
Plataforma  antiabocador 
Vall de les Alcusses-Moixent   No a l’abocador! 

Els sotasignats ens oposem a la instal·lació de macroplantes de tractament integral de residus urbans com la 
que es vol instal·lar a la vall de Les Alcusses de Moixent, pels següents motius:
� Moixent és un municipi d’interès turístic. El poblat iber de La Bastida, Monument Historicoartístic Nacional des del 

1931, i visitat per cents d’escolars i públic en general, restaria a menys d’un quilòmetre del macroabocador, i seria 
visible des de el seu cim. A més a més en les rodalies hi ha diversos allotjaments rurals, vinyes que produeixen vins 
amb denominació d’origen i molt coneguts internacionalment. Les Alcusses està catalogada en el PGOU de Moixent 
com zona d’especial protecció pel seu valor arqueològic, ecològic i forestal. 

� De conformitat amb l’article 31 de la Llei 3/1998, de 21 de maig, de Turisme de la Comunitat Valenciana, Moixent 
podria perdre la consideració de Municipi d’Interés Turístic. 

� Els olors afectarien a la Font de la Figuera (la més pròxima), i a la resta de municipis de la Vall de Montesa: Moixent, 
Vallada, Montesa, etc. Els usuaris de l’autovia i de les àrees de servei haurien de suportar les olors. 

� Podrien originar-se problemes per a la salut, com a conseqüència de la possible instal·lació de la incineradora, els 
sorolls de la maquinària, els abocaments líquids (lixiviats) en el subsòl, aqüífers i el riu Cànyoles. L’augment 
d’insectes, aus, rosegadors i carronyers, agreujaran estos problemes de salut en persones i cultius.  

� Aficions molt practicades a Moixent com la caça es veurien afectades. 
� Els terrenys confrontants sofririen una important depreciació.  
� L’economia agrària i turística existent en la zona es veuria afectada negativament amb la pèrdua d’ocupacions netes 

consolidades (hostaleria, agricultura de la vinya, fruitals i turisme). 
� A més a més, la ubicació a Moixent, allunyada dels majors centres de producció de residus, produirà un desplaçament 

innecessari dels residus, amb major consum energètic (de Gandia a Moixent hi ha uns 80 km – 160 km anada i 
tornada), que s’evitarien amb la instal·lació de xicotetes plantes de tractament properes als llocs de producció que 
evitarien un major impacte en una determinada zona. A la Comunitat Valenciana no s’inverteix el suficient a educar, 
minimitzar i reciclar. 
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