
 
 

Actuacions de la Regidoria d’Agricultura 
 
Després del fatal incendi que ocorregué el passat dimecres 6 de gener a la              
zona del Brosquil, en el que una vivenda quedà totalment calcinada, des de la              
Regidoria d’Agricultura es vol donar a conéixer a la ciutadania de Cullera les             
actuacions en matèria de manteniment i neteja de parcel·les rurals que s’han            
dut a terme des de l’entrada de Compromís a l’equip de govern de             
l’Ajuntament. 

En primer lloc, hem fomentat la creació d'un Banc de Terres a Cullera per a               
què els propietaris de terrenys de cultiu que no vullguen treballar eixes terres             
les puguen inscriure i oferir a persones que sí que volen treballar-les, evitant             
així l’abandonament d’eixos terrenys de cultiu. 

En segon lloc, hem iniciat l'aplicació de l'Ordenança del Medi Rural, en què             
s'indica que els propietaris de terrenys de cultiu tenen l'obligació d'esporgar i            
mantindre les tancaes. 

Com es va anunciar en un ban, es va donar un termini improrrogable fins el 13                
de desembre per a que els propietaris esporgaren les tancaes que invadien els             
camins rurals del nostre terme i aquells que no ho hagen fet s'exposen a ser               
sancionats amb una multa de 300 €. A més, si es continua sense dur a terme                
l'actuació que es requerix, l'Ajuntament realitzarà els treballs de poda,          
passant-li el recàrrec del cost al propietari de la parcel•la. 

Estes mesures, que poden paréixer de fàcil aplicació han costat més temps del             
que tots hauríem desitjat, però hem de tindre en compte que la gestió del              
medi rural ha sigut deixada de banda durant els governs del Partit Popular i              
que ara costarà tornar a posar les coses al seu lloc. 

Per últim, una vegada estiguen les anteriors actuacions totalment en          
funcionament es passarà a estudiar la situació de les terres de cultiu            
abandonades al nostre terme. Des de la Regidoria d'Agricultura és te la            
intenció d'actuar davant la situació d'abandonament obligant els propietaris a          
mantindre en unes condicions adequades les terres per a evitar situacions com            
les que hem viscut durant els últims mesos en que s'han produït diversos             
incendis en terrenys de cultiu abandonats. 

Una vegada més, vull recalcar l'estat d'abandonament en que es trobava el            
terme després dels governs del Partit Popular i que la voluntat d'este nou             
govern i d'este regidor és fomentar la recuperació de tots els terrenys de cultiu              
abandonats, fomentant al mateix temps la creació de llocs de treball i donant             
un impuls a  l'agricultura com a eixida econòmica a la crisi. 

Al mateix temps, vull recalcar que el greu incendi del dimecres 6 de gener és               
una conseqüència de la gestió i de la política del Partit Popular. 

Els governs del PP van fomentar la crisi de l'agricultura per a propiciar             
l'abandonament dels terrenys rurals. D'esta manera afavorien que els         
propietaris vengueren les terres i que aixina els grans empresaris, en           
connivència amb les direccions dels bancs i caixes, pogueren especular amb el            
terreny. 

 



 
Però amb l'esclat de la crisi i la bombolla immobilària ens hem quedat sense              
treball en l'agricultura, sense xalets i amb una quantitat de terrenys de cultiu             
abandonats exagerada. 

La conseqüència de tot això és el desgavell ambiental davant del que ens             
trobem. Milers d'hectàrees de cultiu abandonades amb tots els problemes i           
perills que això comporta. Però davant d'esta situació, des de Compromís per            
Cullera portàvem al nostre programa electoral tota una série de mesures que            
ara, gràcies pacte de govern amb el PSPV, podrem implementar en el nostre             
municipi i que esperem que, entre altres, eviten que es tornen a viure             
successos com el del passat 6 de gener. 

 

Marc Joan i Corihuela 

Regidor d’Agricultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


