COMUNICAT DE XÚQUER VIU
Xúquer Viu davant la situació actual del projecte de transvasament Xúquer-Vinalopó vol fer
públiques les següents consideracions:
En primer lloc, volem manifestar la nostra satisfacció per l’anunciada cancel·lació del projecte
actual amb la presa d’aigua a Cortes de Pallars. La presa d’aigües a Cortes per transvasar-la al
Vinalopó amenaça greument la supervivència del Xúquer i de l’Albufera, així com les aigües
subterrànies del Caroig i de la Plana de València i els regadius tradicionals valencians, afectant
molt negativament el Massís del Caroig, una de les zones de major interès ecològic del País
Valencià.
En segon lloc, la cancel·lació del projecte actual cal valorar-la com a una conseqüència de la
mobilització social impulsada per la plataforma cívica Xúquer Viu i altres organitzacions, que va
tindre la seua màxima expressió en la gran manifestació de Sueca del 28 de maig, en què
15.000 persones eixiren al carrer per demanar un Xúquer, una Albufera i uns aqüífers vius i per
a exigir la paralització del transvasament. En aquest sentit valorem el recolzament dels
ajuntaments de diverses comarques, dels regants de la Ribera del Xúquer, de les diverses
organitzacions agràries, de les principals organitzacions ecologistes, dels partits del
“Compromís pel Xúquer” i de tantes i tantes organitzacions i persones que han col·laborat en
aquesta lluita.
En tercer lloc, volem reiterar una vegada més que al Xúquer no li sobra aigua i, per tant,
considerem que la millor solució és que no es realitze cap transvasament. En aquest sentit, des
de el nostre punt de vista, és en el marc de la pròxima revisió del Pla de Conca del Xúquer on
es podrà conèixer quins són els recursos del riu i quines són les demandes d’aigua, per poder
establir un equilibri entre els seus recursos i les seues demandes, establint amb transparència
les prioritats d’ús de l’aigua, i, sobretot, assignant els cabals ecològics suficients perquè es faça
possible que el Xúquer i l’Albufera siguen ecosistemes vius.
En quart lloc, considerem que la presa de les aigües a l’Assud de la Marquesa és un mal menor
en relació amb la presa d’aigües a Cortes, ja que suposa un impacte considerablement menor
per al Xúquer i els seus sistemes aquàtics associats, donat que:
-

Respecta el Massís del Caroig i el seu aqüífer. En aquest sentit, des de Xúquer Viu
exigirem la restauració urgent i completa de les zones afectades pels inicis del treballs.

-

Respecta el riu fins l’Assud de la Marquesa, mantenint amb aigua els 100 quilòmetres
de llit que hi ha entre Cortes i la Marquesa.

-

Respecta els aqüífers, ja que aquest projecte, al contrari de l’anterior, no utilitzaria els
aqüífers de la Plana de València per a l’extracció sistemàtica d’aigua.

-

Preserva l’aigua de bona qualitat que arriba a Cortes, la qual és imprescindible per
avançar en la consecució d’un bon estat ecològic del riu, de l’Albufera, així com per als
diversos usos econòmics i socials del riu a la Ribera.

En cinquè lloc, manifestem que des de Xúquer Viu analitzarem detingudament el nou projecte.
Vigilarem de manera especial que s’assegure un cabal suficient en quantitat i qualitat a la
desembocadura del riu a partir de l’Assud de la Marquesa.
En sisè lloc, una vegada es confirme la cancel·lació definitiva del projecte actual, des de Xúquer
Viu continuarem treballant prioritàriament per la recuperació i sanejament integral del Xúquer i
de l’Albufera. Volem recuperar el riu llegat pel nostres avantpassats, i per això, exigirem
l’elaboració d’un Pla de Recuperació Integral del Xúquer i els seus afluents, amb un pressupost
adequat i un calendari d’aplicació. Igualment prioritària és la revisió del Pla de Conca del Xúquer
de manera que es determinen els cabals ecològics del riu i de l’Albufera. En aquest context
exigirem cabals adequats a la importància del nostre riu i zones humides associades, establerts
de manera transparent i amb fonaments científics. Al mateix temps, continuarem exigint que es
detinga la sobreexplotació dels aqüífers de la Manxa Oriental, causa principal de la reducció de
cabals del riu i que els cabals recuperats servisquen perquè el riu complisca les seues funcions
ambientals.
Per últim volem manifestar que Xúquer Viu continua mobilitzat, junt als sectors que recolzen les
nostres reivindicacions, en defensa del Xúquer i dels seus ecosistemes i aigües subterrànies
associades. No anem a cedir a les pressions dels sectors que, amb interessos particulars en la
conca del Xúquer, ja siga al País Valencià o a la Manxa, volen quedar-se amb la millor aigua del
Xúquer per a fer grans negocis i especular, alimentant una espiral de noves demandes que mai
tindrà aigua suficient. Continuarem, tots plegats, lluitant per un Xúquer Viu.
Sueca, 1 d’agost de 2005

