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La plataforma Xúquer Viu reclama en el
nou Pla Hidrològic més cabal per al riu
▶ esta agrupació demana que S’ha de compensar l’aigua que deixa d’anar al riu per la modernització dels regadius
Redacció | alzira

En el Dia Internacional d’Acció pels Rius, celebrat el passat 14 de març, Xúquer Viu
ha reclamat que en el nou
Pla Hidrològic, que s’està
elaborant i que tindrà validesa de 2022 a 2027, s’augmente el cabal ecològic dels
nostres rius i zones humides. El Xúquer, l’Albaida, l’Albufera i la resta d’ecosistemes aquàtics han
d’augmentar el cabal ecològic i la qualitat de les seues
aigües.
En la visita que el dissabte va fer Xúquer Viu es va
poder comprovar l’insuficient cabal que flueix al pas
per la població de Sumacàrcer. En l’actual Pla Hidrològic el cabal ecològic en un
dels punts claus del Xúquer,
que és Antella, té un cabal
ecològic de 1’80 m3/segon,

inferior al 5% del cabal que
porta el Xúquer en règim natural. Des de Xúquer Viu es
considera, que per complir
la Directiva Marc de l’Aigua,
els cabals ecològics haurien
de suposar, com a mínim, un
10% de l’aigua que porta el
riu en règim natural.
Xúquer Viu exigix igualment s’ha de compensar
al riu per l’aigua que deixa
d’anar al Xúquer com a conseqüència de la modernització del regadius, al reduir-se
de manera molt important
els sobrants, a l’igual que
passa amb les eixida dels
aqüífers al mar per evitar
la intrusió salina. Aquesta
compensació de cabals, que
sí està prevista per a l’Albufera per la Confederació, no
està contempla per al riu ni
per a evitar la intrusió salina.
Cal dir que el pròxim Pla
Hidrològic, que eixirà a con-
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sulta pública el pròxim mes
d’abril, i comprendrà el cicle
de 2021 a 2027, té gran importància ja que per al 2027

les nostres masses d’aigua
(rius, aqüífers i zones humides) han de assolir un bon
estat ecològic, quan ara, a

falta de 6 anys, falta molt per
arribar a eixe bon estat. Per
això aquest nou Pla Hidrològic ha de tindre com objec-

tiu fonamental la millora
ambiental dels nostres ecosistemes aquàtics, en quantitat i en qualitat.
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La defensa del nostre comerç de proximitat, Confecomerç
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Confecomerç és l´organització que reuneix a
tot el xicotet comerç de
la nostra Comunitat i
que alça la veu per defensar un dels pilars fonamentals de l´economia local.
Esta Confederació, que
a més a més és la casa
de tots els comerciants
és l´entitat que està posant sobre la taula la necessitat de que el Consell
impulse un pla d´ajudes
directes i urgents, que
arribe a tots els ajunta-

ments, incorporant a un
sector vital, el xicotet comerç.
En plena pandèmia, és
precís defensar el que és
nostre, allò tan singular i
essencial que forma part
de la nostra vida, dels
nostres municipis, que
dona riquesa als territoris, i que genera treball
estable i de qualitat.
Des de la Confederació
estem fent tot el que siga possible per un sector
que està afonat a causa
d´una greu crisi, la més
gran dels últims anys, i
que depén d´unes aju-

des per a poder sobreviure i tirar endavant.
Ara més que mai, la Generalitat ha de defendre
les nostres empreses, el
nostre teixit comercial,
sense deixar cap sector
enrere. És moment d´adoptar decisions, per
tal de “salvar” a un xicotet comerç, que sempre
està al costat dels veïns,
dels ciutadans, de les institucions, de l´Administració.
Confecomerç ha exercit com interlocutor del
xicotet comerç i gràcies
a la seua participació

s´ha aconseguit l´alçament de les restriccions
i s´ha permès un horari fins a les 20 hores,
un aforament del 50% i
l´eliminació dels tancaments perimetrals.
La força de la unió està més present que mai i
això ho demostra les vora 200 associacions que
formen parte de la Confederació, sent imprescindible la lluita conjunta per aconseguir
els nostres objetius, per
tal de defendre el que
és nostre: el comerç de
proximitat.

Mercat tradicional. / epda

