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EDITORIAL
Salut i força amics! De nou us presentem un nou 
número del Pedregar (i ja en van cinc) que, com 
ocorre  sempre,  està  ple  de  cosetes  interessants 
sobre el  nostre  voltant i  poble i,  per suposat,  ve 
carregat de novetats.
Però ans  que això,  ens  agradaria  parlar-vos  d'un 
assumpte que resulta,  si més no,  curiós. Tots els 
anys la Colla, com a grup ecocultural que defèn el 
patrimoni del poble, demana unes subvencions per 
a sufragar les despeses de les activitats que fem. 
Enguany,  el  nostre  benvolgut  ajuntament  ens  ha 
denegat la subvenció del Pedregar per la senzilla 
raó que, en ella, ens fiquem en ells... xe, en lo bons 
que som nosaltres! Algú tindrà que criticar el que 
pareix que està fet malament no? En fi,  de totes 
maneres, des de la redacció de la revista ens sentim 
orgullosos de que, ja que no ens donen diners, la 
causa  siga  per  que  som uns  crítics  i  uns  rebels. 
Així que, a partir d'aquest número (si ja no ho era), 
el  Pedregar  serà  un  projecte  de  difusió  lliure  i 
autogestionat.  No  obstant,  encara  seguim  sense 
comprendre  perquè  no  ens  han  subvencionat 
l'apartat de difusió i captació de socis... serà que no 
volen  que  haja  més  gent  que  al  seu  partit  en 
qualsevol grup del poble? Ara que començàvem a 
arma-la grossa, ens censuren així...ai que vore.
En  fi,  canviant  de  tema  i  donant  pas  a  allò 
íntegrament de la revista, comencem amb un greu i 
curiós problema que ronda pel poble des de l'estiu: 
la construcció d'una central tèrmica al Boch. Tan 
sols hem introduït dos articles i les dues pàgines 
centrals, amb dades esquemàtiques però completes 
del que ocorre, ja que si ens haguérem detingut a 
analitzar-ho profundament ens haguera ocupat tot 
el número i podria resultar pesat. No obstant, a la 
nostra web i a la de la Plataforma Contra la Central 
Tèrmica teniu tota la informació que vulgueu.
La  resta  de  número  es  completa  amb  articles 
d'opinió  diversos,  tant  d'interès  general 
(consumisme,  agricultura  ecològica,  etc.)  com 
d'assumptes locals (crònica de l'exposició sobre les 
Coves  del  Poble  realitzada  en  la  Coveta  l'estiu 
passat), a més de les nostres seccions habituals.
Per  últim,  voldríem  acabar  amb  les  novetats 
d'aquest  número  que  continuaran  en  els  futurs. 
Primerament, la pujada de preus de les fotocòpies 
ens ha obligat, molt al nostre pesar, a pujar en 50 
cèntims el preu de la revista ja que, sinó,

no  podríem  suplir  les  despeses  mínimes;  i,  en 
segon  lloc,  la  creació  d'una  nova  secció:  “Què 
passaria  si...”,  una  visió  diferent,  pensativa, 
combativa i crítica sobre les coses que passen al 
nostre poble. O què us pensaveu? Que damunt que 
ens denegueu la subvenció de la revista anàvem a 
quedar-nos callats  i  de braços creuats?  No home 
no! Que poquet ens coneixeu!.
Gaudiu d'aquest número i us esperem al pròxim. 
Una abraçada.

“No permetes que el dolç somni 
s'endinse sota els teus ulls ans 
que hages,examinat i meditat 
cadascuna de les escenes del 

dia”
Pitàgores
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ActivamentActivament
Jornades de Convivència i Solidaritat entre Cultures

El passat dissabte 25 d'octubre es va celebrar un acte a favor de 
les cultures, la igualtat i el respecte entre la gent en la Coveta. Cal 
dir  que  aquestes  jornades  haurien  d’haver-se  celebrat  al  passeig 
Fontenay,  però un sospitós  requeriment  de l’ajuntament  d´última 
hora ens va obligar a fer l’esdeveniment a la Coveta, amb la qual 
cosa  l’acte  es  va  quedar  un  poc  deslluït  perquè,  per  culpa  de 
l’ajuntament, no va arribar el missatge a tota la gent a qui anava 
dirigit. Així i tot, a les activitats es van arrimar una mitjana de vint 
a trenta persones per activitat. 

Les jornades van començar amb balls tradicionals àrabs, a càrrec 
del  grup Nomada´s,  un grup que col·labora a  diferents  projectes 
solidaris al Sàhara i altres llocs. Després es va presentar i projectar 
el curtmetratge: Bye, bye Belgium! a càrrec de la seva protagonista 
i co-directora. Un curt que està basat a la carta que va enviar un 
immigrant tunisià als diaris d'informació i que explicava per que 
abandonava el país després de deu anys convivint allà. 

A continuació  va  arribar  el  torn  de  prendre  un  té  i  pastissos 
servits i preparats per l’Associació de Marroquins de Crevillent, donant pas a un debat i una nova 
sessió de música en directe amb els concerts de: L’Enèsima VEU,  Aldo Narejos i  Jose Burrueco, 
Jamfri Malabanda i Pito Karcoma; fent un bon recital de cançó d’autor amb lletres molt compromeses. 
Finalment, el tancament de les Jornades va ser realitzat per Boni la MEZC.L.A. punxant música de tot 
el món.

Agraïments a tots i totes les persones que van col·laborar i ajudar sense ànim de lucre, per que 
aquestes jornades van poder ser una realitat.

Jornades Mediambientals 2009
Com cada any, hem realitzat les Jornades Mediambientals amb motiu del Dia de l'Arbre, enguany, 

els col·lectius crevillentins que les havem organitzat som: AA.VV. “El Pont”, Amics de la Natura, 
Casal Jaume I i Colla Ecologista-Cultural “el Campanà”; a més, també hi va col·laborar la Federació 
de Veïns i Veïnes “el Qanat”.

Diumenge, 8 Febrer. Reforestació per la Serra de Crevillent
La primera activitat que s'hi va realitzar dintre de les jornades va ser la d'una Reforestació per la 

zona del Pouet de la Mel. Unes vint persones hi vam anar a plantar una gran quantitat de plantons de 
la nostra zona com pins, romers, cipresos, albardins, coscolls, llentiscles, etc.

Dimecres, 18 Febrer. Xerrada sobre Transgènics
La xerrada va ser realitzada a la Casa de Cultura a càrrec del tècnic mediambiental Elias López 

Ros.  Aquest,  ens  va  fer  una  introducció  sobre  els  perills  i  contrasentits  de  les  manipulacions 
genètiques i com, arran d'elles, es poden arribar a tindre uns efectes negatius a la salut humana per a 
un futur no molt llunyà, i també pot acabar per enfonsar la llibertat i independència de l'agricultor.

A la xerrada hi van assistir entre 50 i 60 persones.

Dimecres, 4 març. Xerrada sobre el Museu Paleontològic d'Elx
També a la Casa de Cultura, la xerrada fou realitzada pel director del Museu Paleontològic d'Elx 

(MUPE), fent especial menció als descobriments que, sobre paleontologia, hi existeixen a la Serra de 
Crevillent. No obstant, també va parlar d'altres llocs importants de la província d'Alacant.



A més, el director del MUPE també va contar, a mena de crítica, la situació tan penosa per la que 
passen molts dels jaciments de la província, soterrats per la construcció de canteres, urbanitzacions, 
autovies, etc. que  han acabat, a poc a poc, per destruir un patrimoni de tots i totes.

Diumenge, 8 març. Visita al MUPE
Unes trenta persones vam assistir a la visita guiada 

que ens van realitzar pel Museu Paleontològic. En ell hi 
han exposades peces, no sols de la província, sinó de tot 
el  món,  ja  que  el  museu  ha  estat  creat  gràcies  a  la 
donació que,  un col·leccionista particular,  hi  va fer  al 
Museu.  Ara,  la  idiosincràsia  del  museu  és  la  anar 
augmentant els seus fons a través d'excavacions.

La visita del museu és un recorregut temporal per les 
diferents èpoques que va passar la terra fins arribar a 
l'aparició de l'homo sàpiens. Però, a més de les restes 
paleontològiques,  el  museu  també  hi  té  una  gran 

quantitat de panells explicatius realitzats per 
ordinador i una mena de simulacre, en tres 
dimensions, de com hi era la vida fa milions 
d'anys.

El final de la visita era el que pertocava a 
Crevillent,  un  panell  entregue  sobre restes 
del  nostre  poble  i,  a  un  vitrall,  la  mostra 
d'una  banya  del  mastodont  que  s'hi  van 
trobar l'any passat a la Serra de Crevillent. 
Tan sols en la seua grandària, pensarem en 
com de gran seria el bitxo...

Marxa per la Serra del Carxe, 7-II-09
La Serra del Carxe, a mitjà camí entre terres alacantines i murcianes, entre l'altiplà de la Manxa i el 

terreny àrid del sud-est peninsular. Vam arribar sobre les nou del matí per la seua vessant sud, a una 
venta anomenada Viña-P, pel camí que comunica el Pinós amb Jumella, i amb un vent gelat que es 
ficava en els ossos.

La nostra aventura va començar des d'un paratge conegut com La Curiosa, d'on vam partir per la 
pista forestal que arribava fins al cim de la Madama, el punt més alt de la serra. Aquest camí semblava 
no tindre fi, pràcticament no hi ha moment de respir, té un gran desnivell i quasi tot és pujada. No 
obstant, les vistes són úniques, paisatge típic del sud-est amb matolls i  pins blancs que conviuen, 
conforme s'ascendeix en altitud, per carrasques i pins negres.

Seguint el camí, una sorpresa inesperada, neu en la seua vora. Ara ja compreníem el fred que hi 
feia, la nit ans havia estat nevant al Carxe. Aquesta, a poc a poc, anava intensificant-se i fent-se més 
visible en tots els racons on encara no havia 
pegat el sol.

El primer collat i, per tant, el primer respir 
d'aire  fresc  i  d'un  paisatge  agrest,  el  vam 
trobar al paratge conegut com El Cantal. Fou 
aquí on s'hi trobaven les úniques vivendes de 
tota la serra per aquest vessant. Les Cases del 
Cantal  estava  format  per  una  construcció 
rural,  semireduïda,  on  destacava  la  seua 
entrada, encara en un estat prou favorable, i 
uns  corrals  posteriors  per  al  ramat  i  altres 
animals de granja. El mas estava construït en 
pedra i argamassa, i estava recoberta per una 



capa d'enlluït; el sostre, estava suportat per vigues de fusta i tancat per teules àrabs.
Uns metres més amunt, s'hi trobaven les Coves del Cachorro que, tot i que no vam poder accedir, 

s'hi  apreciaven  unes  dos  coves,  amb  un  corral  davanter,  i  unes  construccions  més  modernes  al 
capdavant de la façana troglodita. Les vistes que podien gaudir els seus habitants era, senzillament, 
impressionant,  amb  un  primer  plànol  de  conreus  abancalats  i  una  panoràmica  on  començaven  a 
apreciar-se les serres més importants d'Alacant.

Aquest pareixia un lloc perfecte per esmorzar, i com semblava que encara ens quedava prou camí 
fins a l'Alt del Carxe, ens vam aturar per pegar un mosset. Al prosseguir la marxa, la pista canviava la 

seua forma, endinsada entre pins i vegetació, per 
obrir-se  un  clar  on les  carrasques  suportaven un 
potent vent gelat.

 De  sobte,  una  bifurcació  on  podíem  elegir: 
seguir per la pista forestal, que circumdava un cim 
sencer, o una petita senda empinada però, alhora, 
recta cap a la pista, uns metres més cap amunt. La 
senda fou l'elecció de la majoria i, la veritat, crec 
que  tots  ens  vam  penedir  quan  anàvem  per  la 
meitat,  i  les  cames començaven a tremolar.  Però 
l'esforç va valdre la pena, prompte ens trobàvem, 
novament, en la pista. Quedava un últim esforç per 
arribar al cim.

Així  que,  després  de  més  de  tres  hores  de 
pujada continua,  arribàvem a l'Alt  del Carxe amb 1.371 metres d'altitud on també s'hi trobava un 
refugi de fusta tancat a dues aigües (amb la forma d'una tenda de campanya) i diverses antenes i 
molins eòlics per produir energia.

Des d'aquí, les mirades vibraven arreu, el paisatge era sensacional i l'abast del paisatge es perdia en 
el  més  llunyà  horitzó.  Quan llest  era  Jaume el  Barbut!  Des  de  l'epicentre  del  seu  domini  podia 
controlar tot el territori. Cap al sud les terres del Mar Menor i la Serra de Crevillent, cap a l'oest, la 
Pila, Serra Espunya, la Serra del Segura i Cazorla allà lluny; cap al nord la població de Jumella, la 
Manxa, els molins eòlics de la Font de la Figuera i, cap a l'est, les grans serres d'Alacant: el Cid, 
l'Aitana, la Carrasqueta, la Font Roja, Mariola, el Puig Campana... cap racó es quedava sense observar 
des d'aquest punt.

Encara que sense ganes, i absorts per la contemplació d'aquest bell paisatge, marxàrem camí abaix 
per fer l'última visita ans de tornar cap al poble, un Pou de Neu del segle XVII. Des del collat en el 
mateix nom, a 1.276 metres, una petita senda s'endinsava cap aquesta construcció de conservació i 
manteniment de la neu per als moments estiuencs. Amb una estructura cònica feta de pedra sense 
argamassa, s'obrin tres vans que donen accés al cup d'emmagatzematge, d'uns sis metres de fondària. 
Tot i que estava en bona conservació, part de la meitat del sostre estava caigut.

Així, després d'aquesta última visita cultural, ens dirigirem camí abaix per tornar a casa. Ans però 
d'arribar a la pista forestal, per la senda del Pou de Neu, uns voltors ens sobrevolaren ben prop. Va ser 
una senyal, ja era massa tard, era l'hora d'anar a dinar.



AGRICULTURA  ECOLÓGICA

Controlar herbes no desitjades (adventícies)

En aquest article volem contar alguns consells trets de la 
revista “la fertilidad de la Tierra” a un text de Carme Bastida. 

Les plantes no cultivades proporcionen cobertura a la 
terra, protegeixen de l’erosió, en particular després de la 
recol·lecció, poden ajudar a millorar la fertilitat del sol de terra i 
la seva estructura, poden ser excel·lents abonos verds i protegir als depredadors, de fet la completa 
eradicació de les adventícies fan que els insectes no tinguin altres remeis que atacar al propi cultiu, 
també la presencia de determinades adventícies poden informar d’un desequilibri o falta de 
nutrients, però la majoria dels casos la seva presencia es una serie d’errors a la pràctica dels cultius.

• Accions preventives:  La rotació de cultius certs cultius com la carabassa desenvolupa 
ràpidament i vegetació abundant  i sofoca literalment qualsevol competència, el centeno, 
usa com a fem verd. Una bona coberta consisteix en sembrar lleguminoses com el trèvol 
entre els cultius per a que ocupen tot l’espai, estes plantes no competeixen per l’aliment 
del sol, més bé ajuden a les cultivades en la seva funció fixadora del nitrogen atmosfèric 
i  eviten  a  la  terra  els  prejudicis  a  l’excessiva  exposició  al  sol.   Si  usem  fem  ben 
compostat les ciment es neutralitzen durant la fase de pujada de compost (55 graus).

• El fals cultiu: Procediment antic fàcil de posar en pràctica però que requereix un poc 
d’organització,  consisteix  en deixar  brotar  les  adventícies  inclús  afavoreixen  la  seva 
germinació i eliminar-les immediatament.

• El acolxat: Es tracta de cobrir la terra per impedir el creixement de plantes no desitjades, 
s’usa una coberta al voltant de les plantes cultivades amb palla, herba, cartrons etc. O 
amb plàstic, aquesta última es molt utilitzada però la seva eliminació i reciclatje es molt 
problemàtic i contaminant. 

• Mantindre la biodiversitat, el control selectiu e intensiu de les herbes adventícies poden 
donar lloc a altres menys controlables sobrevisquin i s’establisquen en menys nombre, 
quan mes variada sigui la població major competència tindran entre elles lo que reduirà 
els efectes negatius.

Recordeu  que  les  adventícies  poden  ser  utilitzades  com  a  abono  verd  molt 
recomanable en aquesta zona per la problemàtica de l’aigua, simplement es deixar créixer 
les herbes i després segar-les un més abans dels cultius i es pot utilitzar com acolxat i com a 
fem. També destacar que moltes són comestibles, com a lliçons, bledes, camarrojes, etc. i 
hauria  que  pensar  si  es  convenient  exterminar  una  planta  comestible  que  no  necessita 
treball ni res i poden ajudar més que perjudicar al cultiu. 

Dent de Lleó
(comestible) 

Capità Albergínia



Què passaria si...    4 preguntes amb resposta.

...a l'alcalde l'interessara de veritat el patrimoni del poble?

El Pont Vell seguiria alçat, creuant la Rambla, i restaurat; el teatre Chapí i el Casino no serien un 
solà; l'ermita de  sant Gaitano dels Anouers no seria una església totalment nova; els  Pontets no 
tindrien eixe color roseta i mantindria aquell arc àrab; les Coves serien protegides, no promourien el 
seu enderrocament i hauria subvencions per a la seua restauració; el museu Benlliure estaria, d'una 
volta per totes, obert  al públic; hauria un  museu d'arqueologia industrial  dedicat a la  catifa;  la 
Rambla no seria de color gris i encara seguirien existint aquells últims horts que hi havien fa uns 
anys, com el del  Datilero; desenes de fàbriques, coves i cases antigues no tindrien el cartell de 
“Pròxima construcció”; la Biblioteca seria un lloc de referència i cultura per al poble, estaria en la 
Xarxa de Biblioteques del País Valencià i podria considerar-se-la com a tal; la  Font Antiga seria 
una ruta ecocultural i un conjunt arqueològic de primer ordre; el  Fondo seria 
visitable  i  no  sofriria  eixes  secades  anuals;  la  Canyada  Joana no  estaria 
morint-se  sota  les soses  i  el  fang;  la  Serra estaria  més ben cuidada,  sense 
brossa i amb bones reforestacions; la  Casa de Cultura tindria habitacles on 
poder  estudiar;  l'Hospital  Antic estaria  restaurat  i  podria  servir  com a sala 
d'estudi o nova biblioteca; el que queda de la  Casa de les Persianes estaria 
cuidat i sense milions de pintades; els museus de la Casa del Parc estarien oberts sense prèvia cita i 
amb unes condicions acceptables; la Vereda Fotjes mantindria eixe nom ancestral i no un dedicat a 
unes mongetes que es dediquen a fer pucherazo als iaios; eixe pontet màgic i estret de sant Antoni 
de la Florida continuaria estant, just al costat d'un de nou; les façanes del poble antic no estarien 
mig  caent-se;  la  casa  on  va  néixer  Macià  Abela podria  servir  d'enclavament  per  a  un  centre 
d'informació  juvenil,  sense  necessitat  d'enderrocar  la  Casa  del  Metge;  no  hauria  un  projecte 
industrial anomenat I-13 que destrueix l'únic voltant del poble sense polígon; haurien xarrades de la 
història  i  el  patrimoni  del  poble  i  no d'egipcis  i  d'altres  civilitzacions  alienes  a la  nostra;  i  un 
llarguíssim etcètera, etcètera...

...els 100 milions que va costar l'obelisc s'hagueren destinat a obres per al poble?

S'haguera  pogut  construir  una  estació  d'autobusos  que,  per  a  un  poble  de  30.000 habitants,  és 
vergonyós que tan sols  haja  una parada enmig del  Fontenay;  una línia  d'autobús  que unira  les 
pedanies i, sobretot, l'estació del tren; una biblioteca com el de dalt mana; o podria haver pistes 
esportives cuidades i sense clots...

...TeleCrevillent fora neutral?

No hauria  manipulació  informativa;  el  PP no  adoctrinaria,  ni  faria  propaganda,  ni  es  posaria 
medalles a través d'ella; pot ser els reporters parlarien en valencià i, el més increïble, les entrevistes 
entre persones que es coneixen de tota la vida parlant en valencià, també serien en esta llengua i no 
en un castellà xapurreao...

...l'alcalde no haguera sigut mai alcalde del poble?

Veure la primera resposta (entre moltes altres coses que apareixeran pròximament).

T'agrada aquesta  secció? Vols participar activament?  Envia les teues preguntes amb resposta,  o 
amplia les que aquí estan, al nostre e-mail: collaelcampana@gmail.com 
Recorda que les preguntes i respostes més crítiques, àcides i originals rebran un premi. Participa!

mailto:collaelcampana@gmail.com


BIOPIRATERIA 
O CUANDO LAS MULTINACIONALES SE APODERAN DE LA 

NATURALEZA
Para empezar el articulo definiré primero qué es la biopiratería.
La  biopiratería es  la  explotación,  manipulación,  exportación y o/  comercialización 

internacional de recursos biológicos que contrarían las normas de la Convención sobre 
Diversidad Biológica, de 1992. 

Es un tipo de piratería moderna. No es sólo el contrabando de diversas formas de vida de 
la flora y fauna, pero principalmente, la apropiación y monopolización de los conocimientos 
de las poblaciones tradicionales en lo que se refiere al uso de los  recursos naturales. Aún 
existe el hecho de que estas poblaciones están perdiendo el control sobre esos recursos. 

Sin embargo,  esta situación no es nueva en la  Amazonía.  Esa biopiratería  la perjudica 
seriamente porque hace disminuir el número de especies de la fauna y de la flora, al pasar una 
planta cultivada por un grupo de campesinos a poder ser propiedad de una multinacional que 
tendrá la explotación exclusiva de esa planta y de las semillas que produzca esa planta. 

Por que, a pesar de lo que nos digan, los campesinos/as 
llevan  miles  de  años  seleccionando,  cruzando  y  criando 
múltiples variedades de cultivos que han pasado a ser un 
bien colectivo, que  pertenece a toda la humanidad por lo 
cual cualquier otro campesino puede usar cualquier semilla 
para  cultivar  en  sus  terrenos  y  no  es  simplemente  una 
mercancía  que  una  multinacional  puede  comercializar  en 
exclusiva cómo cualquier objeto de mercado. 

Pero, en su afán de adueñarse de las bases de la vida, las 
multinacionales  han decidido  iniciar  una loca carrera  por 
descifrar la composición genética de la mayor cantidad de 
organismos vivos y por acaparar el mayor numero posible 
de  patentes  genéticas,  con  la  cual  pueden  acaparar  el 
monopolio de lo que constituye la base de la alimentación, 
de la salud y de la propia naturaleza. 

En los Estados Unidos ya se han concedido multitud de 
patentes  sobre  plantas,  animales  y  sobre  el  contenido 
genético o biológico procedente de seres humanos.  Las patentes en algunos casos son tan 
amplias que abarcan a especies enteras de plantas y permiten a la agroindustria el control e 
imposición a los agricultores de todo tipo de condiciones para el cultivo llegando inclusive a 
la prohibición de guardar las semillas de sus propias cosechas. La convención europea de 
patentes es más restrictiva, pero las multinacionales agroindustriales se valen de decenas de 
triquiñuelas para saltarse la directiva europea. 
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Además, la India y países africanos están luchando contra el control que quieren ejercer las 
multinacionales  agroindustriales  americanas  y  europeas  sobre  la  producción  de  semillas, 
plantas  y  organismos  vivos  a  través  de  las  patentes.  Es  una  lucha  entre  un  modelo 
uniformizante en el cual el control de las semillas, las plantas y organismos vivos este en las 
manos de unas cuantas multinacionales que decidirán la calidad, cantidad y el precio de lo que 
comemos, que decidirán además que plantas y fauna es interesante mantener y cual puede 
desecharse por que económicamente no pueden rentabilizarla o podemos elegir otro modelo 

en  el  cual  las  semillas,  las  plantas,  la  fauna  y  los 
organismos  vivos  pertenezcan  a  todos  como  un  bien 
colectivo, sin un dueño particular y sin una centralización 
de  las  decisiones  por  lo  cual  todos  nos  encargamos  de 
mantener y de mejorar a la naturaleza. 

Por eso otra definición de que es la biopiratería que viene 
muy bien para sintetizar este articulo es la que nos da Isabel 
Delgado, profesora en la Universidad central  de Caracas, 
Venezuela: 

“La  biopiratería es  una  práctica  mediante  la  cual 
investigadores  o  empresas  utilizan  ilegalmente  la 
biodiversidad de  países  en  desarrollo y  los 
conocimientos  colectivos  de  pueblos  indígenas o 
campesinos para realizar productos y servicios que se 
explotan  comercial  y/o  industrialmente  sin  la 
autorización de sus creadores o innovadores.”

Por que la biopiratería pone en peligro la biodiversidad natural, los ecosistemas, las 
selvas amazónicas y bosques de la Tierra, la propia supervivencia de semillas, plantas y fauna 
por que las patentes  tienden a uniformizar  las variedades  genéticas,  que pueden sufrir  un 
mayor ataque por parte de plagas, ya que al reducirse las semillas que pueden plantarse estas 
se verán mas fácilmente atacadas por las plagas de insectos y organismos vivos.

Así, si hay menos clases de plantas, en caso de ataque por parte de las plagas sucumbirán 
por que hay menos variedad, por que a mayor variedad de plantas, mayor variedad genética y 
mayor  capacidad  de  defensa  ante  las  plagas,  con  el  peligro  que 
conllevaría  el  que  una  plaga  acabara  con  una  planta  que  sea 
fundamental para la alimentación de una determinada comunidad, eso 
causaría hambrunas, guerras y refugiados. Pero aparte de eso está que, 
con la creación de transgénicos, no se saben bien los efectos que tienen 
sobre la salud de seres humanos y demás seres vivos.

Para saber más:
Iniciativa  Andino  Amazónica  para  la  PREVENCIÓN  de  la  BIOPIRATERÍA: 

http://www.biopirateria.org/spa
Biopiratería en Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Biopirater%C3%ADa
Artículo “Biopiratería vs Bioprospección” por Eduardo Vega López: 

http://www.prodiversitas.bioetica.org/nota50.htm
Artículo “Biopiratería: ¿un nuevo saqueo?”: 

http://ecosofia.org/2006/04/biopirateria_patentes_biotecnologia
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REUNIÓN PLATAFORMA DE LA CENTRAL TÈRMICA  - - -  21/XI/2008

La noche del viernes se produjo la primera reunión de entidades y colectivos  de Crevillent i 
Elx  contrarios a la instalación térmica de la Partida del box en Crevillent. A la reunión asistieron 
representantes de la asociación de vecinos de la quinta elevación,  penyeta  reona, mira en front i 
cachapets.   La Federación de Asociaciones  vecinales  de Crevillent,  el  colectivo  Matola.es,  colla 
ecologista-cultural el campanà, el Casal Jaume I, Juvents d’esquerra repúblicana del País Valencià y 
el  PSPV-SOE y  así  como algunos  vecinos  particulares  interesados.  Justificaron  su ausencia  por 
motivos  personales  la  asociación  de  afectados  de  Crevillent  y  ERC-PV que  también  están  muy 
interesados en el asunto a tratar, también recibimos una carta del PP que aunque no quiere estar en la 
plataforma, comparte nuestros objetivos y según dicen ellos para lo que necesitemos. 

La finalidad de la reunión era la de iniciar los contactos entre las entidades para crear una 
plataforma de entidades contraria a la central térmica y la multinacional Irlandesa Esbi quiere instalar 
en Crevillent con el beneplácito de la Cooperativa Electrica San Francisco de Asis. En el transcurso 
de la reunión se realizó un resumen del proyecto que se encuentra en fase de consultas previas en el 
ministerio de Medio ambiente y medio rural y marino, y se enumeraron las acciones que se han 
realizado mediante la asociación de vecinos de la quinta elevación sobre el tema.

Así mismo se dio cuenta del estado actual de la gestión con el proyecto aún en consultas 
previas en el  ministerio  pero con la obligación de tener que pasar por la evaluación de impacto 
ambiental. También se comunicó que los contactos que una gente de Iberdrola- la otra empresa que 
participa en el proyecto-  ha mantenido con los vecinos colindantes de la parcela con la subestación 
eléctrica que cooperativa crevillentina quiere construir sobre estos terrenos y que es necesaria para 
construir la central térmica.En el transcurso de la reunión se consensuó además realizar las siguientes 
acciones anteriores a la creación de la plataforma: 

- Contacto con el ayuntamiento de Crevillent, para que nos formalice por escrito su negación al 
proyecto  y  asesoramiento  sobre  la  cual  recae  exactamente  la  responsabilidad  final  del 
ayuntamiento.

- Contacto con el ayuntamiento d’Elx para ver si han empezado a realizar el estudio técnico 
que  afirmaron  en  la  prensa  que  realizarían  y  conseguir  una  mayor  implicación  de  las 
asociaciones d’elx.

- Contacto con el ministerio y la Generalitat. Se buscará la manera de tener contacto personal 
con las personas responsables de aprobar o estudiar tanto el estudio de impacto ambiental de 
la térmica como la declaración de interés comunitario necesaria para recalificar los terrenos si 
el ayuntamiento de Crevillent no lo hacen. Se mejorará pues el contacto con el ministerio y la 
Generalitat.

- Contacto con la subdelegación del gobierno. Se intentará agilizar este contacto  pues llevamos 
esperando unos meses que nos citen.

- Contacto con empresa Esbi, ya que ellos se comprometieron retirar el proyecto si les pedían 
la declaración de impacto ambiental. 

- Si  finalmente  se  decide  crear  la  plataforma  se  realizaran  otras  acciones  que  tenemos 
pendientes,  como  un  acto  público  en  crevillent  para  recoger  más  firmas  e  informar  los 
vecinos que aún no conocen el  proyecto  o conocen la versión “light”  que la  cooperativa 
Eléctrica está contando en crevillent.



El Gobierno paraliza la tramitación de la central térmica en la partida del Boch 
Diario Información: 19-II-09

La empresa no ha presentado el aval necesario que le fue solicitado en septiembre de 2008 por el 
Ministerio  de  Medio  Ambiente.                                          

JOSÉ A. MAS El proyecto de la planta de generación de energía de 100 megavatios que la empresa 
pública irlandesa ESB Internacional pretende construir en la partida rural del Boch de Crevillent 
está paralizado. Según informó ayer el Ayuntamiento de Crevillent, la empresa no ha entregado el 
aval necesario para que la tramitación siga su curso en el Ministerio de Medio Ambiente, por lo que 
en estos momentos  está  paralizada.  El  primer  teniente  de alcalde de Crevillent,  Manuel  Moya, 
explicó que "la Subdirección General de Energía Eléctrica nos ha informado que la empresa ESBI 
tenía  que haber  presentado un aval  como requisito  previo a  cualquier  tramitación el  día  16 de 
febrero, y no ha cumplido con dicho requisito". Según apuntaron desde el Consistorio, el aval fue 
solicitado a ESBI el pasado 23 de septiembre de 2008. No obstante, desde ESBI aseguraron ayer 
que "todavía no hemos presentado el  aval,  porque el  proyecto no está totalmente decidido".  El 
portavoz de ESBI, Lander Mendieta, dijo que "nosotros presentamos el proyecto para realizar las 
consultas previas y más adelante decidiremos si lo llevamos a cabo".Por otro lado, Manuel Moya 
informó que "con motivo de la petición de instalación de una central de generación distribuida de 
100 megavatios, una central térmica, que la empresa 
ESBI  pretende  instalar  en  Crevillent,  el  gobierno 
municipal  ha  solicitado  dos  informes  sobre  la 
tramitación a seguir". Por un lado, se ha pedido un 
informe a los servicios jurídicos del Ayuntamiento 
de Crevillent y, por otro, a la Subdirección General 
de  Energía  Eléctrica.Tras  recibir  el  resultado,  el 
Ayuntamiento  ha  indicado  que  "los  dos  informes 
coinciden  en  la  tramitación  a  seguir,  que  sería  la 
evaluación  de  impacto  ambiental  que  identifica, 
predice e interpreta los impactos de la actividad en 
la zona donde se pretende instalar". Actualmente, la 
tramitación, que ha sido paralizada hasta que se presente el aval o se retire el proyecto, se encuentra 
en  la  fase  de  consultas  para  determinar  la  amplitud  y  nivel  de  detalle  del  estudio  de  impacto 
ambiental por el Ministerio de Medio Ambiente. Manuel Moya apuntó que "en este punto de la 
tramitación  existe  la  posibilidad  de  que,  por  acuerdo  del  Consejo  de  Ministros,  se  declare  de 
utilidad  pública  del  proyecto  y,  entonces,  correspondería  al  Ministerio  de  Medio  Ambiente  la 
aprobación del mismo".De no ser así, la tramitación pasaría a manos de la Generalitat Valenciana y 
la planta de energía tendría que contar con el trámite de la autorización ambiental integrada (AAI). 
Esta tramitación podrá contar con otras autorizaciones de carácter medioambiental. Además, la AAI 
tendrá en cuenta el emplazamiento de la actividad en suelo no urbanizable, por lo que se precisará la 
declaración de interés comunitario de la Conselleria de Medio Ambiente, previo informe municipal 
que sería totalmente negativo, según se indicó desde el gobierno local.

La plataforma ciudadana seguirá trabajando.
La Plataforma contra la Central Térmica valoró ayer positivamente la paralización del expediente, 
aunque aseguraron que hasta que el proyecto no se desestime por completo seguirán trabajando. El 
portavoz de la plataforma, Iván Lledó, dijo que "el que no hayan presentado el aval y se paralice la 
tramitación  es  positivo,  pero  no  pararemos  hasta  que  se  retire  el  proyecto  totalmente".  La 
Plataforma  contra  la  Central  Térmica  seguirá  reuniéndose  cada  semana  para  preparar  actos 
relacionados  con  el  tema.  Iván  Lledó  explicó  que  "ahora  estamos  preparando  una  charla  con 
médicos que van a explicar los efectos que una central térmica tiene en la salud". 



Crònica memòria  
d'una Exposició sobre

les Coves del Poble
El passat any 2008, durant la primera setmana de setembre i coincidint amb 

les festes del Barri de la Salut,  va tindre lloc en la Coveta l'exposició: Les 
Coves del Poble. Sorgir, Forma i Essència. Una exposició que, amb molt poc 
pressupost,  va  aconseguir  apropar  els  visitants  amb  el  seu  passat  més 
immediat a través de la tradició covera i manufacturera de l'espart i el fil. En 
aquestes línies, no sols vull mostrar quin va ser el treball seguit des de la idea 
primordial fins a les impressions personals dels visitants que s'hi van acostar, sinó també demostrar que, 
tot i amb pocs mitjans econòmics però amb coneixement i estima per la cultura del nostre poble, es 
poden idear nous projectes expositius amb un cert rigor museològic.

La veritat és que, des de feia temps, ja tenia en ment el realitzar una exposició d'aquest tipus en la 
Coveta  (la  meua primera  exposició com a comissari),  l'haver  estudiat  història  de l'art,  el  promoure 
activitats per a que les persones coneguen el  nostre projecte ecocultural  i  la motivació per aquelles 
tradicions etnològiques que, desgraciadament,  van perdent-se o s'han perdut irremeiablement són les 
causes que em van induir a realitzar aquesta exposició.

Així, les primeres idees vingudes al meu cap eren sobre el sentit de l'exposició, el què volia mostrar i 
com, prompte vaig pensar en dividir-la en tres parts, no sols per fer-la més comprensiva i atractiva sinó 
per adequar-me, alhora, al reduït espai que m'oferia la Coveta: sorgir es trobaria en la cova més menuda i 
seria un repàs històric sobre les coves mentre que, forma i essència, s'hi trobarien, totes dues, en la cova 
de major tamany disposant-se arreu les parets laterals, una enfront de l'altra, per mostrar la seua tipologia 
i el treball manufacturer realitzat endins d'elles.

El recull d'informació i d'objectes expositius va ser senzilla i, alhora, 
costosa. Els textos dels panells els vaig traure d'un treball d'investigació 
sobre les coves que vaig realitzar per a la universitat i, els objectes, em 
van ser facilitades per moltes persones que, a l'assabentar-se del meu 
projecte m'ajudaren i em prestaren materials que ells tenien a casa seua 
amb l'únic compromís que “ho cuidara bé”.

Un dels problemes en que més prompte em vaig topar va ser en el 
model de finançament per a sufragar els costos de l'exposició; la Colla 
no passava per un bon moment econòmic i vaig demanar una subvenció 

a la Cooperativa Elèctrica, la qual me la va acceptar sense cap problema. Ara començava la veritat: la 
posada en escena de l'exposició i la selecció de textos, fotografies i objectes.

I què difícil és fer aquesta selecció per a que el resultat siga atractiu per a tots! Havia de cenyir-me a 
l'espai posant en relació el text i les imatges dels plafons amb els objectes expositius. I el més caòtic de 
tot: les parets d'una cova no són rectes!... això va ser un aspecte que no vaig tindre en compte fins el 
moment en que estàvem muntant l'exposició, i va ser difícil de veritat, sobretot en la cova més menuda 
on no hi ha aquell enlluït d'algep propi de les nostres coves que allisa les parets i les fa uniformes però, 
al cap i a la fi, va ser tot un repte i una prova per als meus nervis, que va sortir satisfactòriament.

Tot i això, ans del muntatge encara quedava molta feina per fer i, sincerament, volia fer-la bé. Com he 
dit,  durant tot  l'estiu em vaig dedicar a  recollir  informació i  objectes i  a  fer  la  selecció de textos i 
fotografies. La catalogació també va ser un referent en el treball, cadascuna de les fotografies, dibuixos i 
objectes que havien en l'exposició quedaven enregistrats amb les mides, els materials, la cronologia i un 
còdex d'identificació. Era un treball costós i meticulós però també era necessari, almenys per a mi.

A més, en l'exposició i al catàleg es van reflectir aquestes dades a través de cartel·les informatives, al 
costat dels objectes i dibuixos, com el realitzat personalment de la planta, l'alçada i la secció a escala de 
la Coveta, l'única cova filadora que hi queda a la població.

Una altra cosa que vaig trobar imprescindible de fer per a aquesta exposició va ser un catàleg on, a 
més de les obres exposades, existira una sèrie d'articles que ampliara tota la informació de la visita. Es 



tractava  d'una  reconversió  del  citat  treball  d'investigació  però  adequant-lo  a  les  necessitats  i  a  la 
dinàmica de l'exposició; el resultat crec que va ser un treball molt interessant per aquelles persones que 
desitjaven saber-ne més de les nostres coves.

A punt d'arribar el setembre, encara quedaven coses per fer, com sempre; i, com sempre, la meua 
angúnia s'afermava i  col·lectivitzava a tots  els del meu voltant. Els  nervis i la fixació per a que tot 
quedara llest per al dia de la inauguració pràcticament ni em deixava dormir. Faltaven pegar els cartells 
pel  poble,  repartir  els  tríptics,  fotocopiar  els  catàlegs,  anunciar-ho  a  TeleCrevillent...  pujaria  gent? 
Aquesta era la por que més em posava nerviós; un fracàs d'assistència faria adonar-me de quina classe de 
gent viu al poble, aliens a les seues arrels, l'última oportunitat per a un poble que oblida i cega el seu 
passat. Sé que l'esperança és l'últim que es perd però, Pandora, fa temps em va demostrar com estan les 
coses en este poble... i tot té un color gris cement.

Uns dies ans de l'exposició, vam fer una neteja general a la Coveta, 
la vam buidar de trastos que destorbaven el pas dels visitants i vam 
començar a muntar l'exposició: aquest panell aquí, aquest allí, aquest... 
no se si  posar-lo  aquí  o  ahí,  on queda millor?,  aquí  no se...  no me 
convenç del tot. A la cova xiquica els problemes no eren d'estètica, sinó 
de suport: aquest panell té que anar aquí, en aquesta paret, però hi ha 
un bony que no em deixa posar-lo, aquest ha d'anar allà, però hi ha un 
forat i no agarra...  Una adquisició d'última hora, una roeta de menà, 
l'objecte estrella de l'exposició; com la posem? Axina o axana? Crec que millor de la segona forma, es 
veu millor des de l'entrada.

I, a poc a poc, va anar perfilant-se la forma de l'exposició, el projecte es fa latent, pren vida, respira. 
Poc temps després, tot queda llest, tan sols queda esperar al dia 1 de setembre que, curiosament, és 
l'endemà del muntatge, tot a última però, ves per on? Al final és com millor ixen les coses.

Aquell dia, per de matí, vam anar a TeleCrevillent per fer constància de l'exposició i convidar-los a la 
inauguració, que era a les sis de la vesprada. Creïlles, torraet i un vinet del Fondó col·laboraven en fer 
més calorosa, la ja vesprada d'aquest setembre passat. Comencen a arribar els primers visitants i també la 
tele,  la  qual  em convida  a  una  entrevista  per  comentar  l'exposició,  jo  agraïsc  la  seua  assistència  i 
l'endemà aniré per contestar preguntes referents a d'ella, al mig dia sortirà a les notícies.

El  nombre  de  visitants  va  ser  constant  però  desigual  segons  els  dies  de  la  setmana  que  durava 
l'exposició (la setmana de festes del Barri de la Salut). En total van ser unes cent les persones que s'hi 
van acostar a veure-la i, al meu parèixer i en general, totes van quedar satisfetes. Jo també vaig quedar 
prou  satisfet  amb  la  resposta  de  la  gent  (sorprès  en  molts  casos)  i,  amb  les  seues  aportacions  i 

experiències,  vaig  reflexionar  sobre  molts  aspectes  tant  referents  a 
l'exposició com d'altres més íntims i personals.
Crec que un aspecte important va ser la duració i l'horari que hi havia. 
Només una setmana va ser prou poc de temps però jo vaig tindre les 
meues raons i en l'assemblea de la Colla també: dissabte és la nostra 
festa gran, no anava a arriscar-me a que una nit tan caòtica com aquella 
li passara res als objectes expositius; són antics, part de la història del 
poble i de les persones que me'ls havien cedit, jo n'era el responsable i 
un embriac més de tots els que vam estar en la festa.

Tampoc pretenia  que fora  molt  més llarga del  que va ser;  era  una mena de “prova” per vore la 
resposta de la gent, per apropar-la a la nostra seu i per que vegueren que no només l'ajuntament fa aquest 
tipus de coses... i molt menys amb un fil conductor i no una aglomeració de peces amuntonades en un 
espai! En resum, era un previ d'un nou projecte expositiu molt més ample.

A més, estar totes les dies durant un cert número d'hores a la Coveta, sincerament, va ser prou dur, no 
només pel calor sufocant que feia sinó, sobretot, per aquelles hores mortes esperant als futurs visitants. 
Com ja he dit ans, l'horari va ser determinant i, a grans trets, quasi cap dia apareixia ningú ans de les huit 
de la vesprada; exceptuant  certs  dies en que,  aquelles persones que van pujar prompte,  em van fer 
companya amb una cerveseta ben fresca. No obstant, la major afluència de públic oscil·lava a partir de 
les huit, supose que per la calor i per la feina però, estic segur que, si l'horari haguera sigut més flexible i 
durador, el nombre d'assistents seria prou més elevat.

Amb tot, les meues divagacions més profundes provenen de les impressions dels visitants, als quals 



sense estar damunt d'ells (odie això quan faig una visita museística) els feia una introducció de la guia i 
les sales de les exposicions per a, després, deixar-los lliurement observant i agafant conceptes mostrats 
en l'exposició i donant-los temps per a reflexionar. Més tard, em retrobava al seu costat per escoltar les 
seues inquietuds, pensaments i records personals.

Tots tenien alguna cosa que dir, tots tenien veu, impressions arran l'exposició i records al més profund 
del seu interior que, amb l'observació d'objectes que ells mateix van fer i treballar, sorgiren de sobte com 
una explosió retrospectiva de llocs, persones, feina, anècdotes i històries. La sola presència d'elles al 
Taller del Danielet (antic nom de La Coveta), després de tants anys, ja els introduí en aquesta amalgama 
de records i moments de la seua vida, quan eren uns xiquets. Efectivament, com ja us haureu adonat, 
estic parlant dels visitants de major edat, el veïnat del nostre Barri de la Salut i d'alguns altres indrets de 
barris troglodites.

Sincerament, era un plaer escoltar-los, i m'agradaria que llegiren aquesta reflexió per que pocs joves (i 
no tan joves) saben d'escoltar als seus majors, pocs saben que, darrere dels seus ulls, encara es manté la 
història  d'un  Crevillent  que  ha  mort  i  que  mai  no  tornarà.  A pocs  els  interessa  aquelles  “històries 
d'agüelo” que parlen de carrers sense asfaltar, de coves sense llum ni aigua, de bancals on ara hi han 
edificis,  dels  temps  durs  de  postguerra,  d'aquells  treballadors  i  treballadores  que  feien  pleita,  fil, 
espardenyes i estores en una fàbrica o en la seua cova... però jo gaudia com un xiquet escoltant-los, em 
fascinaven els seus records, la seua memòria. Cròniques d'un instant de la seua extensa vida.

Amb ells vaig aprendre la seua vida quotidiana, aspectes que se m'escapaven per la meua ignorància i 
per la meua joventut. Aquí va ser on me'n vaig adonar que, veritablement, encara queda molta feina a fer 
per mostrar com era el Crevillent i la vida d'antany.  No pot ser una història feta amb estadístiques, 
números i dades, sinó una història real, de records d'una manera de viure perduda ja fa molts anys que 
encara conserven els nostres majors.

En canvi, la visió d'aquelles persones de menor edat, de les que 
no  havien  viscut  aquella  situació,  era  diferent.  Sense  oblidar  els 
records que els seus pares o avis lis havien aportat, es fixaven en 
altres aspectes sobre l'exposició; la seguien linealment, observant la 
continuïtat  i  relació entre els plafons i,  alhora,  entre els objectes. 
Molt al contrari que els majors, els quals observaven les fotografies 
i comentaven qui eixia en elles, on es trobava el lloc, o els objectes, 
esmentant per a què servien, que ells n'havien fet molts d'això, que 
els  havien  usat  durant  molts  anys,  de  quin  estat  de  conservació 
tenien avui, etc.

Però era com havia de ser, els majors aportaven la seua saviesa personal i, els joves, la seua saviesa 
més acadèmica, més general. Amb ells les converses eren d'on havia tret la informació dels textos, de 
com havia estat el muntatge i com hi estava tot relacionat seguint un eix conceptual. Dues maneres 
d'observar la realitat, dues maneres d'entendre l'exposició. Aquesta era la meua intenció, que fora una 
exposició atractiva per a tothom i que arran de la seua observació m'impregnaren dels seus coneixements 
i pensaments.

Així que, en definitiva, la idea primordial de l'exposició es va complir: fer arribar la història del nostre 
poble al poble; cadascun amb les seues inquietuds i records però tots amb l'estima d'allò que s'ha perdut, 
la tradició manufacturera, i allò que encara perdura, les coves. Va ser molt reconfortant vore que tot va 
sortir bé i assabentar-me que a la gent encara l'interessa la nostra cultura. Tot i que van faltar moltes 
persones per assistir, les quals algunes em van decebre, la veritat és que em va impressionar la resposta 
dels assistents, molts d'ells sense conèixer-nos i sense saber, fins al moment, de la nostra existència en la 
Coveta. Ha estat aquest un gran pas, de segur que ja n'hauran de més, temps al temps.

Finalment, i per a concloure, volia agrair la bona actitud de les persones que van fer possible aquest 
projecte museològic; no vaig a dir noms per que, possiblement, algú se m'escaparia i podria sentir-se 
faltat.  No  obstant  ells  saben  qui  són.  Gràcies  a  les  persones  que  em van  donar  els  coneixements 
necessaris per investigar i muntar una exposició, als que em van obrir els seus records, als que van estar 
ahí en els moments de baixó i de pujança, per suportar-me, als que m'oferiren desinteressadament els 
seus objectes per a que els exposara i, especialment, als assistents i a la Colla el Campanà, de la qual 
forme part, per estar-hi. Gràcies a tots.

Manuel Carreres i Rodríguez



La Situació La Situació 
del Fondodel Fondo

El  Fondo  ha  patit  durant  la  seua  història  nombrosos  problemes  que  han  dificultat  la  seua 
conservació: diversos casos de botulisme, plumbisme (intoxicació pel plom usat en els perdigons 
dels caçadors), salmonel·losi, vivendes il·legals i l'escassa salubritat de l'aigua que arriba al Fondo 
procedent del riu Segura han provocat la mort de més de 10.000 aus des de 1997, entre les quals es 
troben  exemplars  d'Alena  (Cerceta  Pardilla  en  cast.  -Marmaronetta  angustirostris-) i  l'Ànec  de 
Capblanc (Malvasía Cabeciblanca en  cast. -Oxyura leucocephala-), espècies catalogades en perill 
d'extinció i per a les quals el Fondo és el lloc de reproducció més important d'Europa. 

Per si no fora suficient amb aquestos problemes, 
Riegos  de  Levante,  entitat  propietària  dels 
embassaments del Fondo, va extraure 300.000 metres 
cúbics d'aigua al juny de 2005, en plena època de cria 
de  les  espècies  amenaçades  i  amb  la  conseqüent 
pèrdua  de  nius  i  pollets  d'aquestes  aus.  Aquest 
desembassament es va realitzar sense el consentiment 
de la Conselleria de Medi Ambient, vulnerant el Pla 
de Recuperació de l'Ànec de Capblanc i el Pla Rector 
d'Ús  i  Gestió  del  Fondo.  Després  d'aquest  fet,  el 
gerent de Riegos de Levante, José Manuel Miralles 
ha estat imputat per possible delicte ecològic. 

Però els problemes no acaben ací, Riegos de Levante, després d'haver cobert els seus deutes amb 
les subvencions rebudes de la Conselleria de Medi Ambient, que ascendeixen a prop de 500.000€ 
anuals, va decidir unilateralment tancar el Fondo el 15 de gener de 2008, impedint així la visita de 
particulars, científics i del personal de la pròpia Conselleria de Medi Ambient.

El parc va romandre tancat durant un any fins que va ser obert el passat dia 2 de febrer després 
d'un acord al que van arribar Riegos de Levante i la Conselleria que, segons els regants, “permetrà 
la segregació d'usos en l'embassament de Ponent, que es partirà en dues parts; una d'elles quedarà 
exclusivament  dedicada  per  a  reg  i  l'altra  per  al  sistema  mediambiental  i  per  a  produir  un 
ecoturisme”. Per als ecologistes aquesta mesura no és satisfactòria ja que no compatibilitza els usos 
del parc si no que els segrega, amb el que es perd hàbitat natural i, a més, fins ara sempre s'havien 
compatibilitzat els usos sense necessitat de segregar-los. 

Un últim apunt que no ve al tema però sempre és interessant recordar-ho: senyors consellers, el 
Parc Natural es diu el Fondo, no el Fondó, que són els pobles de darrere de la Serra.

L'Alena (Marmaronetta angustirostris) i l'Ànec de Capblanc (Oxyura leucocephala), 
espècies en perill d'extinció que, any rere any, troben refugi al Fondo.



EL CONSUMISMO EL CONSUMISMO 

COMO “TERAPIA”COMO “TERAPIA”  

A NUESTRAS CARENCIASA NUESTRAS CARENCIAS

Primero definamos consumismo para poder explicar lo que a continuación quiero exponer: 
consumismo es un término que se utiliza para describir los efectos de igualar la  felicidad 
personal a la compra de bienes y servicios o al consumo en general.

En la actualidad, en la cual hemos casi abandonando todas las utopías del pasado como el 
comunismo (sobretodo tras la caída del muro de Berlín y la desintegración de la Unión soviética) 
la religión católica, hemos sustituido nuestras ilusiones y dedicamos gran parte de tiempo de Ocio 
disponible para ir a las modernas catedrales que no son otras que los grandes centros comerciales. 
Aparte  de que todo esto ha sido ayudado por  la  publicidad  que ha conseguido convencer  al 
público que consumir masivamente es un gasto necesario y vital cuando antes se consideraba un 
lujo.

Allí podemos pasear entre escaparates que nos ofrecen toda clase de productos y servicios: 
comida rápida o más selecta, ropa de toda clase y condición (las grandes cadenas de tiendas de 
ropa han democratizado el acceso a la ropa ofreciéndola por muy buen precio y calidad a costa de 
que muchas veces venga de países subdesarrollados) cines, bares, etc. Allí vamos a pasar el día, 
la tarde de los viernes, de los sábados y de los domingos (o incluso de los tres días) a ver una 
película,  a llenar el carro de la compra para toda la semana, a cenar y después volver a casa 
esperando a que llegue el lunes para volver a trabajar. 

Allí  llenamos  nuestras  casas  de  toda  clase  de 
productos  para  así  olvidarnos  de  todas  nuestras 
carencias  afectivas,  por  que  embargados  por  la 
satisfacción  de  comprar  o  consumir  bienes  o 
servicios  nos  olvidamos  del  estrés  de  los  atascos 
constantes,  de  la  tiranía  de  nuestros  jefes  o 
compañeros  de  trabajo,  de  la  ansiedad  de  una 
relación  que  no  nos  satisface  pero  por  la  cual 
seguimos  por  que  no  creemos  que  vayamos  a 
encontrar  nada  mejor.  Intentamos  llenar  nuestras 
carencias con esta terapia que resulta muy tentadora, 
no nos  pide  cuentas,  tenemos  multitud  de  lugares 
para  llevarlas  a  cabo  (decenas  de  centros 
comerciales abiertos casi todos los días con amplios 
horarios  que  se  adaptan  a  todo  el  espectro  de  la 

población). Engañados por la satisfacción que nos proporcionan los objetos, llegamos a constatar 
que causan saciedad y hasta indiferencia; nos colman un momento, nos llevan a la no-carencia, 
nos devuelven a nosotros mismos y luego nos cansan; han perdido su magia evocadora. Por que 
al intentar llenar nuestras carencias con objetos no vamos a la raíz del problema, que son nuestras 
carencias  afectivas  y  emocionales,  que  nadie  nos  ayuda  a  superar.  Pero  como  el  consumir 
productos es lo único que nos tranquiliza y nos llena, el círculo vicioso de adquirir productos es 

http://es.wikipedia.org/wiki/Consumo
http://es.wikipedia.org/wiki/Felicidad


casi infinito. Y esto ha llegado a niveles tan extremos que el joven de la generación que se está 
formando, es preparado para consumir y no para ser una persona independiente y crítica. 

Cuando el consumismo alcanza su nivel máximo se generan formas patológicas de consumo 
al identificar el éxito, la felicidad y el poder con el acopio de bienes y servicios. Las empresas son 
conscientes de esto y lo refuerzan a través de la publicidad agresiva para aumentar sus ganancias. 
Sin  embargo,  la  insatisfacción  y  el  estrés  son  cada  vez  más  comunes  en  nuestra  sociedad 
consumista, especialmente en aquellas personas que acumulan deudas con el fin de incrementar 
sus niveles de consumo.

En  las  escuelas,  institutos  y 
universidades  nos  llenan  las  cabezas  de 
datos, pero no nos enseñan a tratar nuestras 
emociones  ni  a  enfrentarnos  a  las 
adversidades  de  la  vida,  así  que  como 
terapia  debemos  llenar  nuestras  carencias 
con  objetos  y  con  productos  de  ínfima 
calidad  que  sustituyan  el  cariño  que  nos 
falta, los problemas emocionales que nadie 
nos  ha  enseñado  a  superar  o  las 
adversidades de las cual nadie nos advirtió 
ni nos han instruido para superarlas.

Las relaciones interpersonales han pasado a un segundo plano en la sociedad de consumo, de 
tal manera que bien podría reemplazarse el refrán “Dime con quién andas y te diré quién eres,” 
por la frase “Dime qué consumes y te diré quién eres.”

Pero claro esta en una sociedad donde el consumo es el motor de la economía, una actitud 
contraria  que  llevara  hacia  un  consumo  solo  de  nuestras 
necesidades reales, por que no necesitáramos llenar nuestras 
vidas  con objetos,  nos  llevaría  hacia  una  crisis  económica 
con  las  consecuencias  del  paro.  Pero  el  conocimiento 
empieza  con  la  destrucción  de  las  ilusiones,  con  la 
desilusión, de que el consumir objetos de forma masiva no 
nos  lleva  hacia  una  felicidad  ni  nos  tranquiliza.  Es 
imprescindible  destruir  las  ilusiones  del  consumo  para 
conocer  lo  que  es  realmente  vital.  De  igual  forma,  es 
primordial  la  elección  consciente  de  artículos  y  servicios 
proambientales  y  el  compromiso  con  estilos  de  vida 
solidarios. Todo esto podría ser el comienzo para un nuevo 
de  tipo  de  sociedad,  donde  todos  seriamos  más  felices, 
armónicos y con un planeta mucho más sano.

 

Para saber más:
Definiciones de Consumismo en castellano y catalán de la Wikipedia:

http://es.wikipedia.org/wiki/Consumismo  / 
http://ca.wikipedia.org/wiki/Consumisme

Web  de  Ecologistas  en  Acción  “Consume  hasta  morir”  con  interesantes  artículos, 
contraimágenes, vídeos, etc.: http://www.consumehastamorir.com

http://ca.wikipedia.org/wiki/Consumisme
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumismo%20/


SONS I MALSONS: SONS I MALSONS: 
CAP A LA BARBÀRIECAP A LA BARBÀRIE

“Los sueños y las pesadillas están
hechos de los mismos materiales.
Pero esta pesadilla dícese nuestro

único sueño permitido: Un modelo
de desarrollo que desprecia la vida

y adora las cosas.” 

Eduardo Galeano

Comprimís de polítics, raó de tecnòcrates, il·lusió de pobres. El tercer món es converteix en 
primer món sense protestar ni posar però, si fan lo que ells manen. Sí els països pobres munten al 
nivell de producció i despilfarrament dels països rics, el planeta moriria.

Ja estem en estat de coma, greument intoxicat per la civilització industrial i exprimit per la 
societat de consum. Als últims trenta anys mentre es multiplica l’ humanitat, l’erosió afecta a una 
superfície que equival a tota la terra cultivable dels Estats Units, El món convertit en mercaderia per 
quinze  milions  d’hectàrees  forestals  a  l’any,  d’aquestos  sis  milions  es  converteixen  en  desert, 
s’enverina l’aire, la terra i l’aigua per a que els diners generen més diners. La pluja àcida dels països 
industrials assassinen els boscos i llacs del Nord, mentre els desfets tòxics enverinen els rius i mars del 
sud mentre l’industria de la agroexportació arrasa els arbres i la gent. 

A l’Amazònia es crema mitja Bèlgica per any, cremant per la civilització de la cobdícia, a tota 
Amèrica Llatina es mor més de vint i dos hectàrees de bosc per minut. Les empreses produeixen carn 
o fusta  a gran escala  per  al  consum dels  països  rics.  Per exemple:  Les  vaques de Costa  Rica es 
converteixen en hamburgueses amb el preu de la desforestació del país.  Costa Rica exporta carn als 
Estats Units i importa plaguicides que els propis Estats Units fabrica i que té prohibit aplicar al seu 
propi sol de terra. El sis per cent de tota l’ humanitat devora un terç de tota l’ energia i recursos 
naturals, un sòl Nord Americà consumeix igual que cinquanta Haitians, clar que l’estadística no te 
amb compte veïns de Barris pobres com a Harlem. Que passaria si tot el sud pogués devorar el món 
amb tota la voracitat de la gent del Nord? .

El precari equilibri del món roda el límit del abisme, es necessari la misèria de molts per a que 
sigui possible la malversació d’uns pocs, i per evitar que cap es passi de la ratlla, el sistema multiplica 
l’armament de guerra, incapaç d’acabar amb la pobresa vol acabar amb els pobres, i la nostra cultura 
militaritzada Beneeix la violència del poder.

El American Way Of Live fundad en el privilegi del  desfet,  soles pot ser practicat  per les 
minories dominants als països dominats, la seva implantació significaria el suïcidi de tota l’ humanitat. 
A dia de hui no es treballa per a viure, es viu per a treballar, uns treballen cada volta mes perquè 
necessiten més de lo que consumeixen i altres per a seguir consumint més de lo que necessiten però... 
la riquesa condueix a la Llibertat?, o multiplica la por a la Llibertat?. La trampa consisteix en qui més 
té,  més vol,  el  model de vida que s’imposa a escala Universal,  converteix al  temps en un recurs 
econòmic cada cop més car i les persones es converteixen en  esclaus de les coses i treballen a les 
seves  ordres.  Sols  es  prou  el  sentit  comú per  a  suposar  que  el  progrés  tecnològic,  multiplica  la 
productivitat i disminueix el temps de treball. El sentit comú no ha previst el pànic al temps lliure, ni 
les trampes del consum, ni el poder manipulador de la publicitat. A les fabriques automatitzades hi ha 
deu obrers on abans hi havia mil, però el progrés tecnològic genera desocupació en lloc d’ampliar els 
espais  de Llibertat,  la  Llibertat  de perdre el  temps:  La societat  de consum no autoritza  semblant 



desperdici. La petita pantalla ens ofereix l’afan de propietat, el frenesí de consum, la citació de la 
competència i l’ ansietat de l’èxit, no es conta per exemple que als Estats Units es venen la meitat de 
drogues, tranquil·litzants que es venen del planeta.

La societat de consum obliga a la gent a consumir, mentre la televisió imparteix cursos de 
violència  a  Lletrats  i  analfabets,  encara  que 
cada  dia  exhibeix  la  festa  del  consum i  l’art 
d’obrir-se  pas  a  tirs.  La  realitat  imita  a  la 
Televisió,  la  violència  de  carrer  es  la 
continuació  de la  Televisió  per  altres  mitjans. 
Els drets humans de molta gent pobra es robar o 
morir.  La  vida  acaba  aviat,  consumida  per  la 
heroïna i altres drogues per enganyar la fam , el 
fred, la soledat, etc. O simplement acaba quan 
una bala o navalla la talla en sec. 

Caminar  per  moltes  ciutats  s’està 
convertint en una activitat d’alt risc, quedar-se a 
casa també. La ciutat es com una gran presó qui 
no està pres per la necessitat està pres per la por, 
qui te alguna cosa viva amb la amenaça d’un 
pròxim  assalt,  qui  te  molt  viu  tancat  en 
fortaleses de seguretat, els conjunts residencials 
són  càstigs  feudals  de  l’era  electrònica  amb 
reixes elevades, muralles, i guàrdies armats. 

L’estat es policial en l’època d’economia de mercat, els humans sobrants, s’eliminen per la fam 
o el tir. L’educació pertany als qui poden comprar-la, la repressió contra qui no pot comprar-la. Segons 
el New York Times entre Gener i Octubre de 1990 la policia assassina a més de 40 xiquets a la ciutat 
de Guatemala, tots eren mendicants, segons Amnistia Nacional en 1989 foren executats 457 xiquets al 
Brasil pels esquadrons de la mort i d’altres forces paramilitars. 

Aquestos crims no es fan on el capitalisme falta (zones endarrerides, rurals etc.) sinó en grans 
ciutats on l’ injustícia social creix tant com el creixement de l’economia. Als països on no hi ha pena 
de mort, s’aplica un altre càstig en defensa de la propietat privada i els fabricants d’opinió solen fer 
apologia del crim. A mitjans de 1990 la ciutat de Buenos Aires, un Enginyer matà a tirs a dos Joves 
Lladres que li van robar el radiocasset del cotxe, els mitjans de comunicació més influents van dir “yo 
hubiera echo lo mismo”  Brazil 1986 Afanasio Hazadii va ser un dels diputats més votats del Brazil, la 
seva popularitat  venia del seu programa de radio que defenia a crits  als  esquadrons de la  mort i 
predicava la tortura i l’extermini dels delinqüents.

Aquesta civilització de capitalisme salvatge, el dret de propietat es més important que el dret 
de la vida. Les Lleis que van absoldre el terrorisme d’Estat exercit per dictadures militars de 3 països 
del sud (Uruguay, Xile i Argentina) perdonaren el assassinat i la tortura però no perdonaren els delits 
contra  la  propietat,  els  ajustos  econòmics  dels  governs  afecten quasi  sempre a  sanitat  i  educació 
mentre les guerres d’ara es venen com a pantalles de vídeo joc. La economia de saló no veu als 
famolencs ni a la terra arrasada. 

Les armes de control remot maten sense remordiments, la tecnocràcia internacional imposa al 
tercer món els seus programes de desenvolupament i plans d’ajuda també des de fora i des de lluny, 
des de la caiguda de l’ Est, la coartada està servida, L’Est era pitjor, però... Era pitjor o simplement 
diferent?  A l’ Oest:  el  sacrifici   de  la  justícia  en  nom de  la  Llibertat  en  els  altars  de  la  deessa 
productivitat.  A l’est:  El  sacrifici  de la  Llibertat  en nom de la Justícia en els  altars  de la Deessa 
productivitat.



BYE BYE BÈLGICA, CARTA BLANCABYE BYE BÈLGICA, CARTA BLANCA
Aquesta carta  va ser escrita per un immigrant  que,  després de setze anys,  va tindre que 

abandonar Bèlgica.  Un curt,  anomenat 'Bye Bye Belgium',  està basat en aquesta carta i va ser 
projectat en les Jornades Antiracista que va organitzar la Colla el Campanà de Crevillent fa uns 
mesos: 

“Vaig vindre a Bèlgica per un cicle d’estudis de tres anys i em vaig quedar 
setze,  sí,  setze  anys,  estudies  acabats,  altres  començats...engranatge 
ultraclàssic: t’estime, ens estimem i m’estimes. Estem fets l’un per a l’ altre per 
a tota la vida. Fem fills, ja no et vull, ens separem.... I ahi ens vam quedar, 
-plantados al acecho- que fer? Tornar a la meva terra? I el xiquet? Raptar-lo? 
Separar-se d’ell? Bloquejat,  paralitzat  atrapat!  Esperar,  ja  vorem Inch Allah. 
L’any que bé a Tunísia. Jerusalem. 

Setze anys: Octubre 1966-Octubre 1982 Quants records! Puc dir que em va 
donar  temps  a  viure  un  poc  de  tot,  vaig  flitejar  amb  totes  les  institucions 
belgues excepte dos: El mandat polític ( i por causa) i la presó, per lo demès 
vaig  passar  pel  col·legi,  l’hospital,  la  família,  la  parella,  l’administració,  el 
matrimoni, l’atur, el treball, fiscalia. Vaig anar a cases en festa i a cases en 
llàgrimes, vaig penetrar en els vostres llocs més íntims, compartia alguns dels 

nostres moments més secrets... i crec que al temps, vaig a prendre tant a estimar-vos com a odiar-vos. 
Entre vosaltres no em sent ni més ni menys estranger que Pierre el meu amic belga.

No vull explicar a que es deu la meva belgitut perquè mal que pese a alguns em sento blega: durant 
setze anys, amb la ràbia al cor vaig tenir que resignar-me a patir  les vostres mirades: de vegades em 
jutjàveu, miràveu de reüll, consideràveu, examinàveu, inspeccionàveu i espiareu i em vau seguir fixa amb 
mi. De vegades es posaren sobre mirades discretes de tendresa, estima i comprensió i calorosa complicitat. 
Vaig sentir susurros al meu voltant, murmulls o rialles burlones, a voltes em dirigeixen paraules d’amor.

M’acolliren molt a menut amb els braços oberts, amb somriure ampli, de vegades em donaren amb 
la porta amb els braços i amb el temps vaig a aprendre a viure entre vosaltres en setze anys tinc temps de 
sobra per guanyar-me amistats i enemistats  amors feliços o infeliços. Progressivament Bèlgica va vindre a 
mi amb totes les seves  alegries angústies i  misèries,  eixa Bèlgica del  sud al  nord amb les seves tres 
comunitats, regions, les seves passions lingüístic comunitàries els seu cel tan baix, l’estimo. Vull per damunt 
de tot, els barris de Brussel·les on brillen els ulls dels xiquets més bonics del món: marroquins, ulls d’exiliats, 
habitats per tant d’amor i malicia, ulls dels belgues del demà. La meva Bèlgica es eixa de les profunditats 
democràtiques, la de la resistència, de tradicions obreres i riqueses culturals, la Bèlgica que vull es plural 
mestissa e impura.

Queda eixa altra cara, eixa que m’arracona al crim, que se crispa i es tanca, que fa els seus titulars 
plens de odi  a la  premsa,  assenyalant-nos com a chivos  expiatoris,  responsables de totes les vostres 
desgracies “si la cosa va mal ells tenen la culpa que tornen a la seva terra”.

Doncs bé senyors,  aquesta nit  podran dormir  contents,  no m’ho diran dos vegades,  me’n vaig, 
queden entre vostès en família, per a ser clars, que sàpiguen que serà molt difícil per altres estrangers, jo a 
pesar de tot soc un immigrant lleuger . Jove diplomat i privilegiat acabaré trobant una solució, no es el cas 
de centenars  o milers de famílies que es troben atrapades. Entre el mite del retorn o l’amarga realitat, 
paralitzades, obligades a quedar-se ací, a si! Escolaritzar els xiquets etc. Això es un poc de lo que tenia que 
dir-li  fins a la vista  Bèlgica meva, la  dels  treballadors,  la  de la  cultura,  la  rebel  i  insubmisa ,  feminista 
femenina, que la rebel·lió alçant-se profundament i de manera incurable les meves germanes d’exili  que 
abraço molt profundament.”

Fakhfakh Abdelfattah




