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Tots per una
Albufera
sense plàstics
250 voluntaris
1.420 kg de fem retirat del
parc natural

Jornada de macro retirada de residus en l'Albufera i el
seu entorn pròxim:
La jornada es va desenvolupar amb l'eixida de barques des dels ports del
Palmar, El Saler, Embarcador de la Mata del Fang, Sollana, Silla i
Catarroja/Tancat de la Pipa, sobre les 9 del matí. Simultàniament equips des de
terra van netejar séquies a l'entorn del tancat de l’Estell, séquia de Ravisanxo,
séquies de Sollana, canal Crist de la Salut i canal Jesuset de l'Hort del Palmar,
Silla i entorn del port de Catarroja.
Cap a les 11:30h, els camions cedits per l'empresa VAERSA van començar a
recollir els plàstics i altres fems, i es va iniciar la labor de separació de restes
en el Port de Catarroja. La neteja va durar aproximadament unes dues hores.
La Conselleria vol cridar l'atenció sobre el gran volum i pes dels materials
extrets, sobretot tenint en compte que existeixen barreres en diversos canals i
séquies, les quals frenen l'avanç dels residus.
En aqueix període de temps es van recollir 1.420 kg de residus en general,
dels quals cal destacar alguns elements voluminosos com:
-contenidors de fem,
-depòsits de gasoil,
-senyals de trànsit, etc.,
-així com 240 kg d'envasos plàstics,
-a més d'uns altres 70 kg d'envasos agraris.
Un altre detall a ressaltar és les més de 2500 burilles recollides només entorn
del Port de Catarroja.
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El dia en imatges....

Des del Parc Natural de l’Albufera i la Societat
Espanyola d'Ornitologia volem aprofitar l'ocasió per a
agrair:
a tots els voluntaris i col·laboradors la seua participació
en el projecte; més de 250 voluntaris, Ajuntaments de
Catarroja, Silla, Sollana, València i Albalat de la Ribera,
Associacions conservacionistes; Acció Ecologista Agró,
Fundació Assut, Tancats de Mília, Pipa i l’Estell, i molt
especialment a la Federació i Associacions de Vela
llatina i altres barquers (Visit Albufera,
Passejos amb barca el Mirador, El Torrentí, i Visites
guiades Parc Natural Albufera – El Palmar), a la
Comunitat de Pescadors de Catarroja, i a les empreses
que van aportar material i/o van col·laborar en la gestió
dels residus, com Roquette, Arròs Tartana, SIGFITO,
FCC, i VAERSA.
Gràcies també a l'associació Bioagradables i
SEO/BirdLife, que van coordinar un grup molt nombrós
de voluntaris, que es van encarregar de la classificació i
pesatge dels residus, una dura tasca que ens
va permetre saber amb més precisió el volum recollit.
Per descomptat, agrair també als nostres amics de la
Denominació d'Origen «Arròs de València», que van
oferir un magnífic arròs amb el qual confortar a més de
200 persones, i a l'empresa Coca-Cola
que va aportar beguda freda.

Gràcies a tots, l’Albufera està una mica més neta, però cal cridar l'atenció sobre la situació del llac; els residus eliminats poden
considerar-se com la punta de l'iceberg del realment existent; amb un esforç major, segurament el volum recollit s'haguera
multiplicat. Però aquests plàstics costa molt eliminar-los en la zona; es degraden i trenquen, s'enganxen en la vegetació i es
colguen en el fang; és molt més fàcil evitar que continuen arribant, posant els mitjans oportuns per a això.

Durant tots els episodis de
pluges cal posar en relleu
que els residus
oblidats o llançats a solars,
descampats,
barrancs i canals en una
zona molt àmplia al voltant
del llac, acaben fluint-hi. A
més, aquesta zona
representa l'última barrera
abans de la seua eixida al
mar.

Un dels pitjors problemes és la
gran quantitat de plàstics xicotets
existents, de molt difícil extracció
que es converteixen en
microplàstics susceptibles de ser
incorporats a la cadena
alimentària.

De tots depén que aquesta jornada no haja de tornar a repetir-se...

#PerUnaAlbuferaSensePlàstics

