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MOCIÓ DEL BLOC-ELS VERDS D’ALAQUÀS SOBRE 

PLA  DE REPLANTACIÓ D’ARBRES EN DIFERENTS 

CARRERS D’ALAQUÀS 
 
Vicent Forment Legua, portaveu del Grup Polític Municipal del Bloc - Els 

Verds d’Alaquàs a l’empar del que disposa la Llei 8/2010, de 23 de juny de 
Règim Local de la Comunitat Valenciana així com el RD 2568/ 1986 de 28 de 

novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i 

Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenten per al seu debat i votació en el 
Ple la següent: 

 
 

MOCIÓ 
 

L'Arbrat urbà és un element bàsic per a tota ciutat mediterrània, amb un 
clima tan peculiar com el qual tenim en el terme municipal d’Alaquàs. 

 
L'arbrat millora la qualitat de vida dels ciutadans, transmetent una sensació 

de descans i serenitat, són una forma de revaloritzar la propietat residencial, 
suposa un estalvi energètic atès que ombregen zones de pas, parets, patis i 

finestres i un embelliment del paisatge urbà, constituint un valor de patrimoni 
per a tot el municipi i prevé enfront d'avingudes i riuades protegint els 

nostres sòls de l'erosió. En l'aspecte ambiental, l'arbrat redueix la 

contaminació acústica, la contaminació de l'aire i genera la possibilitat de 
generar biodiversitat, sempre que siguen autòctons. 

 
A més, segons s'estableix en la “Declaració del Dret a l'arbre en la 

Ciutat”: “Les ciutats necessiten de l'arbre com un element essencial per a 
garantir la Vida.” 

 
El desenvolupament de l'arbre en la Ciutat ha de donar-se en tota la seua 

plenitud, aprofitant quant ens ofereix i en tota la seua potencialitat, si disposa 
de l'espai i les condicions que requereix. 

 
L'arbre contribueix a l’arrelament de la Cultura en el lloc i a la millora de les 

condicions d'habitabilitat en el mig urbà, factors tots dos, determinants de la 
Qualitat de Vida en la Ciutat. 

 

Tot açò ens ha de fer reflexionar per a millorar la nostra ciutat, ja que en 
molts barris i zones d’Alaquàs hi ha una permanent pèrdua d'arbrat, hi ha 

espècies afectades per plagues o malalties cròniques, uns altres s'han assecat 
per falta de reg, i tenim multitud d'escocells que solament acullen herba o 
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brutícia i en altres casos restes de troncs talats que no s'han reposat o 
directament s’han tapat en ciment, com es pot observar a les diferents 

fotografies: 

 

                 
                              Carrer Vicent Andrés Estellés                                         Carrer Antonia Maria de Oviedo 

 

      
Parc del Rollet                                Avgda. Miguel Hernández                          Plaça del Rollet 
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           Carrer Sant Josep                                   Carrer Sant Josep                             Carrer de l'Arbre 

   
 
Per tot això, en nom del GRUP MUNICIPAL DEL BLOC-ELS VERDS 

D’ALAQUÀS  propose els següents punts d’acord: 
 

1. Instar a la Sra. Alcaldessa per a que presente, per ella mateix o 
mitjançant el regidor delegat a tal fi, en el termini que s’estima suficient 

de quatre mesos, un pla anual de substitució de l’arbrat urbà que ha 
estat eliminat els darrers anys de les vies públiques d’Alaquàs. Aquest 

pla inclourà les distints espècies a plantar en cada lloc, i es 
desenvoluparà durant l’any 2014.  

 

2. Aquest pla contarà amb la corresponent valoració econòmica, i es 
consignarà una partida econòmica al pressupost de 2014 per a la seua 

posada en marxa. 
 

 
Alaquàs,19 de juliol de  2013 

 
 

 
 

 
 

Vicent Forment 
Portaveu del Bloc-Els Verds d’Alaquàs 

 


