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EDITORIAL

Encara que amb un poc de retràs, més del que ens
pensàvem inclús, per fi ha aparegut el número 2 de
la nostra revista Pedregar. Teníem pensament de
fer-ho sobre tot el que ha envoltat a l'estiu: els
incendis, la sequera, la “guerra” per l'aigua, etc. però
ens ha ixit una revista molt més global del que
esperàvem. Així que apareixen articles de tot tipus,
no només aquests avant comentats de l'estiu, sinó
propis de l'hivern o la tardor també.

L'estiu del 2005 ens ha
deixat un sabor
agredolç, després de
vore com mitja
península ibèrica, de
nou es crema (153.286
hectàrees a l'estat
espanyol), ens satisfà
vore com els nostres
arbres avancen

favorablement després d'aquesta interminable i
insofrible estiu, que enguany pareix que ha durat sis
mesos enlloc de tres.
En efecte, inclús amb la descoordinació que hi va

haver per part nostra per al seu seguiment, aquestos
arbres han sabut cuidar-se sols i un gran
percentatge segueix en peu.
Però tornant als incendis, enguany, encara que per

efectes totalment naturals i amb pocs metres cremats,
la nostra serra tampoc no es va lliurar d'ells, l'ombria
de la Vella i el Picatxo es van prendre foc degut al uns
llamps caiguts sobre el bosc, per sort la pluja que
estava caient apagà el foc. 
Per altra banda, els polítics segueixen en la seua

particular lluita política per portar més aigua al sud-
est, amb un fantàstic transvasament des del Xúquer o
amb unes increïbles desaladores als llocs clau. Tot per
a que a la nostra costa la seguisquen matant
construint-li més edificis i més cement, reduint al
mínim la platja verge i els espais naturals envoltats de
llocs d'oci i parcs temàtics.
I finalment, a temes més “de mosatros”, del poble,

ens trobem amb el desdoblament de la N-340 i la
negativa d'un carril-bici, el descobriment de l'antiga
ermita de santa Anastàsia (que serà de nou soterrada,
segur) i d'un cementeri antic, un misteriós geriàtric al
Realengo i un polígon industrial, l'I-13 i finalment, com
a colofó, tot el que pertoca a la Rambla, la seua mort
anunciada amb el “sarcòfag” primer i amb el Caesar
després i, sobretot, la demolició del Pont Vell el passat
mes de desembre. Una batalla perduda que ens dedicà
tot l'estiu i part de la primavera i la tardor amb la
Coordinadora “Salvem el Pont Vell.”
Com a homenatge al Pont Vell, el número especial del

Pedregar serà un monogràfic dedicat a ell; la seua
història i mort i la nostra lluita.
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Capítol 2:     L ’ A I G U A   D E   L ’ E S T I U . . . 

Després d'un període de tranquil·litat
relativa al col·lectiu, fent marxes cap a la serra,
a diferents cims, a altres serres i fent
projeccions de vídeo, en juny fou un moment
decisiu per a l'activitat directa de la colla: la
realització d'una xerrada sobre el Pont vell, a
càrrec de Josep Menargues, amb la
conseqüència d'enviaments a l'alcaldia i al
Director de Patrimoni Valencià de que no
assolaren el pont. Gràcies a la seua passivitat
començà una actuació que ens ha tingut
ocupats ben bé tot l'estiu fins a hores d'ara: la
Coordinadora “Salvem el Pont Vell”. Una feina
de lluita, de sensibilització a la població, de
coneixements i, sobretot, d'estima cap a un
dels pocs elements que hi queden al poble.

A la xerrada de juny Josep Menargues
exposava l'evolució històrica del paisatge de la
nostra rambla, des del naixement de la mateixa
fins a la seua mort, passant per temes
biològics, arquitectònics (com la Font Antiga,
per exemple) i el tub, el sarcòfag que enfonsà i
matà els horts que existien; un vertader pulmó
verd que morí sota el cement; una vegada més,
sota el “progrés”. 

La reflexió que Josep Menargues fera al
Pont fou el d'indignació i repulsa a la seua
destrucció per la simple raó que havia de
passar el trànsit per baix.

Com he dit abans, la creació de la
coordinadora ens dugué tot el temps al seu
estudi i lluita, si a més li sumes l'arribada de
l'estiu, les activitats se cenyeixen a actes de
conservació arreu al pont: recull de signatures,
divulgació d'un vídeo, marxes per la Font
Antiga, etc.

Aquesta lluita continuarà després de l'estiu
amb les visites al Director de Patrimoni, la
presentació de signatures i diverses accions
simbòlics davant del pont. Encara que la nostra
lluita ha sigut una de tantes batalles perdudes,
doncs finalment el Pont ha estat enderrocat,
ens ha servit per agafar confiança, experiència
i visualitzar possibles noves accions amb la
creació d'una plataforma per la defensa del
nostre patrimoni.

En quant a nivell de la Colla, en setembre
reprenguérem les activitats, realitzant una
marxa cap al Campanà, el cim que dóna nom
al nostre col·lectiu. Eixe mateix mes, setembre,
són els dies mundial i europeu sense cotxe,
dies d'agafar la bicicleta, i la resta de dies de
l'any? Amb motiu del desdoblament de la

nacional 340 exigírem, junt al Col·lectiu
ecologista Margalló d'Elx, un carril-bici,
desviant des de l'alcaldia l'atenció i
competència a altres seccions governalls.

També durant aquest mes de setembre
començàrem els preparatius per al Cicle
d'Activitats de novembre dedicats a l'Aigua i
que parlarem més tard.

A l'octubre realitzarem una de les activitats
més interessant a nivell de curiositat, pot ser,
que hem realitzat: la marxa en bicicleta al riu
Txícamo, a Abanilla. Setanta quilòmetres entre
anar i vindre no foren suficients per a que
acabàrem rebentats. La veritat és que fou una
marxa molt amena i divertida; vam tardar el seu
temps en aplegar, però ningú no ens esperava
allà, anàvem tranquils, xerrant, observant el
paisatge, sotsobrant,... de tant en tant paràvem
i fèiem una parada d’abastament, després dels
llocs més conflictius i durs (la garganta, i els
dos fondons, etc.). 

Una vegada al riu, esmorzàrem a la caleta
que hi ha amb la coca del Xuso. Després
d'haver agafat forces ens endinsàrem per la
vora del riu fent el recorregut fins que el riu
desapareix “gràcies” a una canal. Prompte
agafàrem el mateix camí per a la tornada, el sol
comença prompte a baixar, així, el viatge de
tornada fou més ràpid ja que el camí tendeix a
baixar. 

La conclusió a la que arribàrem fou que
aquesta marxa siga tradició i tots els anys la
facem i també fer-ne més de marxes en
bicicleta a altres lloc.

                                                               

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



Cicle d’Activitats  Aigua

Així arribem fins al novembre. L'inici
d'aquestes activitats fou per a mostrar a la gent
que, pot ser, la veritat que ens diuen de l'aigua
no siga eixa, cercar altres tipus de visions. Les
activitats que va contà aquest cicle foren: tres
xerrades, tres excursions guiades i una
projecció d'un documental; a més d'una
acampada als Anouers.

La primera d'aquestes xerrades, dedicada a
la problemàtica arreu de l'aigua, va ser
exposada per Carlos Arribas, portaveu
d'Ecologistes en Acció del País Valencià i
membre de la comissió d'aigua de la mateixa
confederació; en ella, Carlos plantejà la
problemàtica que ha ixit arreu del
transvasament del Xúquer, dels seus voltants
amb les urbanitzacions i els camp de golfs, del
seu recorregut i del negoci que, amb aquest
transvasament tindran bona part de municipis i
governants dels llocs on passa. A més dels
aspectes ecològics, també parlà dels aspectes
econòmics que suposarà la construcció de la
canal, el preu de l'aigua que transvasarà i la
seua qualitat.

La segona xerrada es dedicà a la situació
actual del Fondo, a càrrec de Miguel Angel
Pavón, portaveu d'AHSA. Aquesta vegada
Miguel Angel visualitzà el Fondo a nivell de
protecció oficial i la seua realitat de
conservació, molt contrària al que ens fan
creure i al que la seua protecció suposa,
majoritàriament per una
mala gestió de l'empresa del
parc nacional: Aguas de
levante.

La tercera xerrada va ser
dedicada a l'agricultura
ecològica, aquesta vegada
fou Matías Agulló
l'encarregat de realitzar-la.
En ella, Matías exposà els
problemes físics que
comporta el menjar, no sols
aliments transgènics sinó
qualsevol aliment manipulat
de qualsevol manera i no de
manera biològica. Parlà
també de la realització d'un
hort ecològic i el seu funcionament front a
plagues, temporals, etc. A més explicà
l'educació que als xiquets dóna per estimar la
terra i els aliments.

Totes tres xerrades foren a la Casa de
cultura, i en totes hi hagué un nombre
respectable de persones que anava en
augment en cadascuna d'elles. Després de les
xerrades es va un debat on els pressent
donaren les seues opinions personals i es creà

un col·loqui prou interessant entre els allí
assistents.

Les tres visites guiades foren prou
interessants també, doncs es veia de primera
mà el que dies abans ens digueren a les
xerrades. La primera d'elles es tractava d'una
excursió pegant-li la volta a la serra, pujant pel
Puntal i baixant pel Catí, fent un parada a unes
petites cales naturals situades al Barranc Fort.

La segona d'elles, fou una visita al parc
natural d'El Fondo. Encara que no vam poder
anar en bicicleta com estava previst per la
pluja, anàrem amb vehicles motoritzats. Una
vegada allí un tècnic ens explicà el grau de
protecció de determinades aus, les més
emblemàtiques del parc, i ens projectà un
documental sobre d'elles. Una vegada va parar
la pluja, férem la visita al parc pel seu
recorregut curt.

La tercera d'aquestes activitats fou una
visita guiada per la Font Antiga, amb el
text de Josep Menargues (amb qui
férem la marxa en estiu amb la
coordinadora Salvem el Pont Vell),
recorreguérem el barranc de la Rambla
des del naixement de la Font fins als
últims molins que hi queden prop del
poble. La visita, guiada per Manel
Carreres va ser prou interessant per la
quantitat de dades històrics i vitals que
suposa la Font per al poble de
Crevillent.

Finalment, la projecció al Casal
Jaume I del documental “Prestige,
petróleo y conspiración de silencio”, on
es mostra la barbàrie i el mal treball

realitzat pel govern i les manipulacions que hi
hagueren, va ser el toc culminant a aquestes
primeres jornades que hem organitzat com a
Colla i que han ixit d'una manera favorable.

                                                                

                                                              



Jornades del Dia de l’Arbre 2006
Crevillent  Del 18 al 25 de febrer

Organitzat per Colla Ecologista-Cultural “El Campanà”. Casal Jaume I de Crevillent.
Associació de Veïns i Veïnes del Pont

Dissabte 18 
Al Casal Jaume I. A les 11:00 h
Taller Pintura en fusta, per July Garcia

Dimecres 22
A la Casa de Cultura. A les 20:00 h
Xerrada: “Per un hàbitat ecològic: urbanisme, bioconstrucció, energies renovables i
aprofitament de les aigües”, a càrrec de David Madrid, consultor mediambiental de
l'empresa Todoterra i gerent de Biolloc, a Novelda.
Es regalarà un planter a cada assistent.

Dissabte 25
Eixida: 9:30 des de la Biblioteca municipal. Tornada: al mig dia.
Reforestació a la serra amb plantons autòctons. Endur-se la ferramenta i l'esmorzar.

Com cada any, amb motiu del dia de l’arbre les associacions
amb consciència mediambiental organitzen un cicle d’activitats
dedicats a aquest tema tan important com és el medi ambient.
Enguany hem sigut tres els grups que ho hem organitzat i amb
valoració positiva, doncs tant el nombre d’assistents com les
activitats i temes tractats han sigut prou interessants.
La primera activitat fou un taller al Casal Jaume I on July

Garcia ens mostrava com reutilitzar fustes amb uns tocs de pintura per tal d’ornamentar-
los i fer-los servir d’elements decoratius.
L’activitat principal de les jornades fou el dimecres 22 amb la xerrada sobre bioconstrucció
realitzada per David Madrid. A la conferència, David ens parlava d’una nova manera de
construir, molt més ecològica i neta que l’actual on impera el formigó armat. A aquestes
bioconstruccions importa no només els materials, que solen ser els tradicionals com l’algep
i l’argamassa però també de nous com maons amb suro, sinó que també és important
l’orientació de la casa i el situar-hi elements de protecció solar com poden ser les volades,
els dobles cristalls, estanys i arbres als llocs on més sol pega al cap del dia. 
Per últim, el dia 25 anàrem, per tercer any consecutiu, a reforestar a la serra, a les
terrasses d’enfront de la cova del català on de nou vam plantar espècies autòctones com
retama, coscoll, espart o llidoners. Va ser un dia prou productiu i de convivència ja que

després de la reforestació baixàrem a la coveta i ens férem una bona
perola d’arròs i verdura per a dinar on no van quedar “ni els ossos” –com
aquell que diu-.
Estiguérem tot el dia allí, parlant i menjant, i vam tenir bones idees sobre
futures activitats i propostes de millora de la coveta que ja anireu veient
conforme avancen els dies... projectes mediambientals, culturals, de

plena harmonia amb la naturalesa, projectes alguns ambiciosos altres molt viables i
senzills, projectes que ens autorealitzen i que, esperem, vos vagen de gust.
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Romero   
Rosmarinus Officinalis

De la família dels Labiades.
El Romero és una planta medicinal que s’hi troba en

bona part de la península ibèrica, exceptuant la zona del
nord-oest, essent una planta autòctona de la Mediterrània i
una de les més abundants a la nostra serra. 

És un planta d’uns 0,5 o 1 metre que pot arribar fins a
dos metres. La seva fulla és verda durant tot l’any, són
fulles estilitzades tenint de dos a quatre cm de llarg amb
les voreres cap abaix; al tall de les fulles neixen les flors
que són pressents quasi tot l’any, d’un color lila. Aquestes
flors i fulles són molt aromàtiques.

El romero es troba a quasi tota la serra però on més abunda és als terrenys
calcaris, collats de terra baixa i tant a l’ombria com a la solana.

La recol·lecció s’ha de fer després de la floració, al llarg de tot l’estiu. Abans
de preparar les infusions, assecar les fulles a l’ombra sense excedir els 35º C. Una
vegada assecades treure les fulles del tall.

Les virtuts del romero són molt nombroses, les principals són l’estimulant,
antiespasmòdic, diürètic, tònic, carminatiu o antisèptic; a més, s’utilitza com
vulneraria i per a combatre els dolors articulars, així com per tonificar el cos
després d’un esforç gran o pel desgast d’una camejada.

A més d’infusions, el romero es utilitzat com a espècia a la cuina, com a
perfum junt amb altres plantes aromàtiques o ficant-li a una ampolla d’oli una
rama de romero, s’obté l’oli de romero.
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VEGETACIÓ
Plantes medicinals, arbustos,
arbres i matolls a la Serra de

Crevillent



En este menudet apartat, m’agradaria mostrar-vos curiositats a la natura, amb la seua
explicació científica, això sí, amena i divertida si pot ser.

L’ozó també fa mal
Tothom o la majoria de persones saben o han sentit parlar de la capa d’ozó.

Este compost està format per una mol·lècula O3, i la nostra Terra, ho
segrega naturalment a les parts més altes de la nostra atmosfera, però hui

en dia, la contaminació per gasos, és un fet comú i regular, per desgràcia,
això provoca la formació d’ozó, en parts on no tindria que formar-se, com

és a les cotes més baixes, és a dir, afectant-nos a nosaltres, les persones. L’ozó ens
protegix dels rajos solars, i deixalles de l’espai exterior, dirigides cap a la Terra, i a les
cotes, on de vegades se situa, resulta considerablement nociu per a la nostra salut,
sobretot a les ciutats més poblades, i amb més trànsit del món. Ja siga de Nord-amèrica,
o a l’Àsia. Les conseqüències al nostre cos, han estat relacionades, amb malalties
cardiovasculars, però de moment, les repercussions no són a escala global, i com sempre
ningú fa res...

L’oxigen desperta
I no deixem de banda, el nostre element per excel·lència, l’oxigen, en

este cas, en el seu estat, que més el caracteritza (O2.) Perquè els
“astuts” dels casins de Las Vegas ( Yankilàndia ), han descobert que
una major concentració d’oxigen canalitzat pels seus conductes dins
dels seus locals, afavorix, desperta i predisposa als clients a
exprimir-se, totes el jornal d’un mes. Ai ! Si s’empraren estos

coneixements, en alguna cosa més pragmàtica per a la societat, però no...   

Descontaminat pels pèls
Per desgràcia per a nosaltres, el nostre pel, té una gran capacitat per

atraure altres substàncies, especialment els greixos, per la seua
composició. Però als empollons de la NASA (Associació de Nassuts
d’Amèrica) han aconseguit desenvolupar un sistema que aprofita la
virtut del pel humà, capaç  de descontaminar les aigües del mar dels
hidrocarburs vessats a les marees negres, quan la caguen els

petrolífers. Es tracta d’utilitzar bosses permeables omplides amb pel humà, que atrauen
als contaminants i s’impregnen d’estos. Després es retiren i inclòs poden fer servir com
combustible a les centrals tèrmiques. El sistema és cinc voltes més barat que altres i ja ha
sigut testat, l’idea va ser d’un perruquer i portat a la pràctica pels empollons. Per fi, alguna
cosa bona ! Així que ja esteu adonats tots els melenuts d’este món...  
    

Jordi Galvany i Ferràndez
Membre de la Colla Ecologista-Cultural El Campanà

 
7

Ciència Natural
Perquè la natura també té 

alguna cosa de ciència



L’L’ECOLOGIAECOLOGIA  DEFINIDADEFINIDA  PERPER  UNUN  
““SALVATGESALVATGE””

Carta de l’indi Seattle a James MonroeCarta de l’indi Seattle a James Monroe  
en 1.819en 1.819

l  gran cap de Washington ha manat 
fer-nos  saber  que  vol  comprar-nos 
les terres juntament amb paraules de 

bona voluntat. Agraïm aquest detall perquè 
coneixem la  poca  falta  que  li  fa  la  nostra 
amistat. Volem considerar el seu oferiment 
perquè ben bé sabem que sinó ho férem, 
poden venir  el  rostres  pàl·lids  a  arravatar-
nos les terres amb armes de foc.

E

Però, com podeu 
comprar  o  vendre 
el cel o la calor de 
la  terra?  Aquesta 
idea  ens  resulta 
estranya.  Ni  el 
frescor de l’aire ni 
la claror de l’aigua 
són nostres.  Com 
podrien  ésser 
comprats? Heu de 
saber  que  cada 
tros  d’aquesta 
terra  és  sagrada 
per  al  meu poble.  La fulla  verda,  la  platja 
arenosa,  la  boira  del  bosc,  l’alba  entre 
arbres, els terrosos insectes... són sagrades 
experiències i memòries del meu poble. Els 
morts de l’home blanc obliden la seua terra 
quan comencen el seu viatge a través de les 
estrelles.  Els  nostres  morts  mai  s’allunyen 
de la terra que és la nostra mare. Som part 
d’ella, i la flor perfumada, el cérvol, el cavall i 
l’àguila  majestuosa  són  els  nostres 
germans.  Les  escarpades  penyes,  els 
humits  prats,  la  calor  del  cos  del  cavall  i 
l’home, tots pertanyem a la mateixa família. 
Per  això quan el  gran cap de Washington 
ens diu que vol  comprar  les terres, també 
diu  que ens  reservarà un  lloc  on puguem 
viure confortablement entre nosaltres. Ell es 
convertirà en el  nostre pare i  nosaltres en 
els seus fills.  Per això considerem la seua 
oferta de comprar la nostra terra. No és fàcil 
car  aquesta  terra  és  sagrada  per  a 
nosaltres. És massa el que ens demana.

L’aigua  cristal·lina  que  corre  pels  rius  i 
rierols  no  és  tan  sols  aigua  sinó  també 

representa  la  sang  dels  nostres 
avantpassats.  Si  us  la  venguérem hauríeu 
de recordar que són sagrades i ensenyar-li-
ho així als vostres fills... També els rius són 
els nostres germans perquè ens alliberen de 
la set, arrosseguen les nostres canoes i ens 
procuren peixos, i cada reflex fantasmagòric 
a les clares aigües dels llacs, contenen els 
successos  i  memòries  de  les  vides  de  la 
nostra gent. El murmuri de l’aigua és la veu 
del pare del meu pare. 

Sí, gran cap de Washington: Els rius són 
els  nostres  germans,  i  sacien  la  set,  són 
portadors de les nostres canoes i  l’aliment 
dels  nostres  fills.  Si  els  venem  la  nostra 
terra, vostès deuen recordar i ensenyar-li als 
seus  fills  que  els  rius  són  els  nostres 
germans i  també són els seus.  I,  per tant, 
deuen tractar-los amb la mateixa dolçor amb 
que es tracta un germà.

Per suposat que sabem que l’home blanc 
no entén la nostra manera d’ésser. Tan li fa 
un tros de terra com un altre, perquè és com 
un estrany que arriba de nit  a treure de la 
terra tot el que necessita. No la veu com una 
germana sinó com una enemiga. Quan ja la 
feta seua, la menysprea i segueix caminant 
cap  a  endavant,  deixant  enrere  la  tomba 
dels  seus  pares  sense  importar-li.  Li 
segresta  la  vida  als  seus  fills.  Tampoc 
l’importa. Tant la tomba dels seus pares com 
el  patrimoni  dels  seus  fills  són  oblidats. 
Tracta a sa mare, la terra, i son germà, el 
firmament,  com objectes  que  es  compren, 
s’exploten  i  es  venen com ovelles.  El  seu 
apetit devora la terra deixant enrere sols un 
desert.

No ho puc entendre. Nosaltres som d’una 
manera  d’ésser  ben  diferent.  Les  vostres 
ciutats fereixen els ull de l’home de pell roja. 
Tal  volta  siga  perquè  som  salvatges  i  no 
podem  comprendre.  No  hi  ha  un  sol  lloc 
tranquil en les ciutats de l’home blanc. Cap 
lloc  on  es  puga  escoltar  la  primavera,  el 
desplegament de les fulles o la remor de les 
ales d’un insecte.  Tal  volta és que sóc un 
salvatge  i  no  comprenc  bé  les  coses.  El 
soroll de la ciutat és un insult per a l’oïda. I 
em  pregunte:  ¿Quina  classe  de  vida  té 



l’home  que  no  és  capaç  d’escoltar  el  crit 
solitari  de la garsa o la discussió nocturna 
de les granotes al  voltant  de la tolla? Sóc 
pell  roja  i  no  ho  puc  entendre.  Nosaltres 
preferim el suau murmuri del vent sobre la 
superfície d’un estanc, així com l’olor d’eixe 
vent  purificat  per  la  pluja  del  migdia,  o 
perfumat amb aromes dels pins.

L’aire  té  un  valor  inestimable  per  al  pell 
roja, ja que tots els éssers vius  compartim 
un mateix alè, la bèstia, l’arbre, l’home, tots 
respirem  el  mateix  aire.  L’home  blanc  no 
sembla conscient de l’aire que respira. Com 
un moribund que agonitza durant molts dies 
és insensible al seu tuf. Però si li venem les 
nostres  terres  deuen  recordar  que  l’aire 
comparteix el seu esperit  amb la vida que 
sosté. El vent que donà als nostres avis el 
primer  buf  de  vida,  també  rep  els  seus 
darrers sospirs. I si els hi venem les nostres 
terres vostès deuen conservar-les com cosa 
apart  i  sagrada,  com un  lloc  on  fins  i  tot 
l’home  blanc  puga  assaborir  el  vent 
perfumat per les flors dels prats.

Quan  l’últim  pell  roja  haja  desaparegut 
d’eixa terra, quan no siga més que un record 
la seua ombra, com la d’un núvol que passa 
pel  prat,  llavors  encara  aquestes  riberes  i 
aquests boscos estaran poblats per l’esperit 
del  meu  poble.  Perquè  nosaltres  estimem 
aquest país com estima el xiquet els batecs 
del cor de sa mare.

Si  decidirem  acceptar  la  vostra  oferta, 
hauria  de  posar-vos  una  condició:  que 
l’home  blanc  considere  als  animals 
d’aquestes  terres  com  germans.  Sóc  un 
salvatge i no comprenc altre tipus de vida.

He  vist  milers  de  búfals  podrint-se, 
abandonats als prats, morts a tirs per l’home 
blanc  des  d’un  tren  en  marxa.  Sóc  un 
salvatge i  no comprenc com una màquina 
fumejant  pot  importar  més que  el  búfal  al 
que nosaltres matem sols per sobreviure.

Què pot ser l’home sense els animals?
Si tots els animals desaparegueren l’home 

moriria en gran solitud. Tot el que els passe 
als  animals  molt  prompte  els  succeirà  a 
l’home. Totes les coses estan lligades.

Cal que ensenyen als seus fills que el sòl 
de terra que trepitgen són les cendres dels 
nostres  avis.  Inculqueu  a  llurs  fills  que  la 
terra  està  enriquida  amb  les  vides  dels 
nostres  avantpassats  per  a  què  sàpiguen 
respectar-la.

Ensenyeu  als  vostres  fills  que  nosaltres 
hem ensenyat als nostres que la terra és la 
nostra mare. Tot el que li passe a la terra li 
passarà  als  fills  de  la  terra.  Si  els  homes 
escopiren  en  el  sòl  s’escopirien  ells 
mateixos.

D’una cosa estem ben segurs: La Terra no 
pertany a l’home, és l’home el qui pertany a 
la Terra.  Tot  va enllaçat,  com la sang que 
uneix a una família. Tot va enllaçat.

Tot el que l’ocorre a la terra, li ocorrerà als 
seus fills. L’home no teixí la trama de la vida, 
ell és solament un fil. El que fa amb la trama 
s’ho fa a ell mateix. Ni tan sols l’home blanc 
el  Déu  del  qual  passeja  i  parla  amb  ell 
d’amic a amic,  no queda exempt del  destí 
comú.  Després  de  tot,  tal  volta,  siguem 
germans. Ja veurem.

Sabem una cosa que tal volta l’home blanc 
descobresca algun dia, els nostre Déu és el 
mateix déu. Vostès poden pensar que ara ell 
els  pertany  a  l’igual  que  desitgen  que  les 
nostres terres els pertanyen. Però no és així. 
Ell  és  el  Déu  dels  homes  i  la  seua 
compassió es comparteix per igual entre el 
pell roja i l’home blanc. Aquesta terra té un 
valor  inestimable per a ell  i  si  se li  fa mal 
provocarà l’ira del creador.

També  els  blancs  s’extingiran,  tal  volta 
abans que la resta de tribus. L’home no ha 
teixit la xarxa de la vida ja que només és un 
del seus fils, i està temptant a la desgràcia si 
gosa trencar eixa xarxa. Estem ben segurs: 
Totes les coses estan lligades com la sang 
d’una mateixa família. Si embruteu el vostre 
llit,  qualsevol  nit  morireu  sufocats  pels 
vostres propis excrements.

Però  vostès  caminaran  cap  a  la  seua 
destrucció rodejats de glòria inspirats per la 
força de Déu que els portà a aquesta terra i 
que  per  algun  designi  especial  els  donà 
domini sobre ella i sobre el pell roja. Aquest 
designi és un misteri per a nosaltres, doncs 
no entenc perquè s’exterminen els búfals, es 
domen els cavalls salvatges, se saturen els 
racons  secrets  dels  boscos  amb  l’alè  de 
tants homes i es farceix el paisatge de les 
exuberants muntanyes amb cables parlants.

On està el bosc espès? Desaparegué. On 
està l’Àguila? Desaparegué...

Així s’acaba la vida i comencem només 
a sobreviure



LLAA  TERRATERRA, , LIQUIDACIÓLIQUIDACIÓ  TOTALTOTAL
Fins a fi d'existènciesFins a fi d'existències

quest escrit que envià l'indi Seattle a 
en Monroe ara fa més de cent anys, 
continua  completament  vigent.  És 

clar  que  guardant  les  distàncies,  els  indis 
amerindis  són  considerats  els  primers 
ecologistes,  encara que això pot  no ésser 
veritat al cent per cent car tots els pobles de 
l'antigor en major o menor mesura es poden 
considerar molt més ecologistes que no pas 
nosaltres.  I  és  que  ser  ecologista  no 
significa, com se sol dir, anar en contra de 
tot, sinó estimar la nostra mare tal i com diu 
en Seattle.

A

L'altre  en  un  documental  a  la  televisió 
intentaven separar una cria de mico de sa 
mare sedada i era gairebé impossible, eixe 
afecte quasi violent caldria demostrar-li a la 
terra que ens ha donat la vida, ens ha criat i 
ens  donarà  un  lloc  on  morir  i  on  ésser 
soterrat.  Hom  hauria  de  reflexionar  des 
d'aquest punt de vista, quan morim tornem a 
ella,  quan  els  nostres  cossos  es  descom-
possen, aquests passen a formar part de la 
terra i d'ahí a altres formes de vida, pot ser 
un  arbre?  Reflexionem  on  volem  ésser 
soterrats en una terra inert i morta o en una 
terra viva i  que ens oferesca la possibilitat 
de  què  les  partícules  que  ens  formen 
passen a una altra vida.

No  sé  si  sabieu  que  cap  paraula  en 
l'idioma de la tribu índia del Sioux, el Lakota, 
significa adéu. La seua llengua pròpia ja ens 
dóna  (donava?)  una  pista  de  l'amor  que 
manifestaven per la vida. Mai deien adéu a 
la  vida,  passaven  a  formar  part  d'altres 
formes  de  vida:  els  nostres  avantpassats 

estan a l'aire, la terra, els arbres, l'aigua, a  
tot arreu.

La veritat és curiós que aquesta gent que 
vivia  en harmonia  amb el  seu entorn  haja 
acabat condemnada a guetos i vivint en una 
marginació abocada a la pobresa des de fa 
força temps. I aquells que van fer el major 
genocidi  de  l'història...  Com?,  no  us 
enganye tal volta pensaveu que el major era 
el dut a terme pel règim de Hitler i això no és 
pas així,  entre  els  colonitzadors espanyols 
primer,  i  anglesos,  francesos,  holandesos, 
etc.  després,  mataren més de  sis milions 
d'indis amerindis. Com us deia abans, els 
qui  van fer  la  matança d'homes més gran 
coneguda per l'època moderna, ara viuen a 
llurs  terres i  no és precissament estima el 
que els hi demostren.

L'egoïsme de creure'ns  superiors  ens  ha 
fet  aplegar  a  situacions  absurdes,  per 
exemple,  tenim  una  declaració  de  drets 
humans,  correcte;  però  si  tenim  drets 
haurem  de  tenir  deures,  perquè  no  tenim 
una  declaració  de  deures  humans?  El 
problema  és  que  si  els  drets no 
s'acompleixen que passaria amb el deures.

Hi ha qui diu que l'home sempre ensopega 
dues  vegades  en  la  mateixa  pedra,  la 
humanitat a trobat una pedra molt grossa i 
en  lloc  recular  per  tal  de  vorejar-la, 
ensopega  amb  ella  s'alça  i  torna  a 
ensopegar... Si no aprenem de la història i 
de  les  nostres  experiències  prompte  la 
nostra  mare  ens  rebutjarà  i  ens  farà  fora. 
Aprenem dels nostres errors i de la història i 
respectem  la  terra  i  intentem  compartir-la 
amb les futures generacions, tenen tant de 
dret com nosaltres a gaudir-la.

R.C.M.



  Noves ciutats
“De les antigues polis gregues, la ciutat ideal ha estat pressent; les fundacions de ciutats han estat

seguides i durant el renaixement a Europa i la conquesta per Amèrica, tornà a tindre un especial resó. Avui
les noves ciutats fundades queden molt lluny d'eixos ideals.”

Des de sempre, la civilització ha tingut la
necessitat d'anar creant ciutats, d'expandir-se i
fundar ciutats arreu del món i un sistema que
regisca aquestes noves ciutats. Les ciutats creades
després d'un estructuració anterior a la construcció
s'anomenen ciutats planificades. Molts filòsofs i
urbanistes tenien la seua idea de ciutat, tant
externament com internament, tots ells buscant un
model de ciutat: la ciutat ideal. Cada autor tindrà
el seu propi ideal de ciutat.

La ciutat ideal
L'expressió ciutat ideal s'ha

de buscar en la Grècia
clàssica on, cada pensador
tenia el seu model de ciutat
ideal; encara que molts d'ells
només s'assabenten del seu
règim intern, del sistema de
govern i deixen de costat el
tipus d'estructura externa, de
carrers, muralles, etc. Així, la
idea de cada filòsof serà
diferent a la del seu col·lega;
per posar un exemple: Faleas
de Calcedón pensava en una
ciutat igualitària sense estaments i Platón fica tres
classes socials.

En quant a l'exterior, també hi ha discrepància
per part dels pensadors en crear el seu model de
ciutat ideal, existiren de planta quadrada,
rectangular o irregular amb planta regular o a
l'invers. Va ser Hipodamo de Mileto el gran
urbanista de la Grècia clàssica, considerat com
“l'inventor del traçat de les ciutats”, aquest
entramat es tractava d'una sèrie de pomes regulars,
amb la intenció de fer carrers perpendicular. La
influència de Hipodamo de Mileto serà tan gran
que aquest entramat arribarà fins a l'actualitat i a
les ciutats regulars també se'ls dirà hipodàmiques.

És al renaixement quan aquesta idea ressorgeix
després del parèntesi de la ciutat medieval. La
ciutat ideal renaixentista tenia les mateixes
tipologies que la grega, però perfectament
preparada per a la societat de dos-mil anys
després. Ciutats de nova planta, amb un plànol
centralitzat i un nucli en forma de plaça (l'àgora
clàssica); ciutats amb planta quadrada o 

rectangular amb forma d'antic campament romà i,
sobretot, els nous entramats per a les grans ciutats:

 lleugerament de zones amb carrers amples i places
amb edificis concrets (esglésies, palaus, hospitals,
etc.) van ser les principals accions que realitzaren.

A Hispanoamèrica, també es va voler fer arribar
les teories urbanístiques per a la fundació de les
noves ciutats als territoris conquerits. 

Aquestes noves ciutats, com a moltes d'altres
projectades a Europa, tindrien un màxim d'habitants
per m2 per a que no es consumiren les matèries
primes de la zona, per a que no hagés
sobreexplotació i es dotaven de centres d'estudi,

sanitari, polític, religiós, etc.
Encara que tots aquests plànols, projectes o

idees es van quedar al paper, molts d'ells si
que van ser realitzats i, sobretot, les
ampliacions i projeccions de barris o edificis
de les grans ciutats com Roma.

Les noves ciutats “ideals”
Una immobiliària anuncia: 1.000 xalets de

luxe a vora la mar, envoltats de l'ambient
màgic d'un paratge natural i gaudint de sol
320 dies a l'any a una temperatura mitja de
25 graus. Tot es complementa en unes
platges paradisíaques, camps de golf i parcs
temàtics.

La realitat és, però, ben distinta. Calor
asfixiant, corrupció, destrucció mediambiental,
social i cultural són alguns dels aspectes més típics.
El turista comprador d'unes terres situades a 5.000
quilòmetres de sa casa espera trobar-se el que li han
venut, però troba el xalet que ha comprat vorejat
per centenars de cases que alhora són vorejades per
una terra desèrtica i a cinc quilòmetres de la mar. 

Aquestes noves ciutats ideals no són més que la
còpia trista i evolutiva de la societat dels diners, on
els bells ideals de ciutat es quedaren al calaix, i amb
ells, els centres de sanitat, educatius, culturals i
polítics que tot poblament humà denominat “ciutat”
ha de tindre. Una evolució incomprensible després
de tant bells ideals que han existit, de 2.500 anys de
pensament occidental i que, vist el vist, la
racionalitat encara està per provar-se.

El Manu faciebat
Referències:
Chueca Goitia, F., “Breve historia del
urbanismo.” 1968 ed. Alianza.
Pepa Gisbert, “La costa agoniza”. Revista “El
ecologista” núm. 41.
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Els boscos ho tenen tot en contra

“BALANCE INCENDIOS FORESTALES 2004

Durante el desarrollo del Plan Especial establecido en el período de junio a septiembre del pasado año, se produjeron 3.533 incendios forestales, de los cuales fueron esclarecidos
un total de 1.570 y, como consecuencia de ellos, fueron puestas a disposición judicial 142 personas responsables de estos hechos. 

A causa de estos incendios fallecieron 6 personas y resultaron heridas otras 27 por diversas causas. Asimismo, fueron evacuadas 4.166 personas y desalojadas 981 viviendas. 

Los meses en los que se ha producido una mayor incidencia durante este verano han sido julio y agosto, con 1.237 y 983 incendios, respectivamente.

Por Comunidades Autónomas, Andalucía (854), Castilla y León (632), Galicia (442) y Castilla-La Mancha (405), han sido las que han sufrido el mayor número de incendios
forestales. 

En cuanto a las causas que los originaron, cabe señalar que el 50,35% fueron por causas desconocidas; el 9,11% por causas naturales (rayos); el 12,26% por accidentes
(ferrocarril, líneas eléctricas, maquinaria agrícola, etc.); el 18,43 % por negligencias (quemas agrícolas y de pastos, basuras, trabajos forestales, hogueras, fumadores, etc.), y por
último, el 9,85 % se sabe que fueron intencionados.

Balance de incendios forestales junio-septiembre 2004 “
Els incendis, este gran problema mediambiental, on els factors que el produïxen
se donen la ma i s'ajuden entre ells. Estos entre molts altres, podem numerar als
piròmans, a la sequera, a la calor, als incendis intencionats per obtenir una terra
estupendament urbanitzable(tot al seu temps), els vidres i demés materials que
augmenten l'acció dels rajos del sol... els boscos ho tenen tot en contra.

L'estiu passat va començar molt malament. Les noticies d'aquell mati(quant vaig
començar a escriure aquest article) emetien en directe l'incendi començat la nit
anterior(19-06-05), va ser un incendi molt greu, va destruir més de 850
hectàrees. Se va produir en la comarca del Bages de Barcelona. Les fonts de la
guàrdia civil van declarar que un raig va ser el primer aliment de l'incendi. Este
no va tindre cap problema per anar creixent i demostra una volta més que el foc
és una força natural amb una gran potència, la qual no entén de destrucció. 

Després veus noticies com aquestes:
“Cuatro jóvenes causaron 15 incendios para ver llegar a los bomberos
E. MARTÍN DE POZUELO-11/01/2005
Cuatro jóvenes de edades comprendidas entre los 20 y los 27 años, amigos y residentes en el Alt Pefueron detenidos anteayer por la Guardia Civil
como presuntos autores de al menos quince incendios forestales provocados en el Alt Penedès entre septiembre y diciembre pasado. “

“  El fuego causado por un petardo obliga a evacuar 200 personas de La Palma y Cervelló  

El incendio, controlado a media tarde, se inició junto a una urbanización en un bosque cercano al núcleo urbano. Alrededor de 200
personas tuvieron que ser desalojadas ayer por la mañana a causa de un incendio que calcinó más de 11 hectáreas en una zona

forestal entre La Palma y Cervelló. ”

Els boscos no se poden lliura de res.
Nosaltres, a la volta que podem ser el seu
problema, podem ser la seua solució. I
esta comença amb no fer focs en zones
seques i amb un perímetre de seguretat
per a que cap “espurneta” ni cap flama
comen-se el procés de destrucció, una
destrucció viva, que va devorant tot el que
troba al seu pas. No deixar materials que
reflectisquen els rajos del sol, etc... Lo

principal, i més important, no jugar amb foc.

En cas de que ens trobem en un incendi en tota regla, no hi ha que dubtar i
telefonar al 112 que és el servei d'emergències. Allí comunicarem el succés.

També hi ha servei de voluntariat en casos de incendi. És una llàstima que nosaltres
tinguem que aturar un desastre(perquè la gran majoria dels incendis; per no dir 

quasi tots; son un desastre natural que ens afecta d'una manera molt directa) que no
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hem provocat(ja que una gran part d'ells, son provocats, voluntària o
involuntàriament)... però a pesar de no haver-lo provocat nosaltres,

                                                                                                                                       

és un paràmetre que es crema en el mateix moment del desastre. Es dir, tenim que
actuar, que l'incendi es faça més poderós i acabe amb tot. 

La solució més important, més beneficiosa i de major resultat es la conscienciació de
la gent. Mai està de més fer apologia a la natura. Donar a conèixer-la. Moltes voltes
se desestima lo que s'ignora. El problema que té la raó humana, es que soles se dona
compte de la importància de les coses, quant ja se han esfumat(cremat).

Algun dia s'esfumarà. On abans hi havia un bosc de arbres i milions d'animals, haurà
un bosc de faroles i milions de cotxes. Abans podies anar a collir “cantahueso”, i la
llum del sol encegant-te. En un futur(si no tenim cura) replegarem burilles del sòl de
terra(bé ara en la nova llei de fumadors ja ni això en el pròxim futur) i ens encegarà
les llargues del cotxe en les nits. No haurà hectàrees de verd, sinó de gris. Grans
extensions de cement. No respirarem aire, respirarem gas tòxic. Les reserves

naturals(un bosc mediterrani de qualsevol poble
actual) en aqueix tenebrós i trist futur, seran
paradisos.  Els arbres seran estudiats com
miracles d'una vida que se ens escapa. Grans
dirigents es reuniran per debatre solucions. Tal
volta... haurà moltísima més fam(en el “primer
món”, quina sorpresa), moltes més guerres,
moltíssima més pol·lució... però el que més
coratge i llàstima em dona, es que gent com
nosaltres, qualsevol tipus de gent, no puga
gaudir d'un dia per la serra, d'un dia d'aire pur,

d'un dia de tranquil·litat, de pau, de benestar, d'admiració, de bellesa, sensacions,
calor, fred, cansament, sentir-se un poc babista(no religiosament, sinó en el sentit
més profund i moral de la paraula), diminut, grandiós... però sobretot VIU.

Som part d'una natura que estem destruint. Ens estem destruint. I el cement, no es
natura. Estem destruint el futur dels nostres fills i filles. Estem menyspreant a éssers
vius. Estem anant contra l'equilibri natural. 

Faig un ultim crit per veure si s'obrin uns quants ulls, aguarde que ho llija algú que
ignora o algú que li faça falta retenir-ho en la seua ment, utilitzaré una “pintada” que
hi ha en un transformador per la serra del poble(de Crevillent):

Lleveu “cuidao”
Promo-Colla

Encara no tens samarreta de la nostra Colla ?! EXCLUSIVA I GENUÏNA 

Barates, variades, i de qualitat, només per 5 €
acosta’t a la nostra coveta i pregunta per les talles i colors

      Els dimecres a partir de les 20h i pròximament caps de setmana
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Más de 200.000 animales de compañía son
abandonados cada año en España

En  general  durante  todo  el  año,  pero
acentuado durante las fechas navideñas en
las que desatamos la bolsa de los ahorros
para  premiar  con  los  mejores  regalos  a
nuestros  seres  más  queridos,  las
asociaciones  en  defensa  de  los  animales
hacen una llamada de atención a todos los
españoles:  antes de adquirir  una mascota
de  forma  impulsiva  con  la  intención  de
obsequiar a un hijo, a la pareja o a algún
amigo, hay que pensarlo dos veces, ya que
la  tenencia  de  un  perro,  un  gato  o
cualquier  otro  animal  en  el  hogar  exige
adquirir  una  serie  de  compromisos  y
obligaciones a lo largo de muchos años.

No  les  falta  razón  a  las  protectoras  de
animales  a  la  hora  de  realizar  esta
advertencia.  Según  diversos  estudios,
realizados por la Asociación de protección
a  los  animales  El  Refugio,  miles  de
mascotas  que  se  regalan  son  después
abandonadas y, en su mayoría, mueren de
hambre,  enfermedad,  atropelladas  o
víctimas de malos tratos. El pasado año, a
más de 200.000 animales les dejaron a esa
suerte. De hecho, el 13 por ciento de los
ciudadanos  conoce  a  alguien  que  ha
abandonado en algún momento de su vida
a un perro y un 43 por ciento afirma que
ha  visto  a  algún  can  desamparado  a  lo
largo  del  último  año.  Y  eso  que  los
españoles hacemos gala de disfrutar con la
compañía  de  una  mascota  en  nuestras
casas, pues hay un perro o un gato en el 49
por  ciento  de  los  hogares.  En  total,  se
estima  que  en  España  viven  más  de  6
millones de estos animales.

«No son juguetes»

Con  el  fin  de  evitar  que  las  cifras  de
abandono se disparen en meses venideros a
después de regalarlos, se ha de pensar que
un animal no es un juguete, es un ser vivo
con unos derechos y necesidades que cada
persona  debe  conocer  y  asumir  antes  de
convivir con él. La mitad serán perros, un
28  por  ciento  gatos  y  el  resto,  pájaros,
cobayas,  ratones  y  peces.  Los  hombres
menores de 34 tendrán mayor disposición a

regalarlos.

También  desde  la
Fundación  Affinity  se

defiende  como  premisa
que la adquisición de una
mascota  siempre  de
hacerse  de  forma

responsable. Esta organización realiza cada
año  estudios  en  poblaciones  de  más  de
10.000 habitantes para conocer el  número
de  animales  abandonados.  Y  aunque  los
datos  no  coinciden  con  los  de  otras
asociaciones,  también  resultan
escalofriantes. En su caso, Affinity calculó
que 87.000 perros 
sufrieron ese triste  destino  el  año pasado.
Una cifra que podría evitarse si los dueños
reflexionaran  sobre  la  necesidad  de
esterilizar  a  sus  mascotas  como forma de
prevenir el exceso de animales nacidos por
descuido.  «Muchos  propietarios  -explican
desde la Fundación- no son conscientes del
daño  que  ocasiona  a  la  sociedad  que  su
perro o gato deje embarazada a hembras de
forma  fortuita.  Estas  hembras  acaban
teniendo cachorros que la familia no puede
acoger  y  que  es  muy  difícil  que  sean
adoptados. Al final, los 
cachorros acaban abandonados en la calle o
en  perreras  municipales  donde  son
sacrificados  o  malviven  el  resto  de  sus
vidas».
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Vivir como si la Naturaleza importara
El término "Ecología Profunda" fue acuñado por Arne Naess y se refiere a un enfoque profundo y espiritual
sobre la naturaleza, el que se deriva de una apertura más sensitiva hacia nosotros mismos y hacia la vida
que nos rodea. La esencia de la ecología profunda brota, pues, naturalmente, del hecho de preguntarnos en
profundidad sobre la vida humana, la sociedad y la naturaleza.

La ecología profunda es mucho más que una aproximación fragmentaria a los problemas medioambientales,
una aproximación que intenta articular una visión religiosa y filosófica comprehensiva sobre el mundo. Sus
fundamentos hay que buscarlos en aquellas intuiciones y experiencias con respecto a nosotros mismos y a
la naturaleza que surgen espontáneamente de la conciencia ecológica junto a ciertas visiones naturales
sobre la política y la sociedad.

La mayor parte de sus temas de interés son los tópicos que han preocupado a la filosofía y a la religión de
todos  los  tiempos.  ¿Qué  significa  ser  un  individuo  único?  ¿Cómo  puede el  ser  individual  conservar  y
potenciar su singularidad sin dejar de participar en un sistema global en el que no existe discontinuidad entre
el ser y el otro? Una perspectiva verdaderamente ecológica puede conducir a aquello que Theodore Roszac
denomina "el despertar de una totalidad que es algo más que la suma de sus partes. El espíritu de tal
disciplina es, pues, contemplativo y terapéutico."

La conciencia ecológica y la ecología profunda se hallan en abierta contradicción con la visión del mundo
imperante  en las  sociedades  tecnocrático-industriales  que consideran que  los  seres  humanos  estamos
aislados y separados y que debemos ejercer nuestro poder sobre el resto de la creación. Esta visión del ser
humano como una especie superior que se halla separada de la naturaleza es una manifestación de un
patrón cultural que ha venido obsesionando a la cultura occidental desde hace miles de años, el concepto de
"dominio": el dominio de la humanidad sobre la naturaleza, de lo masculino sobre lo femenino, de los ricos y
los poderosos sobre los pobres, y, en suma, de la cultura occidental sobre la cultura oriental.

La  conciencia  ecológica  profunda,  por  su parte,  nos  permite  ir  más  allá  de estas  ilusiones  erróneas  y
peligrosas.  Según la  ecología  profunda,  el  estudio  de  nuestro  lugar  en  el  planeta  Tierra  nos  obliga  a
reconocernos  como  parte  de  una  totalidad  orgánica.  Pero  ir  más  allá  de  la  estrecha  visión  científico-
materialista de la realidad nos obliga a fundir sus aspectos materiales y espirituales. Los líderes intelectuales
más destacados de la visión del mundo imperante han tendido a considerar a la religión como una "mera
superstición" y, en consecuencia, han subrayado la subjetividad de las antiguas prácticas espirituales y de la
iluminación. La conciencia ecológica profunda, por su parte, constituye la búsqueda de una conciencia y de
un estado de ser más objetivo mediante un cuestionamiento activo profundo, un proceso meditativo y un
estilo de vida.
En el  contexto de las diferentes tradiciones espirituales -cristianismo,  budismo,  taoísmo e iglesia nativa
americana, por ejemplo- son muchas las personas que se han planteado en profundidad estos interrogantes
y que han cultivado la conciencia ecológica y, si bien estas tradiciones difieren en muchos aspectos, todas
ellas coinciden, sin embargo, en lo que respecta a los principios fundamentales de la ecología profunda.
El  filósofo  australiano Warwick  Fox  ha  expresado  sucintamente  que  la  intuición  central  de  la  ecología
profunda "es la idea de que no podemos establecer ninguna división ontológica definitiva en el campo de la
existencia. En la realidad no existe ninguna diferencia radical  entre el dominio humano y el dominio no
humano... mientras sigamos percibiendo este tipo de fronteras no alcanzaremos a comprender qué cosa es
la conciencia ecológica profunda."
A partir de esta intuición fundamental característica de la conciencia ecológica profunda, Arne Naess ha
desarrollado dos "normas últimas" -dos intuiciones que no se derivan de ningún otro principio o intuición- a
las que sólo puede accederse mediante un proceso de cuestionamiento que nos revela la importancia del
nivel filosófico y religioso. Estas intuiciones, sin embargo, no pueden ser verificadas mediante la metodología
de la ciencia moderna, basada en premisas mecanicistas y en una definición excesivamente estrecha de los
datos. Se trata de "la autorrealización y la igualdad biocéntrica".
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Autorrealización:
La  norma  de  la  autorrealización  propuesta  por  la  ecología  profunda  está  relacionada  con  las  grandes
tradiciones espirituales de la mayor parte de las  religiones del mundo y trasciende la noción occidental
moderna que define al ser como un ego aislado cuyo impulso primario estriba en la gratificación hedonista o
en una idea muy limitada de salvación individual en esta vida o la siguiente. El crecimiento y el desarrollo
espiritual comienza cuando dejamos de concebirnos y de vernos a nosotros mismos como egos aislados
que se hallan en oposición y nos abrimos a la identificación con otros seres humanos, comenzando por
nuestra propia familia y siguiendo con nuestros amigos hasta terminar abrazando a toda la especie humana.
Sin embargo, la ecología profunda va un paso más allá de esta identificación con la humanidad y subraya
también la necesidad de llegar a identificarse con el mundo no humano. Debemos, pues, aprender a mirar
más allá de las creencias y presupuestos de nuestra sociedad contemporánea, más allá de la sabiduría
convencional  de nuestra época y lugar,  y esto sólo puede lograrse mediante un proceso meditativo de
cuestionamiento profundo. Sólo de este modo podremos alcanzar la plena madurez de nuestra personalidad
y de nuestra singularidad.
Una sociedad cooperativista y no dominante puede resultar sumamente útil en el "trabajo real" de llegar a
convertirnos en personas íntegras. 
Igualdad biocéntrica:
La intuición de la igualdad biocéntrica afirma que todas las cosas tienen el mismo derecho a vivir, crecer y
alcanzar sus propias formas individuales de expresión y autorrealización dentro del marco superior de la
Autorrealización. Esta intuición básica se resume en la idea de que todos los organismos y entidades que
pueblan la ecosfera  participan de la misma totalidad interrelacionada y que,  por  consiguiente,  tienen el
mismo valor intrínseco.
Este concepto de igualdad biocéntrica está estrechamente relacionado con la noción de Autorrealización
omni-inclusiva  en el  sentido  de que,  si  dañamos  a la  naturaleza,  en realidad nos  estamos  dañando a
nosotros mismos. Desde este punto de vista, todo está interrelacionado y no existe frontera alguna. Pero, en
la medida en que percibimos las cosas en tanto que entidades u organismos individuales, esta intuición nos
conduce a respetar a todos los individuos -humanos y no humanos - como parte de la totalidad sin sentir la
necesidad de establecer un orden jerárquico entre las distintas especies que se halle coronado por el ser
humano.
Las implicaciones prácticas de esta intuición, o de esta norma, nos invitan a vivir causando el menor impacto
posible sobre las otras especies y sobre el planeta en general. Entonces veremos otro de los aspectos de
este principio fundamental: simple en medios y rico en objetivos.
En tanto que individuos y comunidades humanas tenemos necesidades vitales que van mucho más allá de
la satisfacción de nuestras necesidades básicas -como el alimento y el abrigo, por ejemplo- necesidades
entre las que se incluyen también el amor, el juego, la expresión creativa, la relación con un determinado
paisaje (o con el conjunto de la naturaleza), la relación íntima con los demás seres humanos y la necesidad
vital del desarrollo espiritual para llegar a devenir seres humanos maduros.
Es muy probable que nuestras necesidades vitales materiales sean mucho menores de lo que generalmente
creemos. La abrumadora publicidad de las sociedades tecnocrático-industriales alimenta falsas necesidades
y deseos destructivos que sólo sirven para aumentar la productividad y el consumo, lo cual, de hecho, no
hace sino impedirnos afrontar de manera directa, objetiva y desde el principio, la necesidad de llevar a cabo
un "trabajo real" de crecimiento y maduración espiritual.
Aunque muchas personas no se identifiquen con la ecología profunda, si que se sienten identificados con un
cambio de hábitos que lleven a un mayor contacto y menor agresión con la madre naturaleza.
El  cuadro  que  presentamos  a  continuación  resume  la  diferencia  existente  entre  la  visión  del  mundo
predominante en nuestra sociedad y la visión que nos propone la ecología profunda.

Visión del mundo predominante Ecología profunda
Dominio sobre la Naturaleza. Armonía con la Naturaleza.

Entorno natural como fuente de provecho. Toda forma natural tiene valor
intrínseco/igualdad biocéntrica.

Crecimiento económico/material en pos del
crecimiento de la población.

Necesidades materiales simples (los objetivos
materiales se hallan supeditados a la meta

superior de la autorrealización).
Creencia de que los recursos son inagotables Bienes terrenales finitos

Progreso y soluciones de carácter
exclusivamente tecnológico Tecnología adecuada, ciencia no-dominante

Consumismo Hacer con lo suficiente, reciclaje
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El betlem de la ironiaEl betlem de la ironia
“Magnífic, bonic, a mi si que m'agrada.” Això és el es sol respondre. Doncs jo dic penós i irònic a aquest

betlem que des de fa uns anys assalta la plaça del Paseo en les dades de nadal. No em referisc al nivell escultòric
ni plàstic, és a dir, a nivell artístic tant les figures com les arquitectures i el paisatge estan molt ben detallades i el
conjunt respon a unes bases iconogràfiques correctes mesclat en un món purament crevillentí. Però no estic
posant en dubte la capacitat de l'autor en aquest article ni la seua obra, sinó la del mecenes.

Realment, a la gent li pareix bonico el belem perquè apareixen
arquitectures singulars del poble, perquè ens agrada veure'ns
representants, encara que siga a petita escala i dintre d'un context
impropi. Però per estrany i contradictori que parega, no respectem
res en aquest poble.

Començant pels nostres representants polítics i acabant per la
persona més vella o apolítica, la veritat és que poca gent pensa i
lluita pel poble a un nivell no-lucratiu i pel simple coneixement
popular i tradicional. A tots li agrada tot, siga bo o roïn, siga
tradicional o modern; el problema està en quan es vol una cosa però
es desitja una altra.

Tots els elements arquitectònics que són al belem o ja no existeixen o han sigut modificats a excepció de
l'església de Belem (i tots sabem el perquè de que encara estiga en peu). Pegant-li una ullada al seu voltant, ens
fascina veure les “coses” que teníem. Efectivament: “que teníem”. En primer pla, una petita reconstrucció de
l'algepsà, que tantes imatges d'ella ens han seguit per diferents cafeteries i guies del poble. O una altra
arquitectura notable: la casa des persianes; situada antany en la carretera, ara només
queda la penosa i trista imatge de la façana incrustada entre el verdor dels arbres i la
casa del parc, això si, decorada amb una gran quantitat de grafits i pintades.

Hi ha més exemples, com el d'un dels llavaós que havien al poble, i també
l'església de sant Gaitano, que prompte deixarà de ser una realitat si no es decideixen a
pensar en que la solució per a que no mora mai no és envoltant-li una simple
tanca d'alumini sinó un estudi de protecció i la seua restauració (que no
reconstrucció).

I com a colofó, el lloc per on creuaven els reis mags venint
expressament de l'Orient per a donar-li els joguets als xiquets: els dos

ponts, el pont de Jordi
Joan i el de sant Sebastià. El primer amb uns metres d'amplària

nous, ideal per al pas dels camells, però i el segon, el de sant
Sebastià? Ja no existeix, en arribar als reis on estava situat els
tocarà pegar-se la volta i tornar-se'n per on han vingut perquè

no hi ha pas. Amb la seua destrucció han desfet dos tradicions i
seguit una: han destruït la tradició de vinguda dels reis i, a
més, han matat un pilar visual de Crevillent. En contra, han
seguit la tradició de que no quede res en peu en aquest poble
que faça olor a antic, a història, a art, a cultura, a poble... han
seguit la tradició de l'assassinat i les tradicions més modernes:
la de l'automòbil i la del progrés.

Una persona em va dir una vegada: “en tirar el pont, la gent voldrà les fotografies d'ell en blanc i negre per a
penjar-se-les al menjador.” Per desgràcia, tenia tota la raó. I per dir alguna consideració final, podria haver existit
la possibilitat de si l'Agustín no hagués fet aquell gran llistat de fotografies antigues d'elements i llocs del poble
(tan valuoses per retrobar-nos amb el nostre passat més immediat), encara les conservaríem, perquè sinó no els
podríem tindre ni en una simple fotografia.
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PAPEL Y CARTÓN
Escribir al anunciante para decirle que no

piensas comprar su producto por
anunciarse en publi-correo. Apúntate a la

lista Robinson para dejar de recibir
publicidad. Coloca un distintivo en tu buzón

indicando que no quieres recibir
propaganda comercial.

Aprovechar mejor las oportunidades que
nos ofrecen las nuevas tecnologías

informáticas.
Los pañales desechables producen un gran

impacto ambiental.
Usar los folios por las dos caras.

No permitir que el papel para reciclar se
manche y guardarlo aparte de la basura.

Usar papel reciclado al 100%. Si
compramos papel blanqueado, mejor que no
sea con cloro. Los papeles blanqueados sin

cloro son aquellos en los que se han
empleado otras sustancias, como el agua

oxigenada y el ozono, esto no quiere decir
que sean reciclados.

Reducir las compras con exceso de
envoltorios.

Reutilizar los papeles de envolver los
regalos.

VIDRIO
Tirar los cascos  a los contenedores, pero
no cristales de ventanas, ni bombillas, y

tampoco restos de vitrocerámicas, ya que
están compuestos con otros elementos

además del cristal. Ante cualquier tipo de
envase, ya sea brick, cartón, etc, preferir

los grandes a  los pequeños.

PILAS
La energía necesaria para todo el proceso
de fabricación y reprocesamiento de las
pilas es unas 200 veces superior a la que

proporcionas las mismas, sin hablar de sus
peligrosos componentes.

Usar pilas recargables, que duran más que
las alcalinas. Apurar su uso.

Depositarlas siempre en los contenedores
especiales.

COMPRA
No es lo mismo comprar carne que cereales

(la huella ecológica de la carne es mucho
mayor) y no es igual consumir verduras

procedentes de cultivos industriales que
de cultivos ecológicos, que las cultivan sin
usar pesticidas y reduciendo el empleo de

fertilizantes químicos. Igual sucede con los
productos de limpieza, algunos de los
cuales son inocuos. También podemos

hacer mucho  rechazando y evitando al
comprar los productos con empaquetado

excesivo.
Las denominaciones de origen tienen un
gran interés, pues se trata de alimentos

producidos de manera tradicional en
comarcas que, de esta forma, conservan en

buen estado su paisaje y evitan la
despoblación. El comercio justo permite
adquirir productos de países en vías de

desarrollo a través de canales que
garantizan que los beneficios recaen sobre

los productores.
Otro asunto de enorme importancia es el

relacionado con los alimentos transgénicos.
Los pesimistas plantean la posibilidad de
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ECOLOGÍA 
COTIDIANA

Ecologia Quotidiana en format
“super-abreviat”

PART II



un apocalipsis genético: los genes
transplantados saltarán de especie en

especie, con consecuencias imprevisibles
para los ecosistemas.

EL ARMARIO DE LA LIMPIEZA
Leer las etiquetas de los productos y

sustituir los más agresivos por otros más
inocuos. Los productos de limpieza

“ecológicos” comienzan a proliferar en los
supermercados.

Sustituir la química por la física: por
ejemplo, usar el desatascador de goma o
sustituir las aspiradoras y “vaporettas”

por labayeta de microfibras. Casi toda la
casa puede quedar perfectamente limpia
con jabón, bicarbonato, vinagre y limón.

EL COCHE
Emplearlo lo menos posible en la ciudad, no
es rentable ni eficaz. Si lo usamos, llenarlo

de gente. El consumo de combustible es
mínimo a velocidades entre los 60 y los 80

km/h, y aumenta muy rápidamente si
superamos los 120 km/h. Una baca llena
puede hacer consumir al motor un 35%

más de energía, por la resistencia del aire.
Los acelerones y frenazos bruscos

provocan un incremento del consumo
verdaderamente olímpico.

Llevar el coche al taller con regularidad,
una puesta a punto aumenta el rendimiento.
Elegir modelos de bajo consumo. Utilizar

siempre que sea posible el transporte
colectivo.

Intentar que los neumáticos duren lo más
posible, revisando la presión y el

equilibrado, y no abandonarlos en lugares
donde queden descontrolados. Los aceites

usados deben cambiarse siempre en el
taller. El destino de las baterías usadas,
que suelen contener plomo, deberían ser

los puntos limpios.

MADERA
Más del 55% de los residuos de madera

pueden reciclarse en conglomerado,
mantillo o en uno de los componentes

básicos para construir algunos asfaltos.
Mejor comprar un mueble viejo de madera

maciza y restaurarlo que uno de
conglomerado, que apenas dura y se

deteriora sin  posibilidades de reparación y
con componentes tóxicos.
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ECOS DE ECO (la casa)
“en la cañada Juana, un rincón del mundo... desierto munici.palizado”

Casualmente el día en que escribo esta página coincide con la conmemoración del día
mundial del medio ambiente... y hace ya algunos años que en torno a este mismo día envíe un
escrito dirigido a la concejalía de Medio Ambiente(M.A.) del ayuntamiento de Crevillente, ya que
el tema del que voy a poner en común con vosotros despertó mi interés como vecino.

En el mencionado escrito les advertía del mal estado en que se hallaban la decena de
árboles que había en el recinto municipal de la Cañada Juana, zona rural situada a 1.5 kms Del
núcleo urbano, donde permanece el yacimiento arqueológico del mismo nombre.

         Desde entonces la única actuación municipal ha consistido en arrancar tres olivos grandes
que formaban una cenefa (voz popular) al
borde del camino, dejando el suelo al desnudo y
a sus habitantes, una pareja de mochuelos
(especie protegida) que cada año hacía su nido
en una oquedad de estos olivos, sin su lugar de
cría.

En cuanto a los árboles que todavía
permanecen en ese lugar, ya descontados los
olivos, quedan varios algarrobos e higueras que
están en una agonía lenta pero segura, siendo
así que desde que la parcela es propiedad del
ayuntamiento no han recibido atención alguna,
más bien al contrario.

Es posible que los olivos arrancados fuesen a parar a algún jardín para su exposición
publica. Pero habría que hacerle saber a los de la Concejalía de M.A. que el campo a donde
estaban los árboles también es de lo que va quedando del Medio Ambiente.

Si pudiéramos sumar el campo y los
árboles nos encontraríamos con una bonita
ecuación: naturaleza amiga. Feliz día.

Y ya sabéis, no olvidéis vitaminizaros y
arborizaros

             Firmat:
                                   Boria

  aspecto del yacimiento con los árboles al fondo
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EL COL·LABORADOR: Secció dedicada a les persones que
tenen alguna cosa que dir (-nos)



  On trobar-nos
Al carrer Llorens, 82 Crevillent 

  A la Xarxa
www.elcampana.tk     collaelcampana@hotmail.com

 Per Telèfon
651 064 032  //  667 927 205

  On trobar les nostres publicacions ( Revista El Pedregar )
- Llegeix-lo a: 

- A la nostra Coveta
- Biblioteca municipal
- Casal Jaume I
- Casa de Cultura

- Compra’l a: 
- Espiral
- Casal Jaume I
- C.E.U. 
-    A la nostra coveta

  Activitats i campanyes més properes:

Campanya de sostenibilitat
Endins d’esta campanya farem fullets amb informació sobre les energies renovables i

també les accions que anem a portar a cap, com diferents comandes per a un carril bici,
plaques solars, horts ecològics, etc.

Tallers
- Taller de fer sabó

Amb aquest taller pretenem retornar a fer aquells sabons naturals i tradicionals amb oli
fregit que realitzaven les nostres iaies.

- Taller d’arreglar bicicletes
Dintre de la campanya de sostenibilitat, aquest taller ens ensenyarà a arreglar les

trencadures més freqüents de les bicicletes (cadena, frens, punxades, etc.)

Estem preparant més coses de les aquí exposades, si vols tindre informació actuaitzada sobre el que
estem realitzant, o si tens cap problema o dubte, acosta’t a la nostra cova (sense compromís): carrer

Llorens, 82.

LA PENÚLTIMA Tot el que ens espera els
pròxims mesos
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