PRESENTACIÓ DE L'ACTE
VICENT CEBOLLA
SECRETARI GENERAL DE LA SOCIETAT ECONÒMICA D'AMICS DEL PAÍS

Bona vesprada a tots i a totes, a aquestes jornades de l’aula Cavanilles sobre ”el
conflictes de l’aigua: el pla de conca del Xúquer”
Junt als conferenciants, que presentaré a continuació ens acompanyen el:
Cap de servei de planificació de recursos hidràulics i qualitat d’aigües qui ve en
representació del Molt Honorable President de la Generalitat
Representant de Xúquer VIU.
President de la Confederació Empresarial Valenciana (CEV)
President de l’Associació Valenciana de Agricultors (AVA) Secretari de l’aigua i medi
ambient PSPV-PSOE.
Representant de SEAE.
President de l’associació de Cronistes del Regne.
i altres autoritats, socis i sòcies, amics i amigues. Moltes gràcies per la vostra assistència
El tema que ens ocupa hui, “Els conflictes de l’aigua” té uns orígens que es remunten
als principis de la història amb regadiu al creixent fèrtil i posteriorment a Egipte.
L’aigua té molta importància en la economia dels pobles i sovint els conflictes
apareixen i es fa necessària una regulació.
Per als valencians també té una llarga trajectòria, com és sabut pel mil·lenari Tribunal
de les aigües o la comunitat de regants de la Sèquia reial del Xúquer amb 750 anys
d’història.
Al segle XIX la pròpia Societat Econòmica participà activament en el foment del
regadiu Valencià i l’ús de l’aigua i el mateix Antoni Josep Cavanilles, soci de la
Societat Econòmica, al seu estudi, “Observaciones sobre la historia natural, geografía,
agricultura, población y frutos del reino de Valencia (1795-1797)”. Feia consideracions
sobre la conveniència del cultiu de l’arròs, de tan llarga tradició al nostre País, el qual
considerava perjudicial per a la salut i proposava evitar el conreu a les terres altes què
s’havien d’inundar gràcies als canals, però podia ser beneficiós a les terres pantanoses
de les riberes per que el moviment de l’aigua redueix el nombre d’insectes transmissors
del paludisme.
La situació actual, amb el creixement de les àrees urbanes i els nous regadius, requereix
molta més aigua dolça tant per al consum humà com per a la producció d’aliments, en
un moment en què els experts vaticinen la seua escassetat crítica a mitjà termini i grans
dificultats per a satisfer les necessitats, situació que agreujarà més encara els conflictes
per l’aigua a nivell mundial
S’acaba d’aprovar el Pla de Conca del Xúquer que ha de regir la sostenibilitat del riu al
mateix temps que l'aprofitament de les aigües que es troben en el seu àmbit geogràfic.
El procés ha suscitat enormes controvèrsies que mereixen ser tractades més enllà del
marc institucional pel que es fa necessari el debat i la reflexió que formula l'Aula
Cavanilles en aquesta acte, al que cal conjugar els diferents interessos econòmics i la
protecció del medi ambient.

Los cuatro conferenciantes que tenemos hoy, todos ellos personas relevantes en el tema
que nos ocupa, aportarán una visión muy completa de la problemática en la cuenca del
Júcar. Las intervenciones tendrán que ser muy breves, 10 minutos, para dejar tiempo
posteriormente al debate en el que tendrán la oportunidad de intervenir otras personas y
instituciones.

