El pla de podes dels arbres urbans arribar a altres zones de la ciutat

L’Ajuntament continua amb les tasques de poda dels arbres

Nota de premsa

L’Ajuntament d’Alcoi, a través de la Regidoria de Medi Ambient, continua amb les
tasques de poda dels arbres urbans i de millora de les zones enjardinades. Segons el regidor
de Medi Ambient, Jordi Tormo, “durant les últimes setmanes les brigades han treballat en la
realització de podes en diverses zones del nucli urbà i aquesta àrea de treball anirà
ampliant-se durant les pròximes setmanes, augmentant els treballs per a millorar l’estat dels
arbres i evitar molèsties per als ciutadans”.
En concret, en les darreres setmanes s’han podat els arbres de barris com l’Eixample
o Batoi. En el primer dels casos, s’han podat els arbres de l’avinguda de l’Alameda i s’ha
actuat a la placeta on s’ubica l’Associació de Veïns del barri, amb la poda dels til·lers i la
millora de la zona enjardinada. A més, s’han podat els ligustrus de la plaça Jaume el
Conqueridor, s’han podat els arbres del carrer Montdúber i proximitats i s’ha treballat al
carrer Alcalde Francesc Boronat de la Zona Nord.
Les pròximes setmanes s’iniciaran els treballs de poda en zones com l’avinguda de
Joan Gil-Albert o el carrer de Santa Rosa i s’intensificaran al barri de la Zona Nord, on es
retallaran les bardisses de l’avinguda de la Hispanitat i els arbres de la plaça de Blai
Domingo Llidó. A més, amb l’objecte de reduir el nombre d’al·lèrgies primaverals, les
brigades faran la poda dels plataners de l’avinguda d’Andalusia abans de l’època de majors
al·lèrgies.
Segons Jordi Tormo, “també estem començant a programar els treballs per a la
segona meitat de l’any. En concret, a principis del mes de novembre començarem amb la
poda dels arbres de l’avinguda de la Hispanitat, a la Zona Nord, i dels carrers de Sant Tomàs
i l’avinguda del País Valencià, al Centre de la ciutat”.
Nota: adjuntem dues imatges dels treballs.

