Excm. Sr. Alcalde-President de l’Ajuntament de Bétera.
Senyor,
L'associació sense ànim de lucre Ateneu Cívic i Cultural de Bétera, amb CIF
provisional núm. G98246838, que té entre més objectius la promoció i defensa
del patrimoni cultural i mediambiental local, considerant els nombrosos
beneficis ecològics, paisatgístics i socials que els arbres i els espais verds
urbans generen, i que contribueixen a fer les ciutats més habitables i a millorar
la qualitat de vida dels ciutadans, presenta a l’Ajuntament, com a institució
responsable de la gestió i bona conservació del patrimoni arbori del nostre
poble, una proposta de mesures destinades a salvaguardar els arbres i les
arbredes d’interès local.
En aquest sentit, SOL·LICITEM que la Corporació:

1. Signe la declaració “El Dret de l’Arbre a la Ciutat” (Carta de Barcelona) i en
conseqüència adopte criteris de bones pràctiques homologades, de gestió
d’espais verds i de manteniment dels arbres urbans.
2. Elabore un Catàleg d’Arbres i Arbredes d’Interés Local i demane a la
Generalitat la declaració com a arbres singulars dels exemplars que s’hi
incloguen, d’acord amb el que disposa l’article 6 de la Llei 4/2006, de 19 de
maig, de la Generalitat, de Patrimoni Arbori Monumental de la Comunitat
Valenciana.
3. Elabore una Ordenança Municipal de Protecció d’Arbres Singulars i de l’arbrat
urbà en general.
4. Demane a la Generalitat Valenciana la inclusió per declaració expressa del
Lledoner de l’hort de Reig (o del bassó) en el Catàleg Valencià d’Arbres
Monumentals, d’acord amb el que disposa l’article 5 de l’esmentada Llei
4/2006.
5. Fomente les plantacions d’arbres i la creació de nous espais verds.

Amb l’ànim de facilitar-los la feina, els adjuntem un dossier que conté el text de
la declaració “El Dret de l’Arbre a la Ciutat” (Carta de Barcelona), un model
d’Ordenança Municipal de Protecció dels Arbres d’Interés Local, elaborat pel
departament d’Arbres Monumentals de la Diputació de València, el text de La
Llei 4/2006, de 19 de maig, de la Generalitat, de Patrimoni Arbori Monumental
de la Comunitat Valenciana i les modificacions d’aquesta que contempla la Llei
16/2010, de 27 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i
Financera, i d’Organització de la Generalitat.
Esperem que acolliu favorablement aquesta proposta. Per la nostra banda,
estem disposats a fer costat a les iniciatives que, en aquest sentit, es duguen a
terme i, si ho considereu oportú, a col·laborar activament en el seu
desplegament,
Aprofitem l'avinentesa per saludar-vos ben atentament.

Antoni Marzo i Pastor
President de l'Ateneu Cívic i Cultural de Bétera
Bétera, a 7 de març de 2011

