
 
 

100 arbres 
fàcilment identificables 

de Jaume Sañé 

Una guia per conèixer amb un cop d’ull els 
arbres més comuns  

 
Sovint, quan caminem pels espais 
verds de la ciutat o pel bosc trobem 
arbres que no sabríem identificar. 
Amb aquest llibre, els que s’inicien 
en el món de la botànica podran 
conèixer a través de dibuixos 
didàctics i senzilles explicacions els 
exemplars més comuns  
 
“L’arbre és l’únic ésser viu, 
juntament amb les persones, que 
gaudeix de protecció 
individualitzada en el nostre 
ordenament jurídic, amb el catàleg 
d’arbres monumentals.” 
 
Altres curiositats sobre els arbres: 
 
-Passejar per un bosc centenari neteja els 
pulmons i omple l’esperit. Un arbre no serveix 
només per donar ombra i fruit. 
 
-Els boscos ben conservats tenen arbres de 
totes les edats: arbres joves que representen 

el futur del bosc; arbres vells plens de cavitats naturals que donen aixopluc a una 
munió de bestioles forestals i arbres morts, que obren clarianes en caure i que 
donen vida a una gran quantitat d’organismes que depenen de la matèria en 
descomposició. 
 
-Els arbres centenaris emmagatzemen grans quantitats de carboni, que 
d’altra manera aniria a parar a l’atmosfera, faria augmentar l’efecte d’hivernacle i 
contribuiria a l’escalfament global. Els boscos madurs, 
per tant, són la garantia que la vida pugui continuar existint. 

 



 
-L’arbre ha estat un element sagrat en moltes cultures. 
 
-De recol·lector i caçador l’home va pasar a convertir-se en una criatura sedentària que 
trobava en el bosc el que necessitava per viure, per això els boscos són l’arrel de la 
nostra civilització i en van sorgir les llegendes més fantàstiques i les pors més 
ocultes. 

-Encara avui vivim en un país forestal, amb un seixanta per cent de la superfície 
recoberta per boscos. Sembla molt, però amb el nostre clima els boscos creixen molt 
a poc a poc i es destrueixen molt fàcilment; per això, els boscos vells són els que 
tenen més valor. 

-A Catalunya, fa només cinquanta anys, treballar al bosc era la cosa més normal, fins 
al punt que en moltes comarques el bosc donava feina a la major part de la població.  
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