NOTA DE IMPRENSA
2 de Junho de 2010
A Rede de Cidadania para uma Nova Cultura da Água no Tejo exige uma mudança
radical na gestão do Tejo e seus afluentes
No passado fim-de-semana (29 e 30 de Maio de 2010) a Rede de Cidadania para uma Nova
Cultura da Água no Tejo/Tajo e seus afluentes (www.redtajo.es) celebrou as IV Jornadas por um
Tejo Vivo em Rivas Vaciamadrid. Às mesmas assistiram representantes de mais de 20 organizações
de toda a bacia do Tejo, desde a sua cabeceira em Cuenca e Guadalajara, até Portugal. As
jornadas serviram para apreender a perspectiva da situação do rio nas várias zonas, para
identificar as principais ameaças e desafios, e para planear estratégias para os próximos meses.
A Rede do Tejo denunciou mais uma vez a falta de caudal no tramo principal do rio, quando 75%
do caudal da cabeceira vai pelo transvase para a bacia do Segura, de maneira que entre
Aranjuez e Talavera de la Reina cerca de 80% de água que flui são os esgotos
insuficientemente tratados de seis milhões de habitantes de Madrid. De igual modo denunciou
as extracções excessivas para regadio no tramo médio e baixo do rio e os desenvolvimentos
urbanísticos descontrolados em toda a bacia que em muitas ocasiões ocupam as margens dos rios,
consomem grandes quantidades de água em zonas especialmente sensíveis, e carecem de
adequados sistemas de tratamento.
As jornadas também serviram para exigir a continuação do processo de planificação e a
publicação do projecto de Plano de Gestão da Bacia do Tejo, que tem mais de um ano de atraso
sobre o prazo exigido pela União Europeia. A Rede do Tejo reivindica uma mudança radical na
gestão do Tejo e um plano de bacia que permita a recuperação ambiental dos rios para poder
garantir a sustentabilidade das nossas necessidades no médio e longo prazo e o desfrute dos rios
pelos cidadãos da bacia. Os participantes na reunião prepararam um manifesto (anexo) onde
expressam as suas preocupações e pedidos que farão chegar às autoridades competentes pela
gestão da água.
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