Formula al·legacions al Pla Hidrològic del Xúquer perquè s’actue a fi d’evitar més solsides
com la del carrer Calderón

Nota de premsa

L’Ajuntament demana que s’accelere l’últim tram de canalització
del riu Riquer
L’Ajuntament d’Alcoi ha presentat una sèrie d’al·legacions al Pla Hidrològic de la
Conca del Xúquer perquè s’accelere el projecte de canalització de l’últim tram del riu Riquer,
entre els ponts de València i Cadisenyo, que dins l’esmentat Pla es contempla per a l’any
2024 amb acabament de les obres el 2027. El consistori alcoià fonamenta aquesta petició en
el risc d’esllavissaments, solsides i inundacions que presenta aquest tram degut a la
tipografia dels terrenys, tractant així d’evitar que puguen produir-se nous capítols com el
que ha afectat al carrer Calderón.
La proposta de “Projecte del Pla Hidrològic de la Conca del Xúquer” duta a terme per
la Direcció General de l’Aigua del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient
contempla , entre moltes altres actuacions al llarg de tot el domini públic de la conca del
Xúquer, la de les Obres de defensa i canalització del riu Barxell entre els ponts de
València i Cadisenyo. Aquesta actuació està contemplada per ser executada en l’any 2022
i amb data d’acabament de 2027.
En aquest sentit, el regidor de Medi Ambient, Jordi Tormo, ha indicat que
“l’Ajuntament d’Alcoi ha presentat una sèrie d’al·legacions per tal que el Pla accelere
els terminis d’execució de les esmentades obres. Les al·legacions posen de manifest
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els riscos geològics que existeixen a la zona (on tenim els antecedents de les solsides de
terres al carrer Calderón). Aquest risc geològic està justificat tant per la naturalesa dels
terrenys, ja que ens trobem amb sòls sedimentaris d’origen al·luvial amb predomini d’argiles
i margues, com per l’orografia d’aquests, amb talussos de forts pendents que formen els
meandres del riu i que sofreixen processos erosius constants per l’acció de les aigües del riu,
i que solen ser més intensos en èpoques de fortes pluges”.
Tormo, a més, ha citat un altre tipus de risc existent a la zona: “També és una àrea
amb risc hidrològic, ja que segons el Pla d’Acció Territorial sobre Prevenció del Risc
d’Inundació de la Comunitat Valenciana (Patricova), l’àmbit de l’actuació es localitza en una

zona amb risc mitjà d’inundació, sobretot pel que fa a les edificacions existents al marge
dret del riu on s’hi troba, entre altres, el Museu del Bombers”.

