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 Les sèquies han sigut protagonistes molt importants del canvi radical que 

ha sofert el paisatge tradicional de l’horta durant el segle passat.  

En l’actualitat són poc més que clavegueres per on circula l’aigua de pluja i 

arrossega les deixalles que la gent oblida als camps i als camins, unitats econòmiques 

en desús front a les tècniques modernes de rec centralitzat. Si més no, han sigut en 

altres temps capital essencial en el desenvolupament humà i agrícola a l’Horta, un 

sistema de transport i distribució del líquid transparent que va donar lloc a unes 

relacions socials i econòmiques concretes, una cultura de l’aigua local capaç de 

gestionar eficaçment aquest recurs limitat. Entendre l’evolució de l’agricultura 

durant l’última meitat del segle passat permet aproximar-se millor a la realitat actual 

d’aquest sistema de rec tradicional, el perquè de la seua desaparició i la base per 

captar la necessitat de la seua conservació i posada en actiu de nou. El sistema de rec 

al complet, amb les sèquies, els partidors, la cultura i el llenguatge associat al rec, és 

un patrimoni cultural i històric impressionant que caldria conservar, però es pot anar 

més enllà, perquè presenta a més a més moltes possibilitats d’introduir biodiversitat 

natural dins de l’agrosistema, i connectar els sistemes naturals, com el riu i els 

aiguamolls del delta, amb els sistemes agrícoles.  

  Per a l’agricultura industrial actual, aquella que es dona a la majoria de 

l’Horta, l’agricultura dels tarongers i mandariners d’exportació, de la concentració de 

parcel·les, la dels herbicides i adobs químics i els mercats globals, el manteniment de 

les sèquies significa anacronisme i pèrdua de temps i de diners. La connexió del 



sistema natural, el riu, amb el sistema agrícola es donava a través de tota eixa xarxa 

de sèquies de terra farcides de vegetació de ribera i arbres fruiters d’autoconsum, una 

xarxa limfàtica de vida que penetrava i influenciava fins a l’últim pam de terra de 

l’Horta. Aixoplugats per ella, penetraven els depredadors, com les serps, les granotes, 

les marietes o els carnívors en la recerca d’aliment. Entre moltes funciones, 

controlaven a talponets, ratolins o insectes que podien destruir les collites. A través 

de les sèquies, pedaços encara vius dels ecosistemes naturals originals que ocupaven 

aquest espai abans de la transformació agrícola, circulaven els nutrients, es 

controlava l’erosió i es creaven microclimes beneficiosos per als conreus i l’ésser 

humà. Aquesta connexió biològica i genètica es va trencar amb la cimentació de les 

sèquies i l’eliminació total de la biodiversitat.  

 Com s’ha vist en anteriors capítols, de les sèquies els llauradors 

tradicionals obtenien una gran diversitat de recursos diferents, com materials 

vegetals per a la construcció i l’agricultura, aliments alternatius que creixien 

fàcilment entre els arbusts i arbres que sostenien les sèquies amb les arrels, cacera 

fàcil i abundant que circulava per les diferents venes d’aigua dolça que travessaven 

les hortes, pastures fresques per al ramat... La inversió de temps es retornava en 

forma de nous recursos per satisfer necessitats diferents.  

  Però per a una agricultura industrial que s’especialitza en un sol 

producte dedicat íntegrament a l’exportació, la diversitat natural a la parcel·la 

agrícola deixa de tenir significat útil, i passa a ser una càrrega de treball que ja no 

dóna cap benefici, ni directe ni indirecte. El llaurador, amb l'afany d'obtenir el 

màxim benefici dels cultius, passarà a mitjans del segle XX a conrear aquells que són 

més rendibles. Per altra banda, la maquinària agrícola començava a desplaçar als 

animals de treball (cavalls, rucs i muls) passant a ser elements d'oci del llaurador. 



També els animals típics de les cases de l'horta (gallines, ànecs, galls dindis, conills, 

porcs, vaques,...) anaven desapareixent i concentrant-se en granges especialitzades. 

El llaurador no conreava ja productes agrícoles per a la ramaderia (farratge de panís, 

farratges de faves, alfals, panís,...) i en el cas que en alguna casa d'horta es continuara 

criant animals, el llaurador els alimentava amb pinsos. Ja no tenia sentit conrear 

molts productes agrícoles que eren necessaris per a l’autoabastiment, ara tenia un 

mercat on podia comprar-los amb facilitat. 

 Davant aquesta situació, la vegetació que creixia en els marges de les 

sèquies va començar a perdre la seva funcionalitat com a font de matèries primeres. 

La sèquia seguia demandant un manteniment per a no perdre la seua funcionalitat: 

netejar el fons de la llera de fangs que es dipositen i llevar l’excés de vegetació que 

creix a les ribes i reconquesta la terra de les parcel·les, consolidar els marges plantant 

la vegetació més indicada, podar els arbres.... Una despesa massa gran per a un treball 

molt dur que ja no donava cap benefici.  

  Amb l’aparició dels herbicides, el problema es va resoldre en part, ja 

que el llaurador no havia de netejar periòdicament la sèquia. Es començà a 

desatendre la vegetació de ribera que creixia i mantenia les sèquies. Els herbicides i la 

contaminació que s’abocava a elles amb la conversió industrial va acabar per fer 

desaparèixer aquesta biodiversitat natural. D’ací a la cimentació només hi hagué un 

pas: sense arbres i espècies herbàcies que sostingueren la terra amb les arrels, els 

fenòmens d’erosió degut a l’espenta de l’aigua augmentaren, i açò exigia un major 

manteniment. L’aigua de rec s’enduia la terra dels marges, que s’eixamplaven tant 

que la sèquia acabava per ocupar més del necessari, entrava en propietats i fins i tot 

restava superfície als conreus. Amb la cimentació es va solucionar l’erosió, però 

evidentment va suposar un trencament definitiu entre la biodiversitat i l’agricultura. 



 

La pèrdua irreversible d’un recurs mil·lenari: la reconversió del sistema de rec 

 

La transformació de la sèquia des d’un sistema viu, integral i útilment 

diversificat fins a esdevenir una simple canonada, segueix en l’actualitat. L'augment 

de les demandes d'aigua pels sectors industrials com la ceràmica i l'augment 

progressiu d'aigua per a usos terciaris (turisme, domèstic,) han anat modificant les 

polítiques d'aigua basades en el rec a manta, gran consumidor d'aigua, forçant a la 

substitució pel rec a degoteig, molt més eficient tècnicament i perfectament adaptat a 

un cultiu industrial com són els cítrics. El perill al qual s’afronta tot el sistema de rec 

tradicional adquireix una dimensió inimaginable fins ara, que és la desaparició 

última de l’espai que ocupava la sèquia. Aquesta, desproveïda de les múltiples 

funcions originals i del valor cultural i els lligams emocionals de la gent amb la terra, 

perd la possibilitat fins i tot de lluitar per la seua existència ja que és substituïda per 

un nou sistema de distribució de l’aigua aparentment molt més eficient, que és el rec 

centralitzat per degoteig. 

El rec per degoteig respon perfectament a les demandes de l'agricultura 

intensiva. No només estalvia aigua des del punt de vista estrictament de gestió 

econòmica dels recursos, sinó que a més evita la proliferació de les herbes adventícies 

ja que no es rega tota la parcel·la, solament allí on creix la planta, de manera que la 

resta del sòl es manté nu de vegetació. Si més no, això a escala edàfica implica un 

conjunt de problemàtiques: pèrdua d'estructura, fertilitat, etc., que acaba redundant 

en la salut de les plantes.  

L'agricultura ecològica, a la qual li interessa l'estalvi d'aigua per la seva 

importància ecològica per als ecosistemes naturals humits, busca donar resposta a 



moltes més necessitats a través de la posada en actiu dels recursos locals sense afegir 

substàncies químiques de síntesi que poden produir contaminació. Busca la salut de 

les plantes a través de la millora de la salut de l’agrosistema i de l’equilibri tròfic, i no 

amb la utilització d’herbicides, pesticides o adobs químics que fagen augmentar la 

producció. Per exemple, busca protegir el sòl, de manera que té com estratègia 

mantenir aquest cobert de vegetació útil durant tot l'any. El rec a manta respon 

perfectament a aquest model de producció., ja que facilita la irrigació en superfície 

dels adobs verds, conreus plantats entre les línies dels conreus interessants i que 

serveixen per controlar el creixement de plantes adventícies, per retenir la humitat, 

per servir d’aixopluc a la fauna depredadora de les plagues, etc.. Un sòl ben 

estructurat, amb un bon equilibri de matèria orgànica en forma de humus, amb 

l’equilibri perfecte de porus on es pugue emmagatzemar l’aire i l’aigua, serà un sòl 

capaç de retenir més quantitat d’aigua i que perdrà menys aigua per evaporació, per 

exemple, durant l’estiu. En canvi, un sòl nu, sense vegetació, com aquells que 

apareixen tristement entre les fileres dels tarongers després d’haver sigut ruixats amb 

herbicides i verins, perd estructura i capacitat de retenció d’aigua i necessitarà més 

recs continus. El rec per degoteig pot passar a complementar el mètode ancestral en 

alguns conreus, però no a substituir-los, i és importantíssim per al desenvolupament 

lliure d’una agricultura de qualitat, no contaminant i basada en la biodiversitat.  

El rec per degoteig és una resposta tècnica a un cultiu molt concret i unes 

condicions socioeconòmiques determinades i, no ho sabem, possiblement en cap cas 

eternes en el temps, de tal manera que un canvi en aquestes condicions, per exemple 

un canvi en el cultiu on sigui difícil implementar el degoteig, o un esgotament del 

petroli (matèria primera de les gomes de degoteig), podria demandar de nou el rec a 



manta, i per tant, la necessitat d'una xarxa de distribució d'aigua tan efectiva com les 

sèquies. 

Si l’aigua dolça s’ha d’invertir en una agricultura contaminant, 

malbaratadora, que empobreix el llaurador i elimina la biodiversitat, aleshores 

valdria la pena estalviar l’aigua amb els més complexes sistemes tecnològics que hi 

hagueren a l’abast de l’ésser humà. Però si l’aigua es poguera fer recòrrer de nou a 

través de sèquies vives, d’aquelles farcides de vegetació de ribera, com oms o salzes, o 

xicotets arbusts autòctoncs, on es desenvolupa la vida que es transportara fins les 

hortes, aleshores valdria la pena, socialment i ecològicament, sacrificar part de 

l’aigua del riu per invertir-la en la producció d’aliments de qualitat, sans per a les 

persones i per a la natura.  

Malauradament, l’aigua estalviada a partir de la reconversió al rec per 

degoteig no s’ha retornat a l’ecosistema natural, al riu i a l’aiguamoll, sinó s’ha 

desviat cap al turisme de costa i platja, per a plenar piscines i banys durant l’estiu, i 

també per a les indústries molt demandants en aigua. L'aigua estalviada a 

l’agricultura serveix per a seguir sostenint les insostenibilitats de les altres parcel·les 

econòmiques, com el turisme i la indústria, que a més són molt més contaminants en 

termes globals que l’agricultura, perquè al cap i a la fi no creen vida ni parteixen 

d’ella.  

 L'agricultura ha passat a ser el cap de turc, l'excusa per a qüestionar i 

acabar eliminant un sistema de producció ancestral que a més, gestionat 

correctament, seria capaç de recuperar una part de la biodiversitat original i a més 

aprofitar-la en benefici de l’ésser humà. Aquesta és necessària i insubstituïble i mai 

podrà ser creada pels altres sectors econòmics; l'agricultura duu inherent la 

biodiversitat, a pesar dels excessos de l'agricultura capitalista.  



Així, es veu necessari assegurar la integritat física de les sèquies i proposar 

usos a partir de noves funcions que es demanden en el territori. Per exemple, 

recuperant la diversitat dels marges de les sèquies, passant aquestes a ser un factor 

més de producció dintre de les parcel·les, o recuperant les sèquies que envolten les 

alqueries, que complirien aquestes funcions ecològiques, agronòmiques, 

paisatgístiques i bioclimàtiques amb masses d'aigua i vegetació de ribera al voltant de 

les alqueries, generant microclimes.  

 

Noves funcions per a les séquies de rec: la revegetació i la consolidació dels marges 

 

 La recuperació de la vegetació de les sèquies ha de tenir com objectiu 

recuperar la biodiversitat original i al seu torn respondre a les noves demandes. Hi ha 

diversos mètodes per a fixar les riberes i al mateix temps crear condicions favorables 

per a l'assentament de nous organismes, siguen animals o vegetals, i per a donar 

refugi a uns altres.  

Un mètode implementable en les sèquies, especialment en les secundàries 

i en les de menor envergadura, serien els revestiments amb estructures de troncs i 

pedres.  

Aquest tipus de fixació de la ribera en l'àrea intersticial entre aigua i sòl 

formada per troncs, roques i branques d'arbres dóna lloc a refugis per a peixos, 

invertebrats i perífiton, protegeix contra l'erosió de la ribera i proporciona ombra en 

les aigües immediates a les riberes. En la part superior de l'estructura es recomana el 

recobriment amb terres, malles vegetals i plançons o esqueixos per a estabilitzar la 

part superior de la ribera i recuperar a curt termini la vegetació ripària.  



Altre sistema, aquest vàlid per a les sèquies majors, seria l'estabilització de 

riberes amb cel·les vegetals. Es tracta de gàbies de malla de ferro rectangulars 

farcides amb roques de grandària petita o mitjà i terra vegetal, unides entre elles una 

vegada col·locades en l'àrea intersticial aigua-sòl, de la ribera, i formant una 

estructura de paret lateral de protecció amb capacitat de retenció de sediments i 

formació d'hàbitat 2.  

Es poden disposar de forma monocapa o multicapa; en aquest segon cas es 

col·loquen de forma escalonada, recobrint-los de terres i plantant esqueixos de 

vegetació arbòria en les zones emergents i vegetació helofítica en aquelles porcions 

que estiguen parcialment submergides. La vegetació servirà per a consolidar 

l'estructura global de les gàbies i per a fixar-los al substrat propi de la ribera .  

La selecció de les plantes resulta fonamental per a l'èxit de l'estabilització 

de riberes, ja que han de ser aptes com elements constructius, i al mateix temps, tenir 

la capacitat de rebrotar, arrelar i ser flexibles. La vegetació de ribera potencial 

d'aquest espai pot ser molt útil com font documental per a aconseguir espècies aptes 

per a aquestes funcions. L’anàlisi dels ecosistemes de ribera i els aiguamolls costaners 

originals ofereix una paleta molt ampla de possibilitats de formes, colors, sistemes 

radiculars, que poden satisfer aquestes noves demandes: oms, xops i pollancres, 

salzes de diferents espècies, arços blancs, enfiladisses com el lligabosc i la clemàtide, 

espècies herbàcies i tapissants, etc. 

Existeixen moltíssims sistemes d'estabilització amb plantes, encara que 

un bon exemple d'utilització són els feixos . Es tracta d'una protecció de la ribera en 

l'aigua formada per materials vegetals diversos lligats en forma de feixos cilíndrics 

de longitud diversa i col·locats al límit de la ribera per a protegir-la. Poden estar 



formats per branques de salzes en feix, d'un diàmetre variable segons la necessitat 

del projecte.  

 


