Jornada dins de la campanya ‘Mans al riu’, que actuarà en 17 trams fluvials de la
demarcació hidrogràfica del Xúquer

Nota de premsa

Alcoi organitza junt a la Fundació Limne una neteja popular del
riu Serpis
Alcoi se suma a la campanya ‘Mans al riu 2014’ que impulsa la Fundació Limne per
a netejar diversos trams de rius de les nostres comarques. Concretament, la Fundació i la
Regidoria de Medi Ambient han organitzat, per al diumenge 19 d’octubre, una neteja
popular d’un tram del riu Serpis, comprés entre la Fàbrica d’Escaló i el Molí Albors.
‘Mans al riu’ és una campanya anual de neteja de rius que la Fundació Limne porta
endavant des de 2010 i que té com a objectiu fomentar la consciència ciutadana cap a la
conservació dels rius i netejar de deixalles els entorns naturals en els que s’actua. Amb la
complicitat dels ajuntaments participants i la inestimable col·laboració dels seus ciutadans,
en l’anterior edició es netejaren 28 km de rius, que sumaren més de 5,5 tones de residus i
la retirada d’objectes curiosos i voluminosos: sofàs, bombones de butà, persianes, bicicletes,
motocicletes, televisors, ventiladors industrials, pneumàtics, mobles, matalassos i altres
objectes que no havien d’estar al llit del riu.
En la present edició s’ha mobilitzat 17 consistoris, que es coordinaran per a realitzar
conjuntament neteges de deixalles en els seus municipis amb la col·laboració dels voluntaris
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de la Fundació Limne i de tots els ciutadans i ciutadanes que participen en la campanya.
Els municipis d’Algemesí, Almassora, l’Alqueria d’Asnar, Asp, Betxí, Borriana, Canals,
Chulilla, Enguídanos, Ontinyent, Paterna, Quart de Poblet, Riba-roja de Túria, Sueca i Vilareal portaran a fi la neteja el dia 10 d’octubre, mentre que Vilallonga ho farà l’11 i Alcoi es
mobilitzarà el dia 19 d’octubre.
La campanya ‘Mans al riu 2014’ compta amb

el suport de la Conselleria

d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient i de les diverses corporacions municipals citades.
A la nostra ciutat, doncs, la jornada de neteja es farà al riu d’Alcoi o Serpis, en el
tram de riu comprès entre la fàbrica d’Escaló i el Molí Albors. Per a qui vulga participar el

proper diumenge 19 d’octubre, l’eixida està prevista a les 10 hores des de la porta de
l’Ajuntament d’Alcoi (Plaça d’Espanya, 1).
El regidor de Medi Ambient, Paco Agulló, destaca que “totes les accions adreçades a
la neteja i millora dels nostres ecosistemes fluvials són molt importants per al medi. En
aquest cas, a més, se’ns proposa una activitat lúdica i popular, oberta a tots els públics i
edats, que permetrà als participants conèixer una zona del nucli urbà ben interessant en
quant a història industrial i també en allò referent al valor mediambiental dels nostres rius,
de forma que trobem molt interessant poder contribuir a millorar la natura participant en
aquesta iniciativa”.
Totes aquelles persones que estiguen interessats a participar hauran d’inscriure’s
mitjançant e-mail adreçat a limne@limne.org o per telèfon a la Fundació Limne
963156841/635475706. També es podrà fer en el Departament de Medi Ambient de
l’Ajuntament d’Alcoi, telèfon 96 553 71 27 o correu electrònic medi_ambient@alcoi.org

