L’Alcaldessa de Favara, Oro Azorín, i la regidora de medi ambient, Isabel Borràs, van
estar a la reunió celebrada a Cullera el passat dijous 27, amb alcaldes i regidors de 13
poblacions de la Ribera (Albalat de la Ribera, Algemesí, Alzira, Benicull, Carcaixent,
Corbera, Cullera, Favara, Fortaleny, Llaurí, Polinyà de Xúquer, Riola i Sueca) afectats per
la contaminació de l’aigua.
Actualment, els pobles afectats estem pagant al rebut de l’aigua el preu de la
potabilització de l’aigua, més la permuta de l’aigua al regants, ja que no disposem de
concessió directa d’aigua del riu.
A més, ara hem de pagar les obres de la potabilitzadora. A Favara de moment ens ha
arribat el requeriment de pagament del primer i segon trimestre de 2.015 (uns 30.000€ de
cada trimestre).
A la reunió es van prendre els següents acords:
1r.- Mantindre el recurs que es va presentar al Pla de Conca del Xúquer a l’octubre de
2014 per part dels municipis d’Albalat de la Ribera, Benicull, Corbera, Cullera, Favara,
Fortaleny, Polinyà de Xúquer, Riola i Sueca, on es demanava la concessió directa d’aigua
del riu per a beure.
2n.- Redactar un protocol per a la constitució d’un ens associatiu que definisca els
objectius i el calendari d’actuacions de tots els municipis. Els principals objectius passen
per l’assoliment d’una concessió directa de 30 hectòmetres cúbics per a la Ribera
d’aigües superficials del Xúquer, la posada en pràctica d’una política activa de
regeneració dels aqüífers i la negativa a assumir el pagament dels costos d’amortització
de les infraestructures de potabilització.
3r.- Celebrar una reunió a Corbera amb data 11 de setembre (12 hores en la Casa
Consistorial) per a establir un planning d’actuació per a aconseguir la concessió directa
d’aigües superficials per a la comarca. Es convidarà a esta trobada a la presidenta de la
Confederació Hidrogràfica del Xúquer, Mª Ángeles Ureña.
4t. – Exercir la pressió política pertinent i mantindre’s atents a la redacció del nou Pla de
Conca per a observar que complix les exigències dels municipis riberencs per tal
d’obtindre una concessió directa d’aigües superficials de 30 hectòmetres cúbics (si escau,
el màxim d’hectòmetres cúbics que pot tractar la potabilitzadora de la Garrofera).
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