descobert. 
El més escaient no és remenar la terra 
sinó emplenar els buits que es puguin 
generar.

1. Prepara un bon escocell, un clot 
generós, d’una amplada com a mínim similar
 a la mida de la corona del test.
El fons del clot ha d’estar ben descompactat per 
afavorir la progressió de les primeres arreletes.

2. Aporta adob orgànic a la tardor i per al 
creixement primaveral.

3. Encoixina, cobreix amb restes vegetals 
l’escocell. Així es pot evitar la compactació de la 
terra i que surti n herbes de tot ti pus. 

4. Inclou protectors forestals, si l’alzina és a la 
muntanya o a camp obert, per protegir-la d’animals 
herbívors.

El tercer any, l’any 2016

És convenient regar el plançó a l’esti u amb un 
rec setmanal, en especial en condicions d’onades 
de calor o sequera persistent. Cal regar la vora de 
l’escocell, i en cap cas el deixarem sec o mancat 
d’humitat. Així evitarem que la terra es clivelli, i amb 
un bon encoixinat aconseguirem la compactació 
escaient.

El quart any, el 2017

Aprofi tem la nostra visita al plançó per 
a conservar l’escocell, vigilar la humitat i 
l’encoixinament protector, i reti rar les herbes 
adventí cies que puguin sorti r.

A parti r del quart any el plançó adquireix un bon 
port i pot ser necessari tallar-lo o podar-lo. Es poden 
eliminar les branquetes que es creuen, sobretot 
per tal de fi ançar la dominància apical, reforçar-
la. Si cal tallem les branques pròximes que es 
redrecen. L’alzina té tendència a tenir més d’un àpex 
desafavorint el seu creixement arbori.

El moment més adient d’aquesta poda de 
formació és a fi nals d’esti u, a diferència de         

les podes d’adult que es faran 
abans de la primavera. Cal 

fer-la per afavorir amb 
el tall el naixement de 
les noves branques 
i la formació d’una 

capçana (rodete) de 
cicatrització. És important 

vigilar la resposta a la poda.

Al cartell central es veu el creixement potencial 
de l’alzina. Cada any, mesurarem a parti r del 
diàmetre a 130 cm d’altura del tronc a fi nals de 
juliol, quan acaba el periode de creixement. Segons 
el seu diàmetre, a 130 cm d’alçada, podem saber el 
pes de l’alzina (tant  la part radical, el 34,6%, com 
de la part aèria, el 65,4%), el pes de la matèria seca 
de la seva biomassa. Per terme mitjà, sabem que 

les fulles pesen el 3% del pes total de la part 
aèria; les branques de més de 
7 cm, el 37%; les de 2 a 7 cm, el 
18,6%; les branques inferiors a 2 
cm, el 13,3% i el tronc el 28,1% del 
pes total de la part aèria.

També podem calcular la 
quanti at de diòxid de carboni que ha fi xat l’alzina, 
des de la seva plantació. A la pàgina web hi ha una 
calculadora de diòxid de caroni segons els consums 
individuals i els esti ls de vida.

L’alzina ti ndrà farà glans abans dels deu anys.
Créixer fi ns una alçada de dotze metres, arribar a 
viure centenars d’anys, ser aixoplouc i aliment de les 
generacions futures. Llarga vida a l’alzina!

Redacció: Jordi Bigues amb el suport d’Ignacio Abella 
i Juan Vicente Botella. Correcció Maria Victòria 
Solina. Il·lustracions de l’arbre i del cartell central: 
Susanna Campillo. Dibuix de la germinació del gla: 
Eduardo Saiz. Disseny J·B i maquetació Mar Prieto

PART AÈRIA 65,4% del pes total

Capçada 
Conjunt de totes les branques

Branca secundària
Flor
Fruit
Fulles
Branqueta

Branca mestra

Les parts de l’alzina

Creu
Punt d’intersecció del tronc amb 
diverses branques gruixudes 

Tronc
Part del tronc sense branques
El gruix del tronc es mesura a 
130 cm d’altura

Base

PART RADICAL 
34,6% del pes total

Sistema radical
Arrels laterals prop de la 
superfí cie
Arrels secundàries
Arrels principals
Cabellera
Arrels i pels absorbents
Arreletes

EL GRAN CAPITAL
Com fer créixer el capital

MANUAL D’INSTRUCCIONS 
per a l’accionista

Font: adaptació  El árbol. Bernard Fishesser. 
Editorial El Drac. Madrid, 2000. Adaptació i  incorporació de dades.


