
Qualsevol sistema agrari que es vulgui equilibrat 
hauria de tenir closos vegetals. El conjunt d’avan-
tatges que aporten al bon funcionament d’una 
finca ecològica normalment depassa els inconve-
nients que pot suposar la seva plantació (pèrdua 
d’espai, competència de les arrels dels arbres i 
arbusts amb els conreus, projecció d’ombra, in-
versió econòmica, manteniment d’aquests...). Els 
beneficis d’una xarxa de closos ben concebuda i 
ben gestionada en una finca agrícola es traduei-
xen en millores patents en la producció agrícola 
i ramadera, que poden arribar al 20% o més (se-
gons estudis seriosos fets al respecte per l’INRA1 
a França) o fins el 100% en conreus hortícoles en 
zones sotmeses a fortes ventades. 

Aquestes millores en la producció agrícola i ra-
madera són degudes sobretot als efectes de la 
regulació climàtica i de protecció envers el vent 
que ofereixen els closos. En una parcel·la prote-
gida per un tallavent ben dissenyat, la velocitat 
del vent pot arribar a ser un 40% inferior respec-
te a una que no n’estigui. Els efectes protectors 
respecte el vent d’un clos semipermeable i prou 
homogeni en alçada i amplada poden arribar fins 
a una distància 10 vegades l’alçada d’aquest. El 
vent afavoreix l’augment de l’evapotranspiració 
dels conreus i en conseqüència el creixement 
d’aquests minva. Per altra banda, quan el vent 
esdevé massa fort es produeixen danys mecànics 
en la vegetació i en les estructures de producció 
com hivernacles i coberts.

Els closos també contribueixen a la regulació hí-
drica dels sòls afavorint la infiltració de l’aigua 
en terrenys en pendent i, per tant, reduint l’ero-
sió del sòl i la possibilitat de crescudes sobtades 
de torrents i rieres. Les arrels dels arbres i ar-
busts d’un clos capten els nutrients arrossegats o 
rentats per l’aigua de pluja els quals, una vegada 
bombejats vers la capçada dels arbres, són res-
tituïts al sòl amb la caiguda de les fulles. Així, 
aquests elements poden tornar a ser reutilitzats 
evitant la contaminació dels aqüífers. 

Altres funcions importants dels closos són:
- La seva contribució en el manteniment de 
l’equilibri ecològic: fomenten la biodiversitat, 
serveixen de refugi i font d’alimentació a una 
gran quantitat d’organismes vius, entre els quals 
pot haver-hi molta fauna auxiliar (es poden con-

cebre determinats tipus de closos per afavorir la 
presència d’insectes auxiliars que poden contri-
buir al control de determinades plagues). 
- Refugi pel bestiar i font d’aliment suplementària. 
- Possible obtenció de productes suplementaris 
(fusta, fruits, mel, caça).
- Creació de paisatge i millora de l’entorn.
- Disminució del soroll en actuar com a pantalla 
acústica o com a barrera física i defensiva. 

Alguns criteris de disseny
La selecció d’espècies d’arbres i arbusts a em-
prar s’haurà de fer en funció del tipus de clos 
que volem i l’objectiu que hagi de complir, per 
exemple: tallavent, per a producció de farratge, 
fusta, fruits, limitar la finca, pantalla visual, pai-
satgística... 

Les espècies escollides s’han d’adaptar a les ca-
racterístiques edafoclimàtiques de l’entorn on 
s’han de plantar. Hem de donar preferència a 
plantes que estiguin àmpliament representades 
a la nostra zona, les quals es poden combinar 
amb altres més exòtiques (si són necessàries per 
millorar l’eficàcia del clos), sempre que aquestes 
no siguin invasores o portadores d’algun flagell 
o malaltia que pugui afectar els nostres conreus 
i s’integrin mínimament amb el nostre paisatge. 
Hi ha moltes zones a Catalunya on encara es con-
serva una estructura de closos en les quals ens 
podem inspirar (Empordà, Garrotxa, Berguedà, 
Segarra...), intentant reproduir les mateixes es-
tructures que, malauradament, cada vegada són 
més escasses.
Si coneixem les característiques climàtiques del 
nostre entorn, especialment les temperatures 
mínimes a què podem arribar, la seva pluviome-
tria, els períodes d’eixut de la zona on hem de 
fer les plantacions2 i les seves característiques 
edàfiques (si estem en un mitjà calcari o silici, la 
reacció del sòl, la seva fondària, les seves quali-
tats físiques com la textura i l’estructura, el seu 

biojardineria

TexT i imaTGes: seRGi massanés, TèCniC espeCiaLisTa en hoRToFRuTiCuLTuRa i jaRdineR 
pRoFessionaL

Els closos han format sempre part dels sistemes agraris tradicionals, però 
l’agricultura intensiva els ha menystingut i en algunes àrees han perdut presència, 
malgrat que els avantatges que ens aporten respecte a la biodiversitat i a la 
protecció de vents els fa molt aconsellables. Si a la nostra finca no en tenim, podem 
implantar-los de nou observant les plantes silvestres que tenim a la vora i seguint 
alguns consells bàsics. 

Disseny i instal·lació de closos 
L’experiència del Parc Agroecològic de l’Empordà

Una xarxa de closos 
ben concebuda pot 
fer augmentar el 
rendiment un 20%
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- Preparar adequadament el sòl: abans de plan-
tar, aquest ha d’estar el més net possible de ma-
les herbes vivaces que puguin competir amb els 
plançons; ens caldrà, doncs, treballar en fondà-
ria mitjançant un subsolat previ si el sòl esta 
compactat i aportar esmenes si el terreny és poc 
fèrtil i volem potenciar el creixement dels arbres 
i els arbusts.
- El període ideal de plantació es situa entre no-
vembre i març amb el sòl en saó. Hem d’evitar 
sobretot plantar durant l’estiu a la majoria del 
país o durant l’hivern en zones de muntanya.
- L’encoixinat de les noves plantacions és impres-
cindible si no volem que aquestes acabin ofega-
des per la vegetació espontània. Fins ara els mi-
llors resultats els hem obtingut utilitzant malles 
sintètiques de polipropilè trenat o impregnat (ti-
pus Hors-Sol o Plantex), sobretot si en l’àrea de 
plantació hi ha una forta presència de gram, jon-
ça, corretjola, esbarzers o altres herbes vivaces 
difícils de controlar. La palla i el trinxat de restes 
de poda viària o treballs forestals també es po-
den fer servir. Suposadament són ecològicament 
més recomanables i tenen un efecte patent en la 
millora del sòl, encara que s’han de posar gruixos 
importants per ser eficaços (al voltant de 10 cen-
tímetres com a mínim) i aquests s’han de man-
tenir afegint nou material a mesura que es des-
compon fins que les plantes siguin prou grans.
- Haurem de preveure un sistema de reg localit-
zat de suport durant els primers anys immediats 
a la plantació, per a garantir la supervivència i 
potenciar el creixement de les plantes fins que 
aquestes no estiguin totalment instal·lades, so-
bretot si ens trobem en una zona seca. 

  1. Institut Nacional de 
Recerca Agronòmica 

francès.
  

2. La consulta de 
diagrames ombrotèrmics 

locals al web meteocat.cat 
ens oferirà aquestes dades 

amb precisió.

comportament hídric, la seva fertilitat, etc.), ens 
podem remetre a algunes publicacions especi-
alitzades –pràcticament totes Franceses– o bé 
adreçar-nos a algun especialista en el tema per-
què ens assessori a l’hora d’escollir les espècies 
de plantes més adients. 

Per altra banda, alguns vivers especialitzats com 
Bioriza o SalaGraupera tenen catàlegs i fitxes tècni-
ques de les espècies que produeixen prou detallades 
per orientar-nos en aquesta elecció. Però insisteixo, 
el coneixement de la vegetació local és molt impor-
tant, sempre que sigui possible hem de treballar 
amb les espècies presents en el nostre entorn. 

La implantació del clos
Tant o més important que l’elecció correcta de 
les espècies a emprar és la seva plantació. Les 
claus per reeixir són:

01. Diferents moments 
de la implantació d’un clos 

al Parc Agroecològic de 
l’Empordà. S.M.
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A l’hora de calcular els costos d’implantació d’un 
clos haurem de tenir en compte el preu dels ma-
terials necessaris i del seu subministrament per 
a confeccionar-lo (tipus i quantitat de plantes, 
metres cúbics o tones d ‘esmenes o adobs orgà-
nics, metre lineal o metre cúbic d’encoixinat, me-
tre lineal de tub de degoteig...) més els costos de 
preparació del terreny, col·locació d’encoixinats, 
i plantació i posterior manteniment del clos. Les 
xifres són molt variables ja que depenen del tipus 
i edat de plantes escollides, de les densitats de 
plantació, de la disponibilitat i cost de les esme-
nes o encoixinats orgànics a emprar, del tipus i 
quantitat de malla que utilitzem si fem servir en-
coixinats sintètics, de les característiques i qua-
litat del sistema de reg, del tipus de sòls a treba-
llar, de la seva ubicació, de la possibilitat o no de 
mecanitzar el màxim les tasques de plantació, de 
les dimensions d’aquest i de les possibilitats de 
mecanitzar les tasques de conservació. 

Una vegada realitzada la plantació s’haurà de 
vetllar pel correcte desenvolupament dels plan-
çons. Un any després de la seva plantació aquests 
s’hauran d’escapçar prop del coll perquè es rami-
fiquin prop del terra i la base del clos quedi ben 
guarnida. Posteriorment s’hauran d’anar fent 
tasques de retall de les branques laterals dels 
arbusts per mantenir la base del clos ben homo-
gènia i controlar la seva amplada. Mantenir els 
gruixos d’encoixinat orgànic, controlar la vegeta-
ció espontània que pugui competir amb les noves 
plantacions, regular i ajustar el reg etc. En gene-
ral aquestes tasques ocupen poc temps i quan les 
plantes estan prou arrelades les intervencions de 
manteniment a realitzar són molt limitades sem-
pre, és clar, que el clos hagi estat ben concebut.

L’experiència al Parc Agroecològic de l’Empordà
L’any 2003, quan l’Enric Navarro adquirí la seva 
finca a Albons (Baix Empordà) tenia molt clar 
que una de les tasques inicials a dur a terme per 
poder cultivar hortalisses en aquella zona era 
establir una bona xarxa de closos que servissin 

com a tallavent i alhora milloressin l’entorn de la 
finca tant des del punt de vista paisatgístic com 
ecològic.

El Parc Agroecològic de l’Empordà té plantats 
actualment uns dos quilòmetres de closos, que 
per una banda delimiten les aproximadament 
set hectàrees de la finca, dedicada principalment 
als conreus hortícoles i, per l’altra, protegeixen 
aquesta de les fortes tramuntanades a què es veu 
sotmesa freqüentment.

Al llarg d’aquests anys hem tingut l’ocasió de 
veure els avantatges i els inconvenients tant de 
les tècniques d’implantació dutes a terme com 
de les associacions de plantes emprades.

El disseny i plantació d’aquests closos es va fer 
seguint algunes de les pautes i tècniques propo-
sades per Dominique Soltner posades en pràctica 
a França des de fa 30 anys però fent-hi les nostres 
adaptacions. Inicialment vàrem fer plantacions 
de dobles fileres d’arbres i arbusts associant es-
pècies autòctones i al·lòctnes com l’aloc (Vitex 
agnus castus), l’arbre de les papallones (Buddleja 
davidii), Eleagnus ebingeii, vimetera (Salix fragilis), 
arbre del paradís (Eleagnus angustifolia), troana 
(Ligustrum japonicum) entre d’altres, escollides per 
la seva velocitat de creixement, adaptació a l’en-
torn, presència a la zona, qualitats ornamentals, 
la seva reputació d’atreure o afavorir la presència 
d’insectes auxiliars, etc.

Els diferents closos s’han anat plantant fent 
alineacions separades 30 metres entre elles 
en direcció est-oest precisament per a prote-
gir-se de la Tramuntana, que bufa del nord. La 
separació entre les diferents alineacions i en 
conseqüència l’amplada de les parcel·les està 
relacionada amb la protecció teòrica del clos 
envers el vent en funció de la seva alçada. Per 
exemple, l’efecte de protecció d’un clos de qua-
tre metres d’alt teòricament ha de ser patent al 
llarg de 40 metres.

Els sòls d’aquestes parcel·les a grans trets són 
molt fèrtils, de textura franc llimosos, carbo-
natats i amb capa freàtica situada a tres me-
tres de la superfície.

L’encoixinat de les 
noves plantacions 
és imprescindible

03. Diferents moments 
de la implantació d’un clos 

al Parc Agroecològic de 
l’Empordà. S.M.

Quant val implantar un clos?

Per donar un preu orientatiu, el cost material d’un 
clos format per una alineació simple d’arbres i 
arbusts d’un o dos anys en contenidor forestal o 
godet3, separats un metre de distància entre ells, 
plantats a través d’una malla de polipropilè negre 
trenat de 110 grams/metre lineal amb un reg 
per degoteig estaria al voltant de 1,5 a 2 euros/
metre lineal, tot això sense comptar els costos de 
subministrament dels materials (és a dir la feina 
d’anar·los a buscar o bé que te’ls portin) i els 
costos d’execució de la plantació.

  3. Planta jove en test de 
250 centímetres cúbics.
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Quins han estat els resultats d’aquesta experi-
ència?
Emprant la tècnica d’implantació esmentada els 
creixements de les plantes han estat espectacu-
lars, sobretot espècies com l’aloc, la vimetera, i 
les budleies (Buddleja davidii var. magnifica) han 
assolit alçades considerables en molt poc temps. 
Les espècies que han donat millor resultat han 
estat les caducifòlies (vimeteres, alocs) tant a ni-
vell de velocitat d’implantació com per la seva 
eficàcia com a tallavent. En relació a la protec-
ció dels conreus envers a les ventades, l’efecte 
tallavent es nota principalment en la proximitat 
dels closos (una vegada l’alçada de la tanca), mal-
grat que tal com reconeix l’Enric, sense aquestes 
plantacions hagués estat impossible fer horta en 
aquesta finca (en la darrera tramuntanada en la 
qual van haver-hi ràfegues de fins a 110 quilòme-
tres/hora, sense els closos hagués hagut d’anar 
a collir els enciams al Castell de Montgrí, com 
a mínim). Els efectes sobre l’afavoriment de la 
fauna auxiliar caldria estudiar-los encara que do-
nem per entès que l’entorn creat forçosament ha 
de ser ecològicament més ric i equilibrat que el 
d’una finca sense closos. Per altra banda, a causa 
de la gran quantitat i varietat d’arbres i arbusts 
presents a la finca, així com la seva distribució, 
fan que el Parc sigui digne de visitar. L’entorn i el 
paisatge creat per l’Enric és exemplar.

Durant aquests anys, quant a la distribució i 
densitats de plantació, hem vist que no cal fer 
dobles fileres d’arbusts a l’hora de dissenyar els 
tallavents tal com preconitzen les publicacions 
tècniques sobre aquest tema, ja que ocupen molt 
d’espai i el seu efecte tallavent és similar a quan 
es planta una sola filera ben tupida d’arbusts ade-
quadament seleccionats. Quant a les densitats de 
plantació, un metre de distància entre arbusts 
que en alguns casos poden assolir sis metres 
d’alçada és massa poc. Amb una densitat menys 
elevada (1,5 a 2 metres entre plantes) els costos 
d’implantació i manteniment veiem que haurien 
estat menys elevats obtenint els mateixos resul-
tats quant a eficàcia del tallavent. També hem 
observat que és molt important associar espècies 
amb característiques de creixement similars, ja 
que sinó, les més vigoroses acaben ofegant les de 
creixement més lent. Per evitar aquest problema, 
si no coneixem el comportament de les plantes 
que hem seleccionat, creiem que potser hauria 
estat millor fer diferents alineacions d’una sola 
espècie amb les plantes ben ramificades des de la 
base. En aquest cas, les alineacions de vimeteres 
o d’aloc han donat molt bon resultat.

En conclusió: els resultats de l’experiència duta 
a terme han estat molt positius tenint en compte 
que hem hagut de dissenyar els closos en base a 
coneixements teòrics que calia posar en pràctica. 
No teníem referències de cap iniciativa d’aques-
tes característiques duta a terme ni a la zona ni 
al país, però malgrat tot les plantacions realitza-
des han funcionat. Al llarg d’aquests anys hem 
vist que es podria millorar l’eficàcia dels talla-
vents si l’alçada dels closos i el guarniment de 
la base d’aquests fos superior, malgrat que més 
alçada en l’eix que estan plantades les alineaci-
ons provocaria més projecció d’ombres a la cara 
nord dels closos i per tant problemes de produc-
ció. Per altra banda, si els closos fossin més am-
ples serien més eficaços com a tallavent, però es 
perdria molt espai de conreu. També hem vist 
que cal conèixer bé la vegetació i el seu funcio-
nament, que falta informació i especialistes amb 
experiència al respecte, que és important conèi-
xer la vegetació local i veure com s’associen les 
plantes entre elles i que a l’hora de dissenyar un 
clos hem d’intentar utilitzar les plantes autòc-
tones que formen part del nostre paisatge local 
i fer servir menys plantes exòtiques de caràcter 
ornamental. y

03. El clos ja crescut i fent 
la seva funció. S.M.


