


EDITORIAL

 Sí, és veritat, fa més d’un any que no sacàvem el 
Pedregar però xe, que hi farem! Som quatre gats i 
estes coses costen...
Però bé, siga com siga el número 4 per fi està en el 

carrer amb alguna coseta interessant. La portada i 
l’article principal se’l hem dedicat a la nostra seu: La 
Coveta,  que ja  fa  prop als  dos  anys  i  mig  que la 
tenim i encara no havíem parlat d’ella. En el present 
article l’hem donat un enfoc no sols des que estem 
en ella sinó també una visió històrica des de la seua 
construcció servint com al Taller filaó del Danielet als 
anys ’40 fins als nostres dies.
A més també hi ha diversos articles d’ecologia en 

general  i  d’alguns  més concrets  del  poble,  com la 
desaparició  d’una espècie protegida en la  zona del 
pantano i eixa vegetació que ningú no troba en la 
destroçada Rambla del poble.
 Per  a  rematar  la  qüestió  tenim  les  seccions  de 

sempre i d’algunes noves com la de Noticiari (on hi 
ha  cosetes  interessants  del  poble)  i  les  Cartes  al 
Director arran d’una carta enviada per un lector al 
nostre  e-mail;  a  més,  també  hem  recuperat  una 
secció  que  des  del  primer  número  no  apareixia: 
poesia. Finalment, en la secció d’Activament trobareu 
una gran quantitat d’activitats realitzades per la Colla 
durant aquest últim any tot i que, d’algunes, ja en fa 
un bon grapat de temps i hem fet la següent edició 
(com la marxa en bici al Xícamo) però pensàvem que 
seria interessant editar-les per a que no es queden 
en l’aire.
Més cosetes!, ja s’acosten les festes de la Salut (a 

principis  de  setembre)  i  des  de  la  Colla  us  estem 
preparant algunes activitats per a que us animeu a 
pujar –sí, sí, ja sabem que eixa costera és mataora 
però l’exercici  és bo- fent com a colofó final  de la 
setmana el concert Festot de la Salut tan mític. Però 
tranquils!, ja rebreu notícies via e-mail i per cartells.
De mentre, intentarem sobreviure al caló sofocant 

de l’estiu i tirarem endavant com es puga la Coveta. 
Una  abraçada  a  tothom  i  gaudiu  del  pressent 
número...
Una coseta més: No a la subestació elèctrica!
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Activament
Taller de fer sabó. Aquest 31 de març passat vam realitzar un talleret de fer sabó a la manera 
tradicional en la Coveta, i qui millor per realitzar-lo que una persona amb 75 anys d’experiència, 
Maria Galipienso ens donà una lliçò magistral  de com fer sabó 
reciclant i de manera natural. Mentre anava explicant com fer-ho, 
sense deixar de menejar la mescla (sempre pa la dreta!) i mentre 
els 12 masots que estàvem allà miràvem (sense que mos deixara 
fer res), m’agüela encara tingué temps de soltar bromes i clavar-se 
un poc amb la dreta i amb l’església. Vam fer dos tongaes de sabó 
i en cosa d’una hora el taller ja havia acabat, el procés de fer sabó 
és ràpid. Després guadirem d’uns bons trossos de coca del Xuso.

III Marxa al Xícamo en bici. Per tercer any consecutiu (encara que el passat mos va ploure i ho 
vam suspendre) vam anar en bicicleta al riu Xícamo. El 19 de maig férem marxa quatre persones de 
la colla per el transvasse fins arribar a les comportes i pujar cap a Abanilla d’on sortirem direcció al 
riu. Anant cap allà, el seu vessant ens torbà un poc i mos ficarem pel seu cabdal anant riu amunt 
pensant que si seguíem així arribaríem a les basses de baix del tot del riu; però tan sols trobàrem un 
camí. Així que el seguírem a veure on mos emportava...després de costeres amunt i avall (sobretot 
amunt) vam veure que estàvem molt apropet del pic de l’Agudo, massa. Aquell camí no ens dirigia al 
riu  i  ens  va  tocar  pegar  la  volta  pel  camí  on  havíem  vingut  eixint  després  a  la  carretera  de 
Macisvenda  que  resultà  ser  més  dura  del  que  esperàvem.  Fou  una  hora  de  pèrdua  per  camins 
tortuosos i maquiavèlics però quan vam veure les coves conegudes just al costat del naixement del 

Xícamo se’ns van passar totes les tortures i cansancis arribant a 
tindre una força sobrehumana per arribar fins al riu.
Allí ja ens vam pegar un banyet en la primera basseta que hi ha 
mentre esperàvem al cotxe d’avituallament que no havia arribat 
encara. Ans d’ell però vingué el cinquè component de la marxa, 
que  se  l’havia  fet  tard  per  de  matí  i  quasi  arriba  alhora  que 
nosaltres.  Una  vegada  arribà  el  cotxe  d’avituallament  ja 
poguérem gaudir  de l’esmorzar  meravellós  que  proporciona  la 
coca del poble. Per baixar el menjar férem la marxa a peu seguint 
la corrent del riu a través dels canyissos i més avall dels tallats 

fins arribar  on s’obri  el  riu  i  hi  ha unes basses per aprofitar  l’aigua del  riu.  Després de dinar i 
descansar un poc tornàrem a fer marxa cap al poble aquesta vegada per darrere de la serra on un 
component de la marxa es va perdre i va acabar en la gasolinera d’Asp des d’on demanà ajuda per a 
que vingueren a buscar-lo en cotxe i tornar-se’n en ell. Els quatre restants 
arribàrem al poble contents (i cansats) després d’aquesta tercera jornada 
de convivència pel Xícamo.

Festa solstici d’Estiu.  Més coneguda com sant Joan, per segon any 
consecutiu, en la Coveta vam fer una foguera amb materials reciclats per a 
donar lloc al  ritual  de saltar  sobre ella  i  invocar a les bruixes,  trasgos, 
donyets,  gambusinos  i  altres  éssers  mistèrics  i  recollir  les  herbes 
medicinals que s’hi troben en el seu màxim poder i essència. L’any passat 
vam fer una foguera amb motiu del circ electoral de les eleccions locals... 
MIREU COM ES CREMA!



Eixida nocturna al riu Xícamo. El passat dia 11 d'agost, aprofitant el bon temps que fa per estes 
dates, ens vam animar per fer una marxa nocturna. El dissabte 11 van quedar per a sopar en la coveta 
i  després  tot  seguit  aniguèrem  en  cotxe  cap  al  riu  Xícamo.  Quan  vam  arribar  feia  molt  bona 
temperatura i el primer que vam fer va ser buscar el lloc a on hauríem de dormir. Després ens vam 
adonar de que el cel es veia molt be i que caien moltes estreles fugases, així que vam decidir tirar-
mos a terra a contemplar-les en lloc de fer la marxa, cosa de la que no ens empenedirem perquè vam 
vore un gran espectacle de la natura. Des del lloc a on miràvem les estrelles s'escoltava l'aigua passar 
i ens relaxava, cosa que vam agrair molt després d'estar en una ciutat on els cotxes no et deixen sentir 
la tranquil·litat inherent a l'ésser humà. A la madrugà vam tindre que canviar de lloc debut a l'escarxa 
que caia i ens refugiàrem sota unes palmeres.  Al dia següent es vam despertar i vam tornar a la 
civilització contents i relaxats pensant que hi ha coses que encara no estan perdudes, tot i que hi ha 
una cantera que amenaça el naixement del riu.

Marxa en bici per la serra del poble. Bon dia, el dissabte 15 
de setembre vam eixir per fer una agradable marxa per la serra del 
poble. Hi ha que dir que teníem programada una altra eixida per la 
via verda d'Agost fins al Maigmó però per problemes tècnics no 
vam poder fer-la i vam decidir passejar-nos per la serra del poble i 
Albatera.
Vam eixir a les 8 del matí i, per primera volta, la gent va ser mes o 
menys puntual podent eixir tan sols amb un quart d'hora de retràs. 
Vam començar com sempre amb bon humor des del poble per a 
anar al transvase. Després, quan vam començar la pujada a Serralba, sofrírem un poquet però sense 
grans dificultats vam poder fer el recorregut fins a l'àrea de Serralba on hi ha un parc de muntanya i 
on teníem previst esmorzar, però com no teníem fam vam decidir seguir cap avant. Mes avant, el 
camí estava ple de fang, debut a la pluja del dia d'ans, i vam començar a fer senderisme amb la 
bicicleta al muscle per poder buscar el camí mes adequat i que no afectara a la natura. Vam trobar 
nous camins de la serra que no coneixíem, i finalment vam anar a parar baix dels anouers on van tirar 
camí de la Palaia per esmorzar. Després d'una bona sessió de fotos a traició on uns van eixir millor  
que altres, ja vam tirar cap al poble després de un passeig ben aprofitat. Fins un altra i esperem que 
us apunteu a aquestes aventures.

Marxa  a  la  Serra  de  Bèrnia.  Vam  aparcar  el  cotxe  en  un 
caserio d'on eixia la sendera per la zona de les Cases del Bèrnia i 
vam  començar  a  pujar  per  la  senda,  des  del  qual  alguns 
excursionistes ja havien eixit. Encara un poc preocupats perquè el 
cel estava nuvolat i la terra humida i relliscosa. Tant és així que 
ens va agafar boira al passar per la Font del Fort. Després, vam 
arribar a una senda bastant empinada que ens va dur fins al forat 
(una  cova  que  travessa  la  muntanya)  des  d'on  havia  una  vista 
magnífica ja que per l'altra part no arribava la boira, cosa que ens 

va sorprendre. Després vam seguir per la senda, ja vèiem pobles com Calp i el seu Penyal de Ifach, 
Benidorm i altres pobles de la zona que, encara que no havia molta visibilitat es distingien bastant bé. 
Ja seguírem i vam arribar a l'alzina solitària on vam fer un alt en el camí. Quan vam tornar a la marxa 
trobem els Arcs del Fort, una fortalesa d'origen àrab on encara s'albiraven les restes històriques i el 
paisatge convidava a descansar i menjar-nos la coca i el pa torrat que portàvem. Després vam seguir 
la marxa cap el cotxe mentres parlàvem de repetir l'experiència.

Marxa al Sant Juri. El passat 15 de desembre eixirem tres valents de marxa (per la serra, eh?). 
Després de quedar en la biblioteca vam anar cap als pontets, per vore l'antic dipòsit d'aigua. Ens 
desviarem de la ruta per aventurar-nos a una part de la serra que no coneixíem be, maleïda siga l'hora 
que vam prendre eixa decisió, perquè ens vam perdre per uns tallats que quasi mos matem. Però be, 
al final vam eixir il·lesos i vam continuar el camí pel Frare cap a la Caixa fins arribar a la part de  



darrere del Puntal, retardant-nos bastant del horari que havíem previst. Mentre arribàvem, un dels 
que anàvem ens va dir que ara venia la “hijaputa” que era una costera que no s'acabava mai, nosaltres 
entre rises dèiem que exagerava, però no va ser res exagerat, us ho podem assegurar. En la casa del 
Tio Mariano ja ens aguardava el cotxe oficial amb l'esmorzar-dina que ens havíem guanyat.
Havent esmorzat, vam gaudir de les vistes d'aquest paratge i de la bona temperatura que feia. Inclús 
algú va fer una petita sesta. Una vegada descansats, ens vam envalentonar per a pujar a Sant Juri fins 
al cim, on vam estar una estona deleitant-mos amb el paisatge. Sota dos carrasques vam menjar un 
poc i ja ens vam dirigir cap a l “cotxe oficial” per a tornar al poble.

Marxa a la Mina de la Sal. Ens reunirem en el la part de baix del 
passeig donants de sang de bon de mati. Ens repartirem els 7 que 
érem  en  dos  cotxes  en  direcció  a  la  serra  d'Albatera.  De  camí 
recollirem a un company que ja coneixia la ruta i seria el nostre 
“guia oficial”. Arribàrem a la zona coneguda com Las Ventanas i 
allí deixarem els cotxes. Visitàrem unes cases-coves abandonades, 
encara que ben conservades, una pena que no s'havien restaurat al 
llarg del temps, sense cap esforç públic o privat per convervar-les. 
Ens dirigirem cap al barranc per començar la ruta seguint el curs de 

l'aigua per poder vore el seu naixement, les diferents colles i fenòmens naturals que deixava al seu 
pas. Pel camí vam sentir el clima primaveral i solejat que feia, adonant-nos que enguany no havíem 
tingut hivern. A la fi arribarem al salt d'aigua 1 (això posava en el cartell), de seguida estava el salt  
d'aigua 2, on havia unes escales sobre la paret del barranc per a poder seguir la ruta cap als salt  
següents, encara que mosatros vam aprofitar per fer una paraeta i esmorzar pa torraet i coca la mar de 
bo.  Ignorants  de  mosatros  que  no  sabíem el  destí  que  ens  aguardava.  Aquí  vam començar  les 
controvèrsies, perquè uns volien anar a vore la sal acumulada en les parets del barranc que pareixia 
neu, i altres volien anar a vore les altres colles que havien mes a dalt. Elegint aquesta segona opció, 
part del camí va resultar ser anar a la travessa perdent el rastre de la senda, com que era un recorregut 
molt empinat, alguns dels nostres companys van acabar esgotats, esperant que el guia ens portara cap 
al cotxe el més ràpid possible (socorrro, auxili!).  Fins allí  arribàrem al cap de dos horetes i ben 
morenets del sol que mos havia pegat tot el mati. Com ja veiem, les pròximes marxes intentarem 
limitar-nos a fer el recorregut oficial, perquè pareix que els nostres dreceres mos llevem sempre a la 
“mort segura”.

Cicle de xerrades sobre trueque, associacionisme i presentació del llibre “Historias 
desde lo alto de una noria” per Amador Serrano Tortosa. 19/1/2008  A les 18:30 vam 
quedar i va començar Amador a presentar el seu llibre; aquest parla sobre les experiències personals 
durant 18 anys de carretera amb la seua paraeta hippie com històries de gent que ha anat coneixent i 
dels que ha trobat diferents aspectes humans a través de la seua experiència de vida nòmada. Per a 
acabar ens va donar un llibre per al nostre projecte de biblioteca i ens va dedicar alguns exemplars a 
la gent interessada.
Sobre les 19:30 va començar Julian a fer una exposició sobre la pràctica del trueque i l’intercanvi,  
tant en desús en els nostres dies. D'aquí van eixir moltes idees sobre com el trueque pot canviar les 
relacions humanes i fer un món més solidari. Va obrir la seua exposició amb la pregunta “Creieu que 
es pot viure sense diners?” i a partir de ahi se va fer un petit col·loqui on molta gent va participar 
intercanviant opinions. Va resultar molt interessant i motivador.
Després va venir ja la xarrada sobre associacionisme que va tractar principalment sobre la desídia i 
desconnexió que hi ha entre els diferent col·lectius de la província d'Alacant intentant trobar un punt 
de coordinació per recolzar-nos entre tots nosaltres. Per a finalitzar la jornada, vam fer un exquisit 
sopar de faixa preparat per alguns simpatitzants de la colla.
Hi ha que ressaltar que en aquesta jornada va haver una mitjana de participació d'unes 20 persones 
sense contar la inestimable presència dels habitants primitius de la coveta, un ratolí de camp i la 
gateta Mishifú que va vindre morta de fam com sempre.



CARTES AL DIRECTOR

Fa poc temps vam rebre una Carta al Director al e-mail de la colla el Campanà referida a l’anterior 
número del Pedregar que portava per títol principal: Canvi Climàtic. Degut a aquest missatge, hem decidit 
crear una nova secció dita Cartes al Director per a que el Pedregar millore i es cree una mena de debat obert 
sobre els temes proposats en la revista. Podeu enviar-les a: collaelcampana@gmail.com. Per altra banda, 
aquí es publica íntegrament la carta que ens arribà:

CARTA AL PEDREGAR: 

Respecte al  article  publicat  al  número 3 del  any III,  a les 
pagines  centrals  de  la  revista,  que  feia  referència  al  canvi 
climàtic, m’agradaria estendre el debat sobre el canvi climàtic, 
fer unes anotacions i aclarir algunes idees implícites amb aquest 
article que respecte a la meva opinió es prou incomplet, amb 
falta de contingut i de anàlisi crític.

En primer lloc, podem observar com a la portada apareix 
ben gran “canvi climàtic” la qual cosa pareix evident que aquest 
número dedicarà gran esforç en tractar aquest tema. Quina es la 
sorpresa,  que  quan  ú,  es  presenta  a  llegir-lo  sols  veu  a  les 
pagines centrals amb lletra gran quatre consignes i tòpics prou 
coneguts ja per la societat  i  amb alabança de la preocupació 
parlamentaria dels governs miserables que fan que es perpetuen 
les màximes en contaminació i especulació a la nostra terra. Per 
fer l’anàlisi amb mes cos i contingut anirem detallant la meva 
idea sobre el que s’ha escrit.

La primera gran frase que hi apareix, es que Rússia ratifica el 
protocol  e Kioto.  ¿Gran paso contra la amenaza del cambio climático?.  Des de el  meu punt de vista,  el 
protocol  de  Kioto  es  una  gran  patranya  que  serveix  per  a  netejar  la  imatge  dels  governs  corruptes. 
Començant perquè els països mes poderosos i que més contaminen es riuen i no firmen el tractat i finalitzant  
amb la estratègia que empren aquestos. Els països firmant tenen unes quotes de contaminació ( com si la 
sostenibilitat de la terra fos negociable), els països que no arriben a aquestes quotes poden vendre el % que 
els sobra a altres països,es a dir, un país que contamina poc, pot vendre la seva quota a un que contamina  
més i jo em pregunte, amb aixó es redueix la contaminació? O sols es redistribueix  en funció de factors  
econòmics?. les multes i les restriccions als països que no compleixen aquest protocol es ridícula. Bé no vull  
allargar perquè tinc moltes coses a dir i de vitat, que aquest tema potser prou llarg i polèmic.

El segon brillant paràgraf, ens parla de que la pressió de mes de cinc mil persones, fa que els diputats  
aproven una llei  per l’etiquetatge  Electric.  Em sembla perfecte que la mobilització  de la gent faça actes 
honorables i honrats, però si no som ingenus veurem com no es un acte revolucionari  en sí. El consum 
Electric també es preocupant per a la sostenibilitat, llavors crec que aquesta llei-imatge-govern-bò tampoc es  
substancial, les nuclears no son tampoc la solució, encara que hauria d’investigar més en que es tracta a fons, 
aquesta messiànica llei, la qual reconec que desconec prou. Encara així, aquest etiquetatge no ens garantisa 
res.

El cambio climático llega por fín al congreso!. Al·leluia, els diputats que son els mateixos que tenen 
les empreses i negocis ( i sinó tenen suculentes comissions) faran lleis que els perjudiquen a ells mateixos! Es  
fantàstic de veres. Ara tots podem anar a votar tranquil·lament cada quatre anys i ser uns bons demòcrates i  
a sobre ecologistes de bon cor. Mentre els polítics es guanyen el seu sol dignament nosaltres podem celebrar-
ho rebent les seves subvencions per a que no pareguen tan roïns.
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Les energies renovables son el gran paradigma actual, la veritat es que es un gran avanç, aquest  
apartat es mereix molta mes atenció i anàlisi. Ara bé, no hem d’oblidar que les tecnologies no son neutrals, 
son un eina del sistema de dominació, son la font del sistema de producció industrial, tal vegada amb un altre  
tipus d’adaptació al medi, no faria falta aquest desenvolupament tecnològic que ens fa dependents i ens 
aliena al servei del capital.

“Se hace imprescindible que los políticos actuen por fín para evitar un cambio climático catastrófico” 
a aquest article pareix que s’hi faça apologia del sistema polític actual,  obviant o ignorant que els grans  
magnates son les empreses i aquestes son gairebé anònimes, i tothom participa al model consumista i es 
aquest model el que ens fa responsables a tots i a totes del sistema que estem perpetuant. Els polítics tenen  
una funció clara a aquesta societat, mantindre el ordre social i donar legitimitat a aquesta falsa democràcia.  
Els polítics participen als negocis de la burgesia industrial i són partícips d’aquestes empreses i negocis. Pareix 
absurd demanar a questos miserables traïdors del poble que llencen pedres contra el seu propi terrat. Com 
sempre faran el paripé i els mitjans de comunicació faran la resta. A banda de creure ingènuament que els 
mateixos que guanyen diners amb l’especulació i la contaminació faran alguna cosa al respecte. En primer  
lloc, ja ho he dit es ingenu creure al polític, en segon lloc, nosaltres som responsables també d’aquest gran  
consum, i conscientment hem de cridar l’atenció a la població i fer canvis personals en nosaltres mateixos i  
donar  exemple a la vegada que tenim que intentar lluitar  i  enfrontar-nos contra aquelles  empreses que 
malgasten energia o contaminen.

“Cuatro mil manifestantes contra el Cambio climàtico en Madrid”,  Si  algú sap si s’ha aconseguit 
alguna cosa amb aquesta manifestació que ho diga, la gent ha sortit al carrer a exigir mesures contra  la  
militarització, centrals nuclears etc. No han tingut cap resultat, tot està igual o pitjor. Es una llàstima perquè 
l’esforç d’aquesta gent es digne de respectar, però ha sigut completament inútil i tots ho sabem. Tal vegada  
hauríem de repensar-nos  noves  estratègies  i  enfrontar-nos  realment  al  problema.  I  el  problema es  que 
nosaltres depenem de massa artilugis que provoquen contaminació i que a qui em d’exigir, es a nosaltres 
mateixa durant tota la vida,  no durant una manifestació puntual  o un dia de lluita i  desprès a tornar a  
consumir com un boig i a contaminar. La lluita activa, el boikot i el sabotatge( mal ho tindrien els obrers i  
campesins  sense  emprar  la  lluita  activa  per  aconseguir  els  seus  drets)  a  empreses  angleses  que 
subvencionaven el maltractament animal a Anglaterra ha fet que moltes empreses com vodafone i algunes 
universitats tanquen les portes a HLS (que es la empresa que tortura als animals) Pot ser si mirem a les lluites 
d’altres llocs, podem començar a adquirir coneixement de lluita per poder defensar el que volem, si es que de 
veres ho volem , perquè el sentiment mou muntanyes i el cap ens dona elements per poder dur a cap les 
nostres accions, també podem fer o com sempre ens quedarem asseguts pensant en que mal està el món i 
que amb una manifestació  tot  s’arregla,  o  en associacions-llimosna (  fem coses  per  sentir-nos  bè  amb 
nosaltres mateixa i tenir una consciència tranquil·la, intentem justificar-nos amb els mil i ú arguments per 
auto reafirmar-nos) de caràcter progressista  oblidant l’arrel del problema i evadint les responsabilitats que tot 
ésser humà té amb la seva naturalesa rebel.

“cuidado con lo que se pide, no sea cosa que te lo den”, aquesta  es una gran frase, al igual que  
aquesta altra; “al capitalismo, todo lo que no le mata, le engorda”. Hem d’estar atents a que es el que volem, 
i com ens afecta personalment, tal vegada els hàbits als que estem acostumats i les comoditats que tenim, 
son producte de la contaminació de la qual ens queixem. Es a dir, no hem de veure les coses abstractes sinó 
com ens afecten personalment, i es ahir on s’ha de començar a fer el canvi. La confiança amb els polítics es  
un lastre, no servirà per a res, ho sabem de tota la historia, perquè els governants d’avui han de ser millor 
que els d’ahir?, l’aristocràcia es va reconvertir a la burgesia, i aquestos s’han adaptat al medi del poder, i  
segueixen amb ell, sinó sols hem d’investigar els arbres genealògics dels homes mes influents de la societat i  
veurem com tenen una curiosa procedència familiar.

Cuidado con pedir que no contaminemos no sea cosa que no podamos coger el coche todos los días,  
o que no saquemos rendimiento, negocio, trabajo etc. Cuidado no sea cosa que no podamos sentar-nos 
comodamente frente al aire acondicionado mientras miramos la tele. Cuidado no vaya a ser que tu conciencia  
tranquila se despierte y te pegue un buen susto.



N O T I C I A R I

Carril-bici. Com segur que haveu observat, durant aquestos mesos passats es van estar 
realitzant les obres d’ampliació d’un doble vial a la carretera nacional N-340 entre el tram que uneix 
Crevillent i Elx. La Colla Ecologista-Cultural “El Campanà” exigí durant la realització de les obres 
la construcció d’un carril-bici per a la gran quantitat de gent treballadora que va als polígons 
industrials amb bicicleta. La nostra proposta fou rebutjada, pareix que era massa complicat fer un 
carril de poc més d’un metre; però en canvi, podem gaudir de sis excel·lents vials per als automòbils 
(quatre en la pròpia carretera i dos vies de servei), enhorabona!.

Destruido el principal núcleo poblacional español de Anarrhinum fruticosum 
Viernes, 21-XII-07

En  la  última  visita  para  el  censo  regular  de  la 
población  española  (¡y  europea!)  de  Anarrhinum 
fruticosum Desf. (CR en el Libro Rojo editado por el 
Ministerio  de  Medio  Ambiente),  el  equipo  de 
expertos  del  proyecto  AFA  que  realizan  el 
seguimiento de la especie, financiados inicialmente 
por  el  citado  Ministerio,  y  más  tarde  por  la 
Generalitat  Valenciana,  se  encontraron  con  la 
sorpresa de la desaparición del núcleo principal (en 
torno  al  98%  de  los  individuos  reproductores 
censados para España en la última edición del Libro 
Rojo)  sumergido  bajo  las  aguas  del  Embalse  de 
Crevillente, a cuya orilla se situaban las plantas. Tal 
incremento del nivel hídrico se habría facilitado por 
unas  obras  realizadas  o  permitidas  por  la 
Confederación Hidrográfica  del  Segura,  organismo 
adscrito al propio Ministerio de Medio Ambiente. El 
riesgo  de  desaparición  de  este  núcleo  poblacional 
estaba claramente indicado en la ficha del libro rojo, 
como podéis consultar en la dirección de internet:

http://www.mma.es/portal/secciones/biodiversidad/inventarios/inb/flora_vascular/pdf/1153.pdf 
(*Les dues fulles són incloses en aquest número del Pedregar)

La especie figura la máxima categoría de protección del proyecto de Decreto de protección de 
flora de la Generalitat Valenciana, que inició su tramitación hace pocas semanas, y que se encuentra 
en fase de adaptación para incorporar a su texto las modificaciones derivadas de la reciente 
aprobación de la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad. Anarrhinum fruticosum, una de las 
especies vegetales más amenazadas de España, es una taxon íbero-norteafricano, localizado hasta 
ahora exclusivamente en las inmediaciones del citado Embalse de Crevillente; la ficha AFA del año 
2003 indicaba la presencia de 2 núcleos poblacionales con 93 y 2 ejemplares respectivamente. 
Aunque en el segundo núcleo se han encontrado recientemente algunos ejemplares más, el primero 
-ahora destruido- era el más relevante para la conservación de la especie, ya que por su mayor 
número de plantas podía asegurar con mayor probabilidad la viabilidad de la planta a largo plazo en 
todo el territorio español y comunitario.

http://sebcp.blogspot.com/ Blog de noticias de la Sociedad Española de Biología de la Conservación 
de Plantas

http://sebcp.blogspot.com/
http://www.mma.es/portal/secciones/biodiversidad/inventarios/inb/flora_vascular/pdf/1153.pdf
http://sebcp.blogspot.com/2007/12/destruida-el-principal-ncleo.html


P o e s i a
Encara que desapareguda als dos números anteriors, en aquest volíem tornar a dedicar almenys un full a  

la tan oblidada poesia. En aquest Pedregar apareixen dos poetes avantguardistes, un català: Joan Brossa i un 
alemany:  Georg Trakl. Brossa (1919-‘98) pertanyé  al  grup Dau al  Set (1948-’56),  que reivindicava  el 
surrealisme oníric creat feia vint-i-cinc anys ans, d’on formen part aquesta selecció de poemes urbans. Per la 
seua banda Trakl (1887-1914) va pertànyer al moviment expressionista alemany mostrant en la seua obra un 
món oníric abocat de la intensitat i de l’interiorisme cromàtic de la pintura expressionista.

JOAN BROSSA

ATZUR
Amb l’ampliació del nombre
de contenidors per a dipositar
envasos de vidre buits, seran
milers els ciutadans inclosos

al programa de reciclatge
d’aquest material.

PAISATGE
Un llamp ha destruït tots els repetidors
de ràdio i televisió que hi ha instal·lats

al cim més alt de la muntanya.

IMMENS
Milers de peixos, sorells i bogues
van aparèixer ahir a la matinada

surant en una immensa taca blanca.

TOT
Una veu en l’aire va i diu: L’univers

em sembla una olla grandiosa on
la pressió nuclear no para de crear

estats de vida.

NOVA
-Fan falta milions de canonades

perquè l’aigua arribi a totes les aixetes
-va dir. I després em va explicar

que havia rebut un telegrama
i havien tallat un arbre que es moria

de vell.

NOCTURNAL
S’acaba d’inaugurar un saló de bingo

muntat en un fàbrica de filatures de llana.
També els tallers d’una empresa metal·lúrgica

s’han convertit en un local poliesportiu,
i una fàbrica que va tancar les portes

les tornarà a obrir per donar pas a una bolera
i a una discoteca.

GEORG TRAKL

EL SOL
Cada dia el sol gros curt damunt el pujol.
Bell és el bosc, la bèstia fosca,
L’home; caçador o pastor.

Rogenc puja dins el verd estany el peix.
Sota el cel rodó
Calladament navega el pescador dins el bot blau.

Lentament madura el raïm, el gra.
Quan el dia declina silenciós,
Quelcom de bo i dolent és preparat.

Quan ve la nit,
El caminant alça calladament les feixugues 
parpelles;
Irromp el sol de tenebrosa afrau.

MI CORAZÓN EN EL OCASO
Al atardecer se oye el grito de los murciélagos.
Dos caballos negros saltan en la pradera.
El arce rojo murmura.
El caminante encuentra el hostal en el camino.
Magnífico es el vino joven con las nueces.
Magnífico tambalearse ebrio en el bosque 
crepuscular .
A través del oscuro follaje suenan campanas 
dolorosas.
Ya sobre el rostro gotea el rocío.

EN LA OSCURIDAD
La primavera azul silencia el alma.
Bajo el húmedo ramaje del poniente
se hundió estremecida la frente de los amantes.

Oh, la cruz verdecida. En diálogo oscuro
se reconocieron hombre y mujer.
Junto al muro desnudo
camina con sus estrellas el solitario.

Sobre los senderos del bosque en claro de luna
reinó el desenfreno de cacerías olvidadas;
la mirada de lo azul
irrumpe de la roca derruida.
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CR SCROPHULARIACEAE

Anarrhinum fruticosum Desf.

Sólo dos poblaciones españolas,
ambas con bajo número de efectivos
y elevada mortandad de plántulas,
amenazadas por la ampliación
del embalse de Crevillente.

Identificación
Arbustillo muy ramoso, de glabro a escábrido.
Tallos 10-90 cm, erectos, glabros, densamente
foliosos. Hojas heteromorfas, simples, alternas,
enteras o raramente dentadas, glabras; las basales
2-2,5 x 0,8-0,9 cm, espatuladas, obtusas, levemen-
te carnosas, caducas; las caulinares enteras 0,9-1 x
0,3-0,5 cm, lineares o linear-lanceoladas, raramen-
te dentadas, agudas, aplicadas. Inflorescencia laxa,
simple, en racimo con numerosas flores corta-
mente pediceladas. Brácteas 1,5-2 mm, triangula-
res. Flores 2,5-3,5 mm de longitud, levemente
zigomorfas, sésiles o subsésiles. Pedicelos 1-1,5
mm semejantes en flor y fruto. Sépalos 1-1,5 x
0,2-0,4 mm, todos iguales, oval-lanceolados, agu-
dos, soldados en el tercio inferior. Corola 3,3-4,5
mm, abierta, blanca, con una mancha negra en el
paladar, tubo sin espolón. Cápsula 2-4,5 x 1,8-3
mm, bilocular, plurisperma, de globosa a elipsoi-
dal, emarginada, glabra, con dehiscencia forami-
nal. Semillas 0,9-1 mm, densamente tuberculadas,
de color marrón oscuro.

Distribución
Mediterráneo suroccidental, principalmente, en
el noroeste de África (Argelia, Libia, Marruecos
y Túnez), alcanza la Península Ibérica en la Sierra
de Crevillente (Alicante)1,2.

Biología
Planta hermafrodita, principalmente alógama,
cuyos vectores de polinización son fundamen-
talmente pequeños dípteros, coleópteros e
himenópteros. Los ejemplares adultos florecen
todos los años y cada uno produce una media de
20 inflorescencias con un promedio de 53 flores
por racimo. Cápsulas con unas 12 semillas pe-
sadas.

Hábitat
Forma parte de los tomillares calcícolas de Thymo
moroderi-Siderition leucanthae desarrollados
sobre suelos poco profundos formados a partir de
conglomerados cuaternarios con cemento calizo-
arenoso, bastante desintegrados, en áreas de
ombrotipo seco-semiárido. Está acompañada por:
Thymus moroderi, Sideritis leucantha, Teucrium
carolipaui, Satureja canescens, Fagonia cretica,
Fumana ericoides, Thymus vulgaris, Anthyllis
terniflora, Herniaria sufruticosa, Stipa tenacissi-
ma, entre otras especies.

Demografía
Las poblaciones se localizan en dos cuartiles dis-
tintos de dos cuadrículas UTM 1 x 1 km conti-
guas, pero el área de ocupación real de la especie
no supera los 150 m2. El censo actual establece
un número de individuos inferior a 100, todos
ellos reproductivos. El 100% florece anualmen-
te, con un porcentaje de fructificación medio del
55%. Las semillas presentan, en laboratorio, alta
germinabilidad (hasta un 80% en cámara a
15/25 ºC) en los primeros días del ensayo (el
50% de las semillas que germinan lo hacen en
menos de 4 días). En el medio natural la germi-
nación de las semillas es también elevada, pero la
casi totalidad de las plántulas muere en las cuatro
primeras semanas de vida. Sin embargo, resulta
difícil diferenciar con precisión unos individuos
de otros, ya que se forman estolones subterráne-
os que, sin duda, están elevando el número final
de individuos en el censo.

La producción media de polen es de 17.108
granos por flor, siendo el 71,74% de los mismos
potencialmente viables. Cada ovario contiene
entre 13 y 23 primordios, lo que proporciona un
cociente polen / óvulo que sitúa la especie próxi-

Altitud: 200-300 m
Hábitat: Tomillares calcícolas
Biotipo: Caméfito
Biología reproductiva: Monoica
alógama
Floración: V-VIII
Fructificación: VI-IX
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
especializada
Dispersión: Boleobarocora
Nº cromosomático:
Reproducción asexual: 
Dispersión vegetativa extensiva

Datos generales
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ma a la categoría de las xenógamas facultativas.
Estudios preliminares sobre la biología repro-
ductiva sugieren la existencia de mecanismos de
autoincompatibilidad.

Amenazas
Es una especie que presenta escasa plasticidad eco-
lógica y el área que ocupa se encuentra severamen-
te fragmentada, con lo que el riesgo de extinción de
las poblaciones es alto. La zona está alterada por el
desarrollo de cultivos de secano y los vertidos de
basuras y escombros. Seguramente la creación del
embalse de Crevillente supuso la desaparición de
poblaciones presentes en la zona inundada, pero
actualmente el Plan Hidrológico del Segura prevé
un aumento de nivel del embalse que podría acabar
definitivamente con la población más numerosa.
Por otra parte, el número de individuos de la
población más alejada del embalse es tan bajo que
cualquier perturbación mínima (pisoteo, herbivo-
ría) podría llevar a su desaparición.

Conservación
Las poblaciones se vienen siguiendo desde el año
2000. Hay semillas conservadas en el Banco de
Germoplasma del Jardín Botánico de Valencia.
Actualmente se mantiene en el Jardín Botánico
de Valencia una población ex situ con más de 400
individuos.

Medidas propuestas
Para contribuir a la pervivencia de la especie se
debería continuar el seguimiento demográfico de
las dos poblaciones conocidas, continuar la bús-
queda de nuevas poblaciones, realizar experien-
cias de reintroducción o reforzamiento, no de
traslado debido a la inviabilidad del desarraigo en
un sustrato tan rocoso, crear microrreservas de
flora que incluyan las dos poblaciones e incluir la
especie en catálogos legales de protección.

Referencias: [1] RIGUAL (1972); [2] VICEDO MAESTRE

(1997).

Agradecimientos: Luis Serra y Joan Pérez.

Autores: R. HERREROS, E. CARRIÓ y J. GÜEMES.

UTM 1x1 visitadas: 11
UTM 1x1 confirmadas: 2
Poblaciones confirmadas: 2
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España: CR
A4c; B1ab(v)+2ab(v); C2a(ii)
Categoría UICN mundial:
No evaluada
Figuras legales de protección:
No existen

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Crevillente 1 (A) 93 (D) 1 Inundación por embalse, artificialización, escasa plasticidad ecológica

Crevillente 2 (A) 2 (D) 1 Pisoteo, artificialización, escasa plasticidad ecológica

Corología

Ficha Roja



12/03/2008                      “La Federación Provincial de Obra Pública FOPA, agrupada por 
grandes empresas contratistas que impulsan y ejecutan obras 
públicas en la provincia de Alicante va a conceder el próximo 2 de 
abril el galardón a la mejor integración en el entorno y respeto al 
medio ambiente a la urbanización del vacío central de Crevillent”

“La primera autoridad manifestó su 
gran alegría por este galardón porque 
además de ser una obra que ha 
transformado el entorno urbano de la 
Rambla y ha creado el mayor 
equipamiento de zona verde 
medio ambiental en la historia 
de nuestro municipio, viene a 
respaldar desde el punto de vista técnico 
e institucional el criterio del 
Ayuntamiento de impulsar en su día la 
urbanización de la Rambla, destacando 
en el galardón el respeto y la 
integración que ha tenido la obra con el 
medio ambiente y el espacio urbano.”

Des de la Colla Ecologista veiem, tristos, com ha canviat la nostra 
rambla al llarg dels últims anys. Ara ja no hi ha verd, ni pardalets, 
ni terra. Tot ha estat canviat per cement, cotxes i faroles; la zona 
verda, senyorets, sembla que vos la vau deixar oblidada en el 
calaix, junt als diners que per la rambla vau guanyar. No sigueu 
mentiders! QUÈ ZONA VERDA HI HA EN LA 
URBANITZACIÓ DE LA RAMBLA?? Si dos eucaliptos gegants 
que hi ha no els haveu deixat per respirar, si haveu arrencat totes 
les palmeres i arbres, si no regueu allò que són les suposades 
zones verdes, SI HEU FICAT UNA CARRETERA D’ASFALT 
PEL SEU VESSANT?! Digueu-nos, on són les zones verdes?!?! 
Passejem tots junts quan vulgueu i mostreu-nos-les, ho exigim!



LA COVETA 
Sembla mentida que amb els quasi dos anys i mig en que es troba la nostra seu a La Coveta 

no havem dedicat cap article a ella; entre d’altres coses, possiblement, és que tan sols havem 
editat dos pedregars en aquest període i el primer d’ells (el número 2) ja estava complet quan la 

vam llogar. Però per al número tres no hi ha excusa, així que, amb aquesta breu introducció 
autocrítica, m’agradaria exposar la història, les activitats i la Idea que, arran d’aquest lloguer fa 
més de dos anys per a la seu del nostre col·lectiu, havem realitzat en l’antic taller del Danielet, 

al que nosaltres hem reanomenat: La Coveta.

Les Coves filaores i el taller del Danielet
Ans de parlar de la nostra vinguda a la coveta, m’agradaria comentar la història d’aquest 

antic taller filaó, conegut com el taller del Danielet, i que forma part d’un petit fragment de la 
història del nostre poble.

Les coves filaores es construïren durant la segona meitat de segle XIX i primera del XX a 
Crevillent per a realitzar manualment el procés de la filatura. Encara als anys ’60 de segle XX 
estigueren obertes i en funcionament fins que aparegueren les noves fibres sintètiques com el 
nylon i els polietilens. En elles, l’activitat es concentrava a l’exterior, el fil es treballava en el 
llarg del bancal longitudinal realitzant fils de diferents grossors i, just davant de l’entrada de la 
cova, baix del porxo, se situaven les roes de menà, manipulades per xiquets. Per la seua banda, 
la cova, era utilitzada com a magatzem del fil sense tractar i del fil ja treballat. 

Les coves filaores es van construir majorment als extrems dels barris troglodites del poble, 
havent un nombre important en la part nord-est,  entre els carrers Llorens i Sendra, on s’hi 
trobaven tallers  com el  del  Danielet  o  del  Xixe.  Després de la  dècada de 1960, les  coves 
caigueren  en desús i  moltes  d’elles  no són més que ruïnes entre  soses i  fem.  El  taller  del 
Danielet  ha  estat  l’únic  exemple  que  ha  arribat  avui  en  unes  condicions  acceptables  de 
conservació.

La construcció del taller del Danielet es realitzà després de la Guerra civil, moment de grans 
penúries en les que molts crevillentins hagueren de fugir a Europa –especialment França- i on 
els que es quedaren tingueren que buscar-se la vida pel seu compte. Daniel Agulló i el seu 
germà, José, foren dos d’aquestos últims, provinents d’una família de llarga tradició filaora, 
començaren a construir un taller filaó amb la tècnica de a pico a pala ajudat pels seus fills 
menuets.  Primerament  s’excavà verticalment  la  muntanya  per  a  crear  l’entrada  de la  cova 



abraçada pels dos “braços” que es fiquen endins del bancal per a preservar la filatura i les roes 
de menà de l’aire.

Aquesta part, a l’igual que la resta de coves, fou tractada amb un enlluïment d’argamassa –
algep i terra- per a reforçar la paret i assegurar-la de possibles despreniments. 

En un principi, el taller del Danielet constava tan sols d’una cova longitudinal de 8 metres 
on  es  guardaven el  cànem i  el  fil  fet  i 
d’un llarg bancal de 30 metres de llarg i 
11  d’ample.  Més  endavant,  quan  es 
pogué adquirir un ase per a transportar el 
fil,  s’excavà  una  segona  coveta  per  a 
guardar-lo allí. L’interior de la cova gran 
fou  enlluïda  amb  algep  tal  i  com  era 
l’habitual  en  les  coves  crevillentines 
mentre  que la  coveta  xiquica  no va ser 
enlluïda.  En l’extrem oposat  del  bancal 
respecte a la cova, havia un bany (amb 
dos  maons  i  un  forat  que  donava  al 
desaigua) i aigua corrent, cosa molt poc 
habitual en l’època i en aquelles zones coveres.

Durant 20 anys, en aquesta cova filaora, es realitzà l’activitat manufacturera de la filatura. 
Existien sis sendes, amb els seus respectius filaós i menaós treballant de sol a sol, inclús els 
diumenges. El procés de la filatura començava una vegada arribaven les matèries primeres a la 
coveta, en aquest cas, transportades per l’ase. Allí, els filaós es col·locaven el fil per la seua 
cintura i el seu extrem el nugaven als claus de la roa de menà –em de comentar que en els 
últims anys al talleret  s’havien adquirit  varies roes de menà mecàniques–. Així que, partint 
d’aquí i de mentre el xiquet movia la roda per doblegar i estirar el fil, el filaó avançava cap 
enrere treballant la fibra i creant una via o senda de fil, la qual anava consolidant-se mitjançant 
la seua col·locació en vials i estaques enterra formant, en tota la seua llargària, un cap. Aquest 
procés es repetia  varies vegades en cada via per a,  després, amb aigua per endurir  el  fil  i 
mitjançant un trompot, pulir i unificar el fil creant, així, el cordell ja finalitzat.

Com ja em comentat ans, aquesta tradició manufacturera desaparegué després d’una forta 
crisi deguda a l’aparició de noves fibres sintètiques en la dècada de 1960. Durant quasi trenta 
anys  el  taller  del  Danielet  es  va  mantindre  tancat.  A  final  dels  ‘80  i  principis  dels  ‘90, 
descendents i  amics  de la família  del Daniel  obriren aquest antic  taller  amb la intenció de 

convertir-ho en el seu club, un local on 
poder reunir-se els amics, parlar, beure 
i fer festa. En aquestos anys la coveta 
estigué oberta com a club de la Penya 
des  Nanos,  allí  realitzaren  diferent 
tipus  d’activitats  entre  elles  participar 
en les festes de la Salut i realitzar dines 
i sopes de faxa.

 A més,  durant la  seua estància  es 
realitzaren algunes reformes internes i 
exteriors  en  la  coveta.  El  terreny  del 
bancal  fou  limitat  per  una  reixa  i  la 
porta  se  situà  a  l’altra  banda  d’on 
estava.  Anteriorment  s’accedia  pujant 
per la senda que hi va des de darrere de 

l’ermita de la Salut, per la Penyeta Reona però a partir d’aquest moment l’accés es realitzarà 



pel carrer Llorens del 70 al 84. Amb aquest cercat també es realitzà una rampa per introduir 
cotxes  en  el  bancal  i  en  l’entrada,  avançant  cap  a  la  fornala,  es  disposaren  lloses  per  a 
preservar-se de la pols. Interiorment, la cova gran també fou transformada, el sol de terra també 
fou  acabat  amb lloses  de  diferents  tamanys  i  colors,  es  realitzà  un  banc  annex a  la  paret 
esquerra i al fons es construí una petita barra.

Finalment, els Nanos tancaren el seu local deixant-lo, novament, abandonat al temps.

La colla poc ans de la Coveta
Corria l’any 2005, era novembre i varis membres de la Colla “el Campanà” buscaven una 

seu per al seu col·lectiu. Després d’un any i mig des de la fundació de la colla es decidí per 
unanimitat  trobar una seu –degut a la negativa i als problemes per part de l’ajuntament en 
facilitar-nos una- per a realitzar les activitats i assemblees del col·lectiu ja que fins al moment 
es realitzaven en cases particulars o inclús al parc municipal. Els llocs proposats en l’assemblea 
eren locals mitjanament grans i en zones no molt cèntriques o, en especial, alguna cova pel seu 
significat a la població.

 Prompte es començà la búsqueda per locals 
tancats des de feia temps en diferents indrets de 
la població sent més exhaustiva per les coves. 
Es recorreren totes les zones de coves buscant-
ne una per situar la seua seu en una d’elles però 
la cerca fou en va. Durant aquelles vesprades i 
camejades  pels  barris  troglodites  els  membres 
de la colla preguntaven als veïns sobre les coves 
que  trobaven  deshabitades  al  seu  costat  i  no 
rebien  més que negatives  i  males  mirades  per 
part dels seus foranis. Finalment s’aconseguí un 
local  en  ple  centre  del  poble,  prop  a  la 
Puríssima,  on  estigueren  una  curta  estona  de 

temps, tan sols un mes i mig, després, foren despatxats d’allí. Així que, de nou el col·lectiu es 
quedava sense una seu, encara que aquesta volta seria per poc de temps.

Prompte es començà a buscar de nou una seu, i novament per les zones de coves. De nou 
preguntant  a  la  gent  se’ns  ocorri  entrar  a  l’antic  bar de La Salut,  allí  ens digueren que sí 
coneixien algú que tenia una cova buida, la seua sogra. De seguida caiguérem a preguntar-li i 
uns dies després anàrem a vore què tal era i estava. Tan sols una ullada per damunt del bancal i  
de la cova va bastar per dir que sí. Les persones que ens la llogaven semblaven bona gent –i, 
realment és així– i el lloc, perfecte i idíl·lic per a nosaltres.

La Colla en la Coveta
Finalment el col·lectiu el Campanà tenia la seua 

pròpia seu. El lloc: una antiga cova filaora en la part 
més elevada de la població. Espai interior i exterior 
cedit  a  uns  ecologistes  en  ganes  de  fer  coses  i 
aprofitar al màxim aquest espai. Ja tan sols quedava 
reacondicionar el lloc.

L’adequació  d’aquest  es  va  fer  en  molt  poc  de 
temps ja que tots  els  que allí  estàvem aprofitàvem 
qualsevol moment per a pujar a la cova i fer alguna 
coseta,  apanyar-la.  Veritablement  tots  teníem  una 
gran  il·lusió  i  una  sensació  molt  grata  de  vore en 
quin lloc se situaria la nostra seu; això, possiblement, 
feia que la feina no fos res dura i que sempre haguera algú fent alguna coseta.



Prompte vam començar a netejar el bancal que, en aquells moments, estava ple de soses i 
quasi no es podia entrar a la cova, així que després de llevar-les, el muntó de soses al fons del 
bancal mos va servir durant molt de temps per a encendre i mantindre la foguera quan mos 
fèiem alguna perola d’arròs i per a calfar-nos quan va vindre l’hivern. Una vegada net tot el 

bancal, li vam donar ús: prop a la cova vam 
plantar matolls i arbres que a poc a poc van 
anar ampliant-se, ara encara resisteixen a la 
caló de l’estiu un garrofer, un pi, un pall de 
cipresos  de  Cartagena  i  de  coscolls,  un 
mangrané,  quatre  palmeretes,  àloes  vera, 
cactus,  altres  plantetes  i,  per  suposat,  les 
nostres incontrolables  soses que fan servir 
de parapeto en el cercat de la cova donant 
un verd i textura familiar a la visió covera. 
Per últim, també vam fer un hortet on hem 
estat  plantant  tomates,  cebes,  pimentons, 
faves, nyoretes, alficossos, pepinos, etc.

Alhora  que  el  bancal  anava  prenent 
forma i essència les dos covetes també tenien que passar per la seua neteja i adequació. Feia 
molts anys que la coveta estava tancada i tot era ple de terra i pols, així com de trastos que 
encara hi havia de l’època dels Nanos. Una vegada fou netejada a consciència haguérem de 
millorar l’escaló d’entrada (que estava prou perillós) i introduirem una nevera, un armari i tot 
el necessari per al futur desenvolupament del col·lectiu i de la cova: assemblees, festes, dines i 
temps d’esplai  (llibretes,  pamflets,  pòsters, 
coberteria,  plats,  gots,  jocs,  ràdio,  etc.). 
També la coveta menua va sofrir una neteja 
a consciència buidant-la per complet (ni us 
imagineu la de trastos que arriben a cabre en 
eixa  coveta!)  tirant  tot  allò  inservible.  A 
més, en aquesta coveta vam instal·lar llum i 
a  la  gran  vam  ampliar  el  sistema  elèctric 
amb  endolls  i  més  llums.  Exteriorment, 
haguérem  de  reforçar  la  façana  per  a 
possibles caigudes de pedres i muntàrem un 
porxo per a salvaguardar-nos del fred o de la 
calor.

Així,  amb  totes  aquestes  reformes  i 
condicionaments,  tot  estava  llest  per  a  la 
inauguració oficial de la nostra seu. Fou en març 
de 2006 i vam fer una gran festa amb bona música 
i  un concert.  La filosofia  de les  nostres  festes a 
partir  d’aquesta  va ser  (i  encara  ho és)  posar  el 
preu de la beguda el més popular possible amb el 
sorteig de regals, fer musiqueta en directe i, si pot 
ser  (per  ara  sempre  ha  estat  així),  que  siga 
debades. Durant aquestos anys hem fet uns quants 
concerts  i  ha  vingut  gent  com  The  Canalles, 
Habitación Zero, Pito Karcoma i altres cantautors i 
grups. Tots els grups que han vingut s’han sentit 
satisfets amb l’ambient de la coveta continuant el 
seu concert més enllà d’hores “oficials” i, en alguns casos, han format part d’unes jornades.



A més dels concerts hem realitzat altres festes que, com ocorre sempre, algunes han eixit bé 
i altres no; tot i que, siga com siga la festa, els allí  pressents solen acabar bufats i amb la 
satisfacció d’haver-s’ho passat genial. Aquestes festes solen coincidir amb festes oficials com 

moros,  nal,  sant Joan (fent  una foguera i 
inclús  un  correfoc),  etc.  encara  que, 
possiblement, és en la Festa de la Salut on 
recollim  a  més  gent  i  se  fan  les  més 
grosses. Serà el barri este de coves que és 
massa autèntic per a ser del poble...

Dos  són les  raons  primigènies  per  fer 
les festes:  la primera,  és clar,  passar-s’ho 
bé  i  espentar  a  la  gent  a  que  s’anime  a 
pujar a coveta i, segona, la més important i 
per la qual aquestes festes no tindrien cap 
sentit  ni  raó  de  ser:  mantenir  la  Coveta 
oberta  per  al  treball  de  continu  del 
col·lectiu ecologista el Campanà.

Amb l’obertura de la Coveta es va crear un 
projecte de sinceritat ideològica que encara avui 
continua inalterable tot i els problemes pels que 
estem passant. La Idea primordial i principal de 
la Coveta era la d’albergar la seu de la nostra 
Colla i crear un punt de referència en l’aspecte 
ecològic  i  cultural  a  Crevillent  servint  com a 
possible  seu  de  futurs  projectes  i  col·lectius 
socials. Des del seu naixement s’han estat fent 
periòdicament  cada setmana assemblees  on es 
debateix d’aspectes interns del col·lectiu, de la 
difusió  i  futures  activitats  i  projectes,  i  dels 
problemes  i  agressions  al  nostre  patrimoni 

donant  sempre  una  visió  crítica  i  sarcàstica  de  la  situació  pretenent  difondre-la  per  a  la 
interpretació personal i social de la població. Aquesta difusió, sincerament, no ha estat la més 
divulgada del món però, senzillament, perquè som quatre gats i no donem abasto, tot i que 
sempre s’ha intentat donar part via e-mail, amb cartells o, quan és possible, amb la publicació 
del Pedregar.

Així que d’aquestes assemblees sempre ha eixit alguna 
cosa bona i, per suposat, alguna cosa roïna. Ja des de ben 
principi  vam  començar  a  organitzar  activitats,  tallers  i 
jornades  per  a  donar  difusió  al  projecte  i,  una  vegada 
consolidat,  que  servís  de  referència  eco-cultural  obrint, 
cada  cop,  el  seu  ventall  de  recursos  com  a  persones 
dinàmiques  i  inquietes  que  som.  Tot  i  que  hem  donat 
preferència a temes de naturalesa i de cultura –no obstant 
l’essència  del  col·lectiu  és això– mai  no hem tancat  les 
portes a qualsevol altre tipus d’aportació.

De tallers realitzats hem de destacar el mític taller de 
fer sabó amb oli fregit, el taller de cuines solars (on vam 
degustar un excel·lent cuscús), el taller d’abrazoteràpia, el 
de poesia (on quedarà aquell cadàver exquisit que férem?) 
o el curset de guitarra que s’està portant a cap actualment.



En quant a les activitats podem destacar les jornades antimilitars amb la col·laboració del 
grup Tortuga d’Elx o el cicle de cinema d’estiu amb tres setmanes projectant documentals i 
pel·lícules de molt bona qualitat. A més, des de la Coveta s’han coordinat totes les xerrades i  
excursions a peu i en bici a la serra del poble i altres del voltant (la Pila, el Bèrnia, el riu  
Xícamo, etc.).

Ara, tot i que hi ha hagut una manca d’activitats realitzades en la Coveta, segueixen havent 
nous projectes com un taller d’espart i, sobretot, un projecte ja posat en marxa d’una biblioteca 
especialitzada en ecologia i cultura crevillentina amb l’adquisició dinàmica de nous exemplars 
i  un  fons  que  parteix  des  d’exemplars  clàssics  de  literatura  a  revistes,  fancines,  vídeos, 
documentals o guies d’excursionisme.

 Ara  bé,  tots  aquestos  projectes  i 
activitats es quedarien coixos sinó fos per 
la gent que els duu a terme i per tots els 
grans  moments  que  han  ocorregut  i  hem 
passat en aquest indret crevillentí. No sols 
les assemblees serveixen per a reunir-nos i 
conversar  de  tots  els  aspectes  que  ens 
afecten  i  ens  envolten  (no  som  uns 
insocials incapaços de parlar de res que no 
siga política i  d’estar queixant-mos tot  el 
dia),  quasi  tots  els  dies  i  els  caps  de 
setmana  solem  estar  allí  passant  el  rato 
creant-se un ambient de complicitat i bon 
rotllo en els sopars de faixa que fem quan estem allí i en les peroles d’arròs (fetes a la llenya) 
que ens engullim després d’haver quedat per a netejar o fer altres coses. La Coveta uneix a un 
grup molt heterogeni de gent (i animals) i és l’espectadora  insubstituïble de nits apoteòsiques 
alhora que entranyables i senzilles.

Però pel que pareix, aquest lloc privilegiat (per la vista, la història, la tranquil·litat...) del que 
gaudim en la Colla, aquest lloc íntim i obert únic al poble té el perill de desaparèixer ben aviat.  
El problema? La falta  de resposta social  i d’involucració de la joventut crevillentina (i,  en 
general,  de  tots).  És  una  pena  deixar  perdre  aquest  projecte  per  tot  el  que  ha  comportat, 

comporta  i  comportarà,  i  per  això  estem 
intentant mantenir-lo fins al final, pensem 
que mereix la pena. La joventut es queixa 
de que en este poble no hi ha res, i és cert, 
però que quede clar una cosa, sinó hi ha 
res és perquè ningú fa per a que hi haja res 
i, quan n’hi ha, no es mostra cap simpatia 
per  ell  i  acaba  morint  i  destruint-se com 
moltes altres coses del poble. No deixem 
que  això  passe,  si  es  perd  la  Coveta 
s’acabarà un element patrimonial endèmic 

del poble, una cova filaora –l’última del poble– que encara es manté amb condicions dignes de 
conservar-se i, una cosa que m’afecta encara més directament pel sentiment personal, s’acabarà 
un projecte ecologista que ha costat molt dur-lo a terme i consolidar-lo durant aquest últim 
lustre  i  que ha estat  la  base de mobilitzacions  tan  importants  com les  de la  Coordinadora 
Salvem el Pont Vell. Així que reflexionem doncs, en les nostres mans (en les nostres i en les 
vostres) està canviar el rumb d’aquest poble condemnat a la pèrdua de la seua història i la seua 
personalitat, només en les nostres mans i en el nostre cap...

el Manu faciebat



Agricultura ecològica         .  

Des  d'aquest  article  volem  fer  arribar  a  la  gent  els  avantatges  de 
consumir  o  plantar  productes  ecològics.  El  primer  d’ells  és  que  els 
productes  ecològics  tenen  menys  impacte  en  el  medi  ambient,  on 
l'agricultura  convencional  ja  ha  contaminat  a  causa  de  els  residus 
químics que generen i que després passen a la terra o als propis fruits i, a 
través d’ells, al ser humà i a l'entorn. 

L'agricultura ecològica afavoreix 
la  diversitat  i  l'aprofitament 
d'aigua  ja  que  normalment  es 
conreen  productes  tradicionals 
resistents  a  la  sequera  i  a  la 
climatologia  de  la  zona.  També 
fertilitza el sòl de terra ja que no 
s'utilitzen  productes  agressius 
amb  el  medi  i  es  creen 
microclimes amb setos afavorint 
a  plantes  i  animals,  d'aquesta 
manera s'aconsegueix un control 
biològic de les plagues. 

Els  productes  ecològics  tenen 
més nutrients i més vitamines ja 
que normalment són recol·lectats 
en la seua maduresa,  i al no ser 
forçada  la  planta,  aquesta 
completa el seu cicle vital. 

Aleshores  també  hi  ha  més  mà 
d'obra perquè s'utilitza  menys  la 
mecànica. Però no cal oblidar que 
també és una manera de pensar i 
de viure,  perquè caldria  afavorir 
el  consum  local  per  a  evitar  el 
comerç  internacional  i  la  seua 
despesa  de  recursos.  Per 
exemple,  per  molt  ecològic  que 
siga  un  producte  que  vinga  de 
l'altra  part  del  món,  sempre  tindrà 
una  despesa  en  transports  (avió, 
tren,  etc.)  que  no  és  gens  ecològic.  A  partir  d'aquí,  en  cada  nombre  del  Pedregar 
parlarem sobre algun aspecte de l'agricultura ecològica. 

Exemple de plantació industrial

Diversos exemples d’agricultura ecològica



LIBERACIÓN ANIMAL
10 DE DICIEMBRE, Dia Internacional de los DERECHOS DE LOS ANIMALES

En estos momentos millones de animales esperan su muerte. En su vida no han conocido nada 
más que el miedo y el dolor.

PELETERÍA en los criaderos de la industria peletera malviven hacinados en sucias jaulas 
donde enferman psicológicamente. Para ser finalmente gaseados, asfixiados, electrocutados o 
apaleados con el fin de darles muerte. En el caso de las focas su cráneo es aplastado a golpes y a 
muchas de ellas se les arranca la piel cuando aún están vivas. El fin de esto consiste en no dañar la 
piel que más tarde será utilizada para la confección de un abrigo.

EXPERIMENTACIÓN en los laboratorios con fines médicos, cosméticos o militares son 
obligados a padecer un sufrimiento indescriptible para obtener "resultados" a los que se hubiera 
podido llegar igualmente sin utilizar animales. Se les administra tóxicos, se les inoculan 
enfermedades, se les fracturan partes de su cuerpo, se les deja parapléjicos, se les electrocuta y se les 
disecciona vivos.

Entretenimiento esclavizados de por vida para entretener a la sociedad. Arrancados de sus 
hábitats, separados de sus madres, torturados en el ruedo hasta su muerte, confinados en zoos y 
acuarios, obligados a realizar "números" mediante métodos basados en el castigo físico, usando 
látigos o barras de metal.

ALIMENTACÓN. Más de 817 millones animales murieron en los mataderos españoles en el 
2004 y 854.000 toneladas de animales marinos fueron arrancados de mares y ríos. No ven el sol hasta 
que son transportados al matadero, son hacinados entre sus propios excrementos, engordados con los 
cadáveres de sus compañeros, y finalmente asesinados.

Hace casi 60 años la humanidad entera alzó su voz en un manifiesto contra las atrocidades del 
holocausto de la segunda guerra mundial y, de forma unánime, lo expresó en lo que hoy es la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Queremos reflejar aquí el mismo espíritu que movió a aquellas personas para no permitir que 
un colectivo de seres humanos sufriera a manos de otro, siga ocurriendo con otro colectivo: los 
animales no humanos. Queremos unirnos a todas las personas y organizaciones que piensan que a 
esta injusticia hay que ponerle fin.

Si eres una organización y deseas como nosotros y nosotras el fin de la explotación animal 
únete a la declaración de los Derechos Animales AHORA 

Estret del web: http://www.10diciembre.com

http://www.10diciembre.com/
http://www.rebelionenlagranja.org/index.php?option=com_content&task=view&id=42&Itemid=107
http://www.rebelionenlagranja.org/index.php?option=com_content&task=view&id=42&Itemid=107
http://www.laspieles.org/


COM   FER   SABÓ   A   LA 
MANERA    TRADICIONAL?

 Necessitem: 
3 litres d’aigua
1 quilogram de sosa
4 litres d’oli fregit
pedriguesa en pols
un poc de polvos talco
moldes quadrats

1. La nit ans (o unes cinc hores ans 
de fer el sabó) es posa la sosa i l’aigua en 
un caldero per  a  que  l’aigua  es  gele  (el 
contacte  de  la  sosa  amb  l’aigua  la  fa 
calentar). 

2. Menejar un poc la mescla de sosa 
i aigua per que no es queden busquetes. 

(S’ha d’anar amb cura i tapar-se el nas per 
protegir-se  de  l’olor  de  la  sosa  quan  es 
mescle amb l’aigua.)

3. Una  vegada  gelada  l’aigua,  tirar 
l’oli al caldero, la pedriguesa en pols i un 
poc  de  polvos  de talco  mentre  es  meneja 
durant  15  o  20  minuts  intentant  que  no 
queden busquetes.

(També  es  pot  afegir  essència  d’alguna 
planta aromàtica per donar-li olor bona)

4. Passar la mescla als motlles.

5. Deixar assecar unes hores i tallar a gust les pastilles ans que se 
seque del tot la pasta. Una volta més seca, saca-ho del motlle i deixar-
ho sobre plàstics fins que se seque del tot.



 

  On trobar-nos
Al carrer Llorens, 82
(Pujant per la Salut, després del segon 
pas de peatons a la dreta -c/ Llorens del 
70 al 84-, al final de la costera) 

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

 Per Telèfon
651 064 032  //  667 927 205

  On trobar el Pedregar:

Llegeix-lo a: 
- A la nostra Coveta
- Biblioteca municipal
- Casa de Cultura

- Compra’l a: 
- Espiral
- Ritmes
-    La nostra coveta

 La Tenda de la Coveta
Publicacions:

- Revista El Pedregar, números 1, 2 i 3 (1€ cadascun)

- Historia verdadera del famoso guerrillero y bandido Jaime El Barbudo, ed. 
facsímil 1876 (1€) 

  Activitats i campanyes més properes:
Cinema d’estiu

A l’igual que l’any passat, aquest també farem un esplèndid passe de pel lícules i·  
documentals de gran qualitat

Festes de la Salut
Estigueu al tanto perquè enguany tindrem varies activitats durant la setmana de 

festes i, per descomptat, el mític concert “Festot la Salut” eixe dissabte

Nits a la Coveta
Amb el bon temps que fa per la nit, és un goig estar per aquí dalt a la fresqueta, 

passeu-vos quan vulgueu, nosaltres sempre estem!

etc, etc.

Foto contraportada: Olivera mil·lenària al Camí de l’Estació

LA PENÚLTIMA Informació i demés cosetes 
interessants

http://www.elcampana.tk/




Sobre la central tèrmica de Crevillent. Dilluns, 23 de juny de 2008

Abans que res en nom de l'associació de veïns “5a elevación” vull donar-vos la benvinguda 
a este acte de rebuig de la planta de generació d'electricitat que volen instal·lar a esta 
parcel·la d'aquí.

Faré un resum del projecte per a la gent que no té cap informació del mateix: Al mes d'abril 
va entrar a l'ajuntament de Crevillent per registre un document ambiental redactat per 
l'empresa irlandesa ESBI i enviat pel Ministeri de Medi Ambient. Esta empresa aprofitant el 
fet que la Cooperativa Eléctrica Benéfica San Francisco de Asís havia comprat anteriorment 
estos terrenys, sense comptar per a res amb l'opinió dels veïns colindants, per tal de 
construir una subestació elèctrica. Este document ambiental va ser reenviat pel Ministeri de 
Medi Ambient a l'ajuntament de Crevillent i a la Colla Ecologista-Cultural “El Campanà” 
per tal q donaren la seua opinió sobre si calia que este projecte passara per l'Avaluació 
d'Impacte Ambiental, un tràmit legislatiu que només han de complir les empreses 
generadores d'electricitat de més de 300 MW. Donat que aquesta central seria de 100 MW, 
el Ministeri abans de pronunciar-se sobre el tema vol conèixer l'opinió de l'ajuntament i de 
la gent implicada.

L'empresa ESBI, que vindria a ser una empresa similar a Iberdrola aquí, vol construir el que 
ells anomenen una miniplanta de generació d'electricitat de 100 MW de potència alimentada 
per gas natural aprofitant que aquí tenen a prop el gasoducte i la futura subestació. O el q és 
el mateix, una central tèrmica consistent en 2 naus industrials amb 2 ximeneres de 20 metres 
d'altura que cremaria gas natural i expulsaria uns 130 kg per segon de gasos i vapor de aigua 
a 450 graus de temperatura.. 

Cada nau industrial tindria una turbina similar a la dels avions soles que més grans que 
generaria sorolls i vibracions. Segons ens va contar la mateixa empresa ESBI, el 
funcionament de l'empresa seria només d'unes 1500 o 2000 hores a l'any. Entre 4 hores i 5,5 
hores al dia. I a més en els casos d'urgència quan hi ha risc d'apagons. Estes són paraules de 
l'empresa. Nosaltres no ens creiem que se vagen a gastar 60 milions d'euros en montar una 
planta d'aquestes característiques per a usar-la només este reduit número d'hores. A més, 
pensem que després d'una miniplanta d'este tipus, poden vindre altres relacionades de la 
mateixa manera que va vindre esta, aprofitant una infraestructura que ja existirà.

Després d'informar-nos bé del que és una central tèrmica i el que suposa per a la salut de les 
persones i del nostre medi ambient, ens vam situar en contra i vam redactar una sèrie 
d'al·legacions que van ser enviades per fax al Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i 
Marí. 

Estes al·legacions van ser presentades a l'ajuntament que juntament a altres al·legacions 
particulars de veïns, colles ecologistes i partits polítics les va enviar al Ministeri de Medi 
Ambient. Paral·lelament, l'associació “Quinta Elevación” va iniciar una campanya de 
replegada de signatures que van ser adjuntades a les al·legacions, presentant més de 1000 
signatures arreplegades en menys d'una setmana, el que simbolitza l'oposició dels 
crevillentins al projecte. Us volem agrair també l'ajuda que ens heu prestat en aquesta 
activitat que sense la col·laboració dels veïns ens haguera resultat impossible.

Altrament, vam mantindre contactes amb representants de diversos partits polítics de 
Crevillent: PSOE, PP, Iniciativa (Compromís) i Esquerra Republicana. Els tres primers que 
són els que tenen representants a l'ajuntament es van situar al nostre costat en la intenció de 
rebutjar aquesta central, com hem vist a la premsa durant l'ultim mes, i es van comprometre 
durant el Ple municipal del 27 de maig de 2008 a reunir-se i arribar a una mena de acord i/o 
declaració conjunta en contra de la central per part de tots els partits amb representació a 
l'ajuntament. Volem des d'aquesta tribuna encoratjar-los a arribar a este acord el més 
prompte possible. Hem d'agrair també a la gent d'Esquerra Republicana que tot i no tenir 
representació en l'ajuntament de Crevillent, es van posar del nostre costat des del primer 
moment i ens vam brindar l'oportunitat d'establir contacte amb un dels seus diputats a 
Madrid. Fruit d'este contacte amb el diputat Joan Tardà del grup parlamentari d'Esquerra 
hem pogut redactar una sèrie de preguntes sobre este projecte que van ser presentades al 
govern espanyol el dia 12 de juny i de les quals encara esperem resposta. 

Situació actual

El projecte continua estant en procés de consultes prèvies al Ministeri de Medi Ambient. 
Encara es poden enviar al·legacions a este procés. Si esteu interessats en escriure més 
al·legacions ara xarrem i us passem el contacte. Tingueu en compte que contra més 
al·legacions i de diferent tipus i diferent redacció es presenten més força anem a tenir davant 
del ministeri.
Els tràmits que ha de passar el projecte una vegada el Ministeri de Medi Ambient es 
pronuncie, és a dir dóne la seua opinió sobre si esta central ha de passar pel procés 
d'Avaluació d'Impacte Ambiental o no són:

1. Aprovació del projecte per part del ministeri d'Indústria. ESBI ens ha dit que tenien 
ja una opinió favorable, però el projecte no està ni redactat ni presentat així que 
també podrem al·legar davant este ministeri si passa l'Avaluació Ambiental.

2. Han d'obtindre també el vist i plau de la Generalitat Valenciana ja que han de fer 
un altre tràmit legal a esta administració en elqual podrem al·legar també.

3. Finalment, han d'obtindre la requalificació dels terrenys per part de l'ajuntament de 
Crevillent que es converteix així en ser qui té la ultima paraula sobre l'assumpte ja 
que si no considera la requalificació del terreny de rústic a industrial ni els dóna 
llicència d'obra no poden actuar.

Finalment, farem cas a un dels consells que ens va donar el representant d'ESBI, ells no 
faran res que siga en contra de la legalitat -en matèria de contaminació ambiental- així que 
us animem a participar en els propers actes que farem amb l'objectiu de convéncer els 
nostres governants de l'oposició de la gent que vivim a Crevillent i localitats del voltant. 
Aquest projecte no compta amb el nostre beneplàcit perque significaria una contaminació 
directa del nostre entorn i està molt malament planificat en quant al lloc on es vol instal·lar. 
La nostra pedania ja té prou amb les instal·lacions que ja patim com l'autovia, el tren, 
l'AVE, el gasoducte i les línies d'alta tensió. Hi ha altres zones de l'estat que tot i no tenir 
empreses de generació elèctrica consumeixen molta més que nosaltres, com p. ex. La 
comunitat de Madrid que no té cap instal·lació per l'oposició de la seua presidenta E. 
Aguirre.

Moltes gràcies pel vostre suport.


