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Editorial.

Després  de  plantar  una  cinquantena
d’arbres  a  la  serra  ara  fa  més  d’any,  i
després de passar per mil aventures per a
que  sobrevisqueren  (la  immensa  majoria
ho  han  fet),  un  dels  que  vam  tirar  cap
avant aquell projecte em preguntà si havia
la  possibilitat  de  fer  un  col·lectiu
ecologista  i  demanar  subvencions;
especialment per al pesar de l’aigua i per a
realitzar en un futur més coses a la serra, a
la  naturalesa  i  al  poble  en  general.  De
seguida  li  vaig  comentar  que,  fa  ja  uns
anys,  hi  havia  un  col·lectiu  ecologista
anomenat  el Puntal. Però que, encara que
s’havia dissolt, són molts els membres que
coneixem. Parlàrem amb un d’ells, que ens
va comptar un poc d’història del Puntal i a
poc  a  poc,  ens  informàrem  de  qui  més
estava  al  col·lectiu,  d’on  estaven  els
estatuts, de com funcionaven, etc.

Tot pareixia quedar-se a l’oblit fins que
un dia vaig rebre una telefonada: una xica
que  ja  estava  en  l’antic  col·lectiu  estava
buscant  els  nous  estatuts  per  a  fer
funcionar el col·lectiu de nou.

Ja ha plogut prou des d’aleshores, però
finalment i passant bastanta calor, a agost
vam quedar per a fer  la primera reunió i
parlar  sobre  què  fer  amb  el  col·lectiu,
finalment decidírem fer un de nou, un nou
col·lectiu  ecologista  i  cultural;  una  nova
colla  que  continuara  la  marxa  de  l’antic
col·lectiu però que, independentment d’ell,
amb nova gent, amb nou ambient,  pretén
donar  a  aquest  poble  aquella  dosi
d’ecologisme i cultura que, pareix ser, tots
els crevillentíns han oblidat.

Així és que, d’aquella innocent pregunta,
ha  sorgit  un  bon  projecte  que,  esperem,
dure  per  molt  de  temps.  Aquest  és  el
primer  número  de  la  nostra  revista
“Pedregar”,  de  la  nostra  existència;  ens
donem  a  conèixer,  som  la  Colla
ecologista-cultural el Campanà. Bon dia.
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--  E N S    P R E S E N T E M  --

 Salutacions; a l’editorial d’aquest número ja
s’hi explica un poc, més o menys, el com va
sorgir  aquesta colla  des  d’aquella pregunta
sobre  les  subvencions  fins  a  la  primera
reunió que férem. 

Encara no ha plogut prou des d’allò; però
després d’uns mesos, de trucades, de visites
i de passar molta calor (era estiu), ja estem
associats, ja estem com a grup formal i ens
reunim  assíduament  per  a  preparar  nous
projectes per al col·lectiu i pel nostre entorn.

La gent  de  la  Colla  ecologista-cultura  el
Campanà,  som  un  grup  de  persones,  la
majoria  de  Crevillent,  que  ens  agrada  la
natura  en  totes  les  seves  vessants:
l’ecologisme, el naturisme, l’excursionisme,
la fauna, la flora, la vegetació, etc. és a dir,
tot el que es relacione amb el medi ambient i
la  conservació  de  l’entorn.  Alhora  també
estem preocupats  per  la  cultura  del  nostre
entorn:  el  nostre  patrimoni  artístic,  les
nostres festes, la nostra llengua, els costums,
etc.

La  Colla,  no  és  un  organisme  que  es
tanque a un grup selecte de persones ni molt
menys a  la  població  en  la  que  vivim ni  a
ningú.  Està  oberta  a  tota  mena  de
col·laboració  i  d’ajuda  a  persones  que
estimen  la  natura  i  la  cultura  i  volen
preservar-les.  Així  és  que  si  tens  cap
problema o simplement t’interessa l’entorn i

vols  ajudar-lo,  no dubtes en contactar amb
nosaltres, t’acollirem de bona gana.

A la Colla recolzem l’acció directa com a
mitjà  d’expressió,  per  això  realitzem
activitats  com  ara:  excursions  a  la  serra
(conèixer  per  a  respectar),  netejar-la,
reforestar-la;  fer  xerrades  divulgatives  i
reivindicatives,  tallers  i  més activitats  amb
la fi de sensibilitzar a la gent del seu espai
físic  ecològic  i  cultural;  i  com no,  aquesta
revista que tens a les mans.

La  revista  serà  el  principal  mitjà  de
comunicació  nostre;  aquí  detallarem  les
nostres  activitats  realitzades  i  futures,  els
nostres pensaments (en format còmic, escrit,
poètic,  etc.)  i  també els  vostres,  ja  que  és
una revista oberta a col·laboracions. 

El  nom  que  vam  decidir:  Pedregar,  ve
donat  perquè  a  la  part  oest  del  cim  “El
Campanà” que dóna nom al nostre col·lectiu,
hi ha un gran pedregar que li dóna una visió
i  unes  característiques  úniques  tant  si  el
mires des del cim del Campanà com des de
qualsevol altre punt de la serra.

Pretenem que Pedregar siga una publicació
periòdica, trimestral, a hores d’ara no sabem
si açò serà possible, però en un futur no molt
llunyà si ho serà. També pretenem que tinga
una  major  qualitat  d’imatge  (impremta),
això també en un futur no molt llunyà.

A  internet  també  hi  tindrem  veu  doncs
havem creat una pàgina web, la direcció és:
http://www.elcampana.tk .Aqui  estarà  tot
el que no ens capia a la revista com també
més escrits, campanyes, un fòrum de debat,
etc.

La  filosofia  del  nostre  col·lectiu  fa  que
treballem de manera assembleària, no hi ha
cap líder. Totes les decisions són xerrades i
debatides  entre  les  persones  que  estiguen
presents. Així mateix, també contactem amb
altres  grups  per  a  unir  forçes  i  realitzar
activitats en conjunt (la unió fa la força).

Si us interessa el nostre col·lectiu, hi han
varies maneres de col·laborar amb nosaltres
(una  d’elles  comprant  aquesta  revista);
contacteu amb nosaltres i xarrem. 



Capítol 1:     S O C I A L M E N T    A C A M P A T S

Pendent una xerrada com la presentació des que
formàrem el col·lectiu, a la fi, el dia 17 de març la
fèrem; una acampada en plena Setmana santa -cap
de setmana 26 i 27-; i un documental, sobre el linx
ibèric que no es va poder projectar per problemes
tècnics. Aquesta va ser la programació de març.

Com he dit abans, la xerrada de presentació la
vam fer a la Casa de Cultura el dia 17 de març, a
ella assitiren unes 40 persones, algunes d'elles
d'altres col·lectius i altres pobles.

El que diguérem allí no és altra cosa que el què
fem, què volem i com ho farem, parlàrem de com
es va formar tot açò, les activitats que havem
llevat a cap, les que tenim pendent i al cap i
moltes, moltes coses de denúncia i per les quals
ens havem format (entre d'altres coses). En resum,
vam parlar del que està escrit a l'editorial i a
l'article ens presentem, tot amb una harmonia
caòtica i un poc -bastant- de rises per no avorrir al
personal.

Després de la xerrada va haver un petit col·loqui
on la gent ens va fer preguntes sobre la Colla i
també varies propostes prou interessants i que de
segur les tindrem en compte en un futur no molt
llunyà.

Dissabte i diumenge sant, dies 26 i 27, va donar
lloc, en "l'interior" de la dehesa de sant Gaietà
(més conegut com Els Anouers), la primera
acampada de la Colla, que organitzàrem
juntament amb el Casal Jaume I de Crevillent. La
mitjana de persones varia segun el moment, però
unes 30 estàvem per allí adalt, encara que sopant
ens vam juntar bastantes més.

Les activitats preparades per a l'ocasió eren:
dissabte per la vesprada tirolina i escalada; a la
nit, fer una queimada; i diumenge pel matí fer una
marxa pel sant Juri i de baixada, fer una partida de
neteja; finalment, al mig dia, fer unes peroles per
a dinar.

Però ens va ploure, dissabte a la tarda plogué i
l'escalada i la tirolina es va suspendre, encara que
hi va haver gent que l'endemà, diumenge, per la
tarda, si que es dedicar a escalar una miqueta. En
canvi de l'escalada, alguns pujaren pel barranc cap
amunt i d'altres es quedaren als Anouers. Abans
del sopar, va haver una vetlada tranquil·la amb
una guitarra i una darbuca.

Després del sopar li tocà el torn a la Queimada,
amb una galeginha fent-la i deixant bocabadats
(pel seu bon gustet) a tota la gent que mai no
l'havia provada.

Diumenge pel matí (un poc més tard del que ens
pensàvem) a la marxa, vam pujar cap al Picatxo
(d'on és la foto), al sant Juri, i finalment vam
baixar per la senda de l'ombria del Raig agafant
ronya, ja de camí de tornada cap als Anouers.
Encara que, no vam poder agafar tota la que
volíem (eren prop de les quatre de la vesprada),
vam agafar una bossa plena. Vam pujar unes
quinze persones o així.

Finalment per a dinar, una paella que va sabre a
glòria.

Una experiència que, esperem, perdure durant
molts anys amb més gent i més activitats.

ACTIVAMENT: Les coses que hem fet des de
l’última publicació.



P O E S I A

Aquesta secció anirà, valga la redundància, sobre poesia. Poesia de nous escriptors i clàssics,
de coneguts i desconeguts. Poesia transgressora, natural, ecològica, sensual... En aquest número

donem a conèixer dos autors locals amb les dues poesies sobre temàtica ecològica.

VANDELLÓS

Entre el fuego del infierno
y la furia de algún dios,

surgió una bestia del fuego
cuyo nombre es Vandellós.
Su lengua escupía la sangre

de l*s plebey*s que engullía,
condenados a pasar hambre
si sus órdenes no cumplían.
Sus ojos despedían fuego
lanzando al cielo su ira

y las nubes lloraban de miedo
dejando a los bosques sin vida.
Sus excrementos caían al río
que perdía su brillo y pureza

y engañaba al hombre sencillo
con bienestar, trabajo y pereza.

Pero un día la bestia murió
y casi arrastra al hombre con ella,

todo a su alrededor desoló
y causó otro cáncer a la Tierra.

Y quiero llamar desde aquí
al poco sentido común que queda:
¡¡que no vuelvan a hacer surgir,

que se olvide por siempre la bestia!!.
¡Que en todo rincón de la Tierra

a sus hermanas se condene
y si es lo que el hombre desea

que junto a ellas reviente!.

Pere

Ja no hi queden osses

Ja no hi queden osses,
avui ha estat morta l’última exemplar,

un caçador l’ha matada.
Ja només queden mascles

i una petita esperança:
un ossell encara queda.
Tres mascles i un ossell,
però ja no queden osses.

Avui la gent s’alçarà
i anirà cap al cim,

entre núvols podran veure neu
i vaques, i verd,

però faltarà una cosa:
una ossa enmig del cel.
Ja no hi queden osses,

un caçador l’ha matada.
Ja no hi haurà reproducció natural,

era l’última autòctona,
ara si és, serà artificial,

serà per la mà de l’home,
a l’igual que el final de les osses...

per parts dels homes.
Avui ha estat morta l’última exemplar;

els Pirineus reclamen revenja,
lis han matat una vena;

les persones reclamen revenja,
lis han matat una artèria.
Ja no hi queden osses,

un caçador  l’ha matada,
a l’última exemplar...

el Manu faciebat



El vertader Campanà

El nom pel qual ens decidirem al de la colla no ve d’una altra cosa que d’un pic de la serra
de Crevillent. El Campanà té 701 metres d’altitud i es troba situat al davant de l’anomenada
serra alta; aquesta i el Campanà tenen un nexe d’unió mitjançant un collat, el qual es troba a
595 metres i que el junta a mitja altura de La Vella.

El Campanà gossa de tindre una vista privilegiada tant des del poble com des d’altres punts
de la serra, el qual la seua estructura el fan diferencial de tots els demés. La seua part oriental
és la que té major vegetació; a l’altura del Pi de l’Alivi hi ha una magnífica vista sobre
aquesta penya: pins, garrofers, carrasques,... Des de la seua zona sud es pot observar al seu
cim uns arbres grandiosos secs i la forma del perquè el Campanà és diu així: una forma de
campana boca baix que, tant del poble com del barranc del Pouet de la Mel s’hi pot observar
perfectament. La zona nord és la segona amb més vegetació, des de la Vella es veu el cim i el

collat a la perfecció. Ja finalment, ens trobem a
la part occidental, tal volta la part més curiosa
del recorregut: un impressionant pedregar fruit
de milions d’anys d’erosió i que el pas del
temps ens ha legat amb una visió magnífica i
potent.

Per a conèixer aquesta muntanya, que no és de
les més famoses de tota la serra (pot ser perquè
no és de “les altes”) però si de les més boniques
i apassionants, hi ha que endinsar-se en ella ja

que les rutes marcades són d’una bellesa poc igualable a la resta de la serra; això sí, són d’una
dificultat i perillositat altes ja que estan prop al barranc.

Partint des del Pouet de la Mel, ens anirem camí cap amunt direcció al Campanà. Apareix
una bifurcació de dos sendes, les quals les dos arriben cap al cim. Si s’elegeix la que està
situada més cap a l’esquerra, s’hi trobarà amb una pendent prou pronunciada (és com una
paret) molt dura en la que a més no hi ha cap respir doncs la vegetació ahí és baixa: matolls
baixos com carrasques, etc.; a la part esquerra de la senda, queden uns petits pics punteguts i
nombrosos. Finalment, aquesta senda desemboca en la part sud del cim, rocós i amb prou
vegetació.

La senda de la dreta és la que presenta major biodiversitat i llargària. Enmig d’un bosc
espès i verd des d’un principi de la marxa, ens trobem en un primer moment, una sèrie de
bancals, suposadament en un principi per al cultiu però que a hores d’ara, la vegetació l’ha
deixat amb un petit bosc. Continuant ascendint, la zona de les terrasses ja queda enrere però
encara hi queden restes; la senda ens situa a vora barranc on hi ha grans tallats i les plaques
tectòniques caòticament situades “per culpa”
dels moviments sísmics. Enmig camí, la senda
sobreïx del bosc per a colocar-se, novament, a
vora barranc i ascendint aquesta vegada amb
un sol de terra pedregós. A la vista des
d’aquest punt mirant cap al cim, s’hi pot veure
la part superior de l’ombria, on la vegetació
mai no ha deixat des d’un principi de ser
espessa a ras de terra sobreeixint gran quantitat
de pins entre les roques sempre omnipresent en
tot l’imponent bloc de pedra. Una volta
s’arriba al collat, la senda i el cos et demanen
un descans; a partir d’aquí el camí serà



exclusivament cap al Campanà (fins ara havia sigut també per anar cap a la Vella); ja només
queda l’últim esforç per a arribar al cim.

En un principi la senda està prou marcada i el tram es fa bo però al poc de temps, hi ha que
fer una petita “escalada” enmig de pedres i coves que fan d’aquesta part, la més dura de tot el
recorregut, però alhora, està la satisfacció de saber que ja hi estàs quasi amunt del tot. Una
volta dalt tens la satisfacció i tranquil·litat (una vegada hages agafat aire) que acostuma a
tindre estar a un lloc alt, fora d’asfalt, de cotxes, de soroll, de contaminació..., i que a més,
veus tots els dies des de ta casa.

A l’igual que des d’altres zones, el Campanà també gosa d’una vista privilegiada des del
seu cim: cap al sud s’hi trobem el poble, en un primer pla el Coto Memòria, i al fons, tota la

planura del Baix Segura i la serra de
Callosa; cap a l’est tenim tots els
penya-segats del Castell vell i al fons
Alacant. En direcció cap al nord ens
trobem amb la cresta de la serra alta
en la que s’alça amb major altitud La
Vella. Finalment, i mirant cap a
l’oest, ens trobem les penyes del sant
Juri i El Picatxo, davant d’elles, La
Mitjana, El Raig i La Palaia amb el
seu sol de terra tan remogut...

És cap aquesta zona, l’oest, en que
El Campanà ens sorprèn més i el fa
únic a tota la serra: el seu pedregar, ja
anomenat abans en aquest article. Des
del Raig es difon a la perfecció la
forma d’aquest pedregar el qual

decau a l’anomenat Barranc del Marxant. També des del sant Juri es pot observar aquest
fenomen; però pot ser siga des de La Palaia o el Coto Memòria on es pot veure una perfecta
composició entre espai i forma. És des d’aquests llocs on s’aprecia l’afonguda del terreny
donant pas al barranc i a uns penya-segats que s’hi troben un front de l’altre a molta poca
distància i que, a la seua part baixa, s’hi veu la falda del pedregar i el Campanà. Però des
d’on s’aprecia especialment aquest tallat és al seu cim, on situat a peu de canó entre la terra i
el no res hi ha una perspectiva impossible de descriure, tant per la seua grandesa com per la
seua bellesa.

La baixada no significa pitjor per
ser la tornada, però si més perillosa,
sobretot al principi, on la pujada ja
hi tenia prou perill; una vegada al
collat, s’hi torna a fer de nou la
senda de l’ombria on la vista només
ja mereix pujar per a vore-la i
contemplar-la: un barranc entre dos
muntanyes que entra i que eix fent corbes, una amb una pendent pronunciada plena de
vegetació i l’altra amb uns pocs matolls tan sol i al fons, els magnífics tallats del Castell Vell
que, si el dia té un poc de boira, sortirà entre ombres.

A manera de conclusió i per acabar, El Campanà, amb la seua “mitja altura” s’ha quedat un
poc arraconat per a la seua difusió i coneixement popular i, a més, a primera vista el cim com
la resta de la serra no ofereix gran bellesa verdosa, però la veritat és que una vegada el
coneixes i estigues al seu cim, et preguntaràs el perquè no l’has descobert abans o el perquè
no l’has pujat abans. Disfruteu-lo i respecteu-lo.



El tren que vola com les “aves”. 

Que  l’AVE  és  ràpid,  això  no  ho  dubta
ningú. Però el que les línies de rodalies estan
fetes  un  fàstic,  això  tampoc  no  ho  dubta
ningú. 

L’evolució del problema.
Tot començà a 1987, a aquella (llunyana)

època,  el  govern  proposà  un  pla  amb
l’objectiu  de  millorar  la  línia  ferroviària
existent,  entre els  anys 1987-2000 amb un
presupost  de  2,1  bilions  de  pessetes  (de
1987) i que permitiria velocitats d’entre 160-
200  km/h  en  gran  part  dels  trams,  el  pla
s’anomenava  Plan  de  Transporte
Ferroviario. (1)

Però al 1988, el PSOE va deixar de costat
aquest  pla  per  a  realitzar  un  nou projecte:
una línia única per a un tren d’alta velocitat
(TAV)  que  uniria  les  ciutats  de  Madrid  i
Sevilla.

Ja el PP en la capçalera del poder, aquest
projecte  es  va  extendre:  el  Plan  de
Infraestructuras  2000-2007  va  previndre  la
construcció  de  7.700  kms  de  víes,  de  les
quals, 836 kms ja hi existien, amb la finalitat
d’alçar la velocitat fins a 350 km/h. (2)

Recentment entrat  al  2005, la realitat  del
tren  és  ben  distinta  del  que  pintava:  el
presupost  d’aquell  Plan  de  Transporte
Ferroviario  s’ha  gastat  a  dos  trajectes
d’AVE, el de Madrid-Sevilla i el de Madrid-
Lleida, a més, cap de les dues respon als 350
km/h (Madrid-Sevilla: 209 km/h de velocitat
mitjana  i  Madrid-Lleida:  200  km/h  de
velocitat màxima);  és a dir,  que d’haver-se
seguit  el  Plan  de  1987,  a  hores  d’ara
estaríem  gaudint  d’una  xarxa  ferroviària

amb  condicions  sense  els  grans  impactes
ambientals i  gastos energètics que utilitzen
els TAV’s i amb més estacions que donarien
abastiment a més població situant-se (en la
majoria  dels  casos)  als  centres  de  la
població.

Per  tota  la  península  ibèrica  s’estan  fent
projectes  d’AVE:  Madrid-Lisboa,  Vigo-
Oporto,  Madrid-València,  Alacant-Múrcia
(que  parlarem  més  endavant),  etc.  però
l’AVE,  apart  de  tindre  un  gast  fraudulent,
també “discrimina”, no només a les persones
pels  altos  costos  dels  billets,  sinó  a  les
pròpies  ciutats  i  en major envergadura:  els
pobles.  Donant-li  més progrès a les ciutats
per on passa i donant-li, a més, més auge a
la ciutat.

Per altra banda, pareix ser que el TAV no
necesita de cap explicació per a realitzar-se,
simplement fa falta i prou, a l’igual com les
autopistes, són part del procès evolutiu, una
aceleració generalitzada dels intercanvis. (3)

L’impacte ambiental és un dels punts més
greus  del  TAV.  El  progrès  no  entèn  de
paisatges,  de  fauna,  de  flora  i  els  seus
realitzadors  tampoc.  Per  a  conseguir  eixes
velocitats  elevades,  es  necesiten  trajectes
quasi  recte  o  amb  poques  curves,  sense
importar  per  on  passe;  així  es  trenquen
espais naturals i agrícoles, ja siga destruint-
lo  totalment  o  partint-los  en dues  parts.  A
açò segueix  el  fort  consum energètic,  molt
superior  al  dels  trens  de  rodalies  i  la
contaminació acústica que afectarà  a tot  el
seu voltant, etc.

Trajecte Alacant-Múrcia.



Tots  els  aspectes  tractats  anteriorment  a
nivell  estatal s’hi poden veure reflectides a
la línia que ens afecta directament, la que es
dirigeix d’Alacant fins a Múrcia.

L’actual línia feroviària discorreix pel mig
de  diferents  localitats  com  Elx,  Callosa,
Oriola o Beniel, donant gran abastiment tant
a aquestos com a d’altres poblacions per on
la via passa prop. Gran part de la població i
la  majoria  d’estudiants  i  treballadors
utilitzen aquest transport.

Però pel que pareix, açò no és suficient per
a millorar l’actual trajecte, de les incidències
més comunes que s’hi poden observar són:
la forta pudor a gas-oil que hi ha l’interior
dels  vagons,  les  goteres  quan plou,  el  fort
soroll  de  les  xapes  descolocades  o  el
moviment agressiu pel mal estat de la via.

Hi ha un gran malestar a causa de la línia
d’alta  velocitat,  així  entre  la  població
afectada s’ha format, per posar un exemple,
la  plataforma  ciudadana  “No  así”,  que
defensa  l’actual  trajecte  de  rodalies  per  la
seua existència,  però alhora també demana
la millora d’aquesta. (4)

La  línia  d’alta  velocitat,  al  seu  pas  pel
Baix Segura, tindria un nou trajecte més al
sud  que  l’actual  línia;  després  de  passat
Crevillent  (que  tindria  un  trajecte  prou
similar  però  també  destruïnt  prou),  es
desviaria  cap  al  sud  passant  prop  a  Rafal,
Almoradí o Bigastro, és a dir, la destrucció
d’una gran part dels regadius tradicionals de
l’horta del Segura, més de 16 kms de sòl de
terra  agrícola  protegit,  provocant  així  un
major risc d’inundació i una divissió en dos
de l’horta, tenint un greu problema d’accès a
finques  i  aqüeductes,  moltes  de  les  quals
seran  expropiades  i  molts  seran
desmantelats.

El  paratge  natural  del  Fondo  tampoc
quedarà  salvat  del  trajecte.  La  propera
situació  física  de  la  via  tindrà  una
contaminació acústica que afectarà  tant  als

humans  com a  tota  la  rica  fauna  (sobretot
d’aus) que allí existeix. A més, a l’igual que
l’horta, haurà un gran risc d’inundació i un
deteriorament prou greu del paisatge.

Tornant  a  la  línia  de  rodalies,  el  seu
trajecte temporal entre Alacant i Múrcia és
d’una  hora  i  mitja  (parant  en  totes  les
poblacions  per  on  passa,  ja  siga  prop  o
interiorment);  el  trajecte  en  l’AVE  serà
d’aproximadament  la  meitat  de  temps  (45
minuts,  parant  només a Alacant  –d’on ix-,
Elx i  Múrcia –on acava-).  Per altra banda,
els billets també seran bastant més cars que
els de rodalies, prou més... la classe mitjana
no està per a luxes diaris.

Així  que,  perquè eixa força per construïr
una nova línia per a uns pocs quan es pot
millorar  l’existent  per  a  molts?,  pot  ser
només  hi  ha  una  resposta:  propaganda
política. Així  que a veure si el nou govern
del  PSOE  deixa  l’absurd  plantejament  del
PP de fer “aves” que volen i millora l’actual
línia  existent  tornant  a  aquell  Plan  de
Transporte  Ferroviario  de  1987  i  que  ells
mateixa el van deixar de costat fa uns anys
(encara  que  diuen  que  el  “progrès”  és
avançar  cap  al  futur  i  no  mirar  mai cap
enrere... o, almenys, això és el que diuen...).

El Manu faciebat
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  Ginebre           -Enebro-
(Juniperus Communis).

 El Ginebre és un arbust d’un o dos
metres d’altitut però que, no obstant,
pot arribar a varis metres més. Les
seues fulles són planes per dalt, teses
i quasi punxants. Existeixen els
ginebres mascles i femelles, aquests
últims són les que tenen les baies, el
fruit del ginebre, que són rodones
d’uns 6 o 7 mm., de color negre quan
estan madures i amb un tacte resinós.
D’aquestes baies és d’on es treu la
ginebra.

Floreja a la primavera encara que les
baies tarden tres anys en estar
madures. 

El ginebre es pot trobar a les zones
de l’ombria on més gelor fa i on més
varietat de arbustos de mitja altura
n’hi ha.

La recol·lecció de les baies madures
es deu de fer a la tardor, després s’han
de deixar secar a l’ombra, sense calor
artificial. Una volta seques, es poden
digerir o bé, preparar-les amb infusió.

Les seues virtuts curatives són: és
diurètic (neteja les vísceres i fa
orinar), antisèptic (preveneix contra
les infeccions) i digestiu (ajuda a 

millorar la digestió), a més, també
s’utilitza per a l’artritis i el
reumatisme i neuràlgia muscular.

Finalment, per a conseguir la
ginebra, s’utiliza l’alcohol destilat 
amb les baies, que li dóna eixe sabor
a l’aiguardent.

VEGETACIÓ:
Plantes medicinals, arbustos,
arbres i matolls a la Serra de

Crevillent.



“  Nosaltres ho respectem tot”   (un trialer)

“Nosaltres ho respectem tot”; em van dir una vegada. Parlaven de la serra, de les plantes, dels
animals, de la naturalesa en general. Vaig assentar amb el cap, podria ser que ho digueren de
veres. 

Al cap dels dies em vaig recórrer la serra per vore si era veritat... quina sorpresa! Tot el que
m’havien dit era mentida. Ja no hi quedaven animals, ja no hi quedaven plantes, ni arbres
tampoc. Vaig vore un gran circuit de pisades de roda; d’erosió als murs naturals, als bancals, als
salts de pedra, i sobretot, vaig vore com l’escarpat dels murs amb matolls tenia tota la seua terra
al fons del barranc.

Un avi, prou major, collia un poc de fonoll, per a les seues olives deia. Li vaig preguntar què va
passar amb aquella zona de bosc que hi havia pel Pouet de la mel i després per la resta de la
serra, ja que de menut la recordava amb matolls i amb un poc de vegetació, i que de tant en tant
es veien animals: perdius, conills, inclòs una parella d’àguiles...

Em respongué que això es va acabar; que havien molts factors que van alterar l’ecosistema de
la serra i que tot s’ha perdut. El calentament de la terra havia acabat amb les petites
reforestacions que s’estaven fent, i els boscos ja realitzats, a poc a poc es van anar secant...
després un partida de caçadors, acabaren amb la fauna, un any, enlloc de soltar als animals en
l’època de cria i després afegir-ne, van passar de tot açò i es dedicaren a assassinar a tot animal
que es mogués; van matar inclòs a mussols i als àguiles. Anaren a la presó, per bona conducta al
mes estaven fora.

En quant a la destrucció del sol de terra, a l’erosió... es deu a uns indesitjables, deia. Unes
persones, si es poden considerar així, que van destrossant cada racó verge de la serra. Abans
tenien una zona per a ella, es deia “el Còsil”. Pareix ser, que es quedaren amb ganes de més, i

més i més. Al principi agafaren la serra baixa: les
zones del Pouet de la mel, tot el seu barranc;
alhora també pel barranc de la Vella, la zona del
Cap del goril·la i del Castellà colorat.

Però pareix ser, que aquestes terres baixes se li
quedaren petites. Després d’agafar la directa per la
Palaia, pel Castell vell i tota una ampla zona de
llomes baixes i ondulades, anaren passant-se a poc
a poc cap amunt: primerament va caure el

Campanà i el Raig, tal volta per no ser tan altes com els pics més alts. Alhora d’aquestes llomes,
li tocà el torn també a la zona de darrere del sant Juri. Finalment arribaren a La Vella. El punt
més alt, que a més, ja estava tocada per una gran antena que hi colocaren feia ja anys. A poc a
poc començaren a fer cavallóns a la terra fins que, finalment, la goma dels neumàtics deixaren
impotent la terra.

L’avi em comptà que hagueren mobilitzacions, disturbis entre aquesta gent i els “defensors” de
la serra. Però no se’n recordava del nom.

Durant uns quants dies vaig estar buscant informació sobre aquesta gent. L’avi no em mentia, a
més, les marques de roda es veien clarament. Un grup de persones començà dient-los els trialers.
Avui tot el món els diu així.

La història ens compta que començaren als anys ’90 però ja cap a la primera dècada del 2000
començà la lluita. A 2004 la serra era prou agredida ja per la zona baixa. Començaren les forces
populars a fer-se veu contra aquesta gent. Gent que no volia olorar el gas-oil de les seues motos;
gent que volia una terra verda i gent que volia veure animals, encara que fossin petits.

“Nosaltres ho respectem tot”. Ja no s’ho creu ningú. Qualsevol que vaja cap a la serra, en algun
racó d’ella, podrà trobar la seua marca, ja siga a la terra mateixa o en format de residus: busqueu
i trobeu pots d’actimels buits i junt amb ells, un tros de paper higiènic. Això és el seu respecte,
deixar una marca per on passen, per fer-se notar. Això és.

25-VIII-04, el Manu faciebat.





¿QUÉ ES EL CAMBIO CLIMÁTICO?

Es el calentamiento global, aumento de la temperatura de la Tierra debido al uso de combustibles fósiles
y a otros procesos industriales que llevan a una acumulación de gases invernadero (dióxido de carbono,
metano, óxido nitroso y clorofluorocarbonos) en la atmósfera, que provoca el llamado efecto invernadero,
el cual no es más que un aumento de la temperatura global. Como si la Tierra se fuera convirtiendo en un
gigantesco invernadero,  derivando en  inviernos más fríos  y veranos  más calurosos,  desiertos que se
extienden más y más, pérdidas de las cosechas, lluvias cada vez más escasas, lluvia ácida, aumento del
nivel del mar y la temperatura media de los océanos (con la  consecuencia de la muerte de miles  de
especies marinas y la desaparición de barreras de corral y de la pesca) 
Ya desde 1896 se sabe que el dióxido de carbono ayuda a impedir que los rayos infrarrojos escapen al
espacio, lo que hace que se mantenga una temperatura relativamente cálida en nuestro planeta (efecto
invernadero). 

Efectos ya inmediatos que ha provocado el calentamiento global: varias islas del Pacífico están ya casi a
punto de su desaparición al ser tragadas por el aumento del nivel de sus aguas, como las islas Tuvalu o la
Micronesia. La temperatura media ha aumentado en los últimos cien años 3 grados y el nivel del mar
desde finales de la década de 1960 ha crecido entre 0,1 y 0,2 m, desde finales de la década de 1960 ha
disminuido un 10% la cubierta de hielo y nieve, lo que ha provocado la muerte de cientos de osos polares,
pingüinos y otras especies animales que viven en la Antártida y en las regiones árticas o montañosas.
Algunos científicos han planteado que este incremento en la temperatura podría ser sólo parte de una
fluctuación natural.  Sin  embargo informes  de la  ONU ponen de manifiesto  que la  actividad humana
contribuye sustancialmente a este cambio climático. 

Posibles soluciones al cambio climático
 Existe un esfuerzo internacional por reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. En 1997 se
reunieron en Kioto representantes de los países integrantes de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático, creada en el seno de la Cumbre sobre la Tierra de Río de Janeiro de
1992. En el Protocolo de Kioto se estableció que los países desarrollados debían reducir sus emisiones de
gases causantes del efecto invernadero en un 5,2% para el año 2012 respecto a las emisiones del año
1990.  Sin  embargo,  este  protocolo  debe  ser  ratificado  por  al  menos  55  países  desarrollados  cuyas
emisiones de gases de efecto invernadero sumen el 55% del total. 
En julio de 2001, en la cumbre celebrada en la ciudad alemana de Bonn, se logró un acuerdo global sobre
las condiciones para poner en práctica el Protocolo de Kioto. El acuerdo de Bonn fue firmado por 180
países, entre los que no figuraba Estados Unidos, que no ratificó este acuerdo mundial, a pesar de poseer
el  6% de población y emitir  el 25% de gases que provocan el  efecto invernadero. En octubre de ese
mismo año, se celebró en Marrakech la VII Reunión de las Partes de la Convención Marco sobre el
Cambio Climático, en la que se terminaron de resolver algunos asuntos que habían quedado pendientes en
Bonn.  El  acuerdo  adoptado  establece  cómo  tienen  que  contar  los  países  sus  emisiones  de  efecto
invernadero, cómo pueden contabilizar los llamados sumideros de dióxido de carbono (bosques y masas
forestales capaces de absorber los gases de efecto invernadero), cómo serán penalizados si no lo cumplen
y cómo deben utilizar  los  mecanismos de flexibilidad  (compraventa de emisiones  entre  países).  Este
acuerdo también regula las ayudas que recibirán los países en vías de desarrollo para afrontar el cambio
climático.
El acuerdo, al ser ratificado por Rusia, ha entrado en funcionamiento.
Por eso el protocolo de Kioto no es un invento de los ecologistas para joder el llamado “progreso” en un
intento por volver al pasado, como dicen muchos economistas, que no miran mas allá de sus narices y no
les importa nada como puedan dejar el planeta a sus hijos o nietos, sino que es un intento por salvar a la
Tierra de una posible degradación total que provoque su inhabitabilidad para muchas las especies, entre
ellas la humana. El cambio aún es posible. 



DESTRUCCIÓ: secció dedicada a les destruccions arquitectòniques i mediambientals.

LA CASA MORA DEL CARRER VILA núm.34

Encara que tenia moltes opcions de fer el
primer article de destrucció, se l’he volgut
dedicar a aquesta casa ja que em va doldre
molt vore-la destroçada després de mirar el
seu jaciment en tota plenitut. 

Molta gent ni tan sevol coneixia aquest
jaciment arqueològic en ple casc antic. Les
raons que em passen pel cap són diverses: 1a.
Que no sol passar per aquesta zona del poble
o; 2a. Que inclús passant no s’ha adonat
perquè ningú l’ha dit que ahi havia això.

 Jo vaig èsser una de les persones que sí ho
va vore i que, per raons que no venen al cas,
vaig conseguir entrar fins al mateix jaciment
(que estava sempre amb una reixa que tenia
una tela verda per a no veure què hi havia
darrere). Ahi estava tota esplendorosa, una
autèntica casa de feia cinc segles tornava a
vore la llum, això si, amb algunes
deformacions pel pas del temps i per la ma de
l’home de l’època moderna que, una volta
deshabitada, la va tornar a habitar (això
almenys ho diu J.Trelis al seu article:
“Arqueología urbana. Recientes excavaciones
en la Vila Vella”).

La casa es dividia en dues seccions, la nord i
la sud. A la nord s’hi podia veure una petita
habitació; mentre que al sud s’observava un
espai més gran que deixava veure el seu accés
i les habitacions que vorejaven el pati central
(típic de les cases morisques); els murs i el sól
de terra tenien “reparacions” de l’època
moderna. Hi ha que dir que la meitat del pati i

de les restes estaven tallades per la casa que
encara continua en peu.

Van ser trobades restes d’ànfores i gerres.

Però tot això s’ha acabat. A l’estiu de 2004
aquesta casa va desaparèixer per a sempre; una
excavadora feia un clot en tot el que ocupava
el jaciment i que posteriorment seria un
aparcament subterrani. Sobre aquest
aparcament, un bloc de pisos s’alçarà (s’alça)
donant punt i final a un nou jaciment i donant
punt i seguit a una nova destrucció.

Pensant un poc es poden plantejar varies
preguntes sobre açò: perquè ningú no ho
coneixia?; perquè les persones que tenen
“força” per a fer alguna cosa no van fer res?;
perquè no ho van obrir, un temps almenys, per
a què la gent veguera el seu passat?; perquè
els arqueòlegs es van callar la boca?.

No es tracta de dir: “no es construeix la casa
perquè hi han unes restes”. A Oriola per
exemple, fa poc va ser trobada una casa
almohade i enlloc de destroçar-la a la primera
de canvi, la van canviar de lloc per a que la
gent puguera vore-la. Perquè aquí no?. Silenci
sepulcral.

Des del nostre petit (encara) col·lectiu
denunciem aquesta nova actuació de
destrucció al nostre poble, que veiem com a
poc a poc ens destrocen la nostra història més
antiga i que a la pròxima, estarem ahi per fer-
nos sentir.



HISTÒRIA DE DOS AMICS
"Hem sentia inquiet. Tot era rebombori al meu voltant. Veia com es enduien als meus

germans/es i cosïns/es. Soles sentia als raptadors comentar coses del dia de l’arbre. Què passarà eixe dia per a
que es saquen de la nostra pau?, que ni molestem ni ens molesten. Amb el nostre tamany... l'única utilitat que jo
veia possible amb nosaltres era acabar com a "palillet" punxat en una oliveta o berberexet en algun copiós
aperitiu (seria en el vinet d'honor del dia de l'abre?)...

Jo estava mort de por quan hem van agafar estos hòmens i dones. Impotent veia com hem
pujaven a una furgona, en una caixa de cartró, junt amb altres arbres. També estava un companyé molt amic
meu, un pi pinyoner, malalt de tanta calor. Soles podiem pensar el pitjor... Passen els dies en la presó de cartró...

Els nostres raptadors/es estan emocionats, soles saben que dir que hui és el nostre gran dia. Que
serem protagonistes (hem va venir una bafada mental a olor de olivetes). El meu amic hem comenta que tot

passara, que siga fort... per a aconseguir-ho soles pense en l'olor a
garrofa que feia ma mare.

 Es fa de nit eixe dia i del transport ens baixen moltes
escales (desorientat). No m'agrada viatjar... comence a tremolar, la sala
on mos han deixat està plena de gent. Tots parlant entre ells i
senyalant-nos (pareix que ens seleccionen). Es fa el silenci. Uns xics
xarren molt, m'entra sony (després hem vaig adonar de que era una
xarrà sobre les rambles). Tot el món aplaudeix. Del pasme que lleve
caic gitat, i ahi gitat veig com centenars de mans comencen a estriar-
nos i endur-nos... tenim els minuts contats. Hi ha gent que parla del seu
camp quan te a mon cosí lledoner a la seua mà (me l'imagine en el foc
de la perola d'arròs del diumenge en aquest camp). Ens despeïm. Les
mans van desapareixent, cada volta tinc més esperança de no ser elegit.

Totes les mans han desaparegut. El meu voltant és molt
trist, no hi queda quasi ningú dels meus germans/es... però hem lleve
una gran sorpresa al vore al meu amic pinyoner, estem emocionats,
soles pensem en la tornada a casa (l'olor a garrofa de ma mare).

Astò no pot ser! (estic unflant-me a plorar), uns xicons al
vore que ningú ens va agafar i vam quedar una gran part d'arbres, vam

ser elegits tots per ells... no crega que ja torne a ma casa, però gràcies que tinc al meu costat al meu amic
pinyoner.

Vaig fer un reconte dels que èrem, buscant també algun amic/ga o familiar meu més. Vaig contar
2 pins blancs, el meu amic pinyoner, jo i quatre mes garroferets i la resta (uns quaranta-cinc) lledoners... Ara
soles ens queda assumir el nostre final, siga el que siga.

Durant un temps vam estar a un camp. Un xic ens regava amb molta paciència i conciència. Si
dic la vitat... hem sent tremendament bé, este xic té alguna cosa que hem fa oblidar-me dels mals pensaments.

Quan acabarà astò?!... Després d'unes setmanes en aquest camp, ens han cuidat molt bé, i aquest
xic ha agafat fesetes i llegones... el vec content. De nou tinc incertesa de com acabarà la meua existència. Ara
està plenant bidons i ampolles d'aigüa... m'imagine coses (molt bonic per ser vitat). Mos munta en la seua
furgona.

Repleguem a més gent, més llegones, més fesetes i més aigüa. Tot el món està content, s'abracen,
es donen la mà... estan contagiant-me la seua alegria... ara, hem senc realment bé.

Després d'un viatget curt en furgona arribem al "bon lloc". Tirem per un caminet de terra per a
dintre fins unes terrases que estan en front de la "cova del català". Hu confirmem jo i tots els meus
companys/es... van a plantar-nos!. Ans, en el dia de la xarrada del dia de l'abre desitjava no ser elegit... hui
desitge en tota la meua ànsia ser el pròxim elegit per ser plantat (contrast).

Un dur dia de faena, tots teniem els peus, que diga, les arrels en terra. Mos van donar a beure
molta aigua (ells la bóta de vi). 



He guanyat un amic nou, el xic que hem va plantar. Totes les setmanes que ve hem regava i hem
feia una foto... hem senc màgicament bé.

Estos xics/es per la falta d'aigua (de plutja) ens regaven molt a menut. Fins que van tornar les
plutjes. Ho hem llevat molt bé. Excepte alguns companyes que s'han quedat pel cami... incluït el meu amic
pinyoner (i mira que van intentar salvar-lo). També alguns que estaven apagats, com morts, han reviscut. Ara
som una comunitat al mig any de 37 lledoners, 3 garrofers (incluïnt-me jo, per supost), 2 pins blancs i 2
carrasques (incorporació a l'estiu).

Els conills; com en estiu erem l’únic verd que es podien llevar a la boca; ens van podar. Però bé,
ser aperitiu dels conills tampoc és res deshonrós.

Va passar un estiu molt difícil, jo recordava al meu amic pinyoner. El tirava molt de menys, però
gràcies que el meu cuidador hem fa companya i hem cuida, hem porta estabilitat.

A l'arribada de l'hivern, estàvem plens de vida i els xics/es van decidir prent-se un descans. I de
volta en volta s'arrimen a vore com anem...

-Oh!, quina història... m'he emocionat i tot...  -va dir l'olivera-.
-Si el fred que passem i la sed que a voltes sentim l'oblidem recordant entre tots el principi d'aquest

viatge que hem fet conjúntament amb aquestos xics/es.-afegeix el garrofer-, hem podries contar com vas arribar
ací... tinc molta curiositat de conèixer el teu principi.

-Bé, comence a relatar, la meua història té, de nou
de protagonistes, a la natura i a aquestos xics/es:

"El dia de l'abre del present any van repartir
de nou abres. Però jo no vaig estar present, jo vinc del
camp del teu cuidador. Jo era part d'una gran olivera, era
una branca, jo formava part d'un tot, i amb molta ràbia i
impotència vaig ser arrancat d'aquest tot. Vaig passar una
setamana molt fotut, pensava tot el temps que els hòmens,
de nou, són els que encaminen el nostre destí (siga bo o
roïn). 

El mencionat dia, el dia de l'abre, van vindre
els hòmens. Jo hem vaig posar molt nerviossa, en canvi
ells, armats en una llegona estaven molt il·lusionants i soles
dien que de nou ha arribat el dia. Jo tenia l'estat d'ànim
antagònic, tenia molta por... un tio molt prim, molt sec, ens va agafar d'un grapat a mi i a les meues germanes i
germans (les petites parts del tot).

Jo també vaig tindre un viatge molt mogut, cada vegada hem sentia formant part del res. Hem
vaig marejar de l'impressió de vore a tanta gent junta. Esta volta era una quantitat de companys/es enorme, soles
veia que llegones, gent, fesetes, bidons d'aigüa, romeret, pins canaris, pins blancs... es fa obscur.

Hem desperta un germà meu i estan tots contents i clamant de alegria. Diuen que van a plantar-
nos!. Ara de nou formaré part d'un tot...

Este dia et puc dir (pel que van dir aquestos xics/es), que va ser un dia molt més dur que la
primera volta. Jo estava il·lusionada per que m'agafaren. A la fi... m'agafa de nou el xic prim, ell i un altre xic
elegeixen un dels millors llocs (“al costat de l'àrio” diuen, entre rialles), comencen els dos a cavar el que serà
ma casa. Estic eufòrica. Mentre hem claven en terra, ells dos hem desitgen el millor... no pense decepcionar-
los."

-Saps?, nincà hi ha esperança de que tinguem una vida digna.
-Jo soles pense que sense ells, jo tota sola no hi haguera pogut ser més que una branca seca.
-Eh!, anem a contar molts arbres som ara.
-Doncs jo he contat -diu l'olivera-: 40 llidoners, 17 pins (incluïnt pinyers, negres i canaris); 10 garrofers,

contan-te a tu, 3 oliveres incluint-me a mi, 1 figuera, 32 carrasques, 16 efedres, 37 romeros, i 13 albardins.
-Estic molt content que el desti ens haja portat aci.-brama el garrofer-
-Cada dia som més part d'un tot, inclús ells, ja no som res individual... som part de la natura!.

Sacesm



Entre todos podemos evitar que este planeta  se degrade tan deprisa (cambio climático, agotamiento
de los recursos, contaminación, etc) y perdamos lo mejor que tenemos y que encima nos da la vida. Lo
que cuenta son las pequeñas cosas que hacemos cada día, sobre todo nuestra manera de consumir. Por
aquí, casi todos consumimos más de lo que necesitamos. La mayoría de las siguientes propuestas ya
las conoceréis, esto es lo mínimo que deberíamos hacer, hay mucho más. En el próximo número de
esta revista aparecerá la segunda parte del artículo. 

1. Reducción del gasto de energía.

 Antes de comprar un producto pregúntate si realmente lo
necesitas. Cualquier consumo innecesario es en esencia
antiecológico. 

El consumo de energía de un televisor 6 horas encendido
equivale a 18 en stand-by. 

El frigorífico
Descongelar los alimentos dentro de la nevera en la zona de conservación. Así una parte de las

frigorías que usó el electrodoméstico se quedan en su interior.
Si introducimos los alimentos muy calientes el motor tendrá que trabajar a pleno rendimiento. Lo

mismo sucede si dejamos abierta la puerta más tiempo de lo imprescindible.
Se ahorra también energía para las neveras al mantener la parte trasera del frigorífico y congelador

limpia y bien ventilada. Es conveniente que la cocina esté en la zona de la casa más fresca, y que, a su
vez, la nevera quede en la parte más fresca de la cocina.

Probar si la estanquidad de la puerta de la nevera en eficaz. Cierre la puerta colocando una hoja de
papel pillada  por las gomas que sellan la puerta. Una vez cerrada, intente sacar la hoja. Si ésta se

rompe, confirmará que la puerta se ajusta bien.
Regular la temperatura del frigorífico según las instrucciones del fabricante.

No mantener la acumulación de escarcha en las paredes.
Elegir frigoríficos de bajo consumo (etiqueta energética A y B)

Los frigoríficos actualmente a la venta no contienen ya CFC. Habitualmente, los sustituyen por
compuestos de la familia de los HFC, menos nocivos para la capa de ozono pero, al parecer,

importantes contribuyentes al efecto invernadero. Greenpeace y diversos fabricantes han formado una
alianza para producir frigoríficos casi completamente inocuos para la capa de ozono.

El lavavajillas
Prácticamente todos los lavavajillas pueden conectar su toma de agua a una red de agua caliente que

provenga de una caldera para así ahorrar electricidad.
Elegir programas económicos que reducen la cantidad de agua y la temperatura.

Limpiar con mucha frecuencia el filtro del aparato y usar las menores cantidades posibles de
productos detergentes.

En vez de enjuagar los platos quitar los desperdicios pegados  con una espátula de goma.
Llenar el lavavajillas.

Un informe de la OCU muestra que el lavavajillas necesita menos cantidad de agua (5%) que fregar
a mano, pero mayor cantidad de energía (40%). Por lo que respecta al consumo de agua, no hay que

olvidar que a veces enjuagamos los cacharros antes de introducirlos.

ECOLOGIA
QUOTIDIANA:

Com pots, amb esforços menuts,
millorar el nostre planeta.



La cocina y el horno
Es preferible utilizar gas. Las cocinas eléctricas y los microondas son un bofetón a la salud de la

atmósfera. Una vitrocerámica tiene una potencia de más de 5.000 w con los cuatro fuegos encendidos.
Las cocinas de inducción transmiten la energía directamente a la cazuela, sin calentar la placa. Por esta

razón, son extremadamente ahorrativas de energía (la mitad de cualquier sistema convencional).
Al llegar al punto de ebullición, bajar el fuego, pues la producción de vapor es un gasto de energía

innecesario. Usar tapaderas.
Para reducir el consumo de energía saber que lo mejor es la olla exprés o a presión.

Cada vez que se abre la puerta del horno se pierde el 20% del calor acumulado.
Limpiar bien los quemadores de la cocina. La llama amarilla indica obstrucción.

Al menos para las verduras, el exceso de cocción les hace perder sabor y propiedades.
Una solución a los aceites usados, si no se pueden reciclar, es empapar papel de periódico con ellos y

tirarlo a la basura.
Utilizar bayetas y servilletas de tela.

La lavadora
Las lavadoras bitérmicas tienen doble toma de agua, de manera que el agua caliente proviene de la

caldera de gas, y no es necesario calentarlo por resistencias eléctricas.
Aproveche el sol para secar la ropa en lugar de la secadora. Dejará las prendas más limpias y más

desinfectadas.
Llenar la lavadora completamente y utilizar la cantidad de detergente adecuada. Utilizar los

programas cortos y temperaturas bajas, los detergentes son ya igual de eficaces en agua fría.

El cuarto de baño
Debemos ajustar la temperatura del calentador a la temperatura deseada del agua caliente, de forma

que no tengamos que abrir el grifo del agua fría para mezclarla.
El agua caliente que sobrepase los 60 ºC, provoca efecto de corrosión en las tuberías, por lo que

terminan obstruyéndose.
Los calentadores de agua deben estar lo más cerca posible de los grifos y duchas.

Es preferible calentar el agua con gas que con electricidad. La alternativa para el aumento de la
temperatura del líquido es la energía solar.

El secador de pelo consume entre cuatro o cinco veces más que un televisor, y la forma más natural
para que luego quede más estético es que se seque al aire.

Iluminación
Las bombillas incandescentes, las más baratas, son las que más consumen y menos duran.

Las halógenas son de menor tamaño, mayor duración y una calidad especial de luz. Ahorran luz, pero
este ahorro desaparece por el consumo del aparato transformador necesario para su uso. Aunque se

utilizan cada vez más, en nada son recomendables para la casa convencional.
Los tubos fluorescentes son más caros que las bombillas incandescentes y menos que los halógenos.

Consumen muy poco, sobre todo los “trifosfóricos”, y duran 8 veces más que las bombillas normales,
además, producen un 20% más de luz comparados con otros de la misma potencia y aquélla será de

mejor calidad.
Las lámparas de bajo consumo o lámparas compactas son más caras pero duran 8 veces más y

consumen un 20% de lo que necesitan las incandescentes.
Si vives en un municipio pequeño, contacta con el ayuntamiento y sugiere la posibilidad de instalar
energía solar térmica o fotovoltaica en los edificios municipales, así como adecuar la iluminación

pública al horario en que se usa.



UN PARAJE ENTRE CEMENTO Y ALQUITRÁN.

Santa Pola es una ciudad con multitud de privilegios, entre ellos podemos destacar que es una ciudad costera y
por lo tanto, turística; posee una preciosa fachada marítima y varios kilómetros de playas, todo ello favorecido por  el
clima que tenemos,  una temperatura media anual cercana a los 18ºC y unas precipitaciones que apenas llegan a los 300
litros anuales ( y disminuyendo cada año),  por lo tanto se puede disfrutar de miles de horas de sol a lo largo de todo el
año.  Todo ello invita a que miles de personas de diferentes lugares de nuestra provincia, país  y del mundo elijan nuestra
ciudad, ya sea para veranear, para comprarse una segunda vivienda, para trasladarse a vivir aquí o para pasar los últimos
años de su vida junto a un entorno tan llamativo y saludable como es el nuestro.

Los santapoleros sabemos perfectamente lo que nos conviene, tenemos lo mínimo necesario para poder disfrutar
en esta “sociedad de consumo”, nos preocupamos por tener una ciudad que cada día sea más hospitalaria, cosmopolita,
agradable y por que no decirlo: única.  Sólo hay un factor que de verdad me preocupa y es la conservación de nuestro
patrimonio, ya no me refiero al cultural o el artístico, este al que me refiero es el natural, el cual parece que tenemos un
poco olvidado.

No cabe duda que si miramos al sur-suroeste de nuestro término, descubrimos un precioso paraje lleno de lagunas y
saladares, con multitud de aves y especies vegetales increíbles (algunas únicas de nuestro territorio), me estoy refiriendo
como no, al parque natural de las Salinas de Santa Pola, unas 2500 Has aproximadamente de espacio protegido que
ocupan un tanto por cien bastante grande de nuestro término.  Es algo muy positivo que un paraje tan espectacular y
único este protegido por que si no fuera así, estaría condenado a desaparecer, ya que se encuentra muy cerca del mar y
los intereses y la presión urbanística hubieran hecho sin duda mella en él.

Pero ¿nos hemos parado alguna vez a mirar justo hacia el otro lado? Yo creo que si, ¿Quién no conoce la sierra
de Santa Pola? Creo que todos nosotros sabemos que esta ahí, pero, ¿alguien sabe lo que en ella se esconde? ¿Y la
historia que tiene? Y ante todo ¿para que sirve? Además de ser un privilegio para todos los santapoleros por ser un
entorno natural tan cerca de la línea de la costa, donde la naturaleza abunda por su ausencia, es un emblema; ya que es el
lugar por el cual nos identifican a varios de kilómetros de aquí.

 La sierra, con nuestro faro, destaca por encima de toda la  línea de costa del sur de Alicante. Por las noches
siempre fue un referente mirar hacia Santa Pola desde varios kilómetros y divisar, entre el cielo y la tierra o, en su caso,
el mar,  un deslumbrante haz de luz envuelto en una oscuridad, como si  flotara.  Hoy en día,  por las noches,  la luz de
nuestro faro ya no es un referente tan importante, llaman mas la atención  las miles de luces que cubren prácticamente
toda  la  ladera  norte-noreste  de  la  sierra,  dando  la  sensación de  ser  una enfermedad  que  avanza  día  tras  día  hasta
comérselo todo, multitud de grúas se alzan por encima de la línea de monte y de árboles, quitándole protagonismo a un
paisaje único que nuestra naturaleza nos a dado y que nosotros tendríamos que conservar, pero siguiendo el camino que
llevamos,  la sierra de Santa Pola tiende a desaparecer, a convertirse en historia.   Y si alguien piensa que estoy
exagerándolo, o  que no es cierto, que eche un vistazo en su memoria, unos 10 años tan solo hacia detrás, y mire lo que
ha sucedido.  Si en 10 años hemos cambiado por completo un entorno, hemos modelado un paisaje, no quisiera pensar lo
que puede ocurrir en menos de 50 años.

 Estamos llevando a cabo un modelo de crecimiento urbanístico acelerado para dar respuesta a las demandas
del turismo sin importarnos si las zonas donde se construye pueden tener otro valor que no otro que sea “un solar para
construir”.   No  estoy  relatando  con  estas  palabras  que  paralicemos  el  desarrollo  de  nuestra  localidad,  sino  de
enriquecerlo con nuevas perspectivas que miren hacia el futuro, con nuevos proyectos que consideren que no estamos
solos en nuestro territorio, sino que, afortunadamente, hay otros seres vivos con nosotros.

La sierra de Santa Pola es un refugio de multitud de especies vegetales y animales que viven allí y tienen el
mismo derecho que nosotros a existir.  Es un territorio amenazado y escaso en nuestro litoral, un paraje de extraordinaria
belleza y deberíamos conservarlo, mejorando la gestión de nuestro territorio, llevando a cabo un desarrollo sostenible,
pudiéndose mantener como coto de caza (gestión cinegética) y al mismo tiempo como una reserva natural (gestión del
medio natural). 

Salvador A. Martínez Botella. Estudiante de Técnico superior en gestión y organización de los
recursos naturales y paisajísticos”.

COMARCAL: Què passa per Elx i Santa Pola?.
El Baix Vinalopó al descobert.



 He sido agricultor toda mi vida y quisiera contar cuando yo comencé, entonces
si que era totalmente ecológico. Tengo setenta y un años, ya podéis imaginar,
empecé con solamente doce años y compartía la escuela por la mañana y por la tarde
a labrar con una mula para ayudar a mi padre. Por aquella época no se hablaba de
ecología ni nada por el estilo, yo por ejemplo sin pensar ni mucho menos en todo
eso hacía lo tradicional. De esto hace solamente 59 años. Lo recuerdo como si lo
estuviera viendo ahora. Salir al campo yo solo era lo mejor que podía pasarme. Me
ponía a labrar y al abrir los surcos ya  la vista se ponía a tope, vistas de
paraíso y la tierra completamente llena de árboles, viñas, hortalizas. Entonces
aparecían bandadas de pájaros llamados pajaritas que comían los insectos que
saltaban al mover la tierra, es decir, eran un desinfectante, limpiaban la tierra
de ácaros, grillos y saltamontes. Por aquel entonces yo salía de casa con una mula
que no contaminaba absolutamente nada. Cuando paraba a descansar el mulo pastaba
por las lindes (eso era el gas-oil que gastaba) y limpiaba las orillas sin quemar
nada, no es como las máquinas que contaminan por la goma de las ruedas, el humo
que tiran, los aceites que utilizan, etc. Para plantar árboles hacíamos hoyos con
pico y legón, tampoco se contaminaba. Riego teníamos el natural de lluvia, tampoco
contaminaba. Ya podéis imaginar el deterioro que puede haber desde hace 25 años a
esta parte. Yo me considero algo ecologista, pero también he contribuido a
contaminarlo todo y ahora he estado en vuestra charla en la casa de cultura y
admiro la voluntad que tenéis. Si fuera joven creo que haría lo mismo, porque
plantar árboles, matorrales y cuidar el medio ambiente y el patrimonio cultural es
cosa de todos, pero la gente no está por cuidar, sino al contrario. Pero yo os
pido que no os desaniméis y sigáis machacando, que es cosa de todos y tarde o
temprano tendremos que contribuir. 

Voy a contar lo que me pasaba a
menudo. Yo iba a labrar con un mulo,
ya el pobre bastantes años, pero por
cierto con más conocimiento que un
desmemoriao, porque hubo una
temporada que unos desaprensivos nos
quitaban las ramaleras  y cuando
íbamos por la mañana a trabajar, nos
encontrábamos que lo que servía como
volante no estaba y entonces el mulo
iba para donde quería porque yo no
lo podía controlar. Ese día el mulo
era el amo, hacía lo que quería. 

Cuando yo empecé a tirar insecticidas aquello daba muy buen resultado; pues ya
estamos palpando en como queda todo hecho un desastre. Antes para combatir las
plagas en los almendros le poníamos alrededor del tronco a modo de un anillo de
pasta de goma pegajosa. Mientras mi padre arreglaba el tronco, yo, con unos 14
años iba pegando a las ramas con una vara y los gusanos caían a tierra, luego
intentaban subir por el tronco, y al llegar a dicha goma quedaban atrapados. A los
tres días íbamos y con una escoba los matábamos, aquello era ecológico. En la
práctica yo sé que ahora matas una plaga y se forma otra, porque siempre se mata a
la que combate y destruye a la otra. Y así hemos llegado a que el único sistema es
el natural.

Vicente Botella, agricultor del Fondó dels Frares

Si vols escriure alguna cosa, envia-ho a: collaelcampana@hotmail.com

EL
COL·LABORADOR:

Secció dedicada a les persones que
tenen alguna cosa que dir (-nos).



Tot el món sap, que la tradició oral, d’una cultura, d’un poble, d’una llengua, resisitix amb
més força el pas del temps. A Crevillent, tenim sort de conservar-ne moltes. En esta
secció, volem mostrar a la resta del poble i rodalies, les històries o qüentos que sempre
em contava la meua avia, però també m’agradaria incloure altres contes, que Vicent
Navarro va recollir al seu treball. 

EL QÜENTO L’ASTRAL

Narradora: Dolores González 22/03/96
El Conte de la Destral presenta analogies semblants en quant al Cuento de la Lechera. El
conte narrat per la Dolores, és la transcripció original valenciana i genuïna de la nostra
identitat cultural. Ja és l’hora de desterrar expressions alienes, imposades per l’instrument
eficient de genocidi cultural que ha estat i és l’escola castellanitzadora. Deixem-nos estar
de el Cuento de la Lechera i fem servir la ben nostra El qüento l’Astral. 

“ El qüento l’astral. És que era un noviatge i estaven festejant en la casa, i va i li diu:

- mira, mos casarem, tindrem un xiquet, entrarà en la quadra, se caurà l’astral i el matarà!

Se’n va posâ a plorâ. Ia està!

És això, no és res. Ia fa temps que això se dia, que quant passa aixina algo que tu fas el
conte de dî:

- ui, pos astò, lo atre, mare meua! Mira la tonta eixa, el qüento de l’astral!

I era això, que estaven festejant i se posen:

- mira, (...) mos casarem, tindrem un xiquet, entrarà a la quadra, ai mare! I l’astral que està
penjà! Ai mare, caurà l’astral! I ara el matarà al xiquet!

I se posen a plorâ es dos. Incà no s’havien casat i per això, quan hahi algo se anomena...
Ia estan fent-se El Qüento l’Astral..! El qüento l’astral, i això és.”

Jordi Galvany i Ferràndez
Membre de la Colla ecologista-cultural El Campanà

EL QÜENTO DE
S’AUELOS

:

La tradició oral de Crevillent
contada pels nostres majors.



Museu de la setmana santa

Crevillent conta, per fi, amb un nou museu, aquesta vegada dedicat a la seua setmana santa. La
inauguració va ser el passat 19 de febrer. La seua ubicació s’encontra al carrer Cor de Jesús
núm.4 (junt al –encara en construcció- museu de Marià Benlliure).

La temàtica, encara que prou cridanera per als crevillentins (tan amants de la seua setmana
santa) pot ser no siga suficient per als forasters que vinguen a vore les processons, i més pensant
en que aquest museu es quedarà buit als dies sants.

L’estructura espacial del museu s’encontra molt cuidada, amb un soterrani i tres plantes
superposades que dóna l’oportunitat de veure els pasos com mai no han segut vistos, des d’una
perspectiva aèria que, per a la gent de peu, li és molt novedosa. Així i tot, l’espai existent és molt
menut per a tots els pasos exposats ja que s’encontren la majoria dels que desfilen i en algunes
parts dóna sensació d’aglomeració.

Com he dit abans, l’estructura és molt novedosa. Les
plantes es divideixen en dues seccions, partides de manera
simètrica en dues pel muntacàrregues, l’escala i l’ascensor. A
un costat estan exposats els pasos i a l’altre queda un forat
que, amb un corredor lateral es pot vore el pis inferior on hi
han més pasos que, com ja he dit, es veuen amb perspectiva
aèria. Aquesta estructura va intercanviant-se planta a planta.

Seguint amb els pasos (que és el tema principal del museu i
que n’hi han de tant coneguts com de Benlliure i Riudavets),
també hi han quadres realitzats pel pintor Miguel Angel
Rodrigo de totes les imatges. Per altra part, al museu també
es poden vore els diferents trajes de les confraries
crevillentines i alhora, també el seu estendart. Apart també
s’hi pot veure un crist crucifixat i diferents elements de la
litúrgia. Encara que tot, em va parèixer que faltaven algunes
vestes. 

A la meua visita, vaig entreveure alguns aspectes que em van sorprendre per la seua absència,
es tracta, primerament, dels pamflets d’informació del museu, que no n’hi han i espere que es
facen prompte ja que és una cosa prou important dels museus. A l’igual que de les plaquetes
d’informació al costat de cada obra, per a saber com es diu l’obra, l’autor, l’any, el material en
que s’ha fet, etc. que, a l’igual que els plamfets, són una cosa esencial.

Un últim punt que vaig observar, va ser el tema dels cartells, dels cartells anuals de la setmana
santa. Només n’hi han uns cinc cartells dels primers anys penjats a les parets i, en canvi, hi han
dues plantes que les parets estan totalments absentes de decoració; una proposta prou realista és
la de, per totes les parets del museu, ficar tots els cartells de tots els anys fent com una espècie de
mirada al passat i segur que melanconia per part d’alguns.

Encara que totes les seues faltes, el museu mereix una visita ja que, els dels pocs que tenim al
poble i sobretot, hi han escultures prou interessants.

 
Horari i contacte per a reserves:

De dimarts a divendres: de 18:00 a 21:00
Dissabtes: de 10:30 a 13:30 i de 18:00 a 21:00
Diumenges i festius: de 10:30 a 13:30 i de 17:00 a 20:00
Dilluns tancat.
Tlf.: 686 64 29 25 ; o bé: museo@semanasantacrevillent.com 
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Denúncia a les agressions del voltant

Contra tota explotació, ni un sol arbre,
ni un sol monument artístic més
desaparegut baix els “pisos del

progrés”

Respecte i conservació de la natura i cultura

Perquè sense una ideologia ecològica no hi
haurà futur i perquè si perdem la cultura

perdrem la identitat

Tradició, llengua, sabiesa popular

El valencià, la pilota valenciana, els
costums que es perden, les festes més

antigues, la gent major: font de
sabiduria

Coneixement del medi natural i artístic

Perquè sense conèixer el que t’envolta mai
no es podrà respectar ni tampoc conservar

per a que no muiga mai


