MOCIÓ DE BADIA EN COMÚ PER UNA CIUTAT MÉS VERDA I SALUDABLE

Badia del Vallès és un municipi on existeixen amplies zones amb arbres (boscos urbans) i
plantes (jardins) que minimitzen l’impacte visual de les edificacions existents. Aquestes zones,
sobre tot els boscos, han patit la pèrdua d’exemplars a causa de malalties, ventades o sequeres
que fan la necessitat de reforestar amb vistes a uns anys per mantenir-los com a boscos
urbans. Des d’aquesta perspectiva, el bosc situat entre el carrer de Menorca i Mallorca
comença a tenir forats a cel obert d’arbres morts o tallats per perill de caure. El mateix passa al
bosc de la Mediterrània i al Parc de la II República on els arbres tallats a causa de malaltia no
han estat mai reemplaçats.

La presència de zones arbrades al interior del nostre municipi és fonamental per aconseguir
una ciutat més ecològica, amb presència d’aus i contribuïdora a frenar la contaminació de l’aire
i acústica. Per aquestes raons, el Grup Municipal de Badia en Comú proposa al ple d’aquest
ajuntament els següents acords:

Primer.- Nomenar Badia del Vallès “Municipi impulsor dels boscos i jardins urbans”.
Segon.- Realitzar un estudi sobre l’estat actual del nostres boscos i jardins. En el cas del boscos,
fer un catàleg de l’estat del mateix i veure les possibilitat de millorar-ne la vitalitat i diversitat
en plantes i arbres.
Tercer.- Obrir una campanya de sensibilització entre la ciutadania del nostre patrimoni forestal
urbà amb l’objectiu de millorar el coneixement i respecte d’allò que tenim. Especial cura
hauríem de tenir amb arbres concrets com El Lledoner de la porta de la Biblioteca Vicente
Aleixandre que s’hauria de millorar l’entorn i il·luminació nocturna.
Quart.- Seguir impulsant campanyes d’arranjaments dels jardins comunitaris des de
l’ajuntament. Millorar aquest espais, alhora que els boscos urbans significaria un augment de
la millora de la nostra imatge com a municipi.
Cinquè.- Replantar cada arbre mort per malaltia ( Parc de la II República), manca d’aigua
( Avinguda del Mediterrani o zona de l’àrea d’esbarjo d’IKEA) tot reparant els sistemes de rec
automàtic que no funcioni adequadament o a causa de ventades com al Parc de les Illes
Balears.
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