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Els arbres produeixen oxigen —ele-

ment essencial en la vida a la Terra— i, a 

més, a través del procés de creixement, 

absorbeixen diòxid de carboni (CO
2
) de 

l’atmosfera —produït majoritàriament pels 

cotxes, la indústria i les calefaccions. A 

mesura que passen els anys, els arbres 

emmagatzemen grans quantitats de CO
2
 

en els seus teixits, i d’aquesta manera 

disminueixen una part important dels ga-

sos d’efecte hivernacle que participen en 

l’escalfament global. 

Regulació climàtica

La vegetació, i particularment l’arbrat, su-

avitza les condicions climàtiques de l’en-

torn i modifi ca el microclima urbà, a causa 

principalment de la reducció de la tempe-

ratura per l’ombra i la transpiració. A més, 

la refl exió dels raig solars per part de les 

fulles redueix la temperatura a les zones 

de vianants i ens protegeix del sol, especi-

alment durant els mesos més calorosos.

Atenuació de la contaminació acústica

Els arbres i les plantes en general infl u-

eixen en l’atenuació de la contaminació 

acústica de diferents maneres: mitjançant 

l’absorció, la desviació, la refl exió i la re-

fracció del so, que disminueixen la rever-

beració que produeix el soroll dels auto-

mòbils sobre les façanes. A més, tenen 

la particularitat d’ocultar un soroll molest 

alhora que en produeixen un d’agradable. 

Regulació del cicle hídric de la ciutat

L’arbrat ajuda a reduir el volum d’aigües 

d’escorriment i de possibles inundacions, 

ja que cada part de l’arbre, així com el 

sòl permeable que hi ha a sota, retenen 

quantitats importants d’aigua de pluja. 

Les arrels també fi xen el sòl i, per tant, 

disminueixen la seva erosió.

Les fulles, els troncs i les arrels dels 

arbres retenen contaminants i, per con-

L’arbrat té un paper destacat en el meta-

bolisme de la ciutat i proporciona un se-

guit de benefi cis ambientals i socials que 

es resumeixen a continuació.

Serveis ambientals

Millora de la qualitat de l’aire 

La vegetació urbana, particularment l’ar-

brat, infl ueix en la depuració de l’aire 

mitjançant l’eliminació de contaminants 

atmosfèrics —causats principalment pel 

trànsit rodat i la indústria—, com ara 

l’ozó, el diòxid de sofre, el diòxid de nitro-

gen, el monòxid de carboni i les partícu-

les en suspensió.

4. Bones raons per plantar un arbre

Tipuana (Tipuana tipu). Montbau


