
 
 

NOTA DE PREMSA 

La Fundació es suma a la demanda de manteniment dels barrancs 

Torrent, Catarroja, Massanassa, Manises o Paiporta ja han emplaçat a la 
Confederació Hidrogràfica del Xúquer a netejar-los, però cal també una visió 

amplia d’ús   

 

Torrent –  2 de desembre. Després de les pluges torrencials de la setmana passada, els 
alcaldes de diversos municipis han instat a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer a 
actuar en els barrancs, a través de diverses formes i amb demandes diferenciades. No 
obstant això, es tracta d’un problema de primer ordre a la comarca i cal, per tant, un prisma 
que interpel·le als conciutadans de tots els municipis i permeta convertir els barrancs, 
quan no ploga, en espais de socialització aprofitables.  

Les pluges torrencials que van afectar la Comunitat Valenciana la setmana passada van tenir 
una gran afectació, una vegada més, a diversos municipis de la comarca de l’Horta Sud. Més 
enllà de les afectacions inevitables que es poden produir per fenòmens naturals, la majoria 
d’aquestes es podrien evitar amb una previsió i un manteniment òptim de les infraestructures. 

Els barrancs constitueixen, avui en dia, un dels majors riscos mediambientals tant a la comarca 
de l’Horta Sud com en espais protegits d’altres comarques com el Parc Natural de l’Albufera. La 
despreocupació pels barrancs, caracteritzats des de fa anys per la brutícia que s’hi acumula, fa 
que aquesta avance i afecte més enllà d’un punt geogràfic concret, tenint conseqüències per tota 
la població, flora i fauna del territori.  

Més enllà del deure competencial que ha de suposar aquest manteniment, cal ajustar l’acció 
política al compliment dels ODS i a l’Agenda Urbana 2030. En aquest sentit, cal reiterar i exigir a 
la Confederació Hidrogràfica del Xúquer que no es desentenga de les seues funcions i que 
compleixi amb la neteja dels barrancs.  

Així mateix, l’estat d’abandonament actual d’aquestes infraestructures possibilita l’oportunitat per 
replantejar l’ús que es dóna als barrancs en les èpoques que estan secs. El nostre territori té un 
clima majoritàriament sec (sense precipitacions) i calorós. Això ha de permetre configurar 
aquests espais com a espais de socialització, per a les persones i illes de reducció de calor. A 
més, seria una oportunitat de millorar exponencialment la vida dels conciutadans dels municipis 
amb barrancs, dotant-los de més espais verds i lliures de vehicles motoritzats.  

Les potencialitats de l’adaptació dels barrancs són, però, moltes més. Així i tot, el punt 
determinant és que la preservació de l’entorn pot anar, i ha d’anar, vinculada a unes millores del 
dia a dia dels ciutadans dels municipis de la comarca, marcant passos cap al compliment del que 
estableix l’Agenda Urbana 2030. 

Això no obstant, aquestes actuacions no es poden dur a terme ni de forma individual de cada 
municipi ni únicament des de les institucions públiques. Cal un sentit de comarca en un tema 
que, com es veu després de cada pluja torrencial, uneix als diferents agents polítics del territori. 



 
 

Al mateix temps, cal que les actuacions que es duguen a veure tinguen en compte les aportacions 
de la societat civil organitzada. 

 

Per tots aquests motius, des de la Fundació Horta Sud demanem: 

 Que la Confederació Hidrogràfica del Xúquer es comprometa fermament a no desatendre 
les seues funcions i duga a terme la neteja dels barrancs. 
 

 Que els diversos ajuntaments de la comarca seguesquen el pas de l’Ajuntament de 
Paiporta i presenten una moció a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer exigint que 
complesquen amb les seues funcions. 

 
 Que els consistoris de la comarca es comprometen a dur a terme una acció de pressió 

conjunta per solucionar els problemes de desatenció de competències de la 
Confederació. 

 
 Que els ajuntaments de la comarca s’asseguen junts amb la Confederació Hidrogràfica 

del Xúquer per posar fi de forma imminent al problema de desatenció als barrancs. 
 

 Que els ajuntaments de la comarca es comprometen a treballar conjuntament amb la 
societat civil organitzada per reconvertir els barrancs en espais aprofitables durant tot 
l’any, alineats amb els plantejaments de l’Agenda Urbana 2030. 

Amb tot això, des de la Fundació Horta Sud ens comprometem a col·laborar i contribuir en la 
mesura del possible en tot el que estiga a les nostres mans per solucionar el problema dels 
barrancs, així com a exercir pressió perquè els ens públics complisquen amb les seues funcions 
i perquè s’incloga a la societat civil organitzada en el necessari replantejament dels barrancs de 
la comarca. 
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