PREGUNTA
PRESENTADA PEL VOCAL PEP MARTÍ MAICAS, EN NOM PROPI I EN EL DEL
GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS
AL PLE DE LA JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOS
Assumpte:

Caiguda de branques d’arbres
d
i palmeres

Al plenari de la Junta de Districte passada des d’este
este grup municipal ja es va
fer una pregunta relativa a les freqüències i les programacions de poda del
nostre districte. Com ja deu de saver l’equip de govern de la nostra ciutat la
resposta va ser que “no
no es donava resposta
re
perque aixó duia molta faena”
fa
impedint així que el nostre grup municipal exercisca el seu dret de control i
seguimentt de les programacions previstes.
De quant en quant apareixen alsguns operaris de poda que trevallen en algún
carrer del districte peró no savem en quin criteri ni en quina programació se
esta trevallan, malgrat aixó cada volta que hi ha mal oratge i es mou un poc de
vent cauen branques d’arbres
arbres o de palmeres possant en risc la integritat física
dels vianants.
l
episodi de mal oratge, al nostre Barri
Aixó ess lo que va succeir a l’últim
d’Abastos, de les dos palmeres situades a l’entrada
entrada de la porta del Antic
Mercat d’Abastos
Abastos van caure dos branques que afortunadament no van ferir
ningú peró donada la gran afluencia
afluen
d’usuaris
usuaris que te el edifici podía haver
causat danys greus a les persones. Esta caiguda va ser propiciada per que les
esmentades palmeres tenen dos corones inferiors de branques completament
seques que cauran si no es poden de forma inmediata.
Esperem que en la mateixa
mat
rapidesa que es varen podar les branques d’els
d
arbres monumental que entraven per les finestres de les finques de les dos
cantonades
nades de Pintor N. Llorens amb Pérez Galdós,, es poden les dos corones
coron
inferiors de branques seques de les palmeres esmentades.
Abundant en el tema al Passeig de la Petixa 2, hi ha un arbre sec envoltat
d’heura
heura que pot ser no caiga encara
encara peró que es un niu de rates y bruticia,
pensem que aques arbre sec es deuria tallar i repondré per un altre viu i que li
done vida a la vorera on está situat.

Per tot aixó es fan les següents preguntes:

1. Quant de temps fa que no s’han
s han podat les palmeres de la entrada del edifici
del Antic Mercat d’Abastos.
Abastos.
2. Te l’Ajuntament
Ajuntament de Valencia prevista la poda d’eixes palmeres de manera
inmediata.
3. ¿Quina
Quina es la programació de poda als carrers
carre del nostre Barri d’Abastos
d
i
Botanic.
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