JULIOL/2005

Un projecte d'urbanització en la Sarga (Xixona) amenaça
l'aqüífer del Molinar
L'impacte ambiental seria molt greu, ja que a més es tracta d'una zona agroforestal d'alt valor paisatgístic,
cultural i ambiental
En el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana del passat 21 de juny es va publicar l'anunci de la informació pública de l'alternativa tècnica del
Programa d'Actuació Integrada de la unitat d'execució "Alts de la Carrasqueta" (Xixona), presentada per la mercantil Alts de la Carrasqueta SL.
L'àrea que es pretén urbanitzar forma part de la vall de la Sarga, a l'extrem nord del terme de Xixona, junt al terme d'Alcoi, a l'entorn de les serres dels
Plans i de la Carrasqueta, junt a la conca de la Canal. És una zona agroforestal de gran valor paisatgístic, cultural i ambiental. Cal destacar el
manteniment dels cultius agrícoles de secà i la seua funció com a corredor ambiental; de fet, el "Mapa Geocientífic de la Província d'Alacant" (editat
per la Generalitat Valenciana) classifica bona part dels terrenys afectats com de "molt alt valor per a la conservació de la natura".
El projecte pretén transformar en urbanitzables més d'1.400.000 m2 de terrenys rústics, on
es construirien més de 1900 habitatges (5000 habitants) i un camp de golf de 4 o 5 forats,
sense cap justificació des del punt de vista social i de la necessitat d'habitatges. Es tracta,
per tant, d'una actuació que reprodueix el mateix model d'urbanització massiva que ha
destrossat el litoral valencià, i que es basa en la reclassificació dels terrenys i en
l'especulació, sense ni tan sols respectar les zones de major valor ambiental.
El subministrament d'aigua potable d'aquesta urbanització no està garantit i, en tot cas,
obligaria a augmentar encara més les extraccions de l'aqüífer Barrancons-Carrasqueta, del
qual naix la font del Molinar, i que es troba ja en situació de desequilibri. L'estudi d'impacte
ambiental (EIA) no té en compte aquesta qüestió bàsica i només fa referència —de manera
molt superficial— a l'anomenat “aqüífer de Xixona”, indicant que actualment les fonts que
descarreguen aquest aqüífer i que abasteixen Xixona estan seques. Recordem que Xixona es
troba, almenys des de 1998, en situació d'emergència per sequera.
Per altra banda, les aigües residuals de la urbanització comportarien un greu perill de contaminació de l'aqüífer del Molinar, tant per l'abocament de les
aigües depurades, com per qualsevol avaria o accident en la depuradora projectada. Cal tindre en compte que qualsevol abocament que arribe al
barranc del Regall, que desemboca en el barranc de la Batalla, va a parar més prompte o més tard a l'aqüífer del Molinar, contaminant l'aigua potable
d'Alcoi amb conseqüències sanitàries, ambientals i econòmiques catastròfiques.
L'EIA que acompanya el projecte és totalment incomplet, i ni tan sols compleix els requisits mínims establits per la Conselleria de Territori i Habitatge
(Ordre de 3 de gener de 2005). Així, per exemple, no valora la necessitat de preservar el paisatge tradicional, agroforestal, de la zona afectada. A
més, la UNESCO ha declarat Patrimoni de la Humanitat l'art rupestre de l'arc mediterrani espanyol, amb expressa menció a les pintures de la Sarga; la
protecció d'aquest patrimoni requereix la preservació del seu marc paisatgístic, de manera que les perspectivas visuals des de les coves queden lliures
d'interferències arquitectòniques o de la construcció de noves infraestructures.
La conservació de l'àrea afectada pel projecte és necessària per a preservar la notable diversitat florística, vegetal i faunística de la serra dels Plans.
És ridícul sostindre que la urbanització projectada puga millorar de cap manera el paisatge i la biodiversitat de la zona (com arriben a afirmar els
promotors), ni que siga compatible amb el seu manteniment.

Ajuda'ns presentant al·legacions!
Si vols donar-nos suport, posa les teues dades i signatura en el model d'al·legacions individuals que hem preparat i presenta'l (o envia'l
per correu certificat) a l'Ajuntament de Xixona (av. Constitució, 6 - 03100 Xixona). El mateix model també aprofitar també per a entitats
modificant el primer paràgraf.
L'últim dia per a presentar les al·legacions és el dijous 14 de juliol de 2005; pots presentar-les també en les oficines de registre de les administracións
autonòmica i estatal.
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Més de 2000 persones es manifesten a Xixona contra els projectes
d'urbanitzacions i camps de golf
Els participants d'Alcoi —unes 200 persones— denuncien que aquestes actuacions són una greu amenaça per als
aqüifers
Anit va tindre lloc a Xixona una gran manifestació, de més de 2000 persones, convocada per la Plataforma per una Xixona Sostenible en contra dels
projectes d'urbanització i camps de golf presentats recentment en aquest poble. Fa poc es va aprovar la urbanització del Vergeret (2300 habitatges),
junt al terme de Mutxamel; aquests dies estan tramitant-se els projectes de l'Espartal (5500 habitatges i un camp de golf), el de la Sarga (1950
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habitatges i un camp de golf de 4 o 5 forats) i el de la partida d'Abió (180 xalets).
Tots aquests projectes tenen un important impacte ambiental, però a més són molt preocupants per a Alcoi, ja que comportarien l'extracció de grans
volums d'aigua del sistema aqüífer Barrancons-Carrasqueta, del qual forma part el Molinar, vital per al subministrament d'aigua potable a Alcoi. El
sistema aqüífer Barrancons-Carrasqueta a hores d'ara ja es troba en situació de sobreexplotació, que aquestos i altres projectes empitjorarien.
Especialment inacceptable és la urbanització que es vol fer en la zona de la Sarga, àrea amb un gran valor paisatgístic i cultura, i on el perill de
contaminació dels pous del Molinar és molt elevat.
Per aquest motiu, diversos col·lectius d'Alcoi (Salvem l'Aqüífer del Molinar, la Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció i l'Entesa) s'han adherit
a la convocatòria i han organitzat un autobús per a desplaçar-se a Xixona; l'alta participació de gent d'Alcoi, al voltant de 200 persones, ha obligat a
distribuir la major part dels participants en cotxes particulars, ja que l'autobús s'ha omplit de seguida.
La Carrasca-Ecologistes en Acció valora molt positivament aquesta mobilització i anima el poble d'Alcoi a organitzar-se en contra de tots els projectes
especulatius que amenacen l'aigua, el paisatge i els espais naturals i agrícoles, tant si estan en el terme de Xixona, com en el d'Alcoi (com és el cas
del projecte d'urbanització i camp de golf de Xirillent, en la serra de Mariola).
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