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Celebrem hui, des de fa 17 anys, 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, celebra aquest “Mulla’t pel Xúquer” per

recordar que és un riu sobreexplotat, amb uns deficients cabals ecològics i que rep una càrrega d’aigües

residuals urbanes, que haurien de ser millor depurades per a que el riu arribe a la mar en molt millors

condicions, i volem que tot això es faça realitat.

Volem aprofitar aquest acte per a denunciar la situació del riu Albaida que des de fa una setmana es

troba pràcticament sec, sense que passe una gota d’aigua pel pont de Castelló, quan el cabal ecològic

fixat és de 200 litres per segon, malgrat que hem reclamat a la Confederació que actue per restaurar la

connexió de l’Albaida amb el Xúquer.

Recentment es va publicar l’esborrany del PHX, que regularà els usos i actuacions dels rius valencians des

del  2022 al  2027.  En  Xúquer  Viu  estem examinant  el  document,  i  disposem de  6  mesos per  a  fer

al·legacions; però la 1a impressió que ens dóna este Pla és negativa. Este PHX és l’últim per aconseguir

l’objectiu de la Directiva Marc de l’Aigua, que diu que per a 2021 les diverses masses d’aigua han d’assolir

el bon estat ecològic. Creiem que molt haurà de modificar-se per a arribar a eixe objectiu tan desitjable:

- Els cabals ecològics, que tants anys denunciem que són insuficients, continuen pràcticament igual, o

disminueixen com és el cas del riu Albaida. Sense aigua no hi ha biodiversitat, ni vida. El cabal ecològic

en el punt en el que estem només suposa el 5% del cabal en règim natural. L’altre 95% es destina a altres

usos.

-  Es manté la sobreexplotació de l’aqüífer de la Manxa Oriental on, des dels anys 80, s’han posat en

regadiu  extensiu  més de 100.000 ha i que consumeixen més de 400 hm3 cada any, que deixen d’anar al

Xúquer. Aquest aqüífer hauria de ser declarat en risc per reduir les extraccions de manera dràstica, fins

que es recupere l’aqüífer i el riu.

 - Ens preocupa l’impacte que provoca la modernització de regadius, perquè fan disminuir els retorns

que anaven a parar al  Xúquer,  a  l’Albufera  o  als  aqüífers.  Aquestes  obres s’han fet  sense avaluació

ambiental basant-se en estudis de fa 25 anys que deien que l’impacte era insignificant. Hui en dia la

mateixa Confederació ho reconeix clarament.  Per això exigim una avaluació ambiental global que es

compense als nostres ecosistemes per aquesta pèrdua de cabals.

Durant molts anys, a molts pobles s’ha viscut d’esquena al riu, al qui s’ha considerat un abocador on es

llançava de tot. Afortunadament esta costum incívica va disminuint, però encara són molts els que van a

gaudir del riu i quan se’n van deixen allí la seua runa. Ací mateix, cada dilluns els operaris locals recullen

moltes bosses de fem que els visitants deixen escampat per tot arreu. Actualment tant a Antella com a

Sumacàrcer es produeix una massificació turística els caps de setmana que són una amenaça per al

sistema ecològic

Des de fa uns anys l’ajuntament d’Antella inicià els tràmits per a declarar aquest lloc Paratge Natural

Municipal  protegit,  i  recentment  l’administració  els  ha  comunicat  que  este  procés  ja  està  en  fase

avançada.  Esperem que això  siga  prompte  realitat,  per  a  que l’ajuntament  puga prendre  mesures  i

regular el bon ús ciutadà d’aquest lloc tan encantador.



  

Així mateix exigim a la Conselleria  de Medi  Ambient que declare més zones de bany en els rius per a

que la gent puga gaudir d’ells de manera sostenible i segura.

Un altre problema pendent és el de l’eliminació de la canya invasora, enguany mateix s’han produït dos

incendis provocats en les proximitats que han  cremat  els marges del riu i han fet danys als camps veïns.

Esperem que  en  els  plans  amb  fons  europeus  es  facen  moltes  actuacions   per  eliminar  la  canya  i

substituir-la pel bosc de ribera autòcton.    

                                                                                                                                                                    

PER LA RECUPERACIÓ INTEGRAL DELS NOSTRES RIUS,  AQÜÍFERS I

ZONES HUMIDES!!

PER UNA NOVA CULTURA DE L'AIGUA!!

VISCA EL XÚQUER VIU!!

 

                                                                                                                           


