XÚQUER VIU VALORA MOLT POSITIVAMENT LA DECISIÓ DEL COMITÈ DE PETICIONS DE DONAR PER TANCAT LES PETICIONS RELACIONADES AMB EL XÚQUER-VINALOPÓ

Aquesta decisió dona llum verda al finançament de la presa de la Marquesa i tanca definitivament el transvasament des de Cortes de Pallàs com pretenia la Junta d’Usuaris del Vinalopó, el PP i la Generalitat Valenciana Xúquer Viu espera, a partir d’ara, que la recuperació del Xúquer siga una realitat amb el compliment de la Directiva Marc de l’aigua, la determinació dels cabals ambientals per al riu i l’elaboració d’un Pla de Recuperació Integral del Xúquer al que s’ha compromès el Ministeri de Medi Ambient i la Confederació Hidrogràfica 

Aquest matí el Comitè de Peticions ha decidit donar per tancades les peticions elevades sobre el transvasament Xúquer-Vinalopó i per tant donar llum verda al canvi de presa defensat per Xúquer Viu, els regants de la Ribera i nombroses organitzacions valencianes. Les peticions que s’han tractat han segut la dels grups ecologistes, defensada per Xúquer Viu i contrària al projecte original de transvasament des de Cortes i la de la Junta Central d’Usuaris del Vinalopó que defensava el transvasament des d’eixe
punt situat a 100 km de la desembocadura.

En primer lloc ha intervingut Graciela Ferrer de Xúquer Viu, i posteriorment Andrés Martínez dels Usuaris del Vinalopó. També ha intervingut un representant de la Generalitat Valenciana, senyor Revuelta, i Juanjo Moragues, president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. El senyor Peroulakis de la Direcció General de Política Regional Europea, organisme responsable del vist i plau al nou projecte, que ha manifestat que si el Comitè de
Peticions decidia tancar les peticions, la Unió Europea consideraria que el canvi de presa complia els requisits exigits en el seu dia i que per tant podria aprovar-se el seu finançament.

Després d’una nova intervenció de Graciela Ferrer, que ha manifestat que no hi havia inconvenient per al tancament de la seua petició i Andrés Martínez, en sentit contrari, el Comitè de Peticions ha decidit donar per tancades les peticions desestimant la proposta del PP europeu que ha defensat que es la petició es quedara oberta i per tant es bloquejara l’aprovació del nou traçat.
Des de Xúquer Viu ens felicitem per aconseguir, després de tants anys de lluita, que la major amenaça que el riu i l’Albufera tenien, el transvasament des de Cortes, quede definitivament desestimat i es puga obrir un nou període en el que siga realitat la recuperació del Xúquer i l’Albufera. Xúquer Viu estarà molt atent i continuarà mobilitzant-se activament per evitar la degradació i la mort del
principal riu dels valencians i valencianes. 

Finalment felicitar als milers de valencians i valencianes, de la Ribera i d’altres comarques, que el 28 de maig de 2005 es manifestaren massivament pels carrers de Sueca en número de 15.000, i que posteriorment han continuant recolzant les
reivindicacions de Xúquer Viu.

