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els grups col·laboradors «No más canteras en Enguera», Interpreta Natura i
Coordinadora d’Escoles en Valencià. 

Cal que neixen grups ecologistes pertot arreu!



La Terra és la nostra casa gran, cuidem-la!



Anoktua Associació Naturalista

https://www.facebook.com/anoktua/

anoktua@gmail.com

Som una Associació Naturalista que gaudeix coneixent i aprenent de l'entorn més proper
que ens envolta,  ja  que pensem que no es pot  conservar  la  natura si  no  es coneix.
Actualment, la nostra zona d'actuació es limita a la Mancomunitat del Marquesat, tot i que
estem disposats a col·laborar amb altres col·lectius sempre que tinguem alguna cosa a
aportar.

El nostre objectiu principal és sensibilitzar sobre la importància de la conservació de la
biodiversitat del Marquesat, contribuint a un major coneixement de les espècies presents
en els ecosistemes que ens envolten, sigui el riu Magre o les muntanyes més properes.
Amb aquesta idea,  hem creat  un blog que ens serveix  de plataforma per a  reflectir  i
difondre  el  ric  patrimoni  natural  que  atresora  el  nostre  entorn:
https://biodiversitatdelmarquesat.blogspot.com.es/

Encara que som un grup de recent creació, ja hem col·laborat amb la Societat Valenciana
d'Ornitologia  (SVO)  en  diferents  campanyes  d'anellament  científic  al  riu  Magre;  amb
l'Associació Herpetològica Timon en un cens de camaleó prop del  Marquesat;  amb la
Plataforma Ciutadana per la Defensa del riu Magre, en la I  Jornada de Neteja del riu
Magre al  seu pas per  Carlet;  i  amb el  Grup d’Acció Mediambiental  del  Marquesat en
diverses jornades de neteja del riu Magre i de repoblacions forestals.

A més a més, hem determinat la comunitat d'odonats i papallones diürnes del riu Magre i
la  resta  del  Marquesat,  així  com,  estem fent  el  seguiment  de  l'avifauna aquàtica  que
l'ocupa, amb la intenció de sensibilitzar sobre la importància d'aquest ecosistema fluvial.

Qui vulga treballar amb nosaltres, o se li ocórrega alguna idea que ens puga servir a tots,
només ha de posar-se en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic o les
xarxes socials.

https://www.facebook.com/anoktua/
https://biodiversitatdelmarquesat.blogspot.com.es/
mailto:anoktua@gmail.com




Aplec de la Ribera
aplecdelaribera@gmail.com 

Que és?
Es  un  col·lectiu  autogestionat  que  es  transforma  en  un  espai  per  formar-nos,

debatre i analitzar la situació política i social actual mitjançant la reflexió i l'acció per a dur
a terme una transformació amb base ètica treballada dins d'una economia social, solidària
i un treball cooperatiu. Aquest espai també treballa per teixir una xarxa que sorgeix de la
necessitat d'articular diferents moviments amb les lluites socials d'arreu dels pobles de la
comarca i amb la finalitat que puga servir d'altaveu d'aquests.

L'Aplec  de la  Ribera  s'organitza de forma assembleària,  on la  participació  està
oberta a qualsevol persona, una assemblea que durà a terme el seu treball  de forma
periòdica i que confluirà i es veurà reflectida en forma d'aplec en un dels pobles de la
nostra comarca, La Ribera.

El col·lectiu denunciem la desvertebració del territori, la manca d'infraestructures a
allò  que  conforma  el  moviment  social  de  la  nostra  comarca,  la  precarització  de
l'ensenyament  públic,  les  concessions  de  sòl  públic  a  ens  privades,  l’explotació
desmesurada dels recursos naturals, la desprotecció del medi ambient. Així com la cultura
de l'odi traduïda en conductes LGTBIfòbiques, racistes, classistes o patriarcals.

Tasca:
Aquest  últims  darrers  anys  d’assemblea,  hem  elaborat  xarrades  informatives

respecte a la situació actual i la defensa del medi ambient i dels nostres paratge, tallers de
caire feminista,  diverses trobades feministes a nivell  comarcal  i  un aplec d’un cap de
setmana  on  s’elaboraren  espais  informatius,  formatius,  d’oci  i  d’intercanvi  de
coneixements  entre altres  col·lectius  i  associacions de la  comarca dins l’àmbit  social,
cultural i polític-social. 



Associació Mediambiental Vall D'Aigües Vives

C/ Font de la Falzia, 5 (Centre Social)

46792 La Barraca d'Aigües Vives

amvalldaiguesvives@hotmail.com
amvalldaiguesvives@  g  mail.com  

Facebook : A.M Vall d'Aigues vives
Canal youtube : https://www.youtube.com/channel/UCe-N8gpN6hy3qrHWNCpEU2g     

Web : https://nawaliresa.jimdo.com

L'associaciò medi ambiental vall d'Aigües Vives naix a l'únic nucli urbà de la vall d'aigües 
vives, que és la població de La Barraca d'aigües vives, arran del devastador incendi patit 
el 16 de Juny de 2016.

Desprès d'aquest desastre ecològic, que va acabar amb el patrimoni mediambiental que 
teníem va sorgir una important mobilització popular.

Així naix l'associaciò medi ambiental vall d'Aigües Vives, amb la finalitat d'agrupar a tots 
aquells que vullguen col.laborar en la recuperació i conservació del nostre entorn , i tambè
per a "canalitzar" les activitats de concienciaciò i/o educaciò mediambiental a realitzar a 
través d'un grup comú ; l'associació medi ambiental Vall d'Aigües Vives.

Grup que naix com s'ha dit de la movilitzaciò popular, de la gent i per la gent, de totes les 
poblacions dels voltants, sense cap inclinaciò politica, sense cap relaciò amb grups ja 
existents, es una nova agrupaciò, que per la seua forma col.lectiva de pensar ha près 
forma d'associaciò sense anim de lucre, ja que tot el que fem es voluntariament i de forma
altruista, ens financiem de la cuota dels socis (20€ anuals) i de les diferents subvencions 
que ens corresponen com associaciò.

El nostre objectiu inicial és el de fer d'engranatge entre les administracions i les persones 
disposades a col·laborar, oferint mà d'obra voluntària tant per a treballs de concienciaciò, 
com per a realitzar activitats de regeneració i conservació de les muntanyes de la nostra 
vall, de divulgaciò del nostre entorn, de ficada en valor del patrimoni etnologic, de 
realitzaciò de projectes per a millorar el nostre entorn, etc.   Ja siga per iniciativa  nostra o 
en conjunt amb altres agrupacions.

mailto:amvalldaiguesvives@hotmail.com
mailto:amvalldaiguesvives@hotmail.com
mailto:amvalldaiguesvives@hotmail.com
mailto:amvalldaiguesvives@hotmail.com


Si estas interessat en este projecte , no ho dubtes i posa't en contacte amb nosaltres, tota 
ajuda i aportació és benvinguda.

Programa d'activitats de l'any 2019 :

Activitats internes :
- Ens Reunim 1 vegada al mes.
- Tot l’any quedem per coneixer el nostre entorn. Fem fitxes dels forns de calç, coves i 
altres
particularitats del nostre entorn.
- Colaborem amb el Ajuntament de Carcaixent per al projecte de ruta dels calciners en el 
término
municipal de Carcaixent.
- Realitzem fitxes de caixes nius.

Agenda 2019 :

31 enero : Xarla de sostenibilitat Col.legi Ausías March per a alumnes de 5º y 6º.
7 febrero : Xarla de sostenibilitat Col.legi Ausías March per a alumnes de 3º y 4º.
Febrero : Xarla de reciclatje al col.legi de la barraca.
Febrero : dia del arbre en la falzia per a alumnes del col.legi de la Barraca.
17-18-19 Maig : Biosfira Alzira
5 de juny : día mundial del medi Ambient
Agost : bany amb els xiquets saharauis
1 -12 septembre : participació festes La Barraca : tallers de interés mediambiental com per
exemple la construcció de caixes nius de rates penades o pardalets, promoció de la 
alimentació ecològica i vegana.
4 de novembre : Fira de associacions de Alzira



ASSOCIACIÓ MUNTANYETA DELS SANTS - ACCIÓ ECOLOGISTA AGRÓ

http://muntantetanantaaSblogsapgaScogmu

httpa://wwwSancotbgg.Scogmu/muntantetanantaa

muntantetan@smuniloScogmu

Sgmu ntn naagcoincoió tcoglogsiaan antdndn lo'nte 2002,  ntita-tga  pgaatrigrmutta  n  Acocoió Ecoglogsiaan
Asró, tt lon qnt prgmugvtmu lon muilologrn dtlo tgaart ttagrt anta nlo mutdi nrbà cogmu nloa pnrnasta tnanrnloaS

Trtbnlolotmu ptr  n  prgmugnrt ncotvianaa  i  prgpganr  ncocoigta  qnt muilologrtt lon  qnnloiana  nmubittanlo  dtlo
tgaart ttagrt, diagtdrt hàbiaa muéa rtaptcoangaga nmub tlo mutdi nmubitta i dttntcoinr itjnatcoita dt
conràcoatr agcoignmubittanlo anta n tivtlolo logconlo cogmu slogbnloS

Eta rtntimu condn muta, tgrmunlomutta tlo primutr dimunraa dt muta ptr lon vtaprndnS

Htmu  coglo·lonbgrna  nmub  nloarta  coglo·lotcotna  tcoglogsiaata  d'nloarta  munticoipia  cogmu  lon  Ribtrn  tt  Bicoi,
Vglontanrina Mtdinmuttanlo dt Cgrbtrn, Amuicoa dt lon Mntanten dt Llonnrí, i nmub nloarta cogmu tlo Clonb
Eacoglon dt Pirnsüiamut dt Sntcon i lo'Eacoglon VnlottcointnS

Dnrnta lo'nte 2018 htmu rtnloiazna lota atsüttaa ncotvianaa:

– 4 dt atbrtrS Din dt lo'nrbrtS Plontancoió d'nrbrta i nrbnaaga dt ribtrn tt lon zgtn rtcortntvn dt
lo'naana dt Sntcon i nlo bgaco dt RibtrnS

– 8 dt munrçS Bicoicolotandn dta dt Sntcon n Vnloètcoin n lon muntiataancoió dt lon vnsn atmuitiaanS
– 30 dt munrçS Din dt lo'nisnnS Plontancoió dt loloiria srgcoa i jgtcoaS
– 22 d'nbriloS Mnta nlo rin! Ntatjn i dttútcoin dt rtaidna n lota imumutdincoigta dt lo'Aaana dt SntconS
– 6 dt munisS Cgtcottarncoió nmub lon Plonanagrmun Pgta dt Ftrrg dt FgranlotteS “Ctlotbrtmu lota gbrta

dtlo pgta, txisimu lon pnaanrtlo·lon”S
– 10 dt jnteS Itaptcocoigta dt primunvtrnS Atnloiaztmu lo'taana dt anlona dtlo rin Xúqntr nlo atn pna

ptr SntconS
– 29 dt jnteS Bicoitxconraió n Cnlolotrn nmub lon lolonmu dt lon lolontn plottnS
– 27 dt jnloigloS Bicoitxconraió n Cnlolotrn nmub lon lolonmu dt lon lolontn plottnS
– 16  dt  atatmubrtS  Pnrtcoipncoió  nlo  Clotnt-np  dneS  Ntatjn  i  dttútcoin  dt  rtaidna  n  lota

imumutdincoigta dt lon zgtn rtcortntvn dt lo'Aaana dt SntconS
– 30 dt atatmubrtS Pnrtcoipncoió n lo'ncoat dt lon conmupnten “Snlondtmu-tga” n lon Stamuntn dt lon

Snlona gt tta prtattaàrtmu divtrata naagcoincoigta qnt artbnlolotmu ptr lon anlona n SntconS
– 3 dt tgvtmubrtS Itaptcocoigta dt anrdgrS Atnloiaztmu lo'taana dt anlona dtlo rin Xúqntr nlo atn pna

ptr SntconS

mailto:muntanyeta@gmail.com
https://www.facebook.com/muntanyetasants
http://muntanyetasants.blogspot.com/


– 20 d'gcoanbrtS Rtntió dt srnpa ptr cortnr lon Cggrditndgrn dt Grnpa tt dt Dtattan dt lon
Nnanrn n lon RibtrnS

– 10 dt tgvtmubrt dt 2018S Bicoitxconraió n Alozirn ptr n anmunr-tga n lon cogtcottarncoió dttútcoin
“Vglotmu nt Xúqntr vin i tta! Vglotmu tnvtsnr ptlo tgaart rin!”

– 28 dt tgvtmubrtS Pnrtcoipncoió n lon Tnnlon rgdgtn “Ln ttatjn i lon stató dtloa rtaidna n SntconS
Bgtta i munlota pràcotqnta”S

– 23 dt dtatmubrtS  Bicoitxconraió ptlo  Pnrco  Nnanrnlo  dt  lo'Alobnatrn nmub Otttetta  tt bicoi  i  lon
Ribtrn tt bicoiS

REIVINDICACIONS/DENÚNCIES

– Cndn  primutr  dijgna  dt  muta,  pnrtcoipncoió  tt  lon  Mnaan  corítcon  ptr  rtivitdiconr  lo'úa  dt  lon
bicoicolotan nloa dtaplonçnmuttaa qngtdintaS

– Pttcoió dt Sntcon coinana 30.mu/hS
– Pgaicoigtnmutta rtaptcoat n lon pncoifconcoió dt lon conrrtatrn CV-500S
– Pttcoió dt lon anbatancoió i nmuploincoió dtloa npnrconbicoia ptr nloarta commugdta i atsnraS
– Rthnbiloiancoió ítatsrn dtlo Pgta dt Ftrrg dt FgranlotteS
– Dttútcoin d'nbgcondgra ilo·lotsnloaS



Col·lectiu Dynamo

CARCAIXENT

Estem presents a les xarxes socials (Facebook, Twiter i Instagram),
 pròximament en la nostra pàgina web 

També ens poden escriure al correu electrònic collectiudynamo@gmail.com

Què és el col·lectiu Dynamo?

Dynamo és una associació, nascuda a Carcaixent a la fi de 2.018, que vol ajudar a fer
entre tots i totes una ciutat més amable, més bonica, amb major qualitat de vida i que siga
capaç de generar més riquesa. Defensem una mobilitat sostenible i millorar la situació
medi ambiental.

Som un grup obert a la participació i sense color polític. Aspirem a ser el motor de canvi
de  Carcaixent:  recollir  i  ser  el  bressol  de  noves  idees  i  projectes,  posar-los  a  la
consideració de les institucions locals, associacions, organitzacions i societat en general, i
ajudar al fet que es duguen a terme.

Quines són les nostres línies de treball?

En l'actualitat:

- Conscienciar en la modificació de les conductes de mobilitat urbana i mig-ambientals.

- Efectuar un pla d'ordenació de trànsit de Carcaixent, que inclou la conversió de carrers
en zona de vianants, el foment de l'ús de la bicicleta i l'augment d'arbres i zones verdes.

- Realitzar un catàleg d'immobles i béns patrimonials que cal conservar i el tractament que
haurien de tindre.

En el futur:

- Altres projectes per a dinamitzar la ciutat i fomentar la mobilitat sostenible i millorar la
situació medi ambiental.



Com estem organitzats?

Ens comuniquem per WhatsApp i correu electrònic.

Tenim grups de treball, per àrees:
- Comunicació.
- Activitats.
- Tècnic (pla de trànsit i creació de pàgina web).
- Catàleg d'immobles.

Periòdicament  (aproximadament  cada  mes)  efectuem reunions  generals  d'informació  i
coordinació, que estan obertes al públic en general.



 

Grup d’Acció Mediambiental del Marquesat 
https://www.facebook.com/AssociacioGAMM/ 

acciogrup@gmail.com 

El GAMM som un grup de voluntaris amb un objectiu comú, ajudar a la natura en la mida 
de les nostres posibilitats. Un patrimoni que no hi ha que oblidar, vam heretar dels nostres
avantpassats i tenim l’obligació moral de deixar-lo igual o millor per als nostres fills i nets. 
 

No corren bons temps per a la natura. El nostre model de vida actual no sols dona 
l’esquena a la natura, sinó que, a més a més, suposa una forta pressió agressiva sobre el
medi natural. 
Som conscients que nosaltres no anem a canviar el món, però si podem fer una xicoteta 
aportació per a millorar la nostra relació amb la natura. 
Per tal d’aconseguir el nostre objectiu, ens hem marcat unes línies de treball. 
Fomentar la biodiversitat, tant animal com vegetal, fent reforestacions de plantes 
autòctones, tant en zones cremades com no, amb plantes produïdes per nosaltres mateix,
en un viver propi, a partir de llavors recollides per la 
nostra zona, per tal de garantir que no estem introduint cap planta que no correspon a la 
nostra àrea geogràfica. 
Però no ens limitem a criar-les i plantar-les, sinó que, en funció de la climatologia, fem 
regs d’urgència quan es necessari. 
En col·laboració amb Acció Ecologista-Agró, duem a terme el PROJECTE EMYS 2018, un
control sobre la població de tortugues aquàtiques al riu Magre. 
Conscienciació medi-ambiental als mes menuts, realitzant  xarrades amb contes amb els 
cuals poden aprendre la importancia d’estes tasques,  plantacions de les nostres 
plantes,... per a que siguen conscients desde ben menuts del que costa mantindre el 
nostre entorn.  
Control d’abocaments de residus, estem organitzant periòdicament jornades de neteja del 
riu Magre, retirant residus i portant-los a l’ecoparc. 
Encara queda molt per fer i ho tenim que fer entre tots, perquè el medi ambient es cosa 
de tots, no sols dels ajuntaments, la conselleria o la confederació hidrogràfica. Es per això
que ens hem adherit a la Plataforma Ciutadana pel Magre, per anar unint forces. Així 
mateix, vos convidem a col·laborar amb nosaltres, vos ho passareu molt bé gaudint de la 
natura a l’hora que ajudeu a conserva-la. 



Associació medi ambiental d’Alzira.

 “La llavor Alzira” a Facebook.
@lallavormediambient a Instagram.

lallavormediambient@gmail.com

El nostre grup va sorgir arran dels incendis forestals a Carcaixent en Juny de 2016, on
es van cremar 2000 hectàrees (aprox).

Vam crear un grup de voluntariat a Facebook, i d’ahi va va nàixer la idea de crear 
l’associació, encara que això no es va fer realitat fins a setembre de 2017.

Entre les nostres tasques, es troben: 
● Conscienciar a la població sobre la importància de cuidar el medi ambient.
● Fer jornades de neteja i arreplegada de deixalles i  convidar a tot aquell/a  que

vullga unir-se. 
● Fer tallers de reciclatge per als més menuts.
● Mostrar l’estat de deixadesa en què es troben algunes zones d’Alzira.

En les futures, esta fer xarrades en les escoles. 

Per fer-se soci/a , ha de ser major d’edat (o vindre acompanyat pel pare, mare o tutor) i
compartir la nostra filosofia de respecte al medi ambient i la igualtat.
El preu són 12€ anuals amb samarreta del grup inclosa.

Les activitats ( si tenen algun cost afegit) les abonarem abans.

El lloc on ens centrem és La Ribera del Xúquer.

Hem realitzat diverses activitats: 
● Ruta botànica circular a la Murta, per conèixer la flora que ens envolta.
● Recollida de material sostenible i biodegradable que ens van cedir els companys

i companyes de WWF.



● Reunió de grups per crear la coordinadora de grups de defensa de la natura, a
La Ribera. 

● Organitzarem una ruta sensorial per la Murta, per a xiquets i xiquetes invidents
juntament amb la fundació OMCE, i Amics de la Murta . 

● Jornades de recollida de deixalles a la Muntanyeta i al passeig fluvial.

Estem en contacte continu amb els socis i sòcies, i amb diverses associacions medi 
ambientals de la zona, per tal de compartir idees i sumar forces. 



L’associació cultural Mitja Galta va ser constituïda  el 30 de setembre de l’any 2000. Els 
seus estatuts estableixen com a objectius principals:
 “ Millorar la qualitat de vida de la gent de Manuel, vetllar pel seu entorn natural, conèixer-
lo i difondre’l, eixamplar les possibilitats de formació i informació, procurant que es tinguen
a l’abast diversitat d’opcions lúdiques i culturals. Promoure un ambient de concòrdia entre 
tota la gent de Manuel i entre els diversos grups i associacions per tal que, en la diversitat
d’opcions i sensibilitats, tots sapiem que hi ha un marc de convivència que ens uneix i 
compartim. Establir relacions i intercanviar experiències amb associacions i grups dels 
pobles del voltant per un major coneixement i enriquiment mutu. Promoure activitats 
culturals en el sentit més ample: música, literatura, art, pensament, cinema, festa, edició 
de revistes, exposicions, premis, reconeixements, conferències, debats, visites culturals, 
exposicions...”

Al llarg del temps hem contribuït a l’ambient cultural de Manuel amb moltes activitats: hem
organitzat concerts de música pels quals han passat un gran nombre d’artistes: Obrint 
Pas, La Gossa Sorda, Pep Botifarra, Feliu Ventura, Eva Dènia, Clara Andrés, Dani Miquel,
Pau Alabajos, Toni de l’Hostal, Mi sostingut i Ànima, entre d’altres. 

També hem fet presentacions de llibres d’autors del País: Josep Lozano, Vicent Sanchís, 
Miguel Oller, Vicent Berenguer, Marc Granell, Carmen Agulló, Pau Viciano, Vicent Baydal, 
etc.

Xerrades sobre diversos temes socials, històrics, econòmics i mediambientals amb 
projeccions de documentals (Una llengua que camina, Ets el que Menges, etc.) i 
pel·lícules de cinema. Realitzem sessions de cinema d’estiu al carrer. Recitals de poesia. 
Homenatges (Ovidi Montllor, etc).

Hem editat alguns llibres sobre la història de Manuel i de recull de fotografies antigues.

Regularment hem publicat una revista de caràcter local, “La Bellota”; ja amb més de 40 
números editats, amb articles i noticies relatives al poble i temes generals on destaquen 
els articles sobre art, història, literatura i medi ambient. Algunes d’aquestes revistes han 
sigut monogràfics sobre les plantes del nostre terme, el cultiu de l’arròs, la sèquia Comuna
de l’Ènova o el ferrocarril.



S’han organitzat també moltes excursions pels voltants de Manuel, amb Joan Pellicer per 
conèixer les plantes del terme, pel riu Albaida, a la Murta, Montcabrer, Les Salines, la Font
Amarga i més. 

S’han fet moltes exposicions en les que s’ha donat a conèixer els valor naturals i 
patrimonials de Manuel, Plantes, Paratge natural de les Salines. També d’altres 
temàtiques (pintura...)

El nou d’octubre a la fira d’associacions repartim bellotes als xiquets i xiquetes, i un fullet 
amb instruccions per plantar-les. També posem parada al carrer el dia del Porrat de 
Manuel (2 de febrer).

Des dels nostres inicis ens hem adherit a totes les reivindicacions dels col·lectius 
mediambientals de la Ribera: Xúquer Viu, Mullat pel Xúquer, La Ribera en bici, La 
Plataforma NAT (NO a l’Alta Tensió), Tanquem Cofrents, la Plataforma de veïns contra la 
Pedrera de Corbera, etc, etc.



www.lariberaenbici.net

lariberaenbici@gmail.com

Som un col·lectiu assembleari, creat en la primavera de 2008 i federat a Ecologistes en 
Acció la tardor de 2015.

Amb els objectius de gaudir i defensar la Natura en totes les seues facetes, incidint 
especialment en el tema del transport perquè aquest és el principal problema de les 
nostres ciutats i és el primer emissor de gasos d’efecte hivernacle al PV. 

Així doncs, per fer sinergies i reforçar-nos mútuament, sovint treballem amb altres 
col·lectius afins com Xúquer Viu, Acció Ecologista-Agró, Tanquem Cofrents, 15-M, 
agricultors ecològics, energies renovables, Escola Valenciana, Col·lectiu de Pensionistes, 
etc.

El nostre hàbitat natural i espai d’actuació és La Ribera del Xúquer.

Ens reunim cada dos o tres mesos, normalment els dissabtes pel matí.

Per fer-se soci cal ser major d’edat i haver participat prèviament en les nostres activitats.

Aportem una quota anual de 50 € els que tenim treball i 25 els aturats o estudiants.

I durant l’any 2018 hem realitzat aquestes activitats:

- 3r divendres de gener, febrer i març, Massa Crítica (passeig en bici) per Alzira.

- 15 d’abril, Vine-te’n en Bici a la Trobada d’Escoles en Valencià, a Rafelguaraf.

- 19 d’abril, Dia Mundial de la Bici, passeig per Alzira.

- 5 de maig, Marxa en Bici per reivindicar la passarel·la del pont de Fortaleny.

- 18 al 20 de maig, participació en la Biosfira d’Alzira, amb taula, xerrada: «Podem tancar 
Cofrents connectant el Sol?» i passeig en bici a l’hort de La Casella Coop. V.

http://www.lariberaenbici.net/


- 5 de juny, Dia Mundial del Medi Ambient, presentació de l’informe col·lectiu «L’estat del 
Medi Ambient a La Ribera» (465 pàgines en un pdf, que es pot baixar gratuïtament de la 
nostra web).

- 8 de juny, acte reivindicatiu de Tanquem Cofrents a la Fira Alternativa de València.

- 14 de juliol, Dia del Bany als Rius, marxa en bici a Sumacàrcer per reivindicar els rius 
nets i vius.

- 21 de juliol, concentració a Manuel pel riu Albaida amb cabal ecològic.

- 21 al 23 de setembre, Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible, passeigs en bici per 
Alzira i Carcaixent.

- 20 d’octubre, reunió de grups per crear la Coordinadora de Grups de Defensa de la 
Natura a La Ribera.

- 3 de novembre, participació en la Fira d’Associacions a Alzira.

- 2 de desembre, passeig en bici Alzira-Carcaixent per unes «Pensions Dignes i Medi 
Ambient Sa».

- 23 de desembre, marxa en bici per L’Albufera amb companys/es d’Ontinyent en Bici i 
Acció Ecologista-Agró de Sueca.

A més hem presentat escrits reivindicatius als Ajuntaments, Conselleries, Fiscalia de Medi
Ambient... I hem publicat nombrosos articles als mitjans informatius.



Voluntariat Mediambiental de Corbera
vmcorbera@gmail.com

(Estem al facebook)

El Voluntariat Mediambiental de Corbera (VMC) és un grup ecologista que es va crear al 
1993 i té a com objectiu la defensa i difusió de la nostra cultura, del patrimoni històric i del 
mediambient.

Activitats i objectius  del Voluntariat Mediambiental de Corbera (VMC):

Celebrem el dia de l’arbre, amb els xiquets i xiquetes de l’escola, plantant carrasques i 
pinets a la muntanya, i plantes aromàtiques als jardins del poble amb els més menuts.
Cada trimestre intentem fer un parell d’activitats relacionades amb el mediambient i la 
història del nostre poble per tal de sensibilitzar els menuts i el veïnat, com tallers de 
reciclatge, excursions guiades, etc…

Als mesos de calor, fem vigilàncies forestals per tal  d’avisar com més prompte possible 
els bombers en cas d’incendi,  també per  dissuadir  qualsevol possible piròman. Fem 
rondes en parella per tots el camins forestals i vigilàncies estàtiques de la serra des de la 
marjal. 

Estem coordinats amb el 112 i la policia municipal per tal de guiar els bombers al lloc de la
incidència, i tallar, si cal, els camins on s’ha produït un conat per tal de no deixar passar  
ningú que no forme part de les brigades d’extinció,  així com posar sobre avís els veïns de
les casetes, en el cas de fer una evacuació  tan  ràpida i segura  com  siga possible.

Els membres del VMC increpem a tots aquells que no respecten els calendaris de cremes,
els que fan abocaments il.legals, així com als que tiren fem als paratges forestals, o 
maltracten la natura, tirant envasos de plàstics i d’herbicides a les séquies. Denunciem, a 
viva veu,per les xarxes socials amb la finalitat que se sàpiga i que els caiga la cara de 
vergonya a aquells que es donen per al.ludits.





Xúquer Viu és una plataforma que agrupa diverses organitzacions polítiques, sindicals, 
ecologistes i ciutadanes de la comarca valenciana de la Ribera del Xúquer. 

La plataforma Xúquer Viu fou creada el 2003 per tal de recuperar el riu Xúquer 
mediambientalment, reivindicant un cabal ecològic més elevat en el tram final del riu (del 
d'Antella a la mar) i la reconsideració del transvasament Xúquer-Vinalopó. La plataforma, 
que forma part de la Fundació Nova Cultura de l'Aigua s'ha posicionat en contra dels 
transvasaments entre conques, i molt en especia del Transvasament de l'Ebre inclòs en el
Pla Hidrològic Nacional derogat el 2004. 

Diverses accions han estat organitzades per Xúquer Viu per tal de fer visible les seues 
reivindicacions: manifestacions com la convocada el maig de 2010 a Sueca. xerrades i 
campanyes de sensibilització. 

A més de les reivindicacions de tipus hídric en defensa del riu, Xúquer Viu també 
reivindica altres causes de tipus ecologista com la lluita en contra del canvi climàtic, o de 
tipus social i polític com la seua participació en el film Ja en tenim prou, o les 
manifestacions nacionalistes convocades per Acció Cultural del País Valencià el 25 d'abril 
o el 9 d'octubre.

https://ca.wikipedia.org/wiki/Acci%C3%B3_Cultural_del_Pa%C3%ADs_Valenci%C3%A0
https://ca.wikipedia.org/wiki/Ja_en_tenim_prou
https://ca.wikipedia.org/wiki/Canvi_clim%C3%A0tic
https://ca.wikipedia.org/wiki/Sueca
https://ca.wikipedia.org/wiki/2010
https://ca.wikipedia.org/wiki/Maig
https://ca.wikipedia.org/wiki/2004
https://ca.wikipedia.org/wiki/Transvasament_de_l'Ebre
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Fundaci%C3%B3_Nova_Cultura_de_l'Aigua&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Transvasament_X%C3%BAquer-Vinalop%C3%B3&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/wiki/Mar_Mediterr%C3%A0nia
https://ca.wikipedia.org/wiki/Antella
https://ca.wikipedia.org/wiki/Riu_X%C3%BAquer
https://ca.wikipedia.org/wiki/2003
https://ca.wikipedia.org/wiki/Ribera_del_X%C3%BAquer
https://ca.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs_Valenci%C3%A0


Cal que naixen grups ecologistes...

Diuen els economistes imperants que l'economia ha de seguir creixent
perquè tot vaja bé, però nosaltres veiem que els rius s'assequen, els aqüífers
s’enverinen,  els  mars  i  les  terres  s'omplin  de  residus,  l'atmosfera  es
contamina, les temperatures pugen, les espècies s'extingixen, els recursos
naturals  s’esgoten,  ...  Símptomes  indiscutibles  de  la  gravíssima  crisi
ecològica que patim.

Perquè ens hem passat, hem desbordat tots els límits de la Biosfera i
aquesta  no pot  més;  de fet,  els  científics  calculen que si  tots  els  éssers
humans férem com els dels països rics necessitaríem 3 Terres per mantindre
l’actual  nivell  de consum i  deixalles.  Però sols  hi  ha una Terra  i  aquesta
situació resulta absolutament insostenible, no podrem seguir així durant molt
de temps.

El problema són les gegantines i  poderoses corporacions industrials i
financeres,  que  no  saben  funcionar  d'altra  manera  més  que  creixent  i
devorant-ho tot, com si no hi haguera límits. Mentrestant els governs ballen al
ritme que elles toquen, com si foren marionetes. I, junts, han fet creure a la
major part dels ciutadans que no hi ha cap altra economia possible més que
la del creixement continu. Una fal·làcia, una gran mentida que, a força de
repetir-la tantes voltes, se l'ha cregut massa gent.

De manera que, per trencar aquesta inèrcia tan perillosa, fem falta els
grups ecologistes i caldria que hi haguera més, almenys un a cada poble
per denunciar tots els atemptats contra la Natura i els més dèbils, i promoure
les solucions que s'han d'aplicar urgentment. Perquè com més tardem en fer
front a la crisi ecològica, més complicat serà resoldre-la i més patirem tots.
Amb el risc afegit que alguns problemes, com el calfament del clima, entren
en una fase de retroalimentació irreversible i siga impossible solucionar-los...

«La Terra té  suficients recursos per  satisfer  les necessitats  de tots,
però no tants com per satisfer l'avarícia d'alguns»  

M. Gandhi.


