I N T E R P E L·L A C I Ó
que es presenta al Ple de Setembre de 2015 relativa a:

Protocols i calendari de manteniment de l’arbrat públic i del control de mosquits
Els espais arbrats confereixen identitat, estructura i significat a l’espai urbà. Els arbres fan més amable la ciutat i
li donen coherència; fan ombra als carrers i als edificis; milloren la qualitat de l’aire produint oxigen i engolint
CO2; ajuden a eliminar la pols, absorbeixen gasos contaminants i, en general, milloren la salut de les persones.
Molt sovint totes aquestes qualitats han quedat camuflades per una percepció distorsionada que només
serveixen per a embellir la ciutat i això n’ha devaluat la valoració de la seva gestió.
A més a més, des de fa un temps es manifesta a la població en general una més gran sensibilitat i al·lèrgies
respecte el pol·len, plagues i tractaments de l’arbrat viari. A Argentona, en concret, hi ha un nombrós grup de
població afectats i preocupats per aquesta qüestió. És per aquest motiu que volem preguntar-los sobre:







Quin és el calendari de poda previst per a aquest any?
A quins carrers afecta i per quin ordre? S’ha informat ja els veïns afectats?
Com s’estableixen els criteris de poda?
Hi ha algun tipus de plaga declarada a l’arbrat viari argentoní?
Quins protocols fitosanitaris es porten a terme?
S’aplica a Argentona la gestió integrada de plagues?

Si la presència d’arbres enlloc d’aportar salut genera problemes, vol dir que alguna cosa no està funcionant, no
s’està fent bé i s’ha de solucionar... i no, no és culpa dels arbres!
D’altra banda, diversos veïns del veïnat de Les Ginesteres ens han informat que en els darrers dies hi ha hagut
una proliferació de diferents espècies de mosquits que causen picades molestes als veïns. Les pluges del mes
d’agost han fet incrementar les poblacions de mosquits fins a nivells tals que han impedit la vida quotidiana dels
veïns com gaudir dels patis i l’entorn, sopar fora les terrasses, etc. Davant aquesta situació que entenem que
hauria de ser excepcional, volem alertar sobre la possibilitat que aquests fenòmens poblacionals siguin
recurrents en temporades posteriors i per aquest motiu volem preguntar-los sobre:






Quines matèries actives s’utilitzen pels tractaments larvicides per al control de mosquits i amb quina
freqüència?
Quines zones del municipi han estat tractades i quantes vegades?
Qui estableix el calendari de tractaments i les matèries actives a aplicar?
A part del lloc web de l’Ajuntament, s’ha informat als veïns sobre aquests tractaments? Per quina via?
A quines zones del municipi s’ha informat sobre els tractaments?
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