
 

                      

 

PRESENTADA PEL VOCAL  
GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS 

     AL  PLE  DE  LA  JUNTA  MUNICIPAL  

Assumpte:    Caiguda d’arbres i palmeres a l’estiu
 
Durant l'estiu del 2014, i en especial durant els mesos de juliol i agost, 
l'arbratge de la nostra ciutat s'ha vist greument afectat per les altes 
temperatures. S'han produït caigudes d'arbres
actuacions de tala d'emergència i poda en el nostre arbratge.
 
Aquest matí al llit  del Túria a caigut una braca d’eucaliptus ferint lleument  dos  
ciclistes que passaven en eixe moment.
   
Exposició: va caure una palmera a Botà
abatidad per perill a l’Albereda, la mateixa sort va tindre una Acacia al carrer 
Lázaro Cárdenas. 
 
Russafa: va caure una palmera en la Gran Vía Germanies, ocasionant una ferit 
lleu i una altra a Regne de València. Els abre
entrar per les finestres del primer pis dels edificis.
 
Ciutat Vella: Va caure una palmera a la Plaça de l’Ajuntament.
 
Maritim: van caure dos palmeres al carrer Barraca i al Carrer Alt de Natzaret a 
més de branques al carrer J.J. Domine.
 
Transit: una palmera va ser abatida al estar a punt de caure al carrer Menendez 
Pidal. 
 
En el nostre districte d’Abastos
IUCA o similar i es va tindre d’apuntalar la resta del conjunt, 
vegada que hi han ventades cauen nombroses branques de diversos tamanys 
de molts arbres que per vells o manca de poda no son segurs, a més en alguns 
jardinets d’alguns cantons (utilitza
gossos) hi ha branques d'arbres prou monumentals que entren per les finestres 
i/ó els seus arrels alcen el paviment de les voreres, 
Galdos amb C/ Pintor Navarro Llorens
 
 
 

                             

PREGUNTA 

PRESENTADA PEL VOCAL    PEP  MARTÍ  MAICAS,   EN NOM PROPI I EN EL DEL 
GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS  

PLE  DE  LA  JUNTA  MUNICIPAL  D'ABASTOS

Caiguda d’arbres i palmeres a l’estiu  

Durant l'estiu del 2014, i en especial durant els mesos de juliol i agost, 
l'arbratge de la nostra ciutat s'ha vist greument afectat per les altes 
temperatures. S'han produït caigudes d'arbres i palmeres que han suposat 
actuacions de tala d'emergència i poda en el nostre arbratge. 

quest matí al llit  del Túria a caigut una braca d’eucaliptus ferint lleument  dos  
ciclistes que passaven en eixe moment. 

: va caure una palmera a Botànic Cavanilles i una altra va ser 
abatidad per perill a l’Albereda, la mateixa sort va tindre una Acacia al carrer 

: va caure una palmera en la Gran Vía Germanies, ocasionant una ferit 
lleu i una altra a Regne de València. Els abres del carrer Filipines arriben a 
entrar per les finestres del primer pis dels edificis. 

: Va caure una palmera a la Plaça de l’Ajuntament. 

: van caure dos palmeres al carrer Barraca i al Carrer Alt de Natzaret a 
er J.J. Domine. 

: una palmera va ser abatida al estar a punt de caure al carrer Menendez 

d’Abastos  va caure no fa molt una branca sencera d
IUCA o similar i es va tindre d’apuntalar la resta del conjunt, d’altra v
vegada que hi han ventades cauen nombroses branques de diversos tamanys 
de molts arbres que per vells o manca de poda no son segurs, a més en alguns 

alguns cantons (utilitzats per veïns incívics com a excusat de 
d'arbres prou monumentals que entren per les finestres 

i/ó els seus arrels alcen el paviment de les voreres,  ejemp cantó d'Avd Perez 
s amb C/ Pintor Navarro Llorens   

                                                   

EN NOM PROPI I EN EL DEL 

D'ABASTOS  

Durant l'estiu del 2014, i en especial durant els mesos de juliol i agost, 
l'arbratge de la nostra ciutat s'ha vist greument afectat per les altes 

i palmeres que han suposat 

quest matí al llit  del Túria a caigut una braca d’eucaliptus ferint lleument  dos  

nic Cavanilles i una altra va ser 
abatidad per perill a l’Albereda, la mateixa sort va tindre una Acacia al carrer 

: va caure una palmera en la Gran Vía Germanies, ocasionant una ferit 
s del carrer Filipines arriben a 

: van caure dos palmeres al carrer Barraca i al Carrer Alt de Natzaret a 

: una palmera va ser abatida al estar a punt de caure al carrer Menendez 

va caure no fa molt una branca sencera d’una 
d’altra vanda cada 

vegada que hi han ventades cauen nombroses branques de diversos tamanys 
de molts arbres que per vells o manca de poda no son segurs, a més en alguns 

per veïns incívics com a excusat de 
d'arbres prou monumentals que entren per les finestres 

ejemp cantó d'Avd Perez 



 

 
 
 
 
Segons notícies de premsa s'ha procedit a la revisió de l'estat de les 
7.000 palmeres que existixen en la nostra ciutat i més recientment esta revisió 
s’ha estés a la resta d’abres.

 

    Per   tot   aixó   es   

1. Total de palmeres i abres revisats en cadascun dels districtes
Municipal d’Abastos 
districtes. 

 
2. Quantes actuacions de tala i/o poda per urgència s'han produït en l'arbratge 

de la nostra Junta Municipal? 
d'arbratge. 

 
3. Quantes d'estes actuacions han sigut realitzades per avís dels veïns? 

Indicar per districte i tipus d'arbratge.
 
4. En quantes d'estes actuacions ha hagut d'actuar els Bombers i/o Policia 

Local? Indicar per districte i tipus d'arbratge.
 
5. Quals són les accions que pensa dur a terme l'Ajuntament de València per 

a previndre situacions com esta,  viscudes en els últims anys?
 

                                               

 

Segons notícies de premsa s'ha procedit a la revisió de l'estat de les 
7.000 palmeres que existixen en la nostra ciutat i més recientment esta revisió 
s’ha estés a la resta d’abres. 

  fan   les   següents   preguntes:  

Total de palmeres i abres revisats en cadascun dels districtes
 i quins han sigut els resultats d'esta revisió, també per 

Quantes actuacions de tala i/o poda per urgència s'han produït en l'arbratge 
de la nostra Junta Municipal? Es prega indicar per districte i tipus 

Quantes d'estes actuacions han sigut realitzades per avís dels veïns? 
Indicar per districte i tipus d'arbratge. 

En quantes d'estes actuacions ha hagut d'actuar els Bombers i/o Policia 
Local? Indicar per districte i tipus d'arbratge. 

accions que pensa dur a terme l'Ajuntament de València per 
a previndre situacions com esta,  viscudes en els últims anys?

                                               València,   18  setembre   201

Segons notícies de premsa s'ha procedit a la revisió de l'estat de les més de 
7.000 palmeres que existixen en la nostra ciutat i més recientment esta revisió 

 

Total de palmeres i abres revisats en cadascun dels districtes de la Junta 
i quins han sigut els resultats d'esta revisió, també per 

Quantes actuacions de tala i/o poda per urgència s'han produït en l'arbratge 
ndicar per districte i tipus 

Quantes d'estes actuacions han sigut realitzades per avís dels veïns? 

En quantes d'estes actuacions ha hagut d'actuar els Bombers i/o Policia 

accions que pensa dur a terme l'Ajuntament de València per 
a previndre situacions com esta,  viscudes en els últims anys? 
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