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Europa, l’Albufera  
i l’arrossar, tots pendents 
de la reforma de la Política 
Agrícola Comú

La Política Agrícola Comú (PAC) està 
a punt d’iniciar un nou cicle després 
d’una reforma que, a iniciativa de la 
Comissió Europea, pretén «modernit-
zar-la i simplificar-la». Però, al marge 
dels grans reptes que ha d’atendre pel 
que fa a l’agricultura i les seues impli-

cacions a tota Europa, el nou període 
planteja també, lògicament, no pocs 
desafiaments a l’hora d’escometre can-
vis i proposar noves solucions a menor 
escala.

El futur a curt termini de l’Albufera i 
l’arrossar depèn en gran part de com la 
política general i la seua adequació al 

Pla Estratègic espanyol s’ajusten al nos-
tre cas concret. I parlar de la PAC i de 
l’Albufera és fer-ho, bàsicament, del Pro-
grama de Desenvolupament Rural de la 
Comunitat Valenciana —probablement 
també de la nova figura dels eco-esque-
mes— i de les mesures agroambientals 
contingudes en ell; mesures que, des 
dels anys noranta, revisant-se amb cada 
nou cicle, tenen l’objectiu —per a alguns 
només nominal— de garantir la conser-
vació de l’aiguamoll mitjançant el man-
teniment del cultiu de l’arròs.

Quan s’acaba un cicle (2013-2020) i 
abans de començar el següent (2021-
2027), sobretot en haver una reforma 
pel mig, arriba el moment de fer balanç 
i revisió de la conveniència i l’eficàcia 
d’estes mesures. I en este número de 
L’Amfibi parlen els experts. Parlen, des 
de diferents posicions, dels seus efectes 
sobre el medi ambient i la biodiversitat 
i sobre la pròpia activitat agrària. Par-
len d’errors, contradiccions i incompli-
ments. També d’algun encert. I parlen 
d’objectius, alguns inajornables, i de la 
manera d’aconseguir-los.

«Parlar de la PAC i de 
l’Albufera és fer-ho, 

bàsicament, del Programa 
de Desenvolupament 
Rural i de les 

mesures agroambientals 
contingudes en ell»

by 

www.globalomnium.com
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> OPINIÓ

> EDITORIAL

Després de més de trenta anys d’apli-
cació d’ajudes agroambientals en els 
arrossars de l’Albufera i quan està a 
punt d’iniciar-se un nou cicle en la Po-
lítica Agrícola Comú (PAC), és moment 
de valorar i reflexionar sobre els efec-
tes que estes mesures han tingut en 
l’aiguamoll.

Malgrat tractar-se de compromisos 
que voluntàriament han assumit els 
agricultors per a millorar la qualitat am-
biental de l’ecosistema agrícola a canvi 
d’una compensació econòmica, els re-
sultats no han sigut els esperats. Molts 
dels valors ambientals reconeguts en 
estos arrossars, com la seua funció 
d’hàbitat per a l’alimentació de les aus 
aquàtiques o la seua condició d’ecosis-
tema aquàtic fonamental per al desen-
volupament d’importants comunitats 
de fauna i flora, s’han vist minvats als 

darrers anys per diferents motius. La 
reducció de la superfície inundada i de 
la duració dels períodes d’inundació, 
l’avançament dels treballs de llauran-
ça i una discutible gestió dels restolls 
després de la collita són aspectes que 
semblen haver influït en un empobri-
ment dels arrossars com a ecosistema 
aquàtic durant el període de no cultiu. 
I, per si això fóra poc, la falta d’indica-
dors clars i l’absència d’un seguiment 
efectiu dels resultats aconseguits amb 
estes mesures compliquen la possibili-
tat de dissenyar i traçar noves vies i al-
ternatives per a la nova PAC.

De qualsevol forma, els elements claus 
semblen clars: una inundació prolon-
gada en extensió i temps i una adequa-
da planificació dels treballs en el camp. 
L’Amfibi repassa tots estos temes en este 
número, tractant des de diferents punts 

de vista els aspectes que han de perme-
tre dissenyar un nou paquet de mesures i 
compromisos agroambientals que, efec-
tivament, permeten aconseguir els ob-
jectius per als quals van ser dissenyats 
i milloren un sector agrícola enfrontat a 
massa incerteses.

Els problemes que acuiten el sector 
de l’arròs són molts i la majoria poca 
cosa tenen a vore amb la biodiversitat 
o els valors ambientals de l’arrossar. 
No obstant això, la important funció 
que compleix este cultiu com a hàbitat 
alternatiu per al manteniment i la con-
servació de milers d’aus aquàtiques a 
Europa ha de ser tingut en compte com 
a punt fort per a dissenyar unes mesu-
res agrícoles compromeses a garantir i 
conservar un sector productiu clau en 
el sosteniment del Parc Natural de l’Al-
bufera.

L’Albufera, la seua pesca artesanal i 
els seus arrossars conformen, al cos-
tat de les zones agrícoles periurba-
nes de l’Horta, una regió històrica que 
va obtindre al novembre de 2019 el re-
coneixement internacional de Sistema 
Important del Patrimoni Agrícola Mun-
dial (SIPAM) definit per FAO. Exposarem 
breument en quin sentit este reconeixe-
ment és crucial per a este territori en el 
context actual en què el sistema agroali-
mentari valencià comença a ser objecte 
d’una governança plural i regulada.

Quan un territori agrícola és conside-
rat com un Sistema, es posa en valor la 
seua riquesa agrícola, el seu alt grau de 
biodiversitat, però sobretot una cultura 
i uns valors que perviuen gràcies al tre-
ball i coneixement dels seus habitants, 
a la seua organització social; en el cas 
que ens ocupa, esta ha permès la pervi-
vència, gràcies al sorteig de redolins, de 
la gestió de la pesca en l’Albufera. Per a 
la comunitat pesquera, ser element clau 
del SIPAM del regadiu històric de l’Hor-
ta de València suposa formar part d’un 
territori tan reconegut com reivindicat; 
suposa estar inclòs en Plans d’Acció Ter-
ritorial o de Desenvolupament Agrícola. 
En definitiva, significa poder ser actor 
reconegut en la governança del territori.

La denominació de Patrimoni apel-
la en l’imaginari col·lectiu a conceptes 

com prestigi, notorietat, singularitat. 
Sens dubte l’Albufera i el seu territori 
mereixen esta designació amb escreix. 
De nou, el criteri definit per FAO per a 
ser Patrimoni Agrícola Mundial suposa 
un pas més mentre exigirà una conser-
vació dinàmica. L’Albufera i el seu terri-
tori no poden quedar estàtiques com en 
un museu; ben al contrari, hauran de de-
finir-se accions de conservació que as-
seguren la seua continuïtat, respectant 
la qualitat de l’ecosistema i el desen-
volupament del seu sistema de conei-
xement. Les iniciatives de promoció 
deuran no solament ser mediambiental-
ment admissibles, sinó que permetran 
el desenvolupament de l’activitat agro-
alimentària.

Finalment ens fixarem en el terme 
Mundial que posa l’accent en dos as-
pectes: la internacionalització del terri-
tori (l’Horta i l’Albufera estan en el mapa 
mundial) i la rendició de comptes en un 
àmbit superior.

Amb motiu de la pandèmia que estem 
vivint, la FAO ha volgut ressaltar la im-
portància dels pescadors i agricultors 
del Palmar i l’Albufera per garantir la 
resiliència del sistema (http://www.fao.
org/fao-stories/article/es/c/1272675/).

El lloc SIPAM ha de complir un Pla 
d’Acció sobre el qual rendir comptes 
periòdicament a fi de conservar el re-

coneixement atorgat. El Pla d’Acció SI-
PAM, a l’empara de la Llei de l’Horta de 
2018, del conseqüent Pla de Desenvo-
lupament Agrícola, de les diferents ini-
ciatives específiques d’articulació del 
sector pesquer, i de la necessària coor-
dinació dels òrgans de governança esta-
blits (Consell de l’Horta i Parc Natural), 
promou preservar les espècies locals i 
la pesca artesanal en l’Albufera, com a 
mitjà de subsistència i element bàsic de 
la nostra cultura.

Donat el context convuls provocat per 
la COVID-19 és potser prematur deter-
minar l’impacte que el reconeixement té 
sobre el lloc reconegut com SIPAM. Co-
mencem per contribuir a la conscienci-
ació i difusió dels sistemes alimentaris 
tradicionals així com a la consolidació 
de les xarxes de col·laboració que per-
meten enfortir el sistema social inherent 
al SIPAM. Consolidar una governança 
que compte amb la participació de la co-
munitat pesquera, a qui agraïm el su-
port que va donar a la candidatura, és 
sens dubte un repte per a poder impul-
sar accions que permeten la conserva-
ció dinàmica del reconegut SIPAM.

GLORIA BIGNÉ BÁGUENA 
COORDINADORA DE LA CÁTEDRA 
TIERRA CIUDADANA (UPV)

La importància de dir-se SIPAM

Reflexions davant el paquet 
de mesures agroambientals de 
la nova PAC

Edita Amb el suport deCol·laboren
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A l’espera de vore fins a quin punt 
les conclusions de la nova PAC assu-
meixen les reivindicacions i crítiques, 
intensificades als darrers temps, sobre 
la seua estructura i orientació, este nú-
mero de L’Amfibi atén les seues impli-
cacions a escala local. Per descomptat, 
l’Albufera, un parc natural definit en 
dues terceres parts per cultius d’arros-
sar, un aiguamoll el règim d’inundaci-
ons del qual ve marcat pels interessos 
arrossers, no és aliena a esta realitat.

Siga com siga, tant si la PAC persis-
teix a mantindre un patró agrícola in-
sostenible com si assumeix la neces-
sària reforma, part de les decisions 
continuaran recaent en la política au-
tonòmica. Sobre l’eficàcia de la se-
ua aplicació en l’Albufera, i sobre les 
oportunitats i impediments haguts 
i per haver, parlen representants de 
l’Administració, de la sectorial arros-
sera i de les ONG conservacionistes 
vinculades a este espai protegit.

Mario Giménez, delegat de SEO/Bir-
dLife a la Comunitat Valenciana, re-
corda que cal no oblidar que les me-
sures agroambientals han de garantir 
per definició la responsabilitat ambi-
ental de l’arrossar, que l’Albufera ha 

de rebre les aportacions necessàries 
d’aigua de bona qualitat, i que urgeix 
construir entre tots els agents impli-
cats un entorn de governança i parti-
cipació des del qual definir i cercar ob-
jectius comuns.

Per la seua banda, Maite Cháfer, di-
rectora general de Política Agrària Co-
mú de la Conselleria d’Agricultura, se 
centra sobretot en la necessitat de tre-
ballar per recuperar la sostenibilitat 
econòmica de l’activitat agrícola ar-
ribant al consumidor amb preus jus-
tos i dignes. Només així, apunta, po-
drem assolir amb naturalitat el canvi 
de paradigma que permeta la neces-
sària harmonia entre l’agricultura i la 
conservació de la biodiversitat i el me-
di ambient.

La directora del Parc Natural, Palo-
ma Mateache, reclama una major tu-
tela ambiental a l’hora de redactar les 
agroambientals, les quals, diu, a penes 
tenen de bo que garantisquen el man-
teniment del cultiu de l’arròs; assevera 
i valora molt positivament que hi ha-
ja cada vegada més arrossers conven-
çuts que un parc natural en condicions 
és vital per al futur de la seua activitat, 
i incideix en què, més enllà de mesu-
res voluntàries i obligatòries per al co-
brament de les ajudes a l’agricultura, 
hi ha assumptes determinants per a la 
qualitat de l’aigua i el medi natural que 
han de quedar ben definits en una nor-
mativa que està pendent.

Finalment, Joanma Mesado, secreta-
ri tècnic de La Unió, reivindica la figura 
de l’agricultor com a garant del mante-
niment del parc natural, reclama aigua 
de qualitat i en quantitat per a resol-
dre els problemes agronòmics i ambi-
entals, i apel·la a una educació agro-
alimentària que arribe a la societat i 
propicie el consum dels productes lo-
cals de l’arrossar i l’horta.

VICENT LLORENS

Un parc natural fet 
amb molt d’arròs

> MEDI AMBIENT

Fa més de seixanta anys que es va 
instaurar a Europa una Política Agrícola 
Comú. Des de llavors, la PAC és l’única 
política efectivament comú a la Unió Eu-
ropea. Actualment, compromet el 38 per 
cent dels fons europeus i suposa una 
despesa anual per a cada ciutadà d’uns 
140 euros. En 1957, l’objectiu era garan-
tir la seguretat alimentària i la consoli-
dació dels mercats interiors. Després 
de tot este temps, al marge dels desa-
fiaments econòmics relacionats amb la 
viabilitat, la competitivitat i la millora 
de l’activitat agrària, hui apremien no-
ves necessitats socials i ambientals. El 
consens adverteix que urgeix atenuar el 
canvi climàtic, protegir el medi ambient 
i la salut, conservar la biodiversitat i el 
paisatge, i revitalitzar el medi rural.

Per això, està en marxa la reforma 
que definirà un nou cicle en esta Política 
Agrícola Comú. A la fi d’octubre, els mi-
nistres d’Agricultura de la UE van acor-
dar ja una sèrie de propostes reglamen-
tàries que no convencen ningú que no 
siguen les regions agrícoles més riques 
i l’oligopoli de les grans corporacions. A 
Espanya, les organitzacions agràries te-
men que la nova política implique re-
tallades en les rendes dels agricultors i 
ramaders. Les ONG, moltes d’elles asso-
ciades en la coalició PorOtraPAC, adver-
teixen que esta no contribuirà a la ina-
jornable transició agroalimentària i que 
fins i tot continuarà impulsant la pèrdua 
de biodiversitat. Els xicotets agricultors, 
els moviments socials i les associaci-
ons de consumidors no veuen una al-
tra cosa que continuïsme i subordinació 
als interessos d’una elit aliena a la justí-
cia, l’equitat i el benestar social. I també 
l’acadèmia qüestiona la capacitat d’es-
ta política de canviar el seu enfocament 
productivista per a donar solució a pro-
blemes com l’esgotament de la fertilitat, 
la dependència dels combustibles fòs-
sils, la competència de l’agricultura in-
dustrial i de tercers països, i la contami-
nació d’aigües i sòls.

A voltes amb 
la PAC

«L’Albufera, un parc 
natural definit en dues 

terceres parts per 
cultius d’arrossar, no 
és aliena a la política 

agrícola»
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A la Comunitat Valenciana, les aju-
des als agricultors i els compromisos 
que estos assumeixen per poder perce-
bre-les han anat evolucionant en els di-
ferents períodes d’aplicació de la PAC i, 
en concret, dels Programes de Desen-
volupament Rural (PDR). A l’Albufera, 
les conegudes com ajudes agroambien-
tals tracten de procurar la conservació de 
l’aiguamoll mitjançant el manteniment 
del cultiu de l’arròs, establint compen-
sacions a l’agricultor per realitzar pràc-
tiques agronòmiques que impliquen mi-
llores ambientals. Però el disseny d’estes 
mesures desperta dubtes i polèmiques 
sobre la seua eficàcia. I fins i tot la seua 
aplicació suscita de vegades crítiques di-
rectes pels seus efectes contraproduents 
sobre la qualitat ambiental.

El maneig del restoll i la palla després 
de la collita, el fanguejat dels camps i la 
duració dels períodes d’inundació hiver-
nal són algunes d’estes pràctiques i me-
sures clau en la gestió de l’arrossar. No 
obstant això, la dificultat per atendre al-
guns compromisos, la falta de coordina-
ció i control, la reducció de cabals hídrics, 
el caràcter voluntari de les disposicions i 
l’aplicació freqüent d’excepcionalitats, 
impedeixen moltes vegades que els ob-
jectius teòrics d’estes mesures agroam-
bientals es traduïsquen en un benefici re-
al per a la biodiversitat del Parc Natural.

La realitat es complica encara més 
quan a l’arrossar s’associen altres usos, 
com l’aprofitament cinegètic i les activi-
tats esportives i d’oci, o quan la pròpia 
política agrícola incorre en la contradic-
ció de voler prevaldre a un temps la in-
tensificació agrària i la conservació de la 
biodiversitat.

L’agricultor, peça clau
En general, s’accepta que l’agricultor és 

la peça clau en el procés de definició dels 
compromisos ambientals, i que és neces-
sari redissenyar unes mesures de con-
sens que realment complisquen amb l’ob-
jectiu prioritari, el qual no és un altre que 
el de la «consolidació de l’espai natural» 
mitjançant el «cultiu sostenible de l’arròs 

a les zones d’aiguamoll». Es tracta al cap 
i a la fi, utilitzant els indicadors i mètodes 
de control corresponents, de millorar la 
qualitat de l’aigua, el paisatge i la biodi-
versitat de l’aiguamoll a través de mesu-
res que beneficien igualment l’agricultor 
o, en tot cas, no li suposen cap perjudici.

Per la seua banda, en un exemple de 
simplificació interessada, induïda moltes 
vegades des de les pròpies organitzaci-
ons agràries, l’agricultor de base tendeix a 
considerar estes mesures una imposició i 
a concebre les ajudes associades com un 
dret sense condicions, oblidant que estan 
subjectes al compromís voluntari del seu 
compliment. Estes percepcions i actituds, 
influïdes pel tradicional enfrontament en-
tre «agricultors i ecologistes», molt nota-
ble en el cas concret de l’Albufera i encara 
no superat, suggereixen la conveniència 
de dirigir gran part dels esforços a acos-
tar postures. El mateix Carles Sanchis 
Ibor, president de la Junta Rectora del 
Parc Natural, incideix en això en l’entre-
vista que L’Amfibi inclou en este mateix 
número, al·ludint a la importància de cre-
ar espais de diàleg, reclamant «l’alian-
ça necessària entre el sector arrosser i el 

sector ambientalista» i insistint que qual-
sevol disputa és perjudicial per a totes du-
es parts i tota aliança, profitosa.

La quantia de les ajudes
Segons dades de la Conselleria d’Agri-

cultura, en 2019, la Comunitat Valencia-
na va pagar a 2.330 agricultors arrossers 
uns 6,3 milions d’euros en ajudes agro-
ambientals, el que equival a unes 14.320 
hectàrees. Segons l’informe del Sector 

Agrari Valencià, van ser unes poques 
més, 15.410, les hectàrees que es van 
cultivar el mateix any a tota la Comuni-
tat. Les dades no coincideixen exacta-
ment perquè cada any hi ha superfícies 
que ixen del sistema d’ajudes o es pena-
litzen per no complir els requisits.

A banda de les agroambientals, pel 
que fa a l’esquema de pagaments di-
rectes que pot rebre un arrosser, no-
més podem fer una aproximació teò-
rica, atès que en la pràctica depèn de 
situacions personals, com que dispo-
se o no de drets de pagament, i altres 
condicionants tècnics, com l’origen 
dels drets o el seu valor nominal. Però, 
en general, d’una manera aproxima-
da, es pot acceptar que les ajudes di-
rectes a un agricultor arrosser que reu-
nira tots els requisits podrien arribar a 
quasi 1.800 euros, distribuïts en els pa-
gaments desacoblats no exclusius de 
l’arròs —pagament bàsic, verd i jove— 
i l’ajuda associada al cultiu de l’arròs. 
Però, en realitat, pocs arrossers arriben 
a esta xifra. El pagament per jove —
menors de 41 anys amb formació agrà-
ria—, per exemple, és poc menys que 
excepcional.

Per tant, finalment, atenent només 
la probabilitat teòrica, un agricultor ar-
rosser pot arribar a cobrar en un any 
més de 2.200 euros per hectàrea en-
tre les ajudes directes i les agroambi-
entals. A la pregunta de quants diners 
es paguen en concepte de pagament 
directe als arrossers, la resposta no és 
senzilla, perquè el càlcul no és imme-
diat: hi ha explotacions mixtes, drets 
de diferents valors nominal i, com 
hem vist, no tots els arrossers tenen 
drets de pagament.

Ajudes directes 2014-2020*
Concepte Euros / ha

Pagament bàsic (no exclusiu de l’arròs)

Estimació
840

Pagament verd (no exclusiu de l’arròs)

Aproximadament, el 50 per cent del pagament bàsic
420

Pagament per jove (no exclusiu de l’arròs)

Aproximadament, el 50 per cent dels drets activats
420

Ajuda associada al cultiu de l’arròs
Es calcula cada any

113,8

Total màxim d’ajudes por hectàrea a l’any 1.793,8
* Les despeses corresponents a estes ajudes estan finançades pel Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA), el qual 
s’executa mitjançant gestió compartida entre els Estats membres i la Unió Europea. Els pagaments desacoblats es diuen 
així perquè els rep qualsevol agricultor amb drets de pagament bàsic, i no són exclusius de l’arròs. Estes quanties no 
són excepcionals dins de l’esquema d’ajudes de la PAC i són comparables a les d’altres regions productores d’Espanya.

Ajudes agroambientals 2014-2020*
Compromisos voluntaris principals Euros / ha

Manteniment del cultiu de l’arròs 140

Utilització de llavor certificada 76

Eliminació de males herbes sense herbicides en època de no cultiu 51

Manteniment en bon estat de séquies i canals 50

Manteniment de la inundació a les zones baixes fins al 15 de gener**
Este compromís inclou evitar l’anòxia d’alguna d’estes maneres:
1.  Retirada de la palla de l’arròs abans de la inundació post-collita.
2.  Assecat de la palla de l’arròs durant 15 dies immediatament després de la collitai abans de la 

inundació.
3.  Enterrat de la palla de l’arròs abans de la inundació.
4.  Recirculació de l’aigua de la inundació fins al 15 de novembre.
5.  Mesures excepcionals d’eliminació de la palla de l’arròs amb autorització***.

60

Manteniment del restoll a les zones altes fins al 15 de desembre**
Este compromís contempla la possibilitat d’enterrar el restoll si en novembre i desembre plou per da-
munt de 30 mm/setmana.

60

Compromisos secundaris Euros / ha

Control de males herbes mitjançant fanguejat en època de no cultiu 63 euros

Participació del beneficiari en activitats d’assessorament o formatives

Total màxim d’ajudes per hectàrea a l’any 440 euros
* La prima que es paga per l’ajuda agroambiental del PDR-CV 2014-2020 de Protecció del cultiu sostenible de l’arròs en 
les zones humides és de 440 euros/ha (art. 9 de l’Ordre 8/2015, de 27 de febrer, de la Conselleria de Presidència i Agricul-
tura). Les despeses corresponents a estes ajudes estan finançades pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural 
(FEADER), el qual s’executa mitjançant gestió compartida entre els Estats membres i la Unió Europea.

** Els dos compromisos assenyalats són incompatibles: no es paguen simultàniament per a una mateixa superfície.

*** Entre les mesures ambientals del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) per al període 2014-2020, no es fa refe-
rència a la crema de palla, encara que s’interpreta entre les «mesures excepcionals d’eliminació de la palla de l’arròs». De 
fet, des de 2015 s’han estat duent a terme cremes de palla d’arròs dins d’esta excepcionalitat, autoritzades amb informe 
previ favorable de les Autoritats Mediambientals i de Prevenció d’Incendis de la Conselleria, i justificades per motius 
fitosanitaris a través d’informes emesos pel Servei de Sanitat Vegetal de la Conselleria d’Agricultura.

Mesures per a un arrossar 
ambientalment responsable

EL PERIÒDIC 
DE L’ALBUFERA
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Les novetats de la PAC post-2020 no 
responen a les necessitats de l’agricul-
tura de proximitat, agroecològica i exer-
cida amb dignitat. La major flexibilitat 
en l’adaptació estatal permet exigir una 
resposta regional a les demandes urgents 
que no són només sectorials, sinó també 
col·lectives.

Cultivar sempre ha sigut molt més 
conèixer que explotar. Les agricultores i 
els agricultors són custodis d’esta cultura 
que millora, recull, preserva i s’insereix 
en una xarxa complexa i històrica de ci-
cles socionaturals per assegurar que to-
tes puguem gaudir d’aliments sans, sòls 
fèrtils, aire i aigua nets i paisatges que 
ens travessen, com a l’Albufera i l’Horta 
de València.

No podem oblidar que l’aprofitament 
de recursos escassos, com l’aigua o les 
terres fèrtils, genera conflictes —per 
exemple, entre l’agricultura i l’urbanis-
me— o que el cultiu com activitat global 
i mercantil empobreix les agricultores 
i «malnodreix» les consumidores. Des 

de 1957 fins ara, 60 anys separen el nai-
xement de la Política Agrària Comú i la 
seua reforma per al període 2021-2027. 
Anys que coincideixen amb el desenvo-
lupament de l’agricultura industrial i la 
creixent desaparició del camperolat eu-
ropeu. Al País Valencià, el 23,5 per cent 
de les terres de cultiu s’han abandonat 
en tan sols 20 anys (1995-2015) segon 
dades de la Conselleria d’Agricultura. La 
major partida pressupostària a la Unió 
Europea no ha aconseguit frenar esta 
sagnia comunitària, tot i ser un dels seus 
principals objectius fundacionals. 

La PAC ha suposat un respirador arti-
ficial per a una agricultura assetjada per 
molts fronts: l’estat ecològic dels camps 
empitjora, els preus en origen continuen 
baixant, el medi rural continua despo-
blant-se, els costos de producció aug-
menten i l’acaparament de terres, junta-
ment amb la falta de relleu generacional 
al camp, implica dificultats afegides al 
sosteniment col·lectiu de l’única activitat 
essencial per a la nostra supervivència: 

la producció d’aliments. Només el 29 
per cent dels ingressos dels preceptors 
de la PAC en 2020 procedia de rendes 
agràries. Este fet és fonamental a l’hora 
de qüestionar esta política, ja que exis-
teix un fort descontent entre xicotetes i 
mitjanes agricultores professionals que 
veuen com les ajudes flueixen cap a 
terratinents, per als qui la seua activitat 
principal ni tan sols és l’agropecuària. 
És previsible que este fet es mantinga 
en la nova PAC del període 2021-2027, 
considerant agricultor genuí a una per-
sona que obtinguera entre el 20 i el 30 
per cent dels seus ingressos de l’activi-
tat agrària. D’altra banda, l’agricultura 
a temps parcial és cada vegada més la 
realitat de moltes agricultores, obligades 
a migrar a altres sectors en no poder, 
paradoxalment, viure de l’agricultura. 
Com assenyala la Coalició PorOtraPAC, 
podem i hem de fer-ho millor, ens hi va 
la vida. Sense acompanyar-se de políti-
ques complementàries que aborden el 
component especulatiu dels mercats 

d’aliments, la injusta retribució que les 
grans distribuïdores i comercialitzadores 
fan als agricultors, i la competència feroç 
en mercats internacionals, les mesures 
de la PAC només podran repartir misèria.

És greu, alhora que lògic, que les de-
mandes de les unions d’agricultors se 
centren en la pròrroga de les línies de 
fons o la quantia d’estos, atès que la vi-
abilitat de moltes xicotetes i mitjanes ex-
plotacions es veu amenaçada pels preus 
per davall de cost que es paguen en el 
mercat pels productes agrícoles. És fona-
mental que una política agrària responga 
a l’emergència climàtica i a la crisi ambi-
ental i d’esgotament de recursos. Sobre-
tot, és preocupant que la PAC post-2020 
no aborde estes situacions amb cap 
fórmula, ni que s’acoble amb polítiques 
dirigides a garantir que els mercats re-
tribuïsquen els costos de producció i 
garantisquen que l’agricultura siga una 
opció per a les joves europees. A la vista 
de la nova reforma, i parafrasejant el re-
frany, només ens queda dir allò de «PAC 
per a hui, fam per a demá».

CRISTINA GALIANA 
CARBALLO

HORTOLANA, ENGINYERA DEL MEDI 
NATURAL, CONSULTORA AMBIENTAL 
I ACTIVISTA EN LA DEFENSA DEL 
TERRITORI (@FIGASGALIANA).

> OPINIÓ

PAC per a hui, 
fam per a demà

Gestió eficient del 
medi ambient

Recollida, transport, eliminació i comercialització de residus sòlids urbans, neteja viària i industrial, 
manteniment d’edificis. Construcció i manteniment de jardins. Conservació d’espais protegits. 
Explotació i manteniment de sistemes de sanejament i depuració d’aigües residuals.
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Mario Giménez
«El model agrícola actual no és 
bo ni per als agricultors ni per 
al medi ambient ni per al 
consumidor»
Mario Giménez és delegat de SEO/BirdLife a la Comunitat Valenciana. Molts anys de dedicació a 
l’estudi i la protecció de les aus, d’una manera molt especial a l’Albufera, li han descobert cada 
secret d’esta relació indissociable i complexa que hi ha entre el maneig de l’arrossar i el mante-
niment de la biodiversitat.

> ONG

—Quin balanç fas del darrer cicle de la 
PAC?
—La PAC fins ara no ha servit per a em-
prendre la reforma que requereix l’agri-
cultura; més encara, la revolució necessà-
ria que ha de detindre el canvi climàtic i 
la pèrdua de biodiversitat. La major part 
del territori està destinada a l’agricultura i 
moltes de les espècies depenen de l’estat 
del medi agrari.

—I per al cas concret de l’Albufera?
—Parlar de la PAC i l’Albufera és parlar so-
bretot de les mesures agroambientals que 
s’apliquen a l’arròs per a millorar la qua-
litat ambiental del cultiu i, en conseqüèn-
cia, de l’aiguamoll. Però, amb l’esquema 
actual, les mesures agroambientals no te-
nen un altre efecte que complementar la 
renda dels agricultors arrossers.

—És un dels objectius d’esta política, lò-
gicament.
—Vaja per davant que, perquè hi haja 
agricultura, ha d’haver-hi agricultors que 
es guanyen la vida amb ella. I per això 
hi ha unes ajudes directes. Però estes al-
tres ajudes a les mesures agroambientals 
han de garantir la responsabilitat ambien-
tal de l’arrossar, el qual és una peça clau 
per al funcionament de l’Albufera i per a 
aconseguir que el Parc Natural complisca 
amb el seu objectiu primer de conservar 
la biodiversitat.

—Fins a quin punt es compleix este ob-
jectiu?
—En SEO/BirdLife, concretament, tenim 
dades de censos i seguiments que reve-
len que les garses de l’Albufera, un grup 
d’aus la presència de les quals constitu-
eix un indicador molt fiable de la qualitat 
de l’arrossar, donat que s’alimenten en ell, 
estan produint la meitat de polls que en 
els anys noranta, una època en què este 
espai no era precisament un exemple de 
bon estat ecològic.

—De què depèn que l’Albufera millore? 
—Per a l’Albufera és essencial que hi ha-
ja les necessàries aportacions d’aigua 
de bona qualitat a l’aiguamoll. I la gestió 
d’estes aportacions ha de sostindre’s so-
bre tres pivots. Un és la pròpia normati-
va del Parc Natural, el PRUG, la qual ha 
de comprometre un maneig ambiental de 

l’aigua adequat, també en l’arrossar. Un 
altre és el Pla de Conca del Xúquer que, 
d’acord amb la Directiva Marc de l’Aigua, 
ha de garantir l’entrada dels cabals neces-
saris al sistema. I el tercer ho constitueix 
precisament la Política Agrícola que, mit-
jançant el Pla de Desenvolupament Rural 
(PDR), ha de definir les mesures agroam-
bientals i la seua subvenció.

—Però esta taula de tres potes coixeja; el 
PRUG mateix porta una dècada sense va-
lidesa…
—Hi ha una deixadesa de funcions per 
part de la Conselleria, la qual hauria de 
definir en la norma de gestió d’un espai 
com este, inclòs en la Xarxa Natura 2000, 
les aportacions d’aigua necessàries. Tam-
poc l’altra pota, responsabilitat de la Con-
federació Hidrogràfica del Xúquer, atén 
les seues obligacions com deguera. I falta 
també que funcionen les ajudes del PDR, 
perquè l’adequada gestió de l’aigua té 
uns costos per als seus usuaris, els agri-
cultors bàsicament, costos que haurien 
d’estar ben coberts per les agroambien-
tals i altres ajudes directes associades al 
PDR, com les que corresponen pel fet de 
cultivar arròs en un espai de la Xarxa Na-
tura 2000.

—Sembla simple, però no ho és.
—No ho és perquè el model de governan-
ça que haguera de fer possible una ges-
tió conseqüent i eficaç, i una assumpció 

de responsabilitats efectiva per part de 
cada implicat, és equívoc i insuficient. Per 
exemple, dins de la Conselleria, qui ma-
neja i reparteix els diners de les ajudes és 
el departament d’Agricultura, molt atent 
als interessos de les organitzacions agrà-
ries i molt poc permeable a les reivindica-
cions de caràcter ambiental. I, no obstant 
això, la responsabilitat pública que les 
mesures agroambientals siguen efectives 
recau en l’àrea de Medi Ambient.

—És un model pervers?
—Una regla bàsica de la governança i la 
gestió dels diners i els recursos públics és 
que cadascú rendisca comptes per la part 
que li toca. Si, per exemple, com passa a 
l’Albufera, els responsables d’Agricultura 
no ofereixen solucions al problema de la 
palla de l’arròs, però són els gestors del 
Parc Natural i els tècnics de Medi Ambi-
ent els qui es porten els pals, llavors ocor-
re que aquells mai faran bé el seu treball, 
perquè no pateixen les conseqüències de 
fer-lo malament.

—Passa, per exemple, amb la inundació 
hivernal, que es redueix any rere any.
—L’Albufera necessita bons períodes 
d’inundació. Tot té a vore amb l’aigua, 
perquè estem en un aiguamoll. La pròpia 
gestió de la palla és un assumpte de ges-
tió de l’aigua. La palla en els tancats no es 
podreix perquè sí; la palla es podreix per-
què hi ha molt de nivell d’inundació en els 
camps i això crea condicions d’anòxia, de 
falta d’oxigen. Tornant al principi, la rea-
litat és que amb les agroambientals s’ha 
anat perdent a poc a poc la capacitat per a 
mantindre inundat l’arrossar.

—En parlar de la palla, sorgeix la qüestió 
de la crema.
—En casos concrets, la crema de la pa-
lla pot ser una opció, però de cap mane-
ra hauria d’estar contemplada, ni tan sols 
com a excepcionalitat, dins de les ajudes 
a les mesures agroambientals, perquè 

la crema no millora ambientalment l’ar-
rossar. Hi ha un ventall d’opcions: rodar 
motors per a evitar anòxies, picar la pa-
lla i enterrar-la, retirar-la… Que existisca la 
possibilitat de cremar-la genera una pres-
sió a favor de la crema, perquè la crema ix 
debades. Basta un misto.

—Llavors, els problemes no són conse-
qüència directa de la PAC, sinó de la seua 
aplicació a escala local.
—Ara per ara, les agroambientals no ga-
ranteixen que hi haja un període d’inun-
dació suficient de l’arrossar. I és cert que 
això no depèn tant de la política agrícola 
en general com d’un ajust fi d’aplicació de 
les mesures sobre el terreny. L’actual re-
forma de la PAC manté un model general 
agrari insostenible, cert, però dóna lliber-
tat a l’hora de prendre decisions a escala 
local que afavorisquen una millora ambi-
ental de l’arrossar.

—Però la reforma de la PAC segueix pro-
movent un model productivista de l’ar-
rossar.
—La realitat de l’Albufera està determi-
nada per la transformació de l’aigua-
moll natural en arrossar, la qual cosa 
marca els períodes d’inundació i de des-
guàs i, per tant, les condicions de l’eco-
sistema. Ara mateix, la reducció de la 
disponibilitat d’aigua obliga a gestionar 
este territori d’una altra manera. I la no-
va PAC no respon a esta necessitat, no 
promou un cultiu ambientalment res-
ponsable que garantisca la rendibilitat 
per a l’agricultor.

—Pot l’arrosser de l’Albufera competir 
amb el d’altres zones on el cultiu no im-
plica una necessitat de conservació de la 
biodiversitat?
—La competitivitat ací passa per traure 
partit de cultivar arròs en un espai natural 
protegit, per consolidar una marca lligada 
a la conservació del medi ambient. Passa 
per produir menys sense perdre rendibi-
litat. I a això han de dirigir-se les ajudes, 
a afavorir una producció de proximitat, 
amb menor cost energètic i ambiental i de 
major qualitat.
 
—Es tracta que l’arròs i el medi ambient 
isquen igualment beneficiats.
—El model agrícola actual no és bo ni per 
als agricultors ni per al medi ambient ni 
per al consumidor. I per tant cal transfor-
mar-lo. Per això, la governança és clau. 
No podem exigir a l’agricultor que siga un 
heroi, que deixe de guanyar diners per a 
millorar el medi ambient així sense més. 
Per això cal crear un entorn de governan-
ça i participació a partir del qual es defi-
nisquen uns objectius comuns, els meca-
nismes per a aconseguir-los, les garanties 
i el consens necessaris. El problema és 
que costa molt frenar les inèrcies i derro-
car els prejudicis que impedeixen una po-
lítica en el bon sentit, tendent al bé comú. 
Tal vegada no importe tant que la reforma 
de la PAC no siga tal, com que estiguem 
tots d’acord en quin és l’objectiu i quina la 
manera d’aconseguir-lo.

V.L.

«Per a l’Albufera és 
essencial que n’hi 
haja les necessàries 
aportacions d’aigua de 

bona qualitat»

l’amfibi
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Maite Cháfer
«Sense rendibilitat no hi haurà un futur 
per a l’arrossar de l’Albufera»
Enginyera agrònoma, catedràtica de la Universitat Politècnica de València, Maite Cháfer és directora general de Política Agrària 
Comú de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. Des del seu nomena-
ment en 2015, la seua experiència com a acadèmica i investigadora i el seu perfil eminentment tècnic s’imposen sobre adhesions 
polítiques i altres consideracions.

> ADMINISTRACIÓ

—Què significa la PAC per a l’Albufera?
—És un suport clau per a la continuïtat 
de l’arrossar. Mitjançant les ajudes de la 
PAC, s’ha donat sostenibilitat al cultiu a 
diferents nivells. En la vessant econò-
mica, perquè contribueix de forma clara 
en la rendibilitat del cultiu. En la vessant 
social, perquè fa possible que un agent 
clau, l’agricultor, estiga present. I també 
en la vessant ambiental, per tots el ser-
veis ecosistèmics, directes o indirectes, 
que l’arrossar aporta a l’Albufera, i que 
han anant canviant, evolucionant i adap-
tant-se a noves situacions al llarg del 
temps. Podem dir que l’arrossar ha con-
tribuït a configurar l’ecosistema actual. 
Destacaria sobretot la riquesa patrimo-
nial d’avifauna estretament vinculada a 
l’arrossar.

—La PAC atén la viabilitat de l’agricultu-
ra i, alhora, al manteniment de la biodi-
versitat i la qualitat ambiental. En el mo-
ment de prendre decisions, s’atén per 
igual en l’Albufera la postura agrícola i 
l’ambiental?
—Es pretén que la PAC contribuïsca a 
esta sostenibilitat integral, i per tant 
que trobe l’equilibri entre fer rendible 
l’activitat agrícola i la protecció am-
biental. Este és un equilibri necessari 
però segurament imperfecte pels dina-
mismes que interactuen en el medi na-
tural, i també per les diferents expec-
tatives que es puguen crear al voltant 
de la PAC.

—Quins indicadors i eines maneja la 
Conselleria per a avaluar l’eficàcia de les 
mesures agroambientals i corregir-les si 
és necessari?
—La PAC té procediments i protocols 
molt concrets per avaluar la seua im-
plantació al territori. Es confonen, amb 
freqüència, les ajudes agroambientals 
amb mesures de gestió del medi ambi-
ent, i res més lluny de la realitat. Les me-
sures agroambientals són actuacions de 
caràcter agrari, i cal destacar este aspec-
te, que reporten un benefici mediambi-
ental. Els indicadors d’execució de la me-
sura responen als objectius generals del 
PDR, aprovat per les autoritats de la Unió 
Europea.

—Hi ha un seguiment del compliment 
dels compromisos per part dels agricul-
tors i de les seues conseqüències sobre 
el medi?
—El compliment dels compromisos per 
part dels beneficiaris de les ajudes està 
permanentment controlat per les autori-
tats de gestió dels fons europeus, per les 
autoritats autonòmiques i per les autori-
tats comunitàries, a les quals es reporten 
anualment informes d’execució i grau de 
compliment de tots els aspectes relaci-
onats amb les mesures. I en este sentit 
s’actua amb el màxim rigor.

—És conscient l’agricultor dels objectius 
de les mesures agroambientals?
—L’agricultor i altres agents d’este eco-
sistema coneixen els objectius de les 
mesures, de fet en la seua definició es 
compta amb la seua participació. Un al-
tre tema és que les expectatives que ge-
neren les ajudes de vegades són exces-
sives, la qual cosa provoca frustracions 
comprensibles però difícils de gestionar.

—Baixem a aspectes concrets, a l’as-
sumpte de la gestió de la palla de l’arròs...
—La palla es un subproducte de la pro-
ducció d’arròs, la valorització del qual 
implica un repte abans logístic que tèc-
nic. L’assumpte de la gestió de la palla 
és un tema recurrent que genera polèmi-
ca, fonamentalment pel lloc on es troba 
l’arrossar i la complexitat intrínseca a la 
gran diversitat que implica este complex 
ecosistema i els nombrosos actors que hi 
intervenen.

—Servirà la nova PAC per a emprendre 
un canvi de paradigma agrícola? Hi ha 
prevista ja alguna revisió de les mesures 
i ajudes associades a l’arròs?
—En la nova PAC està present este ne-
cessari canvi de paradigma, però l’im-
pacte que pot tindre és limitat. Fan falta 
més accions i a molts nivells perquè es-
ta transició siga possible i sobretot que 
es mantinga en el temps. El major pro-
blema de qui es dedica a l’agricultura, 
també del que ho fa a l’arròs, és la fal-

ta de rendibilitat de la seua activitat. I açò 
la PAC no ha aconseguit solucionar-ho. 
Si l’activitat agrària fóra econòmicament 
sostenible, de segur que el canvi de para-
digma seria més senzill d’assolir.

—Per a esta sostenibilitat i viabilitat, 
caldria un canvi en el model de consum 
que afavorira la comercialització dels 
productes locals i de qualitat. S’està tre-
ballant en este sentit? 
—Completar la cadena en condicions és 
estratègic i per això tots els agents són 
necessaris. Arribar al consumidor amb 
preus justos i dignes és el gran repte pen-
dent del nostre sector. El gran enemic de 
l’arrossar és el preu de l’arròs. Sense ren-
dibilitat no hi haurà un futur per a l’arros-
sar de l’Albufera. I ací tots tenim alguna 
cosa a dir, l’Administració per una ban-
da, i els consumidors que som tots i totes 
també. Hem de valorar allò que fem cada 
dia en la nostra alimentació, quin model 
volem, què val això, què estem disposats 
a pagar per a que això passe. Hem d’im-
plicar-nos més perquè, si no és així, mai 
no hi haurà prou fons en la PAC, o sen-
se ella, per a donar continuïtat a la nos-
tra agricultura.

—I, en la cerca de solucions que bene-
ficien tant l’agricultura com la biodiver-
sitat, com és la relació de la Conselleria 
amb la resta d’agents implicats exter-
na i internament? Les ONG, Medi Am-
bient i el Parc Natural, les organitzaci-
ons agràries...
—La relació amb les organitzacions, i 
també a nivell intern, la considere molt 
bona, perquè hi ha respecte per les dife-
rents visions i ganes de solucionar pro-
blemes. Totes i tots estem preocupats i 
ocupats en este assumpte, que no és 
l’únic. Li dediquem molt de temps, es-
forços, pressupost... El que calga. Hem 
d’assumir que no hi ha ni hi haurà una 
solució única ni perfecta que satisfaça a 
tothom. I, partint d’això i amb respecte, 
hem de continuar treballant per donar-li 
sostenibilitat i futur al Parc, cadascú amb 
les seues funcions i aportacions.

V.L.

«Si l’activitat agrària 
fóra econòmicament 

sostenible, el canvi de 
paradigma agrícola seria 
més senzill d’assolir»

«Arribar al consumidor 
amb preus justos i 

dignes és el gran repte 
pendent del nostre 

sector»

l’amfibi
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—¿De què han servit les mesures agro-
ambientals?
—Perquè es continue cultivant arròs en 
l’Albufera, que és un dels objectius. Sense 
elles, hi hauria hagut segurament trans-
formacions i abandó de cultius. És el mi-
llor resultat de la mesura: que es mantin-
ga l’arròs i que els agricultors estiguen 
satisfets de mantindre’l.

—I ambientalment? No es tracta de man-
tindre l’arrossar perquè l’arrossar manté 
el medi ambient?
—Sí, però l’arrossar no ha millorat ambi-
entalment. Les mesures agroambientals 
no han frenat l’ús de fitosanitaris i pro-
ductes químics ni tampoc han evitat els 
problemes relacionats amb la gestió de la 
palla de l’arròs, fins i tot havent-hi ajudes 
destinades precisament a això. Falla tant 
el disseny de les mesures com la seua im-
plementació, que no ha sigut l’adequada.

—I són estes mancances les que donen 
lloc a certes contradiccions, com la que té 
a vore amb la gestió de la palla, potser la 
més cridanera.
—La crema de la palla, expressament pro-
hibida dins de les condicions del paga-
ment únic —el que l’agricultor rep pel mer 
fet de cultivar arròs—, es converteix en 
una opció factible com a excepcionalitat 
en tractar-se com a mesura fitosanitària. 
En altres cereals, si vols cobrar el paga-
ment únic, no pots cremar. D’altra banda, 
les mesures agroambientals tenen, en-
tre d’altres, l’objectiu de gestionar de di-
ferents maneres la palla de l’arròs. I nova-
ment s’excepciona el compliment d’estes 
mesures en permetre la crema.

—O siga, no pots cobrar per cremar, però 
cobres per cremar.
—Es continua cobrant tant el pagament 
únic com les agroambientals, fins i tot 
cremant la palla. Però les agroambientals 
haurien d’estar dissenyades per a una al-
tra cosa, amb uns objectius clars, bene-
ficiosos per al medi natural. En este cas, 
per a gestionar la palla, empacant-la i re-
tirant-la, fanguejant per a incorporar-la al 
terreny, movent motors per a evitar anòxi-
es i podriments… I no té sentit que ací es 
contemple la crema, perquè la crema no 
és ambientalment desitjable.

—I pel que fa a la resta de mesures…
—Des del primer disseny als anys noran-
ta, les agroambientals han anat evolucio-

nant amb cada nou cicle de la PAC. Tant 
és així que a hores d’ara un agricultor pot 
cobrar la compensació de les agroambi-
entals sense fer res diferent a la pràctica 
de cultiu habitual. És a dir, seguint amb 
la gestió de la palla, resulta que per a co-
brar la prima de les agroambientals hi ha 
diferents opcions, i entre elles està la de 
deixar-la en el camp. Què tria l’agricultor? 
Doncs la menys costosa. Això no suposa 
tampoc cap benefici ambiental. Més avi-
at al contrari.

—Parlant de contradiccions, sembla que 
l’interès ambiental queda relegat en un 
espai on la conservació del medi ambient 
és prioritària.
—El primer disseny de les mesures agro-
ambientals es va proposar des de l’àrea 
de Medi Ambient. Els objectius principals 
eren mantindre la inundació hivernal i 
afavorir pràctiques agrícoles compatibles 
amb la conservació del medi ambient i la 
biodiversitat. Però, molt prompte, els ges-
tors ambientals no van poder assumir la 
gestió d’estes ajudes per falta de personal 

i mitjans. I el seu disseny i implementació 
van anar modificant-se sense la suficient 
tutela ambiental.

—La implementació d’estes mesures és 
voluntària, condicionada a determinades 
bones pràctiques, però l’agricultor sem-
bla entendre els compromisos com a obli-
gatoris i el cobrament com un dret sense 
condicions. Com s’explica això?
—Les agroambientals de l’Albufera es van 
dissenyar per a l’Albufera, però immedia-
tament es van fer extensives a tot l’arros-
sar valencià. No obstant això, la situació 
ambiental no és la mateixa en uns llocs 
que en uns altres. Allò més lògic seria que 
s’adaptaren a cada cas concret. Esta horit-
zontalitat fa que els agricultors d’ací pen-
sen que reben estes ajudes pel mer fet de 
cultivar arròs. I, sí, contra el que es creu 
i alguns fan vore, estes mesures són vo-
luntàries. I a més a penes exigeixen cap 
esforç, estan concebudes perquè com-
plir-les no signifique cap esforç afegit. Per 
este motiu s’acullen a elles tots els agri-
cultors i s’acaben repartint els fons pràcti-
cament al cent per cent.

—Hi ha certa confusió.
—Fa falta comunicació i enteniment, i 
això passa per que les agroambientals 
puguen adaptar-se a les circumstànci-
es particulars de cada cas concret. No 
té res a vore el que passa a Massanas-
sa amb el que passa a Silla o a Sueca. 

Les polèmiques sorgeixen quan en situ-
acions puntuals s’adopten mesures uni-
versals.

—Quins aspectes haurien de revisar-se 
davant el nou cicle de la PAC?
—Hi ha dues opcions. Podem seguir es-
trictament per la via de les agroambi-
entals, les quals són mesures voluntà-
ries, però, al meu parer, variant el seu 
disseny i implementació, o per una altra 
via combinada que obligue amb caràc-
ter normatiu a determinades pràctiques, 
compensant-les també econòmicament 
mitjançant els fons Xarxa Natura 2000, 
i, a banda, contemplar una sèrie de me-
sures agroambientals voluntàries. Però, 
més enllà d’estos compromisos volunta-
ris i obligatoris, hi ha assumptes determi-
nants per a la qualitat de l’aigua i el medi 
natural que han de quedar ben definits en 
la normativa.

—Quin paper juguen en tot açò les orga-
nitzacions agràries?
—El seu paper és determinant. El ma-
jor o menor grau de col·laboració influ-
eix notablement en la presa de decisi-
ons. Per desgràcia, a vegades els mitjans 
semblen obstinats a mostrar una realitat 
social confrontada en dues postures: la 
dels que estan a favor de l’arròs i la dels 
que ho estan a favor del parc natural. Ai-
xò impedeix avançar. Seria molt positiva 
una major implicació en la cerca de so-
lucions i acords beneficiosos per al me-
di natural.

També és important, com deia, parar 
atenció als agricultors a una escala menor, 
atès la complexitat de les possibles soluci-
ons. Hi ha molts agricultors desitjant col-
laborar en este sentit ja que han assumit 
que les millors condicions del parc són vi-
tals per al futur de la seua activitat.

—Es dóna valor a l’arròs?
—Al contrari. I cada vegada és més barat. 
No es valora prou. No ha pujat ni un cèn-
tim des de fa trenta anys. Fa poc vam tin-
dre una reunió amb italians que estaven 
completament sorpresos del baix preu al 
qual es ven ací l’arròs. A Itàlia és molt més 
car i es té molt en compte la varietat.

—Si estem d’acord que l’arròs de l’Albu-
fera no pot competir en rendibilitat, sinó 
que ha de sostindre’s en la qualitat i el be-
nefici social i ambiental que representa, 
què impedeix seguir esta línia?
—Hi ha unes poques empreses que de-
cideixen el preu del producte, ajustant-lo 
a la baixa d’acord amb els beneficis eco-
nòmics «extra» que obtenen amb les aju-
des. Si les grans superfícies i les cadenes 
de distribució estrenyen el preu, els seus 
proveïdors s’interessaran per produir el 
màxim possible i vendre cada vegada 
més barat. Tots, especialment les organit-
zacions agràries i l’Administració, haurí-
em de fomentar un canvi de paradigma. 
Alguns empresaris, a títol privat, estan ja 
promovent la qualitat i els valors ambien-
tals de l’arròs de l’Albufera a l’hora de co-
mercialitzar els seus productes.

V.L.

Paloma Mateache
«Les ajudes han anat modificant-se 
sense la suficient tutela 
ambiental»
Han passat molts anys des que, poc després d’acabar la carrera de Biologia a Madrid, va recalar 
en l’Albufera per a vigilar la invasió del carranc roig americà. Tants anys fa que està ja a punt 
de jubilar-se. Paloma Mateache, funcionària valedora del rigor tècnic davant la vella relaxació 
política, és des de juny de 2016 directora-conservadora del Parc Natural.

> ADMINISTRACIÓ

«Molts agricultors han 
assumit que les millors 
condicions del parc són 
vitals per al futur de 
la seua activitat»

l’amfibi
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Joanma Mesado
«Les mesures han de garantir més quantitat 
i qualitat d’aigua per a resoldre els 
problemes agronòmics i ambientals»

—Quin és el paper de l’arrossar en el parc 
natural?
—L’arrossar i les persones llauradores 
són els que han treballat durant segles 
per arribar on som. Són els que han cre-
at el parc natural tal i com el veiem ara. 
Després d’un procés de centenars d’anys 
d’intervenció humana, desviant aigües 
dolces cap a l’Albufera, nosaltres hem 
heretat el paisatge. L’arrossar és el veri-
table parc natural, el que li dóna vida.

—L’aiguamoll necessita aigua, un bé ca-
da vegada més escàs. No només es reta-
lla l’extensió física de la inundació, sinó 
també els terminis. Com veus la possibili-
tat de recuperar i allargar la temporalitat 
de la perellonà?   
—Els arrossers sempre han demanat l’ai-
gua necessària per a cultivar l’arròs. Però 
l’Administració, fins ara, no ho ha tingut 
gens clar. L’aigua s’ha utilitzat com a ar-
ma de confrontació política, tirant a per-
dre molts anys de nul·la gestió, la qual 
cosa ha permès la consolidació de nous 
regadius i ha provocat una minva d’aigua 
a l’Albufera any rere any.

La perellonà no s’ha de recuperar, per-
què no ha deixat de fer-se fins ara, i no es 
pot allargar més en el temps. Els camps 
deuen eixugar-se per treballar i preparar 
la terra per a la pròxima collita. Altra cosa 
és la inundació de les zones altes, la qual, 
degut a l’escassesa d’aigua, ja no és com 
abans i repercuteix en el cabal que arri-
ba a la perellonà. Ara mateix, s’està redac-
tant el nou Pla de Conca, el qual, per pri-
mera vegada, sorgirà de l’acord entre les 
diferents administracions implicades.

—Quina valoració feu des de La Unió de 
les implicacions ambientals de les aju-
des? 
—Les mesures han sigut beneficioses per 
al medi ambient. La principal és l’obliga-
torietat del cultiu de l’arròs, la qual cosa 
ha fet que no s’introduïsquen cultius dife-
rents que aportarien nous problemes am-
bientals. Per ell mateix, el conreu d’arròs 
és una mesura ambiental.

En el nou període de la PAC, en el qual 
es tendeix a unificar els pagaments, 
s’haurien d’incrementar les ajudes agro-
ambientals a l’arròs si minva el pagament 
bàsic. En La Unió hem sol·licitat que es 
tinga en compte este cultiu mitjançant un 
eco-esquema per a la protecció dels ai-
guamolls mitjançant el maneig racional 
del cultiu de l’arròs.

—Se resoldrà en el nou cicle el problema 
de la crema de la palla?
—L’any 2016 es va pactar la zonificació del 
parc natural per a poder fer cremes rota-
tives biennals, mentre es buscava una al-
ternativa a la crema de la palla. Enguany 
conclou el cicle rotatiu de cremes i la Con-
selleria ja ha dit que vol fer modificacions, 
però sense avançar els criteris que pre-
veu seguir ni proposar solucions alterna-
tives eficaces. La Conselleria aposta per la 
retirada de la palla, però en este període 
no hem sigut capaços de retirar ni el 4 per 
cent de la que es podria retirar.

—Proposeu des de La Unió alguna mesu-
ra concreta per a l’Albufera dins del nou 
període d’ajudes?
—Sí, negociades amb la Conselleria i, per 
suposat, respectuoses amb el medi. Les 
mesures que proposem es basen en més 
quantitat i qualitat de l’aigua per a resol-
dre els problemes  agronòmics i ambien-
tals. També volem fomentar l’ús de mà 
d’obra com a alternativa a l’aplicació de 
productes fitosanitaris.

—Hi ha alguna estratègia tendent a ga-
rantir la rendibilitat de l’arròs que trans-
cendisca el model productivista? És la so-
cietat conscient d’esta necessitat?
—El sector de l’arròs esta treballant per 
millorar la qualitat del producte. De fet, 
s’estan incorporant noves varietats de mi-
llor qualitat i més resistents a les fisiopa-
ties, la qual cosa repercutirà en la millora 
del medi ambient. S’està treballant molt 
dins de la Denominació d’Origen Arròs de 
València per donar a conèixer les nostres 
varietats, el lloc on es conreen i els bene-
ficis que comporta al medi.

En este sentit, la crisi econòmica i la fal-
ta d’informació provoquen que la ciutada-
nia demande productes assequibles sen-
se tindre en compte la procedència. Cal 
una educació agroalimentària que propi-
cie el consum dels nostres productes. I 
això no és una feina exclusiva del sector 
productor, que també, sinó que cal una 
major implicació de les administracions i 
la societat.

—De l’entesa entre agricultors i conser-
vacionistes depèn la millora ambiental de 
l’Albufera i que tots dos sectors se’n be-
neficien. És possible anar de la mà?
—Els llauradors i els conservacionistes 
tenim diferents punts de vista, però tots 
lluitem per mantindré l’arrossar de la mi-
llor manera possible per al medi ambient. 
Tots som necessaris per, sempre accep-
tant el debat, treballar en benefici del nos-

tre àmbit de treball, el qual és compartit 
en moltes ocasions. Però, la millora am-
biental no depèn de nosaltres, sinó de la 
voluntat de les diferents administracions.

—En este sentit, com valora la relació de 
les organitzacions agràries amb la Conse-
lleria, les organitzacions conservacionis-
tes i el Parc Natural?
—La relació amb les organitzacions con-
servacionistes ha anat millorant amb els 
anys, col·laborant i inclús compartint pro-
jectes. Insistisc: encara que mantenim 
punts de vista diferents i debats necessa-
ris, la relació és bona. Pel que fa a l’Admi-
nistració, la relació és també bona, tot i que 
esperem que millore. Ha d’anar més enllà 
de l’obligació de consultar les entitats re-
presentatives i de la famosa frase que es 
publica en les normatives: «oídas las en-
tidades representativas del sector...». Cal-
dria que no només se sentís, també que 
s’escoltés i es comptés més amb l’experi-
ència de la gent que viu i treballa la terra.

—Al marge d’estos agents directament 
implicats, sembla determinant el paper 
que juguen i pogueren jugar els grans 
empresaris, tant de l’arròs com, sobretot, 
del sector de l’alimentació i la distribució.
—Els llauradors produeixen el que els de-
manen els empresaris, i estos aposten per 
la productivitat, per a tindre matèria pri-
ma. Per la seua banda, hi ha grans superfí-
cies que donen al consumidor la possibili-
tat de comprar arròs amb origen certificat 
valencià. Sí que és cert que la cadena de 
supermercats valenciana més important, i 
això és públic i defensat per ella mateixa, 
aposta per productes de baix preu sense 
tindre en compte la procedència, i no té 
en els seus lineals cap arròs amb Denomi-
nació d’Origen Arròs de València.

Però, com sempre, l’última paraula la 
tenim els consumidors. El que agafem 
dels estants dels supermercats condicio-
narà el que facen els empresaris i per tant 
el que produeixen els llauradors. Tenim el 
poder de fer canviar la política comercial 
d’estes grans empreses. Personalment, jo 
compre exclusivament arròs amb Deno-
minació d’Origen Arròs de València, per-
què vull continuar vivint en un parc natu-
ral mediambientalment sostenible, amb 
llauradors que segueixen vivint-lo, treba-
llant-lo i donant-li forma i futur.

V.L.

> SECTORIAL

«L’aigua s’ha utilitzat 
com a arma de 

confrontació política, 
tirant a perdre molts 
anys de nul·la gestió»

És secretari tècnic de La Unió des de 2007 i veí fa vint anys de l’Albufera, d’un xicotet poble dels Marenys dedicat al cultiu d’hor-
talisses, «els darrers anys, sobretot, a les verdures orientals, degut a la pèrdua de rendibilitat de productes tradicionals com la 
tomaca, la creïlla, el pebre o el meló d’Alger». Joanma Mesado coneix de sobres el sector agrari, també la part arrossera, i la seua 
influència dins del parc natural.

l’amfibi

N.2/Hivern-Primavera 2021 9



L’Albufera d’aigua dolça que conei-
xem hui és un agroecosistema de poc 
més de dos segles d’antiguitat. Els con-
flictes s’han succeït, s’han resolt, s’han 
diluït… La complexa xarxa de relacions 
entre les persones que d’alguna manera 
es troben vinculades a l’Albufera fa de la 
seua gestió tot un desafiament. Les rela-
cions simbiòtiques de mutu benefici que 
es generen entre estes persones i l’ai-

guamoll protegit impliquen, per exem-
ple, que l’Albufera no pot continuar exis-
tint tal com la coneixem sense l’arròs, ni 
l’arròs que es cultiva pot continuar sent 
igual de rendible sense l’Albufera. Cada 
any es generen aproximadament unes 
70.000 tones de palla d’arròs al Parc Na-
tural de l’Albufera, segons dades de la 
Conselleria d’Agricultura, Desenvolu-
pament Rural, Emergència Climàtica i 

Transició Ecològica. Respecte a la seua 
gestió, una de les frases repetides pels 
agricultors entrevistats en l’elaboració 
del Pla de gestió de la palla d’arròs de l’Al-
bufera del municipi de València (2019) és: 
«I a qui li pregunte jo?» La falta d’infor-
mació és palesa. Els Plans de Desenvo-
lupament Rural (PDR) —de competència 
autonòmica— són l’instrument mitjan-
çant el qual s’organitzen i distribueixen 

les compensacions econòmiques per 
l’execució de pràctiques agroambien-
tals associades al cultiu, corresponents 
igualment al segon pilar de la Política 
Agrària Comú (PAC). 

La complexitat del cultiu de l’arròs, la 
variabilitat de circumstàncies que con-
dicionen les alternatives de gestió de 
la palla, juntament amb la superposició 
d’interessos entre els diferents agents 
que viuen, treballen, gaudeixen o pro-
tegeixen el Parc Natural de l’Albufera, 
suposa tot un repte a l’hora d’aproxi-
mar-se a solucions viables i desitjables 
per a eliminar o utilitzar la palla genera-
da després de la collita.

CRISTINA GALIANA

El Banc de Palla d’arròs de l’Albufe-
ra és una iniciativa empresa en 2013 
per les organitzacions Acció Ecologis-
ta-Agró i l’Aixada com Eixida. Des de lla-
vors, l’objectiu és facilitar l’accés a la pa-
lla d’arròs a tots els projectes i usuaris 
que vulguen utilitzar este recurs, emba-
lat principalment en bales xicotetes que 
permeten usos versàtils. Este projec-
te està destinat a usuaris que no dispo-
sen de logística suficient com per a tre-
ballar amb bales redones grans com les 
que ofereix el Consell Agrari de l’Ajun-
tament de València. Durant les succes-
sives edicions, s’ha demostrat que són 
molts els usuaris de bales xicotetes i 

que, encara que el volum no és compa-
rable amb el que es pot gestionar mit-
jançant l’empacament de bales grans, 
és important dinamitzar i satisfer esta 
demanda.

L’ús de la palla en embalatge de pro-
ductes, encoixinat de terres, producció 
de pinso, bioconstrucció i compostat-
ge revela el seu enorme potencial com a 
recurs substitutiu d’altres materials més 
contaminants i de producció més costo-
sa, encara que el mercat és encara inci-
pient i enfronta problemes logístics com 
el magatzematge, la recollida en condi-
cions òptimes per al seu posterior ús o 
la disponibilitat contínua en el temps.

Mentre la Política Agrària Comú per 
al període 2021-2027 es troba en les úl-
times negociacions, la gestió de la palla 
de l’arròs es converteix en un tema cen-
tral dins del debat sobre les ajudes agro-
ambientals al cultiu de l’arròs. En octu-
bre de 2020, la Conselleria anunciava el 
seu compromís de prorrogar les ajudes 
actuals a l’espera de les modificacions 
que pogueren derivar-se de la nova PAC.

En este context, la Conselleria va acor-
dar en 2018 un pla per a la gestió de la 
palla de l’arròs per al període 2018-2021, 
en el qual es posava de manifest la in-
tenció de reduir les cremes, posant l’ac-
cent en la conveniència de considerar la 
palla un recurs i no un residu. Així es va 
decidir la divisió de l’Albufera en dues 
zones, l’A i la B, en les quals, en anys al-
terns, es podria retirar o cremar la palla. 
Quasi de manera simultània, l’Ajunta-
ment de València, mitjançant el Consell 

Agrari, s’embarcava en el repte de pla-
nificar la gestió de la palla d´arròs en les 
vora 480 hectàrees de camps d’arròs de 
la seua competència. 

Com diem, tot això s’emmarca dins de 
la PAC, l’eina europea dirigida al mante-
niment de la producció agrària i, com-
plementàriament, al manteniment i mi-
llora del medi ambient mitjançant el 
programa FEADER, el qual es desenvo-
lupa al territori valencià mitjançant les 
ajudes agroambientals incloses en els 
Plans de Desenvolupament Rural (PDR). 
Les mesures del PDR estan orientades 
a la compensació de bones pràctiques 
agrícoles de gestió dels agroecosiste-
mes, pràctiques que garanteixen la pro-
visió de serveis com l’aigua i l’aire nets, 
la protecció de la fertilitat dels sòls o la 
conservació de la fauna amenaçada. 

Paral·lelament, la Unió Europea finan-
ça projectes relacionats amb el medi 

ambient, la conservació de la naturalesa 
i el clima a través del Programa LIFE des 
de 1992. Entre estos projectes, alguns 
s’han dirigit a l’estudi de la viabilitat de 
propostes innovadores en la gestió de la 
palla de l’arròs. En esta categoria es tro-
ben projectes com el LIFE Biocompost 
(2001-2004), mitjançant el qual l’Ajunta-
ment de València va adquirir tres empa-
cadores; el LIFE EcoRice (2004-2006), en 
el qual es va estudiar la valorització de 
les restes de cultiu d’arròs, i el LIFE Low-
CarbonFeed (2018-2020), mitjançant el 
qual s’ha volgut avaluar i donar viabi-
litat a l’ús circular de la palla i les res-
tes de poda de cítrics com a pinso per al 
bestiar caprí, i dins del qual es va elabo-
rar el «Pla de gestió de la palla d’arròs 
en el municipi de València» (2019).

C.G.

Obrint finestres: 
la qüestió de la palla

 L’empacament:
de residu a recurs

La política agrària i la palla: 
una relació complexa
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El repte de la 
gestió integral 
a València

—Quin ha sigut l’objectiu del treball?
—N. Castellanos: L’objectiu era trobar 
elements de consens que transcendiren 
la simple polarització entre «crema sí i 
crema no». Perquè, de la mateixa ma-
nera que no es pot arreplegar tota la pa-
lla a tots els llocs i tots els anys, tampoc 
es pot cremar d’una manera generalitza-
da. Calia afrontar un debat amb tots els 
matisos per a vore que la qüestió de la 
gestió de la palla no està tan polaritzada 
com sembla. En general, l’agricultor diu: 
«Preferisc la crema, però no dic que no a 
arreplegar la palla si hi haguera una lo-
gística». La realitat demostra que és im-
possible triar mesures úniques que res-
ponguen amb un impacte positiu a totes 
les situacions.

—Com vèncer esta polarització?
—L. Moreno: L’existència de discursos 
enfrontats entre sectors sobre l’impacte 
d’unes i altres mesures és palesa. I estes 
diferències enrocades difi culten l’adop-
ció de solucions consensuades. En este 
sentit, l’avaluació contínua de les con-
seqüències positives i negatives de les 
mesures de gestió de la palla és clau 
pel que fa a les seues implicacions am-
bientals, agronòmiques i socials. Conèi-
xer-les facilitaria la seua aplicació i ac-
ceptació.

—Quines són les claus d’un pla de ges-
tió integral per a la palla d’arròs en l’Al-
bufera?
—L. M.: Un bon pla de gestió de la pa-
lla necessita avaluació, seguiment i co-
ordinació. La divisió en zones de cre-
ma és una mesura per a contentar a 
qui la demanda i res més. El fet de fer 
un pla basat en una suposada excepci-
onalitat fi tosanitària implicaria un se-
guiment que no es fa. Encara més, si la 
crema fóra la solució a un problema fi -
tosanitari en una parcel·la, s’haurien de 
fer estudis i analítiques que determina-
ren en quins camps s’hauria de cremar. 
Fins i tot s’hauria d’obligar. Això no té 
res a vore amb una divisió arbitrària de 
zones alternes. Una bona gestió, un bon 
pla hauria de reconèixer que hi ha dife-
rències entre unes zones i altres i actuar 
en conseqüència.

—N. C.: El més just, encara que també 
més complex, seria la rotació de mesu-
res, per a no generar greuge entre 
zones. Però, això podria difi cultar la 
gestió. Un bon pla de gestió hauria de 
considerar prioritats «multicriteri» de 
les parcel·les. Nosaltres, per exemple, 
hem valorat tècnicament quines mesu-
res eren més benefi cioses i hem pre-
sentat un diagrama per a triar la millor 
alternativa. I, encara que és complex, la 
seua implementació és factible. Seria 
convenient disposar d’un ampli ven-
tall de mesures recomanades segons 
les diferents zones i els diferents con-
dicionants als quals estes s’enfronten 
cada campanya, i a partir d’elles, pri-
oritzar-les, combinar-les i fer rotacions 
entre unes i altres.

—Com s’hauria de revisar el PDR?
—N. C.: El nou PDR ha de proposar me-
sures que complisquen efectivament 
els objectius agroambientals propo-
sats. Un dels problemes és que el PDR 
actual no contempla una valoració eco-
nòmica diferenciada per zones quan és 
evident que les zones baixes tenen ma-
jors difi cultats per a aplicar les matei-
xes mesures. És necessari que les com- pensacions siguen justes, de manera 

que les persones agricultores puguen 
triar entre diferents pràctiques sen-
se que en això intervinga la motivació 
econòmica.

—Com està funcionant el banc de pa-
lla? Hi ha mercat?
—L. M.: El banc de palla distribueix 
palla gratuïtament, ja que fins ara 
s’arreplega amb subvenció pública. 
Cada vegada hi ha més demanda, i 
encara podria haver-hi molta més si 
funcionara millor la logística, amb es-
pais de magatzematge i una major 
disponibilitat de la palla en diferents 
formats. Enguany, per exemple, la pa-
lla s’ha banyat i no compleix els re-
queriments tècnics per al seu ús en bi-
oconstrucció.

També caldria dinamitzar la deman-
da mitjançant la promoció i la cerca 
de nous usos i usuaris. Ara, esta de-
manda prové de l’agricultura i la ra-
maderia. Cada vegada es demana més 
palla per a fer encoixinat, sobretot per 
a fruiteres, i per a cultius ecològics; 
però també es fan sol·licituds des de 
l’agricultura convencional. Una altra 
opció molt interessant és la d’utilitzar 
la palla en substitució dels plàstics, 
la qual cosa requeriria una campanya 
d’informació.

C.G.

Dins del projecte europeu Life LowCarbonFeed 2018-2020, 
Natalia Castellanos, Lucía Moreno i Alba Herrero han ela-
borat el Pla de gestió de la palla d’arròs en el municipi de 
València (2019), el qual abasta l’àrea d’actuació del Con-
sell Agrari a l’Albufera. Este treball aborda la qüestió des 
d’una òptica integral que contempla tots els agents involu-
crats i les diferents problemàtiques. Castellanos i Moreno 
ens han parlat dels reptes que hi ha per davant.

Figas Galiana
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Obituari: L’arrossar al 
nord de València

Dues imatges de 1956 i 2020, respectivament, on s’aprecia la transformació d’hortes i marjals en polígons industrials, infraestructures viàries i 
urbanitzacions residencials. El poble que es veu en el terç de l’esquerra de les imatges és Massalfassar. En la imatge més recent, es veu part del 
Polígon Industrial del Mediterrani i la urbanització de la platja de la Pobla de Farnals. Destaca també la renaturalització de l’antiga marjal arros-
sera de Massamagrell i de Rafalell i Vistabella. Font: Comparador cartogràfic de l’Institut Cartogràfic Valencià (Generalitat Valenciana).

El cultiu de l’arròs en terres valencianes 
s’estén sobre una superfície de poc més 
de 15.000 hectàrees, localitzades quasi 
íntegrament en l’àmbit del Parc Natural 
de l’Albufera. Altres indrets menors se 
situen a la Ribera Alta, la Marina Alta i 
la Plana Baixa. La màxima ocupació a la 
província de València degué correspon-
dre’s amb les quasi 31.000 hectàrees dels 
anys vint del passat segle. En 1952, l’ex-
tensió de l’arrossar s’estimava en unes 
27.000 hectàrees.

La comparació entre les superfíci-
es de mitjan segle XX i les d’ara ens 
parla de la persistència del cultiu en 
algunes zones, com la Ribera Baixa i 
l’Horta Sud-València, i de la pràctica 
desaparició del cultiu a la resta de les 
comarques valencianes. Han desapare-
gut els arrossars allunyats de la costa 
—la Ribera Alta, la Costera i la Canal de 
Navarrés—, la inundació dels quals era 
artificial, aquells espais que Cavanilles 

denominava «terrenos pantanosos por 
el arte», i roman part dels més pròxims 
a la costa, assentats sobre terrenys na-
turalment pantanosos, sobre els quals 
tan sols el cultiu arrosser era possible. 
També, per causes diverses, han des-
aparegut els arrossars de la Safor, el 
Camp de Morvedre i l’Horta Nord.

 
 Entre el Carraixet i 
el Palància
Fins a principis de la dècada dels se-

tanta, entre Albuixec i Sagunt, els es-
pais agrícoles costaners, abans marjals 
naturals, van estar ocupats per un se-
guit de parcel·les dedicades al cultiu ar-
rosser. L’arrossar es localitzava a la cua 
dels sistemes de reg tradicionals de 
les hortes, dels recursos hídrics de les 
quals s’hi beneficiava juntament amb 
els autòctons provinents d’ullals, fonts, 
sénies i motors. El cultiu era el tradicio-
nal, amb una primera fase de planter en 

hortes pròximes i una segona localitza-
ció, després del trasplantament, en els 
terrenys definitius de les marjals pròxi-
mes a la mar.

A mitjan segle XX, l’extensió de l’ar-
rossar entre el barranc del Carraixet i 
el riu Palància superava les 1.100 hec-
tàrees. En poc de temps, entre els anys 
cinquanta i els setanta, la superfície 
d’arrossar es va reduir a zero, més rà-
pidament si cap en la dècada de 1965 
a 1975, en un procés que va significar 
també un canvi abrupte de l’ús de la ter-
ra. Les causes van ser diverses. Unes, 
com va succeir a Puçol, relacionades 
amb la falta de rendibilitat del cultiu, la 
qual cosa va portar a la seua transfor-
mació en hortes. Unes altres, lligades 
a un desordenat procés d’urbanització, 
conseqüència de la florent demanda de 
sòl destinat a construir segones residèn-
cies i assentar les indústries i serveis ex-
pulsats de la ciutat.

L’autopista de la costa i 
la febre constructora
En este canvi d’usos del sòl, va ser 

determinant la creació de l’accés nord 
per carretera a la ciutat de València. No 
obstant això, tot i que coincideix en el 
temps, la desaparició de l’arrossar entre 
Puçol i Sagunt, la coneguda com a Marjal 
dels Moros, s’associa més aviat al procés 
d’industrialització de Sagunt iniciat a les 
albors del segle XX amb la construcció 
dels Altos Hornos.

La construcció de l’autopista de Barce-
lona, inaugurada en 1972, va ser el prin-
cipi de la fi. Esta vegada, el secular pai-
satge de marjals, la resiliència del qual 
s’havia posat a prova durant centúries, 
no va poder superar l’afronta.

Tot va succeir amb gran rapidesa. En 
febrer de 1966, l’Ajuntament de la Pobla 
de Farnals va arribar a l’acord de prohibir 
el cultiu de l’arròs degut a les dificultats 
de convivència amb l’activitat urbanística. 
En juliol de 1971, Albuixec va declarar el 
canvi d’ús dels arrossars en zona indus-
trial per a possibilitar la conversió en el 
Polígon Industrial del Mediterrani. Abans, 
en 1967, ja havia iniciat un caòtic canvi en 
l’ús del sòl amb la construcció d’una gran 
planta de producció de cervesa. L’arròs va 
anar cedint terreny també front a la cons-
trucció de residències estiuenques a les 
platges. I, a Puçol, encara als anys seixan-
ta, es va iniciar un procés de concentració 
parcel·lària que va afectar la marjal arros-
sera, la qual es va transformar en horta.

Molt més tard, la renaturalització con-
seqüent a la implantació de mesures de 
protecció ambiental ha afavorit cert grau 
de conservació dels espais d’arrossars 
de Massamagrell, Rafalell i Vistavella i 
la Marjal dels Moros, però la dedicació 
tradicional agrícola va desaparèixer a fa-
vor de l’interès per la conservació de la 
naturalesa.

Els camins de la marjal
Al rerefons del procés de canvi radi-

cal que els espais de l’arrossar van ex-
perimentar des dels anys seixanta, es 
troba l’acció que sobre ells han tingut 
les infraestructures viàries. Abans d’es-
tes dates, la comunicació de la marjal 
amb els pobles era penosa. Els vells 
«camins de la mar», tortuosos i polso-
sos, i els «camins travessers» que en-
llaçaven els uns i els altres, dibuixaven 
una xarxa d’utilitat exclusivament local 
i agrícola.

Des de 1862, els arrossars estaven 
creuats per una infraestructura quasi 
invisible, el Ferrocarril del Grao a las 
Canteras de El Puig, la qual, per la seua 
específica utilitat, va exercir poca inci-
dència, paisatgística i econòmica, so-
bre l’espai que travessava. Com dèiem, 
va ser l’autovia d’accés nord a València 
la infraestructura que causaria major 
afecció en la transformació del paisat-
ge. Construïda sobre el vell traçat del 
ferrocarril de les pedreres, l’autovia 
va propiciar el canvi d’ús del sòl en la 
mesura en què va possibilitar un accés 
ràpid i còmode als espais de la marjal.

VICENT SALES
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Pradera de caròfits a la mallada del Dossel, en Cullera (Foto: Eric Puche).

El Parc Natural de l’Albufera de Va-
lència alberga un complex entramat de 
diferents ecosistemes aquàtics. Així, 
trobem el nucli del parc, que és la lla-
cuna central, xicotetes masses d’aigua 
permanents o temporals al recer del 
cordó dunar anomenades mallades, 
surgències d’aigua subterrània anome-
nades ullals i tot un sistema artificial de 
canals de regadiu entre els camps de 
cultiu de l’arròs. En tot aquest conjunt 
heterogeni de sistemes vertebrats per la 
presència d’aigua, la desitjada presèn-
cia de vegetació submergida determina 
de forma fonamental la salut de tot el 
sistema. D’aquesta forma, i com si d’un 
complex edifici es tractara, els diferents 
ecosistemes aquàtics serien els arcs que 
integren i donen forma al parc natural, 
mentre que la vegetació submergida 
hauria de ser la clau de volta que sus-
tenta tot el conjunt i permet el seu ade-
quat funcionament.

Petjades del passat
Fins a les darreries dels anys seixan-

ta, els diferents sistemes aquàtics del 
parc tenien els fons coberts per den-
ses i saludables praderes de vegetació 
submergida, en molts casos domina-
des per caròfits (comunament cone-
guts com asprella; Prósper 1910). Estes 
praderes complien múltiples funcions 
que permetien el manteniment d’una 
bona qualitat de l’aigua, facilitant que 
la quantitat de microalgues i nutrients 
a l’aigua es trobara en nivells baixos; 
també servien d’aliment a les aus 
aquàtiques, i de refugi per a diversos 
organismes aquàtics que vivien entre 

estes praderes. A més, fruit de la seua 
activitat reproductiva, estes praderes 
generaren al sediment un ric banc 
d’oòspores (així s’anomenen les «lla-
vors» dels caròfits). Estes llavors tenen 
la capacitat de romandre en repòs fins 
que es donen les condicions favora-
bles per a germinar i suposen autèn-
tiques petjades del passat. Mitjançant 
l’estudi de les oòspores trobades a ca-
pes profundes del sediment de la lla-
cuna del parc, s’ha pogut retrocedir en 
el temps i conèixer la gran diversitat 
vegetal de la qual va gaudir l’Albufera 
fins fa seixanta anys: més de deu espè-
cies diferents de caròfits! (Rodrigo et 
al. 2009), així com saber que algunes 
d’estes oòspores encara podrien ger-
minar sota condicions adequades pel 
que fa a la qualitat de l’aigua (Rodrigo 
i Alonso-Guillén 2013).

Restes al present
Com és ben sabut, el procés d’eutrofit-

zació que pateix l’Albufera des dels anys 
seixanta va acabar dràsticament amb 
la vegetació submergida de la llacuna 
(Dafauce 1975). Actualment la llacuna en-
cara es troba en un estat altament eutrò-
fic i la vegetació submergida es limita a 
unes xicotetes praderes d’espècies d’an-
giospermes que toleren aigües eutròfi-
ques (fonamentalment dels gèneres My-
riophyllum i Ceratophyllum) recentment 
aparegudes. Aquest fet evidencia els de-
sitjats signes de recuperació de la llacu-
na, encara que falta molt per aconseguir 
l’estat del passat. D’altra banda, la bona 
gestió al parc i els projectes de restaura-
ció efectuats per a recuperar les mallades 
i els ullals, han fet que aquests sistemes 
hagen recuperat part de les tan impor-
tants praderes submergides i haja millo-

La vegetació submergida, clau de 
volta per als ecosistemes aquàtics

rat la qualitat de les aigües. La major part 
d’eixa vegetació procedeix dels bancs de 
llavors d’aquests sistemes, representant, 
doncs, el present d’un passat saludable.

Previsions per al futur
Parlar del futur en ecologia implica par-

lar de canvi climàtic. Més encara quan 
es tracta d’ecosistemes aquàtics somers, 
com els que formen el Parc Natural de 
l’Albufera de València. Aquests sistemes 
son molt vulnerables front a l’actual canvi 
climàtic i gran part d’aquesta vulnerabi-
litat es deu a l’efecte que tindrà sobre la 
vegetació submergida. L’augment de la 
temperatura fa que hi haja més evapora-
ció d’aigua i, per tant, que aquesta es con-
centre en nutrients, i que les dosis de radi-
ació ultraviolada subaquàtica que arriben 
a una certa fondària siguen més elevades. 
Experimentalment, s’ha pogut demostrar 
que la vegetació submergida (concreta-
ment els caròfits) es veuen molt negati-
vament afectats per aquesta concatenació 
de canvis en l’ambient (Rojo et al. 2019). 
I, per tant, el seu perjudici es transmet a 
tota la comunitat aquàtica que l’envolta i 
al funcionament de tot el sistema (Puche 
et al. 2019). Tota aquesta experimentació 
sobre la vegetació submergida i la seua 
resposta front al canvi climàtic és, doncs, 
necessària per tal d’entendre possibles 
causes de la nova desaparició o la falta de 
recuperació de la vegetació, i pronosticar 
com reaccionarà davant els actuals i futurs 
canvis ambientals. Amb aquesta idea en 
ment, el grup d’Ecologia Integrativa de 
l’Institut Cavanilles de Biodiversitat i Bio-
logia Evolutiva amb ajuda de l’equip del 
parc i, especialment, del de l’àrea de reser-
va del Tancat de la Pipa, porten més d’una 
dècada estudiant els caròfits a través d’ex-
periments tant al laboratori com al camp.

 Integrant passat, present  
i futur
L’evolució de la vegetació submergida 

al Parc Natural de l’Albufera de València 
ha determinat l’estat i el funcionament 
de tot aquest conjunt. Així doncs, ba-
sant-se en els romanents de la vegeta-
ció aquàtica al sediment dels diferents 
sistemes del parc, en els coneixements 
adquirits dels experiments duts a terme 
amb aquests organismes en un context 
de canvi climàtic, i a través de plans de 
gestió i restauració, s’han de centrar es-
forços per tal de recuperar, protegir i re-
forçar estes praderes submergides, una 
autèntica clau de volta indispensable per 
sustentar aquests sistemes aquàtics tan 
valuosos com amenaçats.

ERIC PUCHE,  
MARÍA A. RODRIGO  
I CARMEN ROJO

Fins als anys seixanta, 
els sistemes aquàtics 

del parc tenien els fons 
coberts per denses i 
saludables praderes de 
vegetació submergida

Esquema de les funcions de la vegetació 
submergida en un ecosistema aquàtic.
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El passat 13 de novembre, la Junta 
de Govern de l’Ajuntament de Valèn-
cia va aprovar el projecte d’intervenció 
en la Casa Forestal del Saler. El regidor 
de Devesa-Albufera, Sergi Campillo, va 
destacar que «la Casa Forestal consti-
tueix un valuós element patrimonial 
que ha de ser gaudit per tots els veïns 
i veïnes de València, especialment els 
dels Pobles del Sud, així com dels vi-
sitants». Campillo va explicar que esta 
adequació preveu condicionar la pri-
mera planta per a la realització d’expo-
sicions temporals així com preparar la 
terrassa per a actes divulgatius i cultu-
rals a l’aire lliure, sempre respectant la 
protecció mediambiental de l’entorn.

Situada al bell mig del bosc, prop 
dels muntanyars de la platja del Saler, 
la Casa Forestal és una edificació de 
les primeries dels segle XX, constru-
ïda en 1920 en un moment en què la 
Devesa i l’Albufera eren encara propie-
tat de l’Estat, tot i que feia ja una dèca-
da que el Congrés dels Diputats havia 
aprovat el traspàs d’esta antiga posses-
sió reial a la ciutat de València en juny 
de 1911. Una vegada formalitzada esta 
cessió en 1927, amb rúbrica del rei Al-
fons XIII, per la qual es va pagar poc 
més d’un milió de pessetes — 912.819 
pessetes pel llac de l’Albufera i 151.160 
pel bosc de la Devesa—, la casa per-
tany a l’Ajuntament i està gestionada 
pel Servici de Devesa-Albufera. A l’in-
terior i exterior hi ha elements ceràmics 
de gran interès, com la valuosa repre-
sentació de la llegenda de la serp de la 
Sanxa i el pastor.

 Un espai per a la 
ciutadania
Fins ara ha tingut un ús semipúblic, 

atès que la part de l’edificació més sig-
nificativa, la «casa gran», ha estat tra-
dicionalment un espai estrictament 
associat al protocol municipal. Ara, 
l’objectiu és obrir la Casa Forestal a tota 
la ciutadania i els visitants del Parc Na-
tural de l’Albufera, «creant un nou re-
curs cultural i social per a la ciutat, es-

pecialment per a la gent del Saler, així 
com de la resta dels Pobles del Sud i 
dels barris i pobles de la ciutat», ha as-
senyalat el regidor.

Amb un pressupost total de licitació 
de 590.835 euros i un termini d’exe-
cució fixat en 12 setmanes, el projec-
te d’intervenció afecta tant l’interior 
com l’exterior de l’edifici. Dins s’intervé 
en la part anomenada casa gran, en la 
qual s’adeqüen les instal·lacions d’il·lu-
minació, climatització, fusteria i reves-
timents, així com els accessos. També 
contempla la recuperació d’elements 
de valor patrimonial. A la part de fora, 
es defineixen amb més precisió els ac-
cessos al recinte i els àmbits d’ús pú-
blic del voltant, s’hi condiciona la zona 
de la porxada, la d’aparcament i les 
entrades, tant la principal com la que 
dóna a la platja.

Després de l’aprovació per part de 
la Junta de Govern Local del projec-
te tècnic, Campillo preveu començar la 
rehabilitació enguany «per a fer de la 
Casa Forestal del Saler un centre de re-
ferència per a la interpretació del bosc 
de la Devesa i per a que els veïns i veï-
nes puguen utilitzar-la com a espai so-
cial i cultural».

L’Ajuntament de València inverteix 600.000 euros en la rehabilitació

La Casa Forestal del Saler celebra cent anys amb l’anunci d’una imminent intervenció que la con-
vertirà en centre d’activitats socials i culturals relacionades amb el poble, la Devesa i l’Albufera. 

L’esplanada exterior ha acollit els darrers anys alguns concerts del festival Amfibi, com el que 
va oferir Jonatan Penalba en juliol de 2018.

> PATRIMONI

El nou somni 
d’un vell edifici
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La llegenda de la Sanxa.

Fotografies corresponents a la intervenció de restauració de la casa en 1958.

Un segle de guàrdia

La Casa Forestal se situa en el bosc 
de la Devesa, entre el poble del Saler 
i la platja. Construïda en 1920, fa jus-
tament cent anys, restaurada en 1958 
i rehabilitada després d’un problema 
d’oxidació dels forjats en 1999, esta al-
queria ha sigut sempre seu de la guar-
deria forestal. Este cos de funcionaris, 
dedicat a la vigilància del bosc i l’es-
tany de l’Albufera, prestava ja este 
servici quan encara la propietat d’es-
tos espais, en mans de l’Ajuntament 
de València des de 1927, corresponia 
a la Corona.

Una vegada recuperada la democrà-
cia a Espanya i constituïda l’Oficina 
Devesa-Albufera, la Casa Forestal va 
acollir les primeres activitats d’educa-
ció ambiental a partir de 1982. L’edifici 
es va condicionar com a «centre d’aco-
lliment del Saler» i es va dotar d’una 
exposició permanent, una sala d’au-
diovisuals i una mostra de ceràmica 
antiga. L’exposició feia referència a la 
història de les intervencions humanes 
en l’Albufera i la Devesa i als recursos 
ecològics de tots dos espais. Grups 
d’escolars i públic en general van vi-
sitar este equipament fins a la seua 
clausura en 1990, moment en què es 
va inaugurar en el Racó de l’Olla el 
centre d’interpretació del Parc Natural 
de l’Albufera.

Des de llavors, dins del conjunt edi-
ficat, l’anomenada casa gran s’ha des-
tinat a menjars i reunions protocol-
làries. Entre 2016 i 2018, l’esplanada 
exterior va acollir alguns concerts i 
projeccions del festival Amfibi. I en les 
construccions annexes se situen les 
dependències de la guarderia forestal, 
la policia local i una brigada de man-
teniment. 

La faula del pastor 
i la serp

Segons la llegenda, la Sanxa era una 
xicoteta serp amiga d’un pastoret, qui 
li oferia llet que munyia en un bol. Les 
gents del lloc es terroritzaven de vore 
la colobra acompanyar el pastor i en-
rotllar-se-li al coll. El jove va estar ab-
sent alguns anys. En tornar, la Sanxa, 
que havia crescut fins a fer-se enorme, 
va reconèixer el seu amic i se li va en-
roscar al cos. L’abraçada va ser tan for-
ta que va asfixiar el pastor.

Ceràmica de llegenda
Els elements de major valor de la casa 

són els diversos panells i paviments de 
ceràmica que es reparteixen dins i fora 
de l’edifici. Destaquen en l’exterior un 
retaule al·legòric de la Puresa datat en 
1780, un panell de la mateixa època que 
representa el drap de la Verónica i les jar-
dineres amb motius gòtics de la façana 
principal. A l’interior, tot el sòl és de cerà-

mica. Hi ha taulells del segle XVII en els 
sòcols, valuoses peces de vaixella, una 
ximenera i una cantirera. El revestiment i 
la decoració de l’escala són obra de José 
Gimeno. I crida l’atenció la solera de rajo-
les de finals del segle XIX la part central 
de la qual il·lustra la rondalla del pastor i 
la serp que Blasco Ibáñez narra en la no-
vel·la Cañas y barro (1902).

l’amfibi
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—A quins reptes s’enfronta primera-
ment l’Albufera?
—El repte primer és millorar la qualitat 
de l’aigua per a revertir la situació d’eu-
tròfia i contaminació: rebaixar els nivells 
de clorofil·la el màxim possible i, amb 
això, recuperar els macròfits i tota la 
cadena tròfica que n’hi havia a principis 
dels anys seixanta. A més, no només és 
una qüestió de qualitat, sinó també de 

quantitat. Hi ha uns recursos hídrics mí-
nims que han d’arribar, fonamentalment 
des del Xúquer, però també des d’altres 
fonts de subministrament. S’ha d’acon-
seguir una renovació d’aigües del llac 
en un quantitat suficient per a garantir 
eixa qualitat. I, sobretot, per a garantir la 
perellonà, una inundació hivernal de la 
marjal el més ampla possible en temps 
i en espai.

—Com a president de la Junta Rectora, 
quins objectius t’has proposat per als 
anys vinents?
—Quan vaig acceptar el nomenament i 
vaig tindre les primeres converses, els 
membres de la Junta Rectora van ma-
nifestar-me que la institució havia servit 
per a ben poc. Així que la primera priori-
tat, compartida per tots, és que la Junta 
funcione com un òrgan de governança i 

que siga eficaç en la missió de resoldre 
conflictes i prendre decisions que influ-
ïsquen en la gestió. Darrere d’això, clar, 
hi ha la intenció finalista de contribuir 
a la millora de la qualitat ambiental i la 
conservació del parc natural. 

—El teu antecessor en el càrrec, Víctor 
Navarro, va dimitir precisament per la 
inacció a la qual al·ludeixes. Com es 
converteix un òrgan inútil en un instru-
ment eficaç?
—Promovent esta funció consultiva. En 
este sentit, un fet que ja s’ha produït és 
la creació de la comissió científica, con-
formada per investigadors de les dues 
universitats públiques i la Catòlica i d’al-
tres centres, perquè assessore la Junta 
en qualsevol qüestió o debat que puga 
sorgir. La següent comesa serà elaborar 
unes ordenances internes que agilitzen 
el seu funcionament. Però sobretot, 
hem d’enfortir la cogovernança, recons-
truir la confiança entre tots els que for-
men la comunitat albuferenca. 

—Més enllà de la pròpia Junta, quines 
qüestions fonamentals afecten l’Albufe-
ra a curt termini? 
—Hi ha una sèrie d’assumptes que se-
ran crítics en els pròxims mesos, com és 
la redacció dels nous Pla Rector d’Ús i 
Gestió i Pla d’Ordenació dels Recursos 
Naturals. Són les eines bàsiques de ges-
tió. Però també és necessari avançar en 
la resolució del conflicte del maneig de 
la palla de l’arròs, a la qual està dedi-
cant-se una comissió específica des de 
la Conselleria, i sobretot la millora dels 
sanejaments i el Col·lector Oest, la situ-
ació dels quals és la principal responsa-
ble de que l’Albufera encara mantinga 
les aigües opaques pròpies d’una situa-
ció d’eutròfia.

—Amb la millora del sanejament, tor-
nem a la qüestió principal: la qualitat de 
l’aigua.
—Per al sanejament, la posada en funci-
onament dels tancs de tempesta associ-
ats al Col·lector Oest és clau. Esta inter-
venció està pendent d’un laudo arbitral 
que s’ha de fallar en gener i que perme-
tria iniciar unes obres fonamentals per 
a evitar l’arribada d’aigües residuals en 
moments de pluja. Este seria el primer 
pas, però el segon i més important és 
solucionar els problemes del mateix 
Col·lector Oest, de manera que l’Albu-
fera quede completament aïllada dels 
sanejaments urbans. Em consta que la 
Direcció General de l’Aigua ha elaborat 
un estudi que marcaria el full de ruta 
d’inversions pendents en esta direcció. 
Estes obres, que en breu es presentaran 
a la Junta Rectora, s’haurien d’executar 
amb una urgència màxima, perquè hem 

Carles Sanchis Ibor
President de la Junta Rectora del Parc Natural de l’Albufera

«L’arròs no pot subsistir sense el 
Parc Natural i el Parc Natural no 
pot subsistir sense l’arròs»
El mes de febrer passat va ser designat pel Ple del Consell president de la Junta Rectora del Parc 
Natural de l’Albufera, una elecció que respon a una trajectòria de molts anys dedicats a l’estudi 
de l’Albufera i el compromís amb la seua protecció. Carles Sanchis Ibor és doctor en Geografia i 
professor associat de la Universitat de València, tècnic d’investigació del Centre Valencià d’Estu-
dis del Reg de la Universitat Politècnica, i patró i membre fundador de la Fundació Assut. El seu 
interès per l’Albufera es remunta a la primera meitat dels anys noranta, temps en què va realitzar 
la tesi doctoral, un treball que mostrava al detall la relació que hi ha hagut entre els canvis his-
tòrics en el sistema de reg i l’evolució de l’ecosistema de l’aiguamoll. Mai des de llavors no ha 
deixat d’aprofundir en la complexa realitat d’este territori.

«La solució està clara 
i suscita un consens 
absolut. No podem 

tolerar que continue 
arribant aigua de 

claveguera a l’Albufera»

> ENTREVISTA
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perdut una dècada d’inversions, de re-
sultes fonamentalment de l’oblit inver-
sor del govern central.

—Sembla des de fa temps que estiga 
tot a punt per a mamprendre la recupe-
ració de l’Albufera, la qual se sap facti-
ble, però no hi ha manera de superar el 
darrer entrebanc.
—El darrer entrebanc ha sigut la falta 
d’inversió des de la crisi econòmica de 
2008. La solució està clara i suscita un 
consens absolut entre tots els implicats. 
No podem tolerar que continue arribant 
aigua de claveguera a l’Albufera, i per 
a això necessitem la implicació coordi-
nada de totes les administracions, des 
dels municipis fins al govern central, 
passant per la Generalitat. Si les obres 
es posen en marxa i rebem una apor-
tació continuada dels sistemes fluvials 
que alimenten l’Albufera, l’ecosistema 
activarà processos espontanis de recu-
peració, com ha passat amb l’asprella 
que ha tornat al llac fa cinc anys després 
de quaranta d’absència. 

—Hi ha consens en què l’objectiu és 
recuperar la qualitat de l’aigua, tornar 
a la situació anterior al procés de con-
taminació dels anys seixanta. Es pot 
plantejar la recuperació de l’Albufera 
sobre la realitat que hem conegut fins 
ara o deuríem d’acceptar alguns canvis 
probables?
—Els ecosistemes no són elements fòs-
sils, i insistir en la recuperació d’una si-
tuació concreta de l’Albufera, d’un perí-
ode determinat, és il·lusori. La imatge 
concreta de l’Albufera dels anys seixan-
ta no pot tornar, per exemple, perquè 
han canviat moltes coses al seu voltant. 
Han canviat la societat, les infraestruc-
tures, el balanç hídric, el clima... En con-
seqüència, podrem tindre una Albufera 
amb una bona qualitat ecològica, que 
és l’objectiu realitzable amb què conclo-
ïa l’estudi de Mondría i Cifres de 2004, 
però no la mateixa dels anys seixanta. 
Tenim, com es diu en restauració, una 
imatge de referència per a un ecosis-
tema, però això no vol dir que hàgem 
d’anar estrictament a eixa situació, per-
què han canviat moltes coses en la nos-
tra societat i en el nostre territori. A més, 
tenim per davant el repte gegantí de la 
pujada del nivell de la mar associada als 
processos de canvi climàtic.

—Respecte a esta amenaça de la sali-
nització, potser algun dia la imatge de 
referència siga una Albufera d’aigües 
salobres com la que vam tindre a l’Edat 
Mitjana? 
—D’ací a vint anys començarà a fer-se 
més present el risc de salinització. Bé, 
millor que de risc, parlem de canvi. L’Al-

bufera evolucionarà presumiblement 
cap a un ecosistema amb una salinitat 
més elevada, en un procés associat a la 
pujada del nivell marí. I açò començarà 
a percebre’s en els tancats i en la regres-
sió més marcada de la línia de costa... 
Una vegada solucionem els problemes 
de qualitat ambiental, este serà el prin-
cipal desafiament. Caldrà adaptar-se al 
nou escenari climàtic. I potser ens vo-
rem forçats a canviar la imatge de refe-
rència de la qual parlàvem adés. Treba-
llar als ecosistemes, i singularment en 
contextos canviants com el que tenim 
per davant, exigeix esforços d’adapta-
ció, que són més savis que els de resis-
tència. Hem de passar d’un model de 
domini i domesticació de la naturalesa 
a un altre d’adaptació.

—En este sentit, el control dels nivells 
del lluent ja no està en mans de la Junta 
de Desagüe. Ara els gestiona la Conse-
lleria per dictat de la Fiscalia. Com veus 
esta situació?
—Sempre he dit que és lamentable 
que l’administració judicial haja d’in-
tervindre en l’Albufera. És un indicador 
de fracàs col·lectiu. Pense que el con-
flicte podria haver-se evitat obrint una 
institució històrica com és la Junta de 
Desagüe a altres membres, com ara 
per exemple els pescadors, entre d’al-
tres. Hauria sigut preferible negociar i 
cogovernar, de la mà també de les ad-
ministracions. La qüestió dels nivells és 
a més molt complexa, i la norma vigent 
té algunes rigideses que podrien millo-
rar-se. La natura té uns ritmes i unes 
resiliències que no entenen de reso-
lucions judicials, no funciona al dictat 
dels papers.

—Abans t’has referit als canvis socials. 
És un fet que la pressió de l’ús recre-
atiu està creixent, particularment a la 
Devesa.
—Hi ha la prova de les multitudinàries 
postes de sol al mirador del Pujol, del 

trànsit creixent de ciclistes i corredors 
per la Devesa, lògic tenint en compte 
que tenim València a un quart d’hora. 
Ací la clau serà regenerar el corredor 
anterior a la Devesa, al nord, per a que 
n’hi haja llocs atractius per a detindre’s 
abans. Potser abans que plantejar me-
sures dissuasives que poden ser molt 
conflictives, caldria pensar en regene-
rar i adequar per a ús públic els mun-
tanyars al sud de Pinedo, on ja s’ha 
actuat parcialment i amb èxit, però hi 
queden zones molt degradades. Caldria 
crear espais alternatius a les zones del 
cor de la Devesa.

—En alguna ocasió has dit que reconèi-
xer la complexitat de l’Albufera podria 
estalviar moltes polèmiques estèrils 
entre els diversos agents socials. És 
possible la conciliació entre activitats 
tan dispars com l’agricultura, la caça, 
la conservació de la biodiversitat i el 
turisme?
—Evidentment és possible, encara que 
depèn de què entenem per conciliació. 
Sempre hi haurà qüestions que gene-
ren conflictes, i per això és interessant 
que disposem no només d’una cultu-
ra de negociació sinó que puguem fer 
efectiva eixa negociació per a resol-
dre els conflictes. Es tracta de crear 
una confiança suficient perquè hi haja 
negociació i que uns i altres puguem 
assumir determinades restriccions res-
pecte dels nostres objectius particulars 
a favor d’un interès comú superior.

—Pel que fa a la gestió, creus que es 
dóna valor per igual als diferents ambi-
ents del parc natural des de l’Adminis-
tració? Té la mateixa importància l’es-
tany de l’Albufera que la marjal? Quin 
és el paper dels arrossers en el context 
del Parc Natural?
—Respecte a la primera qüestió, no es 
pot donar el mateix valor a cada ambi-
ent perquè no tots tenen les mateixes 
necessitats. És com als fills, a tots se’ls 
estima per igual però alguns necessiten 
més ajudes que altres, i estes necessi-
tats van variant amb el temps. Respecte 
a la segona pregunta, és molt important 
que es done l’aliança necessària entre 
el sector arrosser i el sector ambienta-
lista. I encara de vegades, en les reuni-
ons entre arrossers i ecologistes, s’es-
colten discursos de fa trenta o quaranta 
anys que hui no tenen sentit. En estos 
moments l’arròs no pot subsistir sense 
el Parc Natural i el Parc Natural no pot 
subsistir sense l’arrossar. Totes les pos-
sibles disputes van en detriment dels 
dos sectors. I totes les possibles alian-
ces van a favor dels dos sectors.

V.L.

«Tenim per davant el 
repte gegantí de la 
pujada del nivell de 
la mar associada als 
processos de canvi 

climàtic»

«Cal assumir 
determinades 

restriccions respecte 
dels nostres objectius 
particulars a favor d’un 
interès comú superior»

«Hi ha uns recursos 
hídrics mínims 

que han d’arribar, 
fonamentalment des 

del Xúquer»
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> LA FINESTRA DEL SAMARUC

La naturalesa torna 
a les platges

Els veïns i usuaris de les platges de 
l’Albufera han pogut observar des del 
mes de març passat com llargs trams 
del litoral han mantingut les restes ve-
getals aportades per l’onatge dels úl-
tims temporals primaverals, especial-
ment el Glòria. Es tracta d’una imatge 
insòlita que ens trasllada al passat i ens 
convida a pensar que les platges, a més 
de llocs per a l’oci i el descans, són hà-
bitats naturals dels quals depenen per 
a la seua supervivència moltes espèci-

es de fauna i flora; algunes d’elles ame-
naçades.

 La importància de  
mantindre les restes 
de l’onatge
L’exemple més clar és el del corriol ca-

manegre, un au la presència de la qual 
s’ha reduït en l’Albufera de les 120 pare-
lles que se censaven als anys noranta a 
una mitjana de 44 als darrers cinc anys, 
i que ha experimentat un descens equi-

valent a tota la Comunitat Valenciana. 
El declivi del corriol camanegre, el qual 
el situa pròxim a la classificació «en pe-
rill d’extinció» a la Comunitat, està ínti-
mament associat a un ús intensiu de les 
platges, molt especialment a la presèn-
cia de gossos solts i persones passejant 
per la duna. Amb la neteja intensiva de 
les platges, en les quals a soles queda 
arena, no té manera d’ocultar el niu, ni 
els polls tenen oportunitats d’amagar-se 
dels predadors.

 Un projecte pilot de  
recuperació de l’hàbitat
En 2020, amb la implicació dels ajun-

taments de València, Cullera i Sueca i 
del Parc Natural de l’Albufera, s’ha de-
senvolupat un projecte pilot per a la re-
cuperació d’estos hàbitats temporals. 
La iniciativa, desenvolupada per SEO/
BirdLife dins del programa de renatu-
ralització de platges recolzat per la Fun-
dació Bancaixa i Bankia, ha aconseguit 
que, al llarg de 7,6 quilòmetres de plat-
ges, mitjançant una neteja manual poc 
invasiva, s’hagen mantingut moltes 
de les restes aportades per l’onatge. A 
més, el seguiment constant de nius i 
polls ha implicat un major control i res-
pecte de les zones de nidificació.

No obstant això, paradoxalment, el 
període de confinament al qual va obli-

gar l’epidèmia de COVID-19, va resul-
tar especialment negatiu. L’onatge es va 
portar diversos nius instal·lats en plat-
ges alterades pels temporals i la falta 
de tràfec de persones va causar un ma-
jor impacte de predadors naturals com  
gavines i aus rapinyaires. Això va por-
tar a actuar amb urgència per a determi-
nar les àrees de protecció prioritàries. A 
més, en vespres de la conclusió del con-
finament i la volta dels veïns a les plat-
ges, es van instal·lar cartells informatius 
i d’advertiment a fi de preservar i sal-
vaguardar les zones de nidificació amb 
majors amenaces. 

 Usos compatibles amb 
la conservació
Les mesures adoptades han permès 

que, durant la temporada de cria de 2020, 
el litoral de l’Albufera acollira 57 parelles 
de corriol camanegre, una xifra notable-
ment major que la mitjana de 44 parelles 
registrada els darrers cinc anys. Però, el 
més important ha sigut comprovar com 
les restes vegetals han proveït de refugi 
i aliment el corriol, facilitat que nasquen 
més polls i permès que prop de mig cen-
tenar de cries hagen sobreviscut a les pri-
meres quatre setmanes de vida, les més 
crítiques, fins i tot en platges amb una 
alta concurrència d’usuaris. Per tant, les 
mesures han mostrat ser útils en l’objec-
tiu d’aconseguir la compatibilitat entre 
l’ús lúdic de la platja i la seua conserva-
ció com a hàbitat natural.

A causa de l’èxit de les mesures i de 
la col·laboració satisfactòria amb les ad-
ministracions, SEO/BirdLife ja treballa 
amb els ajuntaments de València, Sue-
ca i Cullera a donar continuïtat a la ini-
ciativa per als mesos vinents. Això per-
metrà que un major nombre d’aus joves 
puguen incorporar-se a la població adul-
ta i millorar el futur de l’espècie en el li-
toral valencià.

L’amenaçat corriol camanegre es recupera al litoral 

Les restes mareals que es depositen a 
les platges no han de ser considerats 
sempre fem. Constitueixen el principal 
hàbitat de nidificació d’una de les aus 
més amenaçades d’estos ambients: el 
corriol camanegre.

Els gossos molesten més que les 
persones a les aus litorals. Però 
alguns propietaris de gossos molesten 
més que les seues pròpies mascotes 
#Chorlitejo #albufera

Ací el cartell que degué vore abans de 
pujar a la seua talaia.

Les zones acordonades ajuden a 
conservar els hàbitats dunars i faciliten 
la coexistència entre les aus i l’ús 
recreatiu de les platges. Això només 
funciona si es respecten, clar. Buscar 
cobertura en el mòbil, una bona excusa 
per a pujar-se a la duna?

Miguel Ángel Gómez-Serrano
@GomezSerrano_MA

Ecòleg, sobrevisc atrapat en algun lloc entre l’administració (Generalitat 
Valenciana) i la universitat (professor associat de la @UV_EG). #plovers

PIULADES

Mesures com el manteniment de les restes de vegetació i altres materials depositats a les plat-
ges per l’onatge han permès recuperar l’hàbitat i augmentar la presència del corriol camanegre 
al llarg de més de set quilòmetres de litoral (Foto: María Antón).
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> AUS

Les aus són fidels indicadors de l’es-
tat de salut dels ecosistemes, per la qual 
cosa el seu seguiment representa una 
eina fonamental per avaluar i identificar 
mesures adequades de gestió i amena-
ces sobre poblacions i hàbitats. La ne-
cessitat d’abordar este seguiment amb 
un alt grau de detall implica un ardu tre-
ball que es desenvolupa entre abril i ju-
liol, i ha permès confirmar la nidificació 
de 37 espècies d’aus aquàtiques, el ma-
jor número registrat per a un aiguamoll a 
la Comunitat Valenciana.

Com tots els anys, SEO/BirdLife ha co-
ordinat el seguiment de les aus aquàti-
ques nidificants a l’Albufera, amb la con-
tribució de la Direcció General de Medi 
Natural de la Conselleria d’Agricultura, 
Desenvolupament Rural, Emergència Cli-
màtica i Transició Ecològica, i amb la col-
laboració de l’Ajuntament de València. 

 Un respir per a les garses 
colonials
L’Albufera és un dels aiguamolls més 

importants d’Europa per a la conservació 
de garses colonials, les quals són al seu 
torn un dels principals motius de la pro-
tecció de l’espai. Durant 2020, s’han cen-
sat 2.745 parelles de 7 espècies. Encara 
que molt lluny de les 5.652 parelles re-
gistrades en 2008, esta dada suposa un 
augment respecte a 2019, any en què els 
censos van mostrar unes poblacions pre-
ocupantment baixes i dues espècies, gar-
seta blanca i esplugabous, van marcar el 
seu mínim des de la dècada dels vuitanta.

Generalment, a l’Albufera les garses es 
veuen obligades a retardar la seua repro-
ducció per a acoblar-se al cicle del cultiu 
d’arròs, la qual cosa suposa esperar a la 
inundació dels camps per a la sembra, 
ben entrat el mes de maig. Fins a este 
moment, l’arrossar roman sec. Enguany, 
no obstant això, les pluges registrades a 

la primavera van afavorir una àmplia su-
perfície d’arrossars entollats durant el 
mes d’abril, i van motivar, sense perju-
dici de la collita, l’inici de la reproducció 
d’acord amb els cicles naturals d’estes 
espècies. Amb un aiguamoll funcional, 
garseta blanca, esplugabous, agró blau, 
agró roig i baoret han augmentat el nom-
bre de parelles, i també s’ha incremen-
tat la quantitat de polls volats per niu. A 
més, el picaport, amb 1.300 parelles nidi-
ficants, continua la seua progressió.

Tot i esta lleugera millora, la reducció 
de l’abundància de carranc roig americà 
i la pèrdua de biodiversitat en arrossars i 
anguileres constitueix una gran amenaça 
per a estes espècies, les quals es veuen 
obligades a alimentar-se de preses que 
suposen una aportació energètica me-
nor, com les larves de libèl·lules, i a in-
corporar a la seua dieta preses terrestres. 
Tot això evidencia un empitjorament de 
l’estat de conservació de l’arrossar i su-
posa una urgent crida d’atenció sobre el 
paper dels arrossars com a mantenidors 
de biodiversitat, una funció clau que, a 
més a més, justifica en gran manera les 
ajudes agroambientals al cultiu.

 Els filtres verds, refugis 
d’aus indicadores de 
bona qualitat
Els filtres verds de l’Albufera, els tan-

cats de la Pipa, de Mília i de l’Illa, gràci-
es al seu paper per a millorar la qualitat 
de l’aigua i proveir d’ambients palustres, 
han actuat un any més com a reservoris 
d’aus indicadores de la bona qualitat de 
l’aigua. Per exemple, el Tancat de la Pipa 
ha experimentat una de les millors tem-
porades de cria des de la seua restaura-
ció com a aiguamoll artificial, albergant 
prop de la meitat de parelles de nidifi-
cants de sivert i fotja comuna a l’Albufe-
ra, i les úniques d’ascle i bragat.

 Les aus marines veuen 
minvar les colònies
El Racó de l’Olla alberga a hores d’ara 

la major colònia ibèrica de gavina cap-
negra, amb 690 parelles. Una espècie 
que, atès que depèn de l’aliment que 
troba a les zones de transició entre ar-
rossars, horta i cultius llenyosos del 
perímetre de l’aiguamoll, posa de ma-
nifest la importància de la correcta ges-
tió i conservació d’estos ambients.

L’espai protegit de l’Albufera tam-
bé inclou una franja d’àrea marina que 
s’estén tres quilòmetres davant del li-
toral. Els xatracs d’albufera i becllargs 
que s’alimenten en esta zona són un 
indicador infal·lible del seu estat de 
conservació. El cens de 757 parelles 
del Racó de l’Olla, realitzat pel Ser-
vei de Conservació d’Ambients Aquà-
tics de l’Ajuntament de València, molt 
lluny de les 3.500 parelles que s’esta-
blien fa menys d’una dècada, eviden-
cia un estancament de les seues po-
blacions, degut principalment a la falta 
de recursos en el mar.

En general, els resultats obtinguts 
mostren una Albufera molt allunya-
da del seu potencial. No obstant això, 
les millores observades a curt termi-
ni posen de manifest la importància 
de conservar i gestionar adequada-
ment els hàbitats d’alimentació, espe-
cialment els arrossars, les platges i el 
medi marí. En este sentit, és de vital 
importància el compromís de les ad-
ministracions en l’execució de les me-
sures que permeten assegurar la dis-
ponibilitat de l’aigua en quantitat i 
qualitat que requereixen l’aiguamoll i 
l’àrea marina.

PABLO VERA
SEO/BIRDLIFE

Parelles per espècie

ESCABUSSONS 
Escabussonet - Tachybaptus ruficollis 34
Cabrellot - Podiceps cristatus 18
Escabussó collnegre - Podiceps nigricollis 0

AGRONS  
Vítol - Botaurus stellaris 0
Baoret - Ixobrychus minutus 87
Martinet de nit - Nycticorax nycticorax 122
Esplugabous - Bubulcus ibis 1.086
Oroval - Ardeola ralloides 118
Graseta blanca - Egretta garzetta 887
Agró blanc - Ardea alba 0
Agró blau - Ardea cinerea 398
Agró roig - Ardea purpurea 47

PICATORTS
Picaport - Plegadis falcinellus 1.301

FLAMENCS 
Flamenc - Phoenicopterus roseus 0

ÀNECS 
Tadorna - Tadorna tadorna 328
Ascle - Anas strepera 1
Collverd - Anas platyrhynchos 2.749
Roncadell - Anas querquedula 0
Bragat - Anas clypeata 1
Rosseta - Marmaronetta angustirostris 2
Sivert - Netta rufina 43
Boix - Aythya ferina 16
Roget - Aythya nyroca 0
Ànec capblanc - Oxyura leucocephala 0

RÀL·LIDS 
Rascló - Rallus aquaticus +
Polla d’aigua - Gallinula chloropus +
Gall de canyar - Porphyrio porphyrio 70
Fotja comuna - Fulica atra 61
Fotja banyuda - Fulica cristata 0

LIMÍCOLES 
Camallonga - Himantopus himantopus 1.168
Llesna - Recurvirostra avosetta 37
Torlit - Burhinus oedicnemus 0
Carregada - Glareola pratincola 42
Corriolet - Charadrius dubius 31
Corriol camanegre - Charadrius alexandrinus 63
Judia - Vanellus vanellus 0
Siseta blanca - Actitis hypoleucos 0

GAVINES I XATRACS 
Gavina capnegra - Larus melanocephalus 690
Gavina vulgar - Chroicocephaluss ridibundus 883
Gavina capblanca - Larus genei 6
Gavina corsa - Ichthyaetus audouinii 0
Gavinot mediterrani - Larus michahellis 1
Curroc - Gelochelidon nilotica 866
Xatrac d’albufera - Sterna hirundo 255
Xatrac becllarg - Thalasseus sandvicensis 502
Mongeta - Sterna albifrons 68
Fumarell de galta blanca - Chlydonias hybrida 0
Xatrac elegant - Sterna elegans 1

RAPINYAIRES 
Arpellot cendrós - Circus pygargus 0
Arpellot de marjal - Circus aeruginosus 1

Nidificants 2020

El cens estival evidencia la necessitat 
d’aigua i de gestió de l’hàbitat

l’amfibi
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Seguiment acústic d’aus 
en migració nocturna 
a la Devesa

Agricultors compromesos 
amb la biodiversitat

L’enregistrament dels sons de les aus 
constitueix una manera de gaudir d’elles 
alhora que de millorar el seu coneixe-
ment i contribuir a l’educació, la ciència 
i la conservació. Amb cada vegada més 
adeptes a Europa, resulta una activitat 
particularment interessant en l’àmbit de 
l’Albufera, una de les principals zones de 
presència i migració d’aus del Mediterra-
ni occidental.

Dins del projecte Birding Albufera, web 
científica i divulgativa al voltant de les 
aus de l’Albufera gestionat per la Funda-
ció Assut amb el suport de GA Alimen-
taria, diversos col·laboradors aficionats a 
l’ornitologia han emprès la iniciativa Or-

nit, la qual consisteix en registrar i estu-
diar l’activitat vocal nocturna de les aus 
a la Devesa. El treball, desenvolupat dins 
del projecte col·laboratiu europeu de ci-
ència ciutadana NocMig, se centra en el 
seguiment de dos grups principals: el de 
les aus en vol i migració i el de les aus es-
tacionades.

Una gravació a la setmana
El mètode consisteix a realitzar una 

gravació a la setmana durant tot l’any, 
en una mateixa localització a la Devesa, 
des de la posta a l’eixida del sol —del fi-
nal del crepuscle civil vespertí a l’inici del 
crepuscle matutí—, i analitzar-la preferi-

blement mitjançant una visualització de 
la pista en modo espectrograma.

Mitjançant un programa senzill i ac-
cessible, esta manera de visualització 
a partir de la representació gràfica del 
senyal sonor permet detectar més fàcil-
ment el contingut freqüencial i les vari-
acions de so al llarg de l’enregistrament 
i, per tant, resulta molt útil per a identi-
ficar els reclams i cants de les aus. Es-
te nou projecte de ciència ciutadana, en 
el qual diversos aficionats a l’ornitologia 
participen repartint-se la revisió dels en-
registraments i la identificació dels sons 
registrats, s’associa a alguns projec-
tes col·laboratius similars d’àmbit inter-

nacional, com el ja referit NocMig, ex-
periència centrada en l’enregistrament 
de la migració nocturna de les aus; Xe-
no-Canto, lloc web dedicat a compar-
tir sons d’ocells de tot el món, i Trekte-
llen, plataforma d’allotjament en la qual 
es pot pujar i consultar dades de cen-
sos d’aus migradores de diversos paï-
sos d’Europa.

Dos anys després de posar-se en mar-
xa, el projecte «Arrossars de pas», em-
près per la Fundació Assut amb el suport 
de l’empresa GA Alimentaria i el grup in-
dustrial Nuova Sesac, segueix avant en 
l’objectiu de millorar l’hàbitat per a l’ali-
mentació i el descans de les aus migra-
tòries que recalen en l’Albufera durant la 
major part del temps que dura la campa-
nya de l’arròs.

D’acord amb la Conselleria d’Agricul-
tura, encarregada d’atorgar els permisos 
pertinents, i amb la col·laboració d’agri-
cultors arrossers, com en este cas el culle-
rà Juan Meseguer, la iniciativa passa per 
gestionar i manejar en moments puntuals 
de cada campanya uns pocs arrossars fa-
llits a fi de propiciar unes condicions favo-
rables per a estes aus.

Concretament, es tracta de realitzar una 
sèrie de treballs agrícoles que perme-

ten mantindre la parcel·la de cultiu lliure 
de vegetació i amb aigua, amb un nivell 
d’inundació baix. En l’espès i impenetra-
ble tapís d’arròs en què es converteix la 
major part del Parc Natural de l’Albufera 
durant el cultiu, estes parcel·les fangueja-
des i aclarides i somerament inundades 
constitueixen urgents i valuosos indrets 
de supervivència per a les aus limícoles, 
un nodrit grup d’espècies que busquen 
l’aliment al llim i el fang i entre les quals 
es troben algunes en declivi a Europa, 
com el tètol cuanegre, el redonell i el territ 
picarut. La mesura afavoreix també altres 
ocells aquàtics, com les gavines, garses, 
fumarells, ànecs, picaports i flamencs.

A més, el benefici és doble, ja que amb 
estes labors agrícoles es controla la vege-
tació adventícia que es desenvolupa als 
arrossars fallits i es redueix la presència 
de males herbes durant la campanya se-

güent. Les causes d’estes fallades són di-
verses, relacionades moltes vegades amb 
l’excessiva presència d’esta vegetació no 
desitjada, l’afecció de plagues i malalties 
o situacions meteorològiques adverses.

A una escala global, el projecte pretén 
anar estudiant alguns aspectes de la rela-
ció entre l’arrossar i la migració de les aus 
limícoles; demostrant com mesures am-
bientals i agronòmiques perfectament vi-
ables poden afavorir la diversitat biolò-
gica; recaptant dades que reafirmen la 
ja provada importància que tenen els ar-
rossars com a hàbitats substitutius o com-
plementaris dels aiguamolls naturals, en 
molts casos degradats, i contribuïsquen a 
promoure programes de conservació.

En opinió dels tècnics de la Fundació 
Assut, «el projecte ‘Arrossars de pas’ és 
particularment interessant perquè permet 
conjugar l’activitat agrícola amb la investi-
gació i la conservació, amb la participació 
de la societat i el desenvolupament d’ac-
tivitats de divulgació i comunicació diri-
gides a donar a conèixer la importància 
que té el cultiu de l’arròs en la preservació 
dels valors naturals i culturals d’un territo-
ri com el nostre».

 
 L’Albufera i la migració 
de les aus
En l’Albufera, situada a un lloc on con-

flueixen les rutes migratòries que discor-
ren pel Mediterrani i l’Atlàntic Est, l’arros-
sar facilita la presència permanent d’una 
abundant avifauna aquàtica i és clau per a 
l’alimentació i el descans de milers d’aus 
que es desplacen entre els llocs de nidifi-

> AUS

«Arrossars de pas»

Juan Meseguer, agricultor arrosser, fangueja una parcel·la fallida al terme de Cullera.

cació del centre i nord d’Europa i els d’hi-
vernada a Àfrica. No obstant això, en este 
cas, la intensificació agrària, l’escassetat 
d’hàbitats aquàtics naturals i les molèsti-
es derivades del trànsit de vehicles i per-
sones, entre altres causes, dificulten que 
així siga.

Per tant, la presència d’estos reduïts 
enclavaments inundats i sense vegeta-
ció permet l’arribada d’una gran quanti-
tat d’aus, especialment limícoles, que tro-
ben en estes xicotetes parcel·les l’ambient 
ideal per a descansar i alimentar-se, prin-
cipalment entre els mesos de juliol i octu-
bre. En estos «arrossars de pas», les xi-
fres d’aus registrades arriben a ser molt 
considerables, amb censos per damunt 
dels 500 ocells en un sol camp. Tenint en 
compte que estes aus es van renovant 
contínuament —cada dia nous individus 
arriben i uns altres fan camí—, són mol-
tes, milers, les que es veuen afavorides 
per la mesura.

 
Una simbiosi perfecta
Enguany, s’ha aconseguit manejar 54 

fanecades —4,5 hectàrees— d’arrossars 
a Cullera, camps en els quals el cultiu 
de l’arròs havia fallat —per problemes 
en la germinació, afecció de plagues i 
malalties o un desenvolupament incon-
trolat de males herbes— i que ara, grà-
cies a la col·laboració dels agricultors, 
queden fanguejats, lliures de vegetació 
i amb els nivells d’aigua adequats per a 
estes aus.

La iniciativa evidencia com una activi-
tat agrícola en un medi productiu com un 
arrossar pot afavorir la biodiversitat. La 
simbiosi entre arròs i naturalesa és, en 
este cas, perfecta. Una relació de convi-
vència que permet garantir unes condi-
cions òptimes per a la supervivència de 
moltes espècies d’aus, algunes d’elles 
amenaçades.
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Contracte d’aiguamoll: governança 
participada i inclusiva

Xúquer Viu presenta 76 al·legacions 
als temes importants del Pla Hidrològic

Entre 2018 i 2019, es va desenvolupar 
en l’Albufera el projecte europeu WetNet 
com a experiència pilot per a millorar la 
governança ambiental mitjançant la par-
ticipació voluntària i inclusiva de tots els 
sectors interessats en la gestió de l’aigua.

Tots els grups d’interès van ser convi-
dats a participar en una sèrie de tallers 
que han permès superar vells conflic-
tes, trobar interessos comuns i aconse-
guir consensos. L’experiència va par-
tir d’un Pla d’Acció tendent a millorar 
la governança de l’aigua en l’Albufera 
i potenciar la conservació de la biodi-
versitat de manera compatible amb el 
desenvolupament socioeconòmic. El 
moment culminant va ser la subscrip-
ció del Contracte d’Aiguamoll de l’Al-
bufera el 17 de desembre de 2019.

 Un centre d’informació 
virtual de l’Albufera
A hores d’ara, 18 entitats formen part 

d’esta iniciativa, entre les quals s’inclouen 
administracions, ONG ambientals, agri-

cultors, regants, pescadors, associacions 
promotores de turisme, barquers, hosta-
lers, associacions de veïns i universitats. I 
la quantitat anirà creixent molt probable-
ment. En 2020, malgrat les dificultats deri-

vades de la COVID-19, s’ha avançat en la 
creació d’un centre d’informació virtual de 
l’Albufera i en l’establiment d’un marc de 
comunicació amb les institucions i la Jun-
ta Rectora del Parc Natural.

Abans que es tancara el termini per 
a presentar al·legacions el passat 30 de 
novembre, la plataforma Xúquer Viu va 
presentar un document amb 76 esme-
nes a les qüestions contemplades en 
l’Esquema de Temes Importants del prò-
xim Pla Hidrològic.

El nou Pla Hidrològic de la Demarca-
ció Hidrogràfica del Xúquer s’ha d’apro-
var abans de finals de 2021 i compren-
drà el cicle de 2021 a 2027. Segons ha 
dit la plataforma en la seua web, este 
tercer cicle «té gran importància ja que 
per al 2027 les nostres masses d’aigua 

—rius, aqüífers i zones humides— han 
d’assolir un bon estat ecològic, quan 
ara, a falta de sis anys, resta molt per ar-
ribar a eixe bon estat». En qualsevol cas, 
la plataforma reconeix també «els avan-
ços i bones intencions d’este document 
de Temes Importants».

 Reivindicacions per  
a l’Albufera
Entre les al·legacions presentades, des-

taquem en L’Amfibi les més relacionades 
amb l’Albufera, com ara la d’augmentar 
els actuals cabals ecològics del Xúquer, 
especialment en el curs baix, tant a l’eixi-

> AL DIA

Mitjançant els projectes europeus WetNet i Tune Up, l’Albufera es converteix en objecte i camp 
de treball de diferents experiències de governança participativa. Compatibilitzar la conserva-
ció de la biodiversitat i el desenvolupament socioeconòmic és l’objectiu final. De moment, els 
diferents sectors implicats ja han arribat a alguns consensos i emprés diferents iniciatives a fi 
d’avançar en una millor gestió de l’aigua i, d’altra banda, anticipant-se al nou PRUG, en l’ade-
quació dels usos en l’àrea marina.

Per al nou cicle 2021-2027, la 
plataforma reclama la necessi-
tat d’augmentar els cabals eco-
lògics i recuperar el Xúquer, 
l’Albufera i els aqüífers; des-
tinar els estalvis de la moder-
nització del regadiu a objectius 
ambientals, i no a compensar 
el dèficit d’altres territoris, i de-
clarar la Manxa Oriental com 
a aqüífer en risc i prendre les 
mesures oportunes.

El Xúquer al seu pas per Albalat de la Ribera.

La darrera reunió de les entitats, ce-
lebrada el passat 10 de desembre, ha 
posat en marxa altres accions determi-
nants per al futur de l’aiguamoll; entre 
elles, l’edició d’una guia que permeta 
visibilitzar i donar claredat als procedi-
ments i responsabilitats per a determi-
nades actuacions relatives a la gestió de 
l’aigua i el manteniment de motes, sé-
quies, camins i altres infraestructures.

 Avaluació de les pràctiques 
agroambientals
També s’ha iniciat una avaluació inde-

pendent de les conseqüències de les me-
sures agroambientals, s’estan impulsant 
estratègies d’infraestructura verda i so-
lucions basades en la naturalesa, i s’ha 
emprès una estimació de la viabilitat dels 
dragatges i els efectes del rebliment. A 
més, s’han engegat dos programes d’ús 
públic i desenvolupament local que in-
clouen el sector turístic com a factor de 
dinamització econòmica sota un model 
de desenvolupament sostenible.

Atenent al futur Pla de Gestió de L’Al-
bufera (PRUG), este mateix model de 
governança s’ha posat en marxa en 
l’àmbit marí, en el marc del projecte eu-
ropeu Tune Up. Mitjançant este projec-
te, diferents universitats, fundacions, 
ONG ambientals, clubs nàutics i pesca-
dors col·laboren en trobar el consens 
necessari que done lloc al Pla d’Acció de 
l’àrea marina de l’Albufera. De nou, l’Al-
bufera, les seues gents i la seua biodi-
versitat, constitueixen un model de refe-
rència per a l’aplicació de processos de 
governança.

da de Tous com en els assuts d’Antella, 
Sueca, Cullera i la Marquesa, i escometre 
la restauració del tram baix, des de Tous 
fins a la desembocadura, amb la recupe-
ració de l’espai fluvial. Més directament 
per a l’Albufera, Xúquer Viu demana un 
increment del cabal ecològic «ja que l’ac-
tual és clarament insuficient, sobretot en 
un context de canvi climàtic i de reduc-
ció de les aportacions hídriques». La pla-
taforma proposa augmentar eixos cabals 
fins a 250 hectòmetres cúbics a l’any, dels 
quals una proporció significativa hauria 
de ser aigua de bona qualitat procedent 
directament del Xúquer.

Una altra de les al·legacions té a vore 
amb la millora de la qualitat ambiental de 
l’aiguamoll. Per això, el col·lectiu consi-
dera «prioritàries les actuacions de sane-
jament i depuració, entre elles la del col-
lector oest». Xúquer Viu reclama també 
que «els estalvis hídrics de la modernitza-
ció dels regadius tradicionals de la Ribera 
han de ser destinats per a fins ambientals 
i no per compensar explotacions deficità-
ries d’altres territoris, compensant la pèr-
dua de cabals del riu Xúquer o de l’Albu-
fera, així com per regenerar els aqüífers 
i impedir la intrusió salina en els aqüí-
fers costaners». En este sentint, tenint en 
compte que tant el riu Xúquer com l’Al-
bufera «estan lluny d’assolir el bon estat 
ecològic», la plataforma al·lega que cal 
condicionar qualsevol transvasament del 
Xúquer cap al Vinalopó a la recuperació 
del bon estat del riu i de l’Albufera.

Representants de diferents organitzacions vinculades a l’Albufera posen davant la seu de l’ofi-
cina del Parc Natural després de subscriure el Contracte d’Aiguamoll.
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Els passats 4 i 5 de novembre, es van 
registrar a l’Albufera unes precipitaci-
ons històriques, amb quantitats tan sig-
nificatives com els 524 litres per metre 
quadrat recollits en la Muntanyeta dels 
Sants —472 en només un dia, el 5 de no-
vembre—, els 375 del Mareny de Barra-
quetes, els 335 d’Algemesí, els 283 en el 
Romaní (Sollana), els 422 d’Almussafes 
i els 314 en el Racó de l’Olla.

Les pluges es van concentrar princi-
palment a la matinada i la vesprada del 
5 de novembre, tant a la zona litoral com 
a la conca de drenatge de l’Albufera. Bar-
rancs com el de Picassent i el del Poyo —
també conegut a l’Albufera com barranc 
de Catarroja— van mostrar nivells extra-
ordinaris que puntualment van arribar a 
superar la seua capacitat màxima, des-
bordant-se i inundant gran part dels mu-
nicipis del sud-oest de l’Albufera.

Segons dades de l’Agència Estatal de 
Meteorologia (AEMET), si considerem 
la precipitació màxima registrada en 24 
hores per avaluar l’adversitat d’un tem-
poral, el de novembre de 2020 seria el 
tercer més advers de la sèrie històrica 
per al territori conjunt de les comarques 
de la Ribera Alta i la Ribera Baixa, per 
darrere dels temporals de novembre de 
1987 i octubre de 2000.

Després d’estes jornades, la visió que 
oferia l’aiguamoll era colpidora. Els ni-
vells d’inundació de tota la plana lito-
ral que envolta l’estany, així com la ma-
teixa Albufera, superaven els registrats 
en altres episodis de pluges torrenci-
als pròxims, com els de novembre de 
1983, octubre de 2000 i setembre de 
2009. L’ocurrència d’este tipus de fenò-
mens és habitual al nostre territori, es-
pecialment durant el període tardorenc.

 El paper amortidor 
de l’Albufera
Les inundacions i situacions de plu-

ges torrencials com les d’estos dies 
formen part de la gènesi natural i del 
propi funcionament dels aiguamolls li-
torals. No en va, un dels serveis ambi-
entals que ofereixen estos grans espais 
és precisament el de previndre i mini-

mitzar els danys de les grans avingu-
des i permetre la laminació i el desguàs 
de l’aigua cap a la mar. No obstant això, 
l’elevat nivell d’antropització del medi 
en què ens trobem, amb grans nuclis 
industrials i de població i infraestructu-
res viàries, i amb un sistema de bomba-
ment artificial d’evacuació de l’aigua, 
complica el funcionament de la dinàmi-
ca natural de les inundacions.

A més a més, estes pluges arrosse-
guen, juntament amb els sediments, 
una gran quantitat de materials i resi-
dus inerts acumulats en els barrancs, 
els quals acaben arribant a l’Albufera. 
A això s’afig una notable aportació d’ai-
gües residuals i d’escassa qualitat pro-
vocada pel col·lapse de moltes de les 
infraestructures de sanejament.

Vida en la Devesa
D’altra banda, les mallades de la De-

vesa i del front litoral de l’Albufera es 
veuen beneficiades per estes pluges. 
Durant els mesos següents, estos en-
clavaments tan valuosos recuperen la 
seua biodiversitat. Es tracta d’uns eco-
sistemes temporals que depenen ex-
clusivament de les precipitacions per a 
mantindre aigua i permetre la prolife-
ració de comunitats de plantes i inver-
tebrats aquàtics summament interes-
sants.

Este intens cicle de precipitacions ha 
condicionat l’estat ambiental de l’Albu-
fera i la seua marjal perifèrica durant 
els mesos següents. D’altra banda, eco-
sistemes molt delicats i sensibles, com 
les mates, i les infraestructures agríco-
les associades a l’arròs es van vore ne-
gativament afectades. Amb tot, no hem 
d’oblidar que davant este tipus de pro-
cessos naturals poc es pot fer i que la 
millor opció tal vegada siga la d’accep-
tar i ser conscients del paper que com-
pleixen en la configuració d’un territori 
que, malgrat tot, continua evolucionant 
i canviant.

B.D.

Al tancament de l’edició de L’Amfibi, el 
Grup d’Acció Local Gandia Albufera està 
a l’espera de la resolució de les ajudes 
als 31 projectes, deu d’ells per a la zona 
de l’Albufera, presentats a la convoca-
tòria d’ajudes de 2020. L’objectiu de les 
ajudes és facilitar la realització d’inicia-
tives que responguen a l’Estratègia de 
Desenvolupament Local Pesquer (EDLP), 
una estratègia elaborada mitjançant un 
procés participatiu i públic.

Entre els projectes presentats, destaca 
la proposta de la Comunitat de Pescadors 
del Palmar per a estudiar les opcions de 
substituir els motors de combustió de 
les barques per altres elèctrics, una ini-
ciativa que compta amb la col·laboració 
de la Universitat Politècnica de València. 
En la Comunitat de Pescadors, subratllen 
que es tracte «d’un projecte col·laboratiu 
que pretén des de la societat civil reduir 
la contaminació acústica i de residus de 

l’Albufera i demostra l’interès del col·lec-
tiu de pescadors per impulsar millores 
que beneficien al Parc Natural». Actual-
ment, en l’Albufera hi ha matriculades al 
voltant de mil barques tradicionals amb 
motor de gasoil.

El GALP Gandia Albufera mostra la se-
ua «satisfacció per l’execució i el compli-

ment de l’EDLP, ja que malgrat ser una 
cosa nova, un concepte de treball “de 
baix a dalt” que ha costat enquadrar en 
els procediments de l’Administració, es-
tà donant els seus resultats i permetrà 
que s’executen en esta convocatòria uns 
50 projectes que posen en valor el sector 
pesquer i el patrimoni associat».

Unes pluges històriques

La Comunitat de Pescadors 
del Palmar promou la 
transició a l’ús de motors 
elèctrics en les barques

«Les inundacions i 
situacions de pluges 

torrencials formen part 
de la gènesi natural i 
del propi funcionament 

dels aiguamolls 
litorals»

GALP Gandia Albufera

> AL DIA
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El mes de febrer es compleix un any 
des que la regidora de Patrimoni de 
l’Ajuntament de València, Isabel Loza-
no, va signar l’escriptura de compra-
venda de la Trilladora del Tocaio del 
Palmar. L’Ajuntament va adquirir este 

edifici i el terreny associat de més de 
deu mil metres quadrats per un import 
d’1.558.387,99 euros. L’objectiu, a ban-
da d’obrir l’accés a l’embarcador mu-
nicipal del Palmar, tancat durant molts 
mesos per la falta d’acord amb els pro-

pietaris, era dotar d’usos públics este 
conjunt patrimonial.

Sobre la Trilladora, la regidora de Po-
bles de València, Lucía Beamud, va 
avançar llavors els usos públics que 
l’Ajuntament pretén donar a este gran 
equipament. «Volem convertir la Trilla-
dora en un museu etnològic de l’Albufe-
ra, transformar l’edifici en un centre de 
difusió de la vida i el paisatge d’esta zo-
na humida, de l’horta, de la seua particu-
lar fauna, i, per descomptat, dels veïns i 
veïnes que viuen i cuiden de la nostra Al-
bufera», va dir.

 Un acord de custòdia 
que va donar nova vida 
a l’edifici
El projecte de recuperació i reciclat-

ge de la Trilladora no és nou. Entre 2013 
i 2017, esta idea es va plasmar en un 
acord de custòdia de caràcter patrimo-
nial. En ell, confluïen l’interès dels pro-
pietaris per conservar l’edifici i ade-

quar-lo a nous usos i activitats, i el de la 
Fundació Assut, entitat privada que tre-
balla per la sostenibilitat dels paisatges 
tradicionals de la plana litoral valencia-
na. Mitjançant este acord, es plantejava 
la recuperació d’este edifici històric del 
Palmar i la seua adequació com a centre 
de dinamització social i foment i divul-
gació dels valors culturals i ambientals 
de l’Albufera i l’Horta.

Durant els anys en què va estar en 
marxa, la Trilladora va acollir una ex-
posició permanent d’eines i atifells 
tradicionals de la marjal i de l’horta, i 
moltes activitats culturals de diversa 
índole, dirigides principalment a divul-
gar els valors del territori i fomentar 
el compromís de la societat en la pro-
moció, la recuperació i la conservació 
d’estos paisatges. A través del progra-
ma Cerca, projecte educatiu i divulga-
tiu de la Fundació Assut, a la Trillado-
ra es van organitzar visites d’escolars 
i universitaris, tallers, presentacions, 
festivals culturals, exposicions, con-
certs, projeccions de pel·lícules a l’aire 
lliure, accions de voluntariat, cursos... 
Potser molt prompte la Trilladora del 
Tocaio torne a ser, esta vegada amb 
el suport de l’Ajuntament de València, 
l’espai de propagació de vida i cultura 
que necessiten l’Albufera i, molt espe-
cialment, el poble del Palmar.

N.M.

El passat 4 de desembre, l’Institut Va-
lencià d’Art Modern (IVAM) va acollir la 
presentació d’Orgull d’Horta, un docu-
mental interactiu que combina anima-
ció 3D-web amb peces audiovisuals 
per a retratar en un format innovador 
les conseqüències del creixement ur-

bà descontrolat sobre l’horta i l’Albufe-
ra. L’usuari pot explorar a vista de par-
dal l’àrea metropolitana de València i 
descobrir en breus peces documentals 
«les contradiccions d’un dels territoris 
més fèrtils i més pressionats urbanís-
ticament de la península». Agricultors, 

activistes, científics, veïns i treballadors 
posen veu a un territori únic, travessat 
pel conflicte, per a  generar un debat 
sobre el seu futur.

Les autores del projecte són Isa-
bel Fernández i Anna Carreras, directo-
ra i dissenyadora interactiva respectiva-

ment; professionals compromeses amb 
el documental i els projectes interactius 
de denúncia social, responsables tam-
bé del documental web Orgull de Baix 
(2018), coproduït amb TV3, sobre l’efecte 
de l’expansió de Barcelona sobre el Parc 
Agrari del Baix Llobregat.

Orgull d’Horta (https://orgulldhorta.
apuntmedia.es) és una producció d’Al 
Pati Produccions i Dacsa Produccions 
que compta amb el suport de l’Institut 
Valencià de Cultura (IVC), À Punt Me-
dia, la Diputació de València, l’Institut 
Català de les Empreses Culturals (ICEC) 
i la col·laboració de l’associació de de-
fensa de l’horta Per l’Horta i de Media-
lab Prado.

La Trilladora espera 
el seu moment

Un documental interactiu en 
defensa de l’Horta i l’Albufera

Fa un any de l’adquisició de l’edifici per l’Ajuntament de València

«Orgull d’Horta»

> AL DIA
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L’àrea de Geografi a va proposar la 
realització d’un treball al voltant de l’Al-
bufera que contemplara aspectes com 
l’evolució geomorfològica, els canvis 
ambientals experimentats per l’aigua-
moll, la incidència de l’acció humana, 
la protecció con a parc natural i l’arqui-
tectura tradicional.

Alumnes de l’ESO 
i Batxillerat

IES Juan de Garay 
de València

Descobriment i 
creativitat a la marjal 

L’IES Juan de Garay de València mos-
tra i comparteix en L’Amfi bi dels estudi-
ants el resultat d’un Programa de For-
mació en Centres sobre l’Albufera que, 
dirigit pels departaments d’Arts Plàsti-
ques i Valencià, va implicar diverses àre-
es i tots els grups de quart curs de l’ESO 
i segon de Batxillerat. Mitjançant este 
treball multidisciplinari i transversal, 
l’objectiu va ser que els alumnes pren-
gueren consciència de la importància de 
descobrir, valorar i respectar el territori i 
el paisatge més pròxims. En concret, els 
de l’Albufera.Va ser un any complet de 
visites al parc natural i d’activitats, xar-
rades i tallers educatius el resultat dels 
quals es va plasmar en una exposició de 

fotografi a en la seu del Fotoclub Valèn-
cia, institució que va col·laborar des del 
principi en el projecte. En ella, es van ex-
hibir les fotografi es que els xics i xiques 
van realitzar amb diverses càmeres es-
tenopeiques que ells mateixos van cons-
truir. Amb les fotos, acompanyades per 
haikus escrits en diversos idiomes pels 
propis alumnes, es va editar fi ns i tot un 
xicotet llibre. A més a més, alguns dels 
dibuixos realitzats van il·lustrar l’agen-
da de l’institut. En paraules de Carmen 
Calonge, vicedirectora de l’IES Juan de 
Garay, «va ser un treball preciós, d’apre-
nentatge molt signifi catiu, durant tot un 
any d’il·lusió, esforç i implicació, també 
per part de les famílies».

L’àrea d’Arts Plàstiques va organitzar 
una sèrie d’activitats que van culminar 
en una exposició de fotografi a i poesia 
titulada «Migracions: Aus humanes» i 
la impressió del catàleg de la mostra.

El Tancat de la Pipa va rebre la visita 
dels estudiants, els quals van atendre 
les explicacions de l’equip de divulga-
dors que treballa en ell i van utilitzar 
les diferents zones accessibles d’esta 
reserva natural per a realitzar les foto-
grafi es i trobar inspiració per als seus 
poemes. La visita va estar organitzada 
en col·laboració amb el professorat de 
Biologia, Matemàtiques, Geografi a, Va-
lencià i Arts Plàstiques.

El Fotoclub València va acollir el taller de fotografi a estenopeica, una tècnica pri-
mitiva mitjançant la qual s’obtenen fotografi es i negatius d’una forma molt rudi-
mentària. Van ser els mateixos alumnes els que van construir les càmeres.

Dins del projecte fotogràfi c general, 
l’àrea de Matemàtiques va proposar un 
concurs de fotografi a matemàtica, con-
sistent en premiar les millors imatges 
representatives d’estructures matemà-
tiques i fi gures geomètriques obtingu-
des en la naturalesa durant l’eixida de 
camp.

Una de les activitats va consistir en 
dibuixar i pintar algunes de les aus de 
l’Albufera. Una selecció de les obres va 
servir per il·lustrar l’agenda de l’institut 
del curs passat.

Dibuix: Claudia Civera

Dibuix: Lienara Castedo

El departament de Matemàtiques va 
aprofi tar també el programa dedicat al 
coneixement de l’Albufera per treballar 
diferents continguts del currículum de 
l’ESO: canvis d’unitats, treballs d’es-
cala en els mapes, estadístiques, fun-
cions…

«L’Albufera, font de coneixement 
i creació multidisciplinària»

Una secció 
promoguda per:

   IES Juan de Garay 

Agenda Escolar 2019-20 
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Cinc alumnes de 
Godella guanyen 
el Google 
Technovation 
Girls

Retirada de 
residus a la 
platja del Saler

Cinc amigues de Godella, estudiants 
de primer i segon de l’ESO, han sigut 
les guanyadores a Europa del Google 
Technovation Girls, un campionat que 
pretén fomentar la vocació per les car-
reres tecnològiques i l’emprenedoria 
entre les joves estudiants. El seu pro-
jecte d’una app que tracta de cridar 
l’atenció sobre la necessitat de cuidar 
l’Albufera s’ha imposat a les propostes 
de centenars d’equips de 62 països; 
entre ells 242 equips espanyols i 21 va-
lencians.

Julia Alfaro, Laia Cuevas, Lola Heras, 
Sofia Monzón i Lola Pons, guiades per 
Aurelio Pons, han dissenyat i progra-
mat l’app Blue Duck Albufera, una eina 
per a mòbils que, compromesa i diver-
tida a parts iguals, pretén cridar l’aten-
ció sobre algunes amenaces, com 
l’acumulació de plàstics, la proliferació 
d’espècies invasores, els abocaments 
d’aigües residuals i la contaminació; 
millorar el coneixement de l’Albufera, i 
conscienciar sobre la importància de la 
seua cura i protecció.

Per a l’elaboració dels haikus, el 
professor de Llengua i Literatura va 
realitzar prèviament diverses sessions 
preparatòries, treballs d’aula i tallers. 
Esta planificació preliminar va servir 
perquè, una vegada al Tancat de la 
Pipa, els alumnes trobaren els motius 
fotogràfics que haurien d’expressar 
verbalment en un exercici d’impressi-
onisme literari.

Què irònic que un lloc tan xicotet 
com l’Albufera

represente tota la tranquil·litat i be-
llesa de la naturalesa.

Foto: Alba Carrascosa

Lentament, la barca i el matí.

Pren el camí fins al mar,
i la seua màgia et farà volar.

Foto: Maite Cuarán

Les fulles trenquen el silenci que 
amaguen.

La intensa verdor de l’Albufera,
ompli d’amor una ànima sencera.

Foto: Alba Carrascosa

Hi ha viatges que comencen al final 
d’una casa.

Tota la bellesa de la mare natura
es mor a poc a poc
amb la nostra poca delicadesa.

Foto: Jandry Chicaiza

Els sorolls que sentim al parc,
tots ells tan diferents
als que estem acostumats
en aquesta gran ciutat.

Les canyes fan olor a sol,
i és feliç estar viva.

La natura s’apaga,
amb els crits de la desesperació.

El vaixell de la vida,
quan comença el seu cicle ja no te’n 

pots baixar.

Moltes coses no són boniques,
fins que penses en com són de bo-

niques.

Immigració

El món,
un filferro que creix.

I tu estàs on arriben,
en un vel de silenci,

en la seua esperança.

La llar també és paraula.

Per al fred,
la roba en la mirada.

Per la calor,
el nom en els teus llavis.

El món, una bretxa en la llum.

La nit, la barca d’aigua,
El llarg estret dels ulls,

difuminats i atònits.

Què serà ser matinada en la costa,
flassada en el cos, sed en el mar?

Tinc por de mi, d’indiferència.

Fareja el món,
il·lumina una absència.

Rafael Casanova i Estruch

«La fotografia estenopeica té l’en-
cant de tornar als orígens d’una mane-
ra senzilla però precisa, per a descobrir 
l’entorn com una poètica de la imatge i 
la forma. Com en ella no existeix el vi-
sor que ens ajuda a enquadrar allò que 
veiem, ens obliga a obrir més els ulls, 
a pensar més en l’instant fugaç que de-
sitgem capturar».

Gracia Gil

Alumnes de l’IES Alt Túria de Xelva, 
amb l’assessorament del CIPFP de Xest 
i el Parc Natural de l’Albufera, i amb la 
col·laboració del Parador del Saler, van 
prendre consciència de l’impacte dels 
plàstics en el mar. En esta activitat, or-
ganitzada dins de la Setmana Europea 
de Prevenció de Residus, el grup va 
identificar i registrar els tipus de plàs-
tics trobats a la platja.
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El Palmar i l’Estell
> RUTA

Fa a penes tres-cents anys, abans de 
l’expansió agrària iniciada en la segona 
meitat del segle XVIII, el llac de l’Albufe-
ra era molt més extens que ara. Llavors, 
els seus pobladors es dedicaven princi-
palment a la pesca, els arrossars estaven 
limitats a algunes zones de la ribera del 
Xúquer i l’espai que hui ocupen estos, 
unes catorze mil hectàrees, era en gran 
part cobert d’aigua i de la vegetació prò-
pia dels aiguamolls naturals. Les illes del 
Palmar i l’Estell formaven una estreta 
llengua de terra que, croada per canals 
i passos entre el canyar, s’endinsava en 
el gran llac.

El Palmar era un xicotet poblat de bar-
raques fetes amb atovons de canyes i 
fang on pescadors del Cabanyal, de Rus-
safa i dels pobles riberencs de l’Albufera 
descansaven després de llargues jorna-
des de treball. L’Estell era un pantà lluent 
i fronterer esguitat de mates de bovar i 
senillar on el bestiar pasturava a plaer, 
les garses instal·laven les seues colònies 
i dormidors, i els contrabandistes troba-
ven refugi.

En canvi, hui, el Palmar és un poble de 
cases d’una o dues plantes els baixos de 
les quals alberguen a sovint restaurants de 
cuina tradicional i on els pescadors, com 
les barraques, són una minoria amenaça-

da d’extinció. La vella i estreta illa de l’Es-
tell és un gran tancat de vora 300 hectàre-
es d’arrossar entreteixit de séquies, fitat de 
casetes de motor i de marjal, i emmarcat 
per dos grans canals, les carreres de la 
Junça i la Reina, les quals desemboquen 
en l’estany de la Plana, vestigi d’aquell ai-
guamoll primitiu.

1. La Trilladora del Tocaio
La Trilladora del Tocaio és un dels edifi-
cis històrics del Palmar. Lligat tradicio-
nalment a l’agricultura de l’arròs, la seua 
construcció data de principis del segle 
XX. Fins ací arribaven les barques de vela 
llatina carregades amb les garbes d’arròs 
acabat de segar. Dins de l’edifici, un «mo-
dern» artefacte mecànic separava l’arròs 
de la palla. La combustió de la palla feia 
funcionar la màquina de vapor que, al 
seu torn, posava en marxa la trilladora, 
tirant el fum pel gran fumeral. Amb l’ar-
ribada de les modernes recol·lectores, 
capaces de separar el gra de la palla per 
elles mateixes, les trilladores van deixar 
de ser necessàries. (Vegeu p. 23)

2. El Palmar
De tots els pobles de l’Albufera, el Pal-
mar és el que més directament trau el 
cap a les seues aigües. Per tant, ha sigut 

tradicionalment el més exposat a les di-
fícils condicions de vida de l’aiguamoll: 
febres epidèmiques, aïllament, absència 
d’electricitat i aigua potable… El Palmar 
era com una illa a la qual només podia 
accedir-se amb barca i, difícilment, amb 
carro, superant les séquies. Els tres ponts 
que l’uneixen per carretera a terra ferma 
no van ser construïts fins als anys trenta 
del segle passat.
Els seus primers pobladors van ser en la 
seua majoria pescadors del barri valen-
cià de Russafa, els quals es van instal·lar 
ací amb les seues famílies a partir de la 
segona meitat del segle XVIII. En 1854, 
per exemple, al Palmar hi havia 65 bar-
raques i una ermita. Els seus veïns van 
viure sempre en barraques fins que el 
progrés, que va facilitar l’accés a mate-
rials de construcció més manejables i 
resistents, i algunes contingències, com 
el gran incendi de 1885, van anar a poc a 
poc provocant la seua substitució per les 
noves cases de poble.

3. La barraca dels Arandes
La barraca va ser l’habitatge típic dels llau-
radors de l’horta de València i dels pesca-
dors de l’Albufera. Per a la seua construc-
ció s’empraven els materials de la zona. 
En el cas de l’Albufera, els més accessi-
bles eren bàsicament la canya i el fang. I el 
borró per al sostre. Supervivent d’aquell 
incendi de 1885, la barraca dels Arandes 
és la més antiga de les poques que resten 
hui al poble, i l’única que encara conserva 
els seus murs de tova originals, de metre 
i mig d’alçària. Entre estos murs, hui in-
comprensiblement amenaçats de ruïna, 

sota la teulada armada de bigues i coste-
lles de fusta i coberta de borró, ha viscut 
sempre, fins que va morir fa pocs anys, 
Antoniet el Guitarra.

4.  La Comunitat  
de Pescadors

Documentada ja abans de la conquesta 
cristiana al segle XIII, la pesca en l’Al-
bufera es remunta molt temps enrere, 
i va constituir sempre el principal apro-
fitament econòmic del llac. L’anguila, el 
llobarro i la llissa han sigut les captures 
més apreciades tradicionalment. Hui, 
l’anguila i la llissa encara es venen a la 
llotja del poble, i hi ha un projecte de re-
cuperació del llobarro, però ja ningú viu 
només de la pesca. Com una manifesta-
ció cultural quasi residual, a la seu de la 
Comunitat de Pescadors del Palmar es 
continuen sortejant cada segon diumen-
ge de juliol els puestos de pesca fixos de 
l’Albufera, els redolins. Així es fa des de 
temps immemorials.

5. El tancat de l’Estell 
El tancat de l’Estell és una de les zones 
més característiques del Parc Natural de 
l’Albufera. Antiga illa, hui segueix abstre-
ta enmig de la marjal. Durant segles, ac-
tivitats com la recol·lecció de plantes, la 
ramaderia, la pesca, la caça i l’agricultura 
han determinat la fisonomia d’este espai. 
També els contrabandistes van utilitzar 
esta zona com a pas i com a refugi, afa-
vorits per la presència dissuasiva de bous.
El cultiu de l’arròs va associat a continus 
canvis en el paisatge, sempre espectacu-
lar. Des de la fi de la tardor fins ben entrat 
l’hivern, la marjal roman inundada. Són 
els mesos de la perellonà: les comportes 
de les goles es tanquen i els nivells d’ai-
gua en el llac i l’arrossar fan per igualar-se. 
Mediat l’hivern i acabada la temporada 
de caça, les comportes s’obrin, els mo-
tors es posen en marxa per a desguassar 
els camps i la terra queda llista per a ser 
llaurada. Al mes de maig, l’arrossar es co-
breix novament d’aigua i se sembra. Els 
camps verdegen a la fi de la primavera i 
les espigues es van daurant durant l’estiu 
fins que, per setembre i octubre, se sega 
l’arròs i el cicle torna a començar. 
 
6.  El motor de Dalt 
El motor de Dalt i el nucli de cases de 
l’Estell estan situats justament en el lí-
mit sud de la llengua de terra original 
que s’endinsava en el llac. La zona que 
es correspon amb aquella antiga illa, 
més aviat península, se situa lògicament 
per damunt del nivell de l’Albufera. Així, 
este motor, a diferència d’uns altres que 
s’empren en el desguàs, té la funció de 
bombar aigua de la carrera de la Reina a 
fi que esta supere la xicoteta elevació del 

 De l’Albufera dels  
pescadors a l’Albufera dels llauradors

L’Albufera ha estat secularment sotmesa a una notable influèn-
cia de la mar. De fet, abans que albufera va ser golf. A poc a poc, 
la restinga litoral es va anar tancant, però les aigües marines —i 
els peixos— arribaven a l’estany a través d’un antic pas natural, la 
gola de l’Albufera, controlat pels pescadors. L’aigua de la mar se 
sumava a les aportacions de les conques dels rius Xúquer i Túria 
fins que els agricultors, cada vegada més nombrosos, pendents 
que l’excés de sal no fera malbé les collites, es van fer amb la ges-
tió hídrica del llac. Perquè els fóra més senzill, van construir les 
goles artificials actuals, dotades de comportes que impedeixen 
l’entrada d’aigua salada i permeten el desguàs de l’arrossar cap a 
la mar. En poc de temps, l’Albufera dels pescadors va passar així 
a convertir-se en l’Albufera dels agricultors. En el plànol de Juan 
Bautista Romero de 1761, es veu la punta de fletxa que conforma-
ven el Palmar i l’Estell endinsant-se en l’Albufera.
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terreny i puga distribuir-se per l’arrossar.
Fins que no va arribar l’electricitat a l’Es-
tell, el motor de Dalt, també dit de Da-
niel, va funcionar amb màquina de vapor 
i motor de gasoil. I, abans, segurament 
hi hauria en este lloc una sénia. Si la por-
ta està oberta i Palau, el motorista, està 
dins, l’excursionista respectuós no ha-
guera de deixar passar l’oportunitat de 
preguntar-li i aprendre una miqueta.

7. Les cases de l’Estell
Este nucli de cases se situava en la punta 
sud de l’illa de l’Estell. La casa original, 
la qual es conserva en el centre, cons-
truïda a les darreries del segle XVIII, està 
recentment rehabilitada i conserva enca-
ra detalls d’un passat ramader, com els 
corrals amb les argolles que servien per 
a lligar els bous. La casa més pròxima al 
motor de Dalt es va construir més tard i 
es va convertir en la casa principal.
Una mica apartat d’estes antigues cases 
i els seus corrals, entre les naus i sitges 
de la SAT Muceval i l’empresa Arroz 
Tartana, destaquen dues barraques re-
centment reformades i, sobretot, l’edifi ci 
principal, la casa dels Gorets, construït a 
principis del segle XX segons certs cà-
nons de l’arquitectura modernista.

8. Els motors de desguàs
A partir de les cases i corrals de l’Estell, 
el camí recorre el tancat i passa davant 
d’un seguit de casetes d’eines i motors 
de desguàs. El primer és el motor de Ra-
mon o del Mig, que s’empra també per a 
bombar aigua a una xicoteta zona d’ar-
rossar. Més enllà de la ruta, el motor dels 
Fondets s’alça en la zona més deprimida 
del tancat, molt prop d’on confl ueixen 
les carreres de la Junça i la Reina, en una 
zona on es conserva un valuós reducte 
de vegetació palustre.
El motor de Rojas és un dels edifi cis més 
grans, en el qual destaquen els vestigis de 
l’antic moll on, durant la collita, es descar-
regaven les garbes de l’arròs segat, i el se-
quer on s’estenia ja trillat per al seu asse-
cat. L’entorn del motor del Canyar va ser, 
fi ns ben entrat el segle XX, com també ho 
era la zona dels Fondets, una replaça o 
espai d’aigües lliures que encara no havia 
sigut enterrada per al cultiu de l’arròs.

Custòdia del territori

Des de 2011, mitjançant un acord de custòdia del territori amb la Comunitat de 
Regants de l’Estell i Rojas, i amb la col·laboració d’empreses i institucions com 
National Geographic, Loterías del Estado i GA Alimentaria, la Fundació Assut 
duu a terme iniciatives relacionades amb la integració i adequació de les pràcti-
ques agrícoles, la recuperació del patrimoni, la gestió racional de la caça, la mi-
llora de l’hàbitat i la promoció d’activitats i usos compatibles amb l’agricultura. 
L’acord de custòdia contempla també l’execució de programes d’investigació i 
accions d’educació i divulgació que estiguen dirigits a millorar el coneixement 
i la implicació de la societat en la conservació d’este tipus d’espais. En la foto, 
esmorzar en juliol de 2011 per a la signatura de l’acord. 
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