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Celebrem hui, per quinzena vegada, el “Dia Europeu del Bany en els Rius”. Aquest dia milers de 

ciutadans i ciutadanes europeus reivindiquem una millora de la qualitat de les aigües dels nostres rius, 

en l’acte que es coneix com el "Big Jump", el gran salt. Xúquer Viu, junt a la Ribera en Bici i l’Ajuntament 

d’Antella, celebrem per quinzé any consecutiu aquest “Mulla’t pel Xúquer” per recordar que és un riu 

sobreexplotat, amb un insuficient cabal ecològic i que rep una càrrega d’aigües residuals urbanes que 

haurien de ser millor depurades per a que arriben fins a la mar en condicions òptimes. Volem donar 

també la benvinguda als membres de l’organització amiga AEMS-Ríos con vida i tots i totes els que heu 

vingut.  

Enguany hem volgut dedicar aquest manifest al canvi climàtic i a la necessitat de que les nostres 

autoritats declaren, com s’està demanant des de moltes organitzacions, l’estat d’emergència climàtica 

destinant tots els recursos necessaris per impedir que l’augment de la temperatura del nostre planeta 

siga cada vegada més gran. 

Els efectes del canvi climàtic a la nostra zona són cada vegada més clars i preocupants, però la inacció 

general fa pensar que encara no som conscients de la seua gravetat. L’augment de les temperatures any 

rere any, la disminució de precipitacions i reiteració de períodes de sequeres, les cada vegada més 

habituals gotes fredes en èpoques no habituals o la proliferació de plagues d’insectes com el mosquit 

tigre i la mosca negra, són manifestacions clares de que el clima està canviant a pitjor per l’activitat 

humana. 

El planeta, així com els éssers vius i els ecosistemes, es troben en greu perill, prova d'això són els recents 

informes sobre l'estat de la biodiversitat i sobre l'escalfament global que alerten d'un rumb que porta a 

l'extinció d'una gran part dels ecosistemes terrestres. Un milió d'espècies estan amenaçades per 

l'activitat humana. Estem molt pròxims a un punt de no retorn front al canvi climàtic. 

Una crisi climàtica que és conseqüència d'un model de producció i consum que ha demostrat ser 

inadequat per a satisfer les necessitats de moltes persones, que posa en risc la nostra supervivència i 

impacta de manera injusta especialment a les poblacions més pobres i vulnerables del món. La 

contundència de les dades assenyala, com les regions mediterrànies són de les més vulnerables al canvi 

climàtic, de manera que augmentar la temperatura global per damunt d’1,5° C seria una factura massa 

cara per a les generacions presents i futures.   

Per això demanem, junt a desenes d’organitzacions, que de manera immediata es declare l'emergència 

climàtica i es prenguen les mesures concretes necessàries per reduir ràpidament a zero net les 

emissions de gasos d'efecte hivernacle, en línia amb el que estableix la ciència i sota criteris de justícia 

climàtica. Evitar que la temperatura global s'eleve per damunt d’1,5° C ha de ser una prioritat de la 

humanitat.   

Es per això que cal assumir, que de cara al futur previsible, el paper que tindran els rius i els aqüífers 

serà cada vegada més important, ja que són les dues principals fonts d’aigua dolça que disposem i per 

això mateix els hem de cuidar com si foren uns tresors molt delicats. Es necessari que els mantinguem 

amb la millor qualitat possible, que evitem la seua sobreexplotació i la seua contaminació per afrontar 

millor el futur, i caldrà que exigim a les administracions responsables que s’ho prenguen seriosament.  

En defensa del futur, d’un planeta viu i d’un món just! 
Per la recuperació integral dels nostres rius, aqüífers i zones humides! 
Per un Xúquer Viu! 
Visca el Xúquer Viu! 


