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Editorial

Han  passat  moltes  coses  des  que  vam 
treure l’últim Pedregar.  El  PP va guanyar 
les  eleccions  generals  (i  locals  i 
autonòmiques)  formant  una  tríada de 
poder  diabòlic  i  retallant  en  tots  els 
aspectes socials i laborals possibles. Està 
clar que, si  poguera, també retallaria uns 
quants caps de soca-rel.
A nivell  autonòmic,  la  cosa no pinta molt 
millor, Camps va ser declarat No Culpable 
per  un  jurat  popular...  NO  CULPABLE! 
Increïble, però no passa res, aquell mateix 
dia va jugar el Barça contra el Madrid en la 
copa del  rei  i  ningú més va  sentir  parlar 
sobre el Molt Honorable.
Finalment,  arribem  a  Crevillent,  i 
exceptuant  alguns  detallets  sense 
importància –com l’enderroc de la casa del 
poeta Macià Abela, el segon incendi de la 
Imperial,  i  el  seu  futur  enderroc,  o  unes 
quantes  multes  rondant  per  ahí–  tot 
segueix  igual...  el  consistori  treballant 
durament  per  la  defensa  del  nostre 
patrimoni.
I  la  Colla?  Doncs  últimament  s’ha  fet 
famoseta, entre la victòria dels contenidors 
de sant Pasqual o la declaració del poble 
com a lliure de transgènics, a més d’unes 
aparicions  estel·lars  en  TeleCrevillent,  la 
gent  ja  mos  reconeix  pel  carrer,  mos  fa 
fotografies...  serà  la  premsa  rossa  o  la 
secreta? O tot a l’hora?

En fi, el Pedregar que teniu a les vostres 
mans ha sortit per pura casualitat, i si van 
haver problemes per treure’l quan tocava! 
Però xe, aquí està, i no només un número 
sinó dos, i el segon totalment debades, per 
a que no us queixeu.
El primer tracta sobre la llengua del poble, 
eixa  manera  tan  característica  de  parlar. 
Amb tot, trobarem a faltar un article perdut 
en el multivers, sobre com xarrem; però els 
articles  que  van  sobreviure  són  de  molt 
bona  qualitat.  Esperem  que  el  patrimoni 
lingüístic  Crevillentí  no  es  quede  com  el 
patrimoni cultural, és a dir, enderrocat i mal 
cuidat.
El segon és un especial sobre la declaració 
del poble com a lliure de transgènics. Una 
mostra de tot el què vam fer per a declarar-
ho i un poc d’informació sobre el què són i 
fan els OMG.
Per cert, ans que se m’oblide, a La Coveta 
estem de reformes (i ja tenim aseo!!);  i un 
dia  de  cada  mes  fem  una  jornada  de 
convivència  per  millorar  l’espai.  Vos 
convideu i animeu a vindre!
Ja  per  acabar,  només  resta  dir  que 
esperem  us  agraden  estos  dos  nous 
números  del  Pedregar,  que  feu  difusió  i 
que  ens  deixeu  algun  comentari  al 
facebook o al bloc, sempre s’agraeixen!
Salut!!
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Cròniques

Xarrada sobre banca ètica: Projecte Fiare
En el marc de les XI Jornades Mediambientals que fent conjuntament amb els Amics de la  
Natura, l'Associació de Veïns i Veïnes de Catxapets i el Casal Jaume I, es va organitzar una 
xarrada sobre banca ètica. En aquest cas van vindre dos representants del projecte Fiare i  
ens van explicar el treball que estan fent. Estan intentant crec un nou banc que tinga en 
compte criteris ètics, socials i sostenibles a l'hora de donar préstecs i finançar empreses o 
projectes socials. Tot i que el banc encara no ha arribat al capital social mínim perquè puga 
ser inscrit en el banc d'Espanya, ja estan treballant aprofitant l'estructura del banc “Banca 
Popolare Ética” d'Itàlia per donar suport a projectes d'integració social,  comptant fins ara 
amb uns 100 projectes de treball finançats.

Marxa a la Font de la Gota
Cert dia de 2011, vam anar a una excursió organitzada junt a la gent del col·lectiu Margalló 
d'Elx, per anar a la font de la gota, un naixement d'aigua situat en un barranc del camí vell de 
Crevillent. Ens va agradar perquè a banda de conèixer a gent nova d'altres col·lectius, vam 
anar a un lloc desconegut per nosaltres. El camí va ser a través d'un barranc humitós i 
pedregós on vam gaudir del amplis coneixements sobre fauna i flora autòctona, així com la 
història d'Elx del segle XX contada pel guia Rubén. De sobte, quan començava a haver-hi  
més vegetació i ens ho estàvem passant millor, vam veure la barbaritat que han fet les obres  
del l'ave, que per on passa tot ho destrossa. Desprès de passar eixe lloc dessolat, vam 
seguir  pel  barranc on cada cop hi  havia més vegetació i  vam decidir  parar  per  fer  una 
esmorzada  en  la  qual  vam  tindre  un  conversa  molt  agradable  sobre  els  problemes  de 
l'univers. Més tard, vam tindre malentesos a l'hora d'agafar el camí correcte, i alguns van 
acabar pujant i baixant penyes com a cabres, desprès d'algun que altre error vam trobar a la 
fi a la font de la gota, on existeix la llegenda de que si toques l'aigua, algun dia hi tornes. La  
marxa finalment va durar unes 5 hores.

Marxa a la resclosa de Pavia
Escolteu, xiquets, he de contar-vos una història:

Hi havia una vegada una terra inexplorada on hi havia 
un molí de llegendari, que estava molt lluny i molt a dins 
en la serra d'Elx. Hi havia també un antic riu que duia 
aigua neta i clara. Amb el pas del temps, aquest riu es 
va  veure  embrutat  per  la  mà  de  l'home,  que  li  va 
començar a llençar restes de marbres i a agafar-li l'aigua 
per regar. Així, quan el riu passava per Elx, ja duia més 
contaminants que no pas aigua. Dit tot això, hi havia un 
dia en que un grup de valents van decidir fer una marxa 
per  veure  els  llocs  agradables  i  bonics  que  encara 
romanien  en  aquesta  terra  inexplorada.  És  aquesta 
aventura que es narra en aquest relat.

Tot  va  començar  quan  un  vell  savi,  coneixedor  de 
tradicions i arrels, va anar al cau dels nostres herois de 
la colla ecologista i  els va parlar dels vells paratges i 
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terres on existien gegants de 4 ulls, terribles cavernes i un salt d'aigua màgic que amagava 
les portes d'un nou món.

Davant d'aquesta perspectiva tan atractiva, els herois de la colla ecologista no van poder 
sinó anar-hi,  amb l'objectiu de trobar el  llegendari  molí  màgic de Pavia,  que desava els  
secrets dels antics habitants dels erms.

Tan atractiva era de fet aquesta aventura, que el nombre d'herois que hi participaren excedia 
l'habitual, arribant fins als 6, que acompanyats pel vell savi, els seus acòlits i un gos guia 
s'endinsaren en aquell món fantàstic.

Que us diré? Passaren per tot tipus de paranys! Al poc de començar es van trobar amb el 
salt d'aigua del que parlava el vell savi, on van admirar la força del primer element de la  
natura, l'aigua, traspuava amb força cap a la seua destinació.

Poc  desprès,  els  nostres  herois  hagueren  de  superar  els  perills  inesperats  d'una  lloma 
esllavissada des de la qual es podien veure els 3 bubos on visqueren els habitants dels 
erms. Aquest parany per poc no no acaba amb el nostre grup d'herois, quan es van veure 
dividits tractant de superar una antiga construcció de canalització d'aigua (màgica) i un grup 
d'ells no va tindre cap més remei que endinsar-se en una terrible caverna on els homes,  
despullats  de  tot  suport,  hagueren  d'enfrontar-se  al  pitjor  dels  perills,  la  foscor  que  els  
deixava a soles amb sí mateixos i les seues pors.

Hagueren dues baixes en l'aventura: una parella va desaparèixer de sobte un ningú no els 
trobava.  Els  nostres  herois  van  haver  d'assumir  la  pèrdua,  i  s'encomanaren  al  segon 
element:  la  terra.  En  terra  segueren  a 
reposar i agafar forces per, amb un nus en la 
gola,  continuar  cap  als  secrets  dels  vells 
habitants.

Més endavant els esperaven hores i hores de 
caminar pels erms, pels barrancs i pendents. 
I he de dir que estaven avisats pel vell savi 
de que més endavant els esperava el gegant 
de 4 ulls. Aquest gegant feia servir el tercer 
element,  el  vent,  per  fer  un  soroll  que  es 
podria perdre en la memòria mil·lenària. Però 
els  nostres  herois  no  havien  perdut  dos 
companys  ni  havien  recorregut  quilòmetres 
per tornar-se'n amb la cua entre les potes per 
una amenaça incerta. Tal era la seua valentia.

Ben cert és que el trobaren, i no us diré aquí què és el que va passar desprès. I no us ho 
diré perquè em va vèncer la por i vaig pegar a fugir, ho he de confessar. Només diré que,  
quan em vaig trobar en un lloc segur, vaig mirar cap enrere i vaig veure els erms arrasats pel  
quart  element:  el  foc.  Aquells  cossos  abrasats  cridaven  anguniosament  i  els  seus  crits 
encara se senten cada 13 de febrer.

Dels nostres herois de la colla ecologista, no he tornat a saber-ne res.

Marxeta per la serra del poble
Un dia qualsevol  de l'hivern de 2011, havíem quedat  a la biblioteca nacional  de l'Imperi  
Crevillentí de Caesar Augustia per anar a fer un marxeta i veure les variants paisatgístiques 
de la nostra serra. Després d'estar esperant una estona mentre la gent hi anava apareixent,  
vam marxa cap als pontets, on ens vam reunir amb la gent d'Elx. Ens van tirar direcció al  
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Flare on vam continuar pel Romeral, cal dir que allí hi vèiem el primer contrast de la serra de 
Crevillent, i anàvem comentant el paisatge d'unes llomes arbustives i semi-desèrtiques, on,  
algú amb gran encert, li deia el “petit far-west”. Conforme anàvem passant el Romeral, ens 
venia un aire de cara que ens va fer ajupir el cap com a cabussots. Vam seguir amb valentia  
endavant fins que va començar a arruixar un poc de pluja, però no ens vam acoquinar i així  
vam passar  cap  a  la  part  del  darrere  del  Puntal,  on  vam constatar  i  vam comparar  la 
vegetació existent més humida i més boscosa on hi havien espècies més pròpies de serres  
de més alta muntanya. Vam esmorzar on estava el recordatori de la mort del guarda Elias, 
horrorosament  assassinat  al  segle  XIX:  una  inscripció  gravada  en  pedra  que  seria 
convenient restaurar. Desprès vam enfilar cap a la Casa del Tio Mariano on vam donar una 
volta per eixos contorns tan atraients per a la vista. Vam parar a dinar en unes antigues 
coves de cabrers, on pareixia que ja amainava la pluja i el vent. Cap a la vesprada vam pujar 
al cim de la Vella, mentre que altres es van quedar esperant pel camí que anava a la Vall  
dels Pins. Quan ens vam reunir tots: oh sorpresa! Vam veure un ramat d'ovelles amb cries i 
tot. Vam tirar per la senda dolça cap a la costera del cigarró i allí vam arribar al Pi de l'Alivi,  
on més d'un necessitava descansar i vam esperar una estona per recobrar forces. Desprès 
el camí ja era costera cap a baix i vam arribar al poble contents i cansats. La gent que no  
coneixia la zona es va quedar meravellada i ens va dir que quan repetiríem l'experiència.

Visita al Racó del Xoli
Com que la marxa per la serra de Crevillent no ens va semblar prou dura, vam decidir fer un 
recorregut que fóra una mica més vertical, I ens vam anar... al Racó del Xoli,. La gent que ja 
hi havia anat ens explicava la bona serra que hi ha per la zona de Petrer, perquè nosaltres  
ens pensàvem que fora de Crevillent no hi havia res tan bonic, i vam constatar que sí hi  
havia i a més estàvem equivocats perquè hi havia inclús vida fora del poble. Vam aparcar els 
vehicles en un parc de muntanya proper a un bar de muntanya molt ben situat, i vam anar  
cap al Racó del Xoli, en un recorregut llarg i  amb molts desnivells i amb barrancs amb fils 
d'aigua inclosos. Desprès vam anar cap a la Cilla del Cit, on el grup es va dividir i uns ens  
van dirigir cap al cim altres es van tornar. Nosaltres vam anar amb el grup que va pujar al 
cim, en una senda d'antiga construcció sobre pedres i marges que envoltava la muntanya i 
anava  pujant  suaument  deixant-nos  unes  vistes  molt  boniques.  Conforme pujàvem vam 
constatar la riquesa florística composta per carrasques, brucs, aladerns, romanís i més flora 
mediterrània, fins que al final vam arribar al  cim i  des d'allí  es veien les serres que ens 
envoltàvem des de la de Crevillent fins Alcoi, inclòs el Maigmó, el Cabeçó d'or, l'Alcallat i les 
serres llunyanes de Villena. Ens vam cruspir un àpat al cim de la muntanya amb coberts 
improvisats i vam agafar el camí de tornada. Una mica torrats ens vam prendre un refresc en 
el bar de muntanya i vam tornar cap al poble.

Xerrada i Marxa per les xosses
Dintre de les nostres activitats de coneixement i preservació del nostre patrimoni cultural, va 
tindre lloc a La Coveta i a la nostra Serra un parell d'activitats relacionades sobre les Xosses 
de Crevillent.  Tot  va  vindre  arran  la  publicació  d'un  catàleg  sobre  les  xosses del  terme 
municipal publicat per Vicent Fuentes i Raül Polo; els quals feren una conferència i una visita  
guiada per les Xosses situades a les dues vores de la Rambla.

A la xerrada, realitzada a l'Ateneu Cultural La Coveta el passat  16 de desembre, Vicent i 
Raül ens van exposar la seua tasca de camp, a la cerca de totes les xosses de la localitat, el  
seu valor patrimonial i una explicació genèrica sobre aquestes.

Es tracta d'una arquitectura popular construïda en pedra seca (sense cap tipus d'argamassa) 
amb  una  falsa  volta  que  les  cobreix,  les  quals  tenien  l'ús  de  donar  alberg  davant  les 
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inclemències del temps a les diverses activitats tradicionals que s'hi realitzaven a la Serra de 
Crevillent: la transhumància, l'agricultura i la pedreria.

Uns mesos més tard, i tal com vam quedar 
a la  xerrada, el  25 de març vam fer una 
marxa guiada per la Serra del poble, amb 
els  nostres  conferenciants,  per  vore  les 
xosses  més  significatives  d'ella.  Sense 
moure'ns  d'un  espai  massa  gran,  a  les 
dues  vores  de  la  Rambla  a  l'altura  del 
Cantal  de  Mateu,  vam  pujar  cap  a  les 
Canteres  i,  després,  cap  al  collat  de  la 
Penya  Negra  i  el  Castellà  Colorat  veient 
unes quinze xosses. Es tracta de la major 
concentració d'aquestes en tota la Serra.

Totes  dues  activitats  van  tindre  una  gran 
acceptació d'assistència, confirmant que la gent del nostre poble està interessada pel nostre 
patrimoni cultural (encara que no ho parega). Finalment, voldríem agrair a Vicent i Raül la 
seua bona disposició per realitzar dues activitats amb nosaltres, i per la donació del seu llibre 
sobre les Xosses de Crevillent per a la biblioteca de La Coveta.

Taller de cervesa artesana
El passat 10 de març, es va dur a terme a l'Ateneu Cultural La Coveta el I Taller d'elaboració 
de cervesa artesana. Després de molts preparatius, el taller va ser tot un èxit, sobrepassant 
el nombre màxim d'inscripcions, al qual va assistir gent del poble, així com de les poblacions 
veïnes d'Elx, Almoradí, Alacant o Mutxamel, entre d'altres.

La jornada va començar de bon matí fins a la 
vesprada i, durant tot el dia, els mestres cervesers 
encarregats de dur a terme el taller, ens van anar 
exposant, alhora que el procés d'elaboració avançava, 
els tipus de cervesa que hi ha i les diferents maneres 
de preparar-les.

Una de les coses més interessants del taller, a més de 
la producció i l'autonomia d'elaborar la teua pròpia 
cervesa, és que els materials emprats són objectes 
quotidians que s'hi poden trobar en qualsevol casa: 
neveres de platja, olles a pressió, recipients de vidre...

A més d'això, en els temps morts d'ebullició, es van 
realitzar diverses activitats per a fer amena l'espera. A 
comig matí va tindre lloc una cata de cervesa 
artesana (roja i negra), després vam fer un dinar de 
convivència entre tots els assistens i també vam posar 
un documental sobre la història de la cervesa.

Al llarg del dia, totes les persones van participar prou 
activament i van ixir ben satisfets sobre el transcurs 
del taller. Ara mentre la cervesa acaba de macerar i, 
en estar llesta, es farà un sopar popular a La Coveta 

entre tota la gent del taller (i qui vulga apuntar-se) per a fer una cata de la nostra cervesa.
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Calçotada popular

Amb motiu de les Jornades Ambientals que 
realitzem  tots  els  anys,  els  col·lectius 
implicats  (la  Colla  el  Campanà,  el  Casal 
Jaume I, els Amics de la Natura i l'Associació 
de  Veïns  de  la  Partida  de  Catxapets)  vam 
organitzar una calçotada popular a l'Ateneu 
Cultural La Coveta per patrocinar-les.

Així,  el  dia  18 de febrer,  una setantena de 
persones ens vam ajuntar a La Coveta per 
menjar este tradicional plat de les terres de 
l'Ebre i també migues (de carn i vegetarines) 
i gatxamiga, un plat típic de Crevillent.

Amb tot ben disposat i a preus populars, la 
gent (vinguda de tota la comarca) va gaudir 
d'una jornada de convivència en la que el bon menjar i la convivència no van faltar.

Activament

Es mouen els contenidors de Sant Pasqual!
Desprès  de  més  d'un  any  de 
constants denúncies i  lluites per 
part  de  veïns  i  col·lectius  de 
Crevillent, entre ells la Colla, per 
obligar  a  l'Ajuntament  a  fer-se 
càrrec  del  desplaçament  dels 
contenidors del Canastell, i de la 
regeneració  de  la  zona 
degradada  per  la  presència  de 
brossa  durant  anys;  finalment 
l'Ajuntament  va  cedir  i  va 
començar  les  obres  en  l'antic 
dipòsit  de  vehicles  per  acollir  el 
nou femer.

Durant tot aquest temps, l’Ajuntament ho ha negat tot, afirmant que no hi havia cap ordre de 
Conselleria i,  alhora, desobeint-la deliberadament. A més, ha titllat de mentiders front els 
mitjans a tots  els denunciants.  Davant  dels continus bloquejos del  consistori,  la Colla El 
Campanà va iniciar una campanya de sensibilització i recollida de signatures per pressionar-
lo.

Malgrat aquest calvari, la Colla es complau de que l’Ajuntament haja cedit a les pressions i  
s’haja  decidit  a  moure  els  contenidors  a  l’antic  dipòsit.  A més,  les  associacions i  veïns 
implicats van ser convidats a la reforestació de l'indret degradat, i a la seua regeneració. La  
qual cosa ens congratula, tot i que finalment s'ha hagut de fer per part de veïns i voluntaris.

No obstant això, cal destacar que l’Ajuntament ha desaprofitat l’ocasió d’adequar el dipòsit 
per a crear-hi un punt verd amb contenidors per a electrodomèstics i mobles que cobrisquen 
la demanda que hi ha a eixa zona.
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Neteja i rehabilitació de la Cova des Porrues
La Colla va començar el 2012 iniciant un nou projecte de neteja i rehabilitació d’una de les 
múltiples coves que s’hi poden trobar a la Serra. En aquest cas es tracta de la cova del Tio 
Culebra,  situada darrere del  pantà,  molt  a  prop de les colles Porrues,  a  una mitja  hora 
caminant des del poble.

Durant anys, aquesta cova s’ha estat utilitzant 
com  a  lloc  d’esplai  i  refugi  per  als 
excursionistes  o  vianants  que  pogueren 
passar a prop. Estava ben arreglada i neta, i 
disposava d’una fornala i  un pou on tothom 
es  podia  abastir  d’aigua  de  pluja.  A  més, 
l’interior  estava  completament  moblat,  amb 
lleixes,  cadires,  una  taula  i  una  petita 
habitació lateral amb una finestra que donava 
a l’exterior. Completava el conjunt un bancal 
frontal  amb  uns  banquets  de  pedra  que 
servien per fer una picadeta a l’aire lliure.

Amb el pas del temps, tot el conjunt s’ha anat 
fent  malbé pel  mal  ús i  l’egoisme de molta 

gent que ha utilitzat la cova però no s’ha molestat en netejar-la i deixar-la com estava. De 
manera que, a la nostra arribada, ens hem trobat que l’interior estava ple de llaunes de 
refrescos,  botelles  de  cervesa,  matalassos  i  terra;  la  fornala  s’havia  ensorrat  de  forma 
irrecuperable, el pou estava fins a dalt de ronya de tot tipus, el pocs mobles que quedaven a 
l’interior  s’havien llançat  a  perdre,  el  bancal  frontal  s’havia abandonat  tenia una enorme 
quantitat de llaunes de refrescos o conserves, ampolles de vidre i altres residus que ha anat  
llençant molta de la gent que feia ús de la cova. A pocs metres de la porta, en el bancal, algú 
havia fet un clot i havia soterrat una bona quantitat de brossa d’aquest tipus. A més, tot el  
conjunt es va cremar en un incendi que va deixar la cova definitivament inhabitable i no apta 
per al seu ús com a lloc d’esplai.

Amb  la  intenció  de  treballar  per  a  que  esta 
cova es puga utilitzar de nou com a refugi i lloc 
d’esplai, ens hem proposat organitzar jornades 
de treball per realitzar les tasques necessàries 
per  rehabilitar  l’indret.  La primera jornada de 
treball va ser el passat 29 de gener, quan ens 
vam  desplaçar  unes  6  persones  cap  a  esta 
zona per fer una neteja general de la cova i els 
seus voltants.

Els treballs realitzats en esta primera jornada 
han  consistit  en  la  neteja  de  l’interior, 
l’extracció de tota la terra que hi havia al fons 
de la cova, la recollida de brossa del bancal i 
l’entorn  i  finalment,  la  plantació  d’arbres  i 
arbustos a prop de la cova.

Ha estat una jornada molt productiva en la que s’han recollit més de deu sacs de brossa,  
s’ha netejat completament el clot ple de ronya que hi havia al bancal i s’han plantat uns 15 
plantons, entre coscolls, pins, garrofers, llentiscles i efedra.
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Diglòssia

Què és la diglòssia?
El terme va ser encunyat per primer cop pel lingüista grec  Ioannis Psycharis, i utilitzat pel 
també  lingüista William Marçais per a descriure la particular situació de bilingüisme que es 
donava als països àrabs. Va ser, però,  Charles Ferguson qui li va donar el significat pel qual  
es coneguda actualment aquesta paraula: la diglòssia descriu una situació de bilingüisme en 
la qual les dues llengües distintes s'utilitzen per a propòsits distints, no podent barrejar-se en 
cap moment.

Ferguson va classificar les dues llengües amb les categories “H” (de “High”, alt en anglès) i  
“L” (de “Low”, de l'anglès, baix). En una situació de diglòssia, la llengua “H” té un prestigi alt, i 
“L” té un prestigi baix. Segons Ferguson, les llengües “H” i “L” són properes entre sí.

Característiques de la diglòssia:

– La llengua “H” és escrita i “L” només parlada.
– La llengua “H” només s'utilitza en situacions formals i en canvi la llengua “L” només 

s'utilitza en situacions informals.
– Si un parlant d' “L” la utilitza en un entorn reservat per a “H”, es genera un conflicte.
– La llengua “H” és un medi per a l'ascens social.

Pel  que  fa  al  poble  de  Crevillent,  aquí 
també  s'utilitza  el  valencià  de  forma 
informal o folklòrica,  també hi  ha molta 
gent que, tot i parlar valencià, es passa 
al  castellà  quan  ha  d'escriure  i, 
malauradament, tenim la idea de que el 
castellà  és  una  llengua  més  “fina”  i 
seriosa  que  la  nostra.  En  aquest 
pensament hi ha implícita la idea de que 
nosaltres  mateixos  som  menys  fins  i 
seriosos  que  els  qui  parlen  castellà,  i 
aquest és un fet del que hem de ser-ne 
ben conscients, ja que és molt perillós.

Tanmateix, hi ha una diferència entre la 
diglòssia  d'en  Ferguson  i  la  del  País 
Valencià, i  és la següent: en els països 
àrabs aquesta situació havia esdevingut 
estable  durant  segles,  ja  que  tota  la 
població  era  bilingüe i  per  tant,  tothom 
parlava la llengua “L” en casa i la llengua 
“H” en els temples i les cerimònies. No 
obstant,  al  País  Valencià  només  és 
bilingüe  aproximadament  el  30%  de  la 
població,  la  resta  parla  de  forma 
exclusiva el castellà, per tant, com que la 
diglòssia és una situació de bilingüisme, 
només  la  patim  els  valencianoparlants, 
en el que s'ha convertit en una mena d'auto-boicot
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contra la nostra pròpia llengua, generant una situació en la qual el castellà es manté o suma, 
però mai descendeix,  i  el valencià just al contrari,  es manté o davalla, però mai guanya  
parlants.

Podem saber quina és realment la situació del valencià al poble?

No tenim cap estudi sobre el nivell  d'ús i coneixement del valencià en el cas concret de  
Crevillent, el més semblant que tenim és l'última enquesta de la Generalitat Valenciana de 
l'any 2010, que situa al nivell del 35% de valencianoparlants en la “zona d'Alacant” la qual  
està integrada per les comarques del Vinalopó, l'Alacantí i la Marina Baixa.

D'altra banda, afirma la Viquipèdia, basant-se en el Llibre blanc de l’ús del valencià1:

“a les quatre habilitats lingüístiques es verifica un estancament en el percentatge 
de població que és capaç d'entendre el valencià, una disminució en 7 punts de la 
població competent per a parlar-lo i un increment notable de la que pot llegir-lo i 
escriure’l (en 19 punts i 17 punts respectivament).

Quant a l’ús de la llengua el percentatge de població que usa el valencià ha baixat 
15 punts o més en tots els àmbits d’ús.”

Finalment, podem obtindre un altre punt de vista observant aquesta classificació que va fer 
la UNESCO sobre les llengües en perill:

On ens situaries tu?

Més informació:

Atle  s   de  les  llengües  en  perill  de  la  Unesco:   http://www.unesco.org/culture/languages-
atlas/index.php?hl=en&page=atlasmap

1- Llibre blanc de l’ús del valencià, Publicacions de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, 2005
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Topònims Crevillentins

Classificació i explicació de topònims crevillentins segons el 
mecanisme utilitzat per a la seua creació

1.- Aproximació cognitiva de què participa el subjecte

Un dels mecanismes més utilitzats per a donar nom als llocs és fixar-s'hi en la forma, el color  
o  altres  aspectes  sensorials  i,  després,  projectar-hi  algun  element  de  la  realitat  que  ja 
coneixem. Ens expliquem: veiem una pedra gran (o un turó petit, depén de com es veja), ens 
recorda a un “frare” i  comencem a anomenar-lo així.  Aquesta és la categoria,  doncs, on 
entren  tots  aquells  topònims formats  per  metàfora:  entre  el  referent  (la  realitat  en si,  la  
pedra/turó) i el significat del mot que li atorguem (el frare) hi ha una relació de semblança.

Ara bé, en cap moment ens podria haver recordat a un frare si no n'haguérem vist mai cap,  
evidentment. Però ens atrevim a afirmar, a més, que a la persona que li va posar per primera 
vegada el nom no li podria haver recordat mai a un frare si no en veiera tots els dies. És per  
això que diem que els parlants projecten la seua enciclopèdia cultural, la seua vida diària, 
allò que tenen més a l'abast. La religió és un dels motius més recurrents que trobarem en 
tota  la  toponímia,  no  només de  Crevillent  sinó  de  tot  el  País  Valencià  en  general.  Per  
exemple, podem trobar un pic anomenat el Campanar per la seua forma que recorda a la 
torre d'una església.

Un altre dels motius més recurrents a l'hora de crear metàfores, potser el més utilitzat, és el 
cos humà. La raó per la qual hi ha tantes metàfores amb parts del cos és ben senzilla: és un 
referent compartit per tots els éssers humans. D'aquesta manera, a Crevillent podem trobar  
els topònims de la cova i els recers de la Parpalla (variant occidental de “parpella”, segons el  
DCVB), una metàfora molt òbvia per a referir-se a cavitats en la roca. També podem trobar el  
topònim castellà “la Garganta”, referit a una carretera que travessa una vall estreta i plena de 
corbes.

A banda d'aquestos, podem trobar altres topònims que fan referència a objectes tradicionals 
(és clar, mai no trobarem la “serra de l'iPod” o el “camí dels Auriculars”). Per exemple, al  
nostre  poble  tenim  la  Forca  i  el  Canastell.  Per  un  altre  costat,  podem  trobar-nos  amb 
metàfores menys comunes. Per exemple, la Penya-i-cendra: aquest topònim, escrit així per 
tal de reflectir la parla habitual de Crevillent (preposició “de” transformada en el fonema /i/),  
compara el color de la penya amb el de la cendra a causa del seu color gris. Una altra de les 
metàfores més cridaneres (a banda de ser un dels passatges més bonics de la serra de  
Crevillent) és la que s'esdevé en el Pouet de la Mel, on es compara l'aigua del pou amb la  
mel.

El cas més significatiu pel que fa al bagatge cultural que reflecteixen els topònims el trobem 
amb el  topònim “el  Cap del  Goril·la”,  topònim amb què hem conegut sempre (nosaltres,  
insistim)  una  penya  que,  realment,  semblava  la  cara  d'un  simi.  No  obstant  això,  ens 
semblava estrany que aquest topònim fóra el tradicional, ja que un referent com el “goril·la”  
no podia tenir més de 50 anys d'antiguitat. I efectivament, si fem la consulta a persones 
d'una certa edat, el topònim era abans “el cantal de Mateu”, però va patir un canvi de nom i  
va ser reinterpretat, amb la qual cosa es van projectar sobre la penya els referents culturals 
moderns. Qui sap com s'hauria dit ara mateix el cantal de Mateu si no haguera existit King 
Kong?
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2.- Posició relativa del subjecte

Ací s'inclouen aquells topònims en què la posició dels parlants ha influït sobre la manera de 
denominar el topònim. Els casos prototípics els formarien aquells topònims que inclouen en 
la seua estructur una de les anomenades preposicions intransitives de lloc (adverbis segons 
la gramàtica tradicional). Per exemple, al terme de Crevillent podem trobar-nos amb el Molí 
de Baix: què significa “baix”? El significat d'aquesta preposició depén del parlant. És evident  
que si els parlants que primerament van donar nom al molí hagueren viscut en una altra  
posició, potser ara s'anomenaria el Molí de Dalt. 

Podríem incloure ací casos, menys prototípics, en què un lloc s'anomena d'una manera o 
d'una altra depenent dels parlars. En aquest sentit, podríem destacar la Punxosa, forma amb 
què els  mariners  de  Santa Pola coneixen el  nostre Picatxo.  D'altra  banda,  si  atenem a 
l'origen del  topònim “el  Raval”,  trobarem que aquesta forma s'utilitzava per  designar  els 
barris que quedaven a fora dels murs del castell. Amb el pas del temps, però, el poble de 
Crevillent ha anat creixent i, entre d'altres coses, s'han enderrocat les muralles. Així doncs, el  
topònim ja no té raó de ser, però continua essent vàlid per a designar aquesta zona urbana.

3.- Relació històrica del subjecte amb el medi

En aquesta  tercera  categoria  hem d'incloure  aquells  topònims formats  quan es  destaca 
l'activitat que ha realitzat l'ésser humà en aquell indret. Aquesta mena de noms de lloc són 
molt interessants des del punt de vista antropològic, ja que ens poden oferir informació sobre 
la manera de viure de societats molt anteriors a la nostra. El mecanisme mitjançant el qual 
es generen aquestos topònims és, clarament, una metonímia (la part pel tot, l'ús del lloc pel  
lloc).

A Crevillent podem destacar,  per exemple, l'Algepser,  un edifici  (hui abandonat)  de camí 
l'ermita de sant Pasqual on es venia aquest material utilitzat en la construcció. També trobem 
hui dia el topònim urbà “la Morquera” (morca: “solatge de l'oli”, DCVB), que fa referència a un 
antic edifici que en realitat era una almàssera.

Altres dos casos més il·lustres són “el Salitre” i “la Palaia”. El primer fa referència, segons 
Josep Menargues, es tracta d'un lloc on es creava i s'emmagatzemava la pólvora a partir del 
“salitre” (nitrat de potassi).  A més  a més, cal tenir en compte que aquest magatzem de 
pólvora es trobava situat als afores de la localitat (ja que per seguretat no es permetia que 
n'hi hagueren massa apropats al nucli urbà), però, de nou a causa del creixement del poble, 
ha quedat  molt  cèntric.  L'altre  topònim, la  Palaia,  és una forma opaca que Maria  Jesús 
Navarro troba a l'Onomàsticon Cataloniae de Joan Coromines. En aquesta gran obra, el savi 
català ens aporta un poc de llum sobre l'etimologia del topònim, i apunta a una possible arrel 
mossàrab  (PLAGIA)  que  hauria  donat  en  el  nostre  parlar  “platja”.  A  més,  Coromines 
documenta el mot en altres llengües associat a paratges de l'interior que es caracteritzen per 
ser una esplanada. Podem imaginar que la Palaia ha sigut, durant la història, la platja sense 
mar on els crevillentins anaven a passar els diumenges assolellats.

Associacions amigues:
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4.- Organització del grup i paper del lloc en aquesta organització

Cano i Martines ja ens adverteixen en el seu article que aquestos topònims estan vinculats a 
una de les característiques de les societats més volàtils i variables: la manera d'organització.  
És a dir,  en aquesta categoria entren tots els mots que tenen alguna cosa a veure amb 
“l'organització social i política de cada grup humà al llarg de la història” (Cano i Martines, 
1998).

Ací cabria destacar el topònim el Realengo (normativitzat en català a “el Reialenc” per l'Atles 
toponímic valencià), que fa referència al dret de terra mitjançant el qual es governava aquest 
nucli de població. Si atenem al que diu Menargues, trobarem que la vila de Crevillent va  
perdre la seua qualitat de terra de reialenc a finals de segle XV, cosa que va provocar una 
reacció oposada de la majoria d'habitants de la vila. Altres, però, van decidir moure's a unes 
altres terres no massa allunyades de Crevillent que encara conservaven aquell antic dret  
territorial de reialenc, i d'ací el topònim.2

Unes altres formes que reflecteixen aquesta organització són els antrotopònims: topònims 
que contenen al seu interior un topònim i que normalment fa referència al propietari de la  
terra. Així, a Crevillent trobarem una gran quantitat de finques i terrenys anomenats amb 
antrotopònims de tota mena. Per exemple, trobarem topònims amb noms comuns (Canyada 
de Joana, Finca de la Llúcia,  Finca de Lucas, Finca de Mateu), topònims amb cognoms 
(Finca  dels  Nogueres)  topònims amb malnoms (Finca  de  l'Hortaner,  el  Cantalar  del  Tio 
Canta-les-deu, Finca dels Novelders), etc.

5.- Creences del grup

Ací entrem en un dels terrenys més interessants per a l'estudi  de la cultura d'un poble.  
Aquesta categoria està formada per topònims que reflecteixen d'alguna manera diverses 
creences,  mites i  religions que han passat  per un territori.  A vegades ens trobarem que 
aquestos topònims no tenen cap altra explicació possible que el mer reflex d'una ideologia  
dominant.  Ens expliquem:  per  exemple,  després de la  conquesta  de Jaume I,  els  nous 
governants es van afanyar a posar nous noms a molts dels llocs més emblemàtics; i ho van 
fer en sèrie, és a dir, donaven noms de personatges singulars de la història o la religió, quasi  
a l'atzar. D'altres, però, poden estar vinculades a  fenòmens de metàfores: pensem en les 
constel·lacions.  En  aquesta  categoria  inclourem  els  topònims  que  reflecteixen  les  dos 
religions que, més que substituir-se, van conviure l'una al costat de l'altra durant molt de  
temps.

El més habitual és trobar-nos amb hagiotopònims, és a dir, topònims que contenen un nom 
de  sant.  Així  trobem,  per  exemple,  el  Puig  i  el  barranc  de  sant  Gaietà,  a  més  d'altres 
paratges que reben el  seu nom a causa dels sants que adoren les seues ermites (sant  
Pasqual, per exemple).

Un cas especial és el de la serra de “Santjuri” (escrit “sant Juri” a l'Atles toponímic valencià). 
Si mirem què en diuen Navarro i Coromines (a través d'aquesta), veurem que tracten de 
relacionar aquest suposat “Juri” amb la forma “Jordi”. Coromines tracta d'identificar-lo amb 
les formes Sanjurjo castellana, Santurio en asturlleonés i sant Jory en llengua d'oc. Sembla 
un  poc  improbable  que  aquesta  relació  s'hi  puga  establir  (podria  provenir  d'una 
transparentització  antiga),  i  més  encara  si  tenim  en  compte  que  trobem  el  puntal  del  
Matamoros (també referit a sant Jordi, evidentment) molt a prop d'aquest sant Juri. Però no 
ens queda més remei, a falta d'hipòtesis més sòlides, que acceptar aquesta proposta.

2 - La història sembla a estones més extreta d'una llegenda (popular o inventada per algun erudit) que no pas 
de la realitat històrica. Siga com siga, el topònim segueix mantenint una relació amb aquest marc jurídic de 
terra.
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L'altra religió, amb què tenim més vincles dels que creiem, és la religió musulmana, que 
també feia servir aquest mecanisme de creació de topònims. Així, trobarem topònims referits 
a grans personatges de la política i la religió dels àrabs que governaren Crevillent fins el 
segle XIII i que hi estigueren fins el XVII. Com a exemples podem posar la serra del Raig 
(transparentització de la forma “Rais” provinent de l'àrab, 'Capità o governador sarraí', DCVB
),  o  l'Almoéixar:  forma de l'arrel  àrab  mubasir amb l'article fusionat,  amb el  significat  de 
'predicador', 'ambaixador'.

6.- Trets més destacats

I arribem a l'última categoria establida per Cano i Martines, que es caracteritza per ser un  
gran calaix  on  caben tots  aquells  topònims construïts  per  processos metonímics:  en  un 
principi, tracten de descriure un indret apuntant la vista cap a un tret en concret que siga 
fàcilment identificable per al poble.

Moltes vegades fan al·lusió a la vegetació d'un lloc:  l'alt  de les Moreres, la Garrofera, el 
Bosquet, el Palmeral, el Romeral, la Magranera, les Ortigues, les Parretes, l'Oliveret, la cova 
del  Llentiscle,  etc.  Ens  agradaria  destacar  com,  moltes  vegades,  són  necessaris  canvis 
morfològics (addició de sufixos diminutius) per tal de dotar el topònim d'un grau més alt de 
singularitat, per tal de diferenciar-lo de la resta del llenguatge comú. En d'altres, trobarem 
lèxic fossilitzat que ja no és viu en el parlar de Crevillent, com la costera de les Encarnelles  
(actualment “carxofes”).

Altres casos poden ser els que fan referència a la fauna que habita en aquestos indrets.  
També hi trobarem reflectit el parlar de Crevillent més tradicional i, de vegades, formes que  
ja no són vives: és el cas de “la ratlla del Bubo” ('òliba'), “la costera dels Dragons” o “els 
Catxapets” (cadells dels conills).

També pot ser una edificació singular allò que done nom als paratges: els Pontets, el Castell  
Vell, el Còssil (forma provinent de “cossi”, en un paratge on hi havien unes grans basses 
d'aigua semblants a cossis).  I  finalment,  quan ja els crevillentins no tenim més recursos 
imaginatius per a referir-nos als llocs, utilitzem formes que fan referència a un sentiment 
subjectiu  adherit  a  aqueix lloc  (el  Bonlloc,  l'Amplavida);  o  simplement  utilitzem adjectius 
senzills: el Castellar Colorat. 

Conclusions

Aquesta anàlisi  ens ha servit  per a apropar-nos al  pensament i  la manera de viure dels  
nostres avantpassats crevillentins, siguen de la raça o la religió que siguen: hi hem trobat 
reflectides  les  seues  creences,  les  seues  maneres  d'organitzar-se,  els  seus  referents 
culturals, les seues religions i la seua vida social. I, per damunt de tot açò, hem aprés a 
acceptar i  valorar aquesta herència que ens han deixat.  A cuidar-la com a patrimoni  i  a  
estimar-la.  Gràcies  a  aquest  treball  ens  sentim  responsables  de  tenir-ne  cura  i  de 
transmetre-la en el temps perquè aquest vincle que ha unit els crevillentins de tants segles 
no es perda en l'oblit.

Miquel Navarro Manchón

Associacions amigues:
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Els nostres amos
Els nostres amos ens han ensenyat que la llengua que parlem que no és seriosa, que no es 
pot fer servir per a parlar en públic, per a treballar, per a fer negocis i contractes, per a fer  
publicitat, per a que estiga en el carrer, en les grans superfícies, en les nostres factures; que 
és un entrebanc per al nostre progrés, que és una llengua de baixa qualificació, de pobres, 
de provincians, de gent de poble. 

Gràcies a ells hem après que difícilment la nostra llengua es pot fer servir per a la música i 
les arts, que no és acceptable per a escriure un llibre, cantar un cançó o escriure un poema. 
Els amos ens han ensenyat que hi ha llengües de sang blava.. 

També sabem que la nostra llengua no es pot utilitzar per a ensenyar ciències: la física, la 
psicologia,  las  matemàtiques,  la  medicina,  la  biologia...  tots  sabem  que  no  és  seriós 
transmetre les disciplines en la nostra llengua.

Els nostres amos ens han ensenyat que la omnipresència de la seua llengua fa que la nostra 
esdevinga un caprici innecessari, un luxe en temps de crisi, un privilegi que només tenim 
gràcies a la seua bondat. 

Tots estos prejudicis segueixen ben vius en la nostra societat. Els nostres amos ens han  
implantat molts hàbits: no parlar el valencià si hi ha el menor dubte, no llegir ni escriure en 
valencià, no escoltar música valenciana, posar als nostres fills noms en castellà, canviar de 
llengua per adreçar-se a ells... els nostres amos han fet un bon treball amb nosaltres.

Lluís Mas
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Mapa d'Espanya del 1854: Nosaltres som l'«Espanya Assimilada»



«El periòdic del poble» El títol de la ironia. Esta publicació que s'auto-anomena la veu de tots  
nosaltres, sembla que no contempla el possible fet de que aquí es parle altra cosa més que 
el castellà. De nou la “versió oficial” d'aquest poble, aquesta elevada imatge oficiosa de la  
nostra realitat com a poble torna a marginar la llengua pròpia, condemnat-la al  folklore i 
donant-li  qualitat  de  subalterna  respecte  a  la  llengua  culta,  la  que  ens  porten  de  fora. 
Aquesta  és  la  imatge  de  Crevillent  que  no  sols 
s'exporta cap a fora, sinó que de fet, com en aquest 
cas,  es  promou internament.  Aquest  periòdic,  com 
molts altres medis, alimenta el següent pensament: 
“El valencià a casa i dóna gràcies”. I eixe missatge 
subconscient  és  el  que  ens  transmet  número  rere 
número,  i  el  que  ens  transmeten  tantes  altres 
publicacions, oficials o no; Els cartells dels carrers, la 
tele  local,  les  declaracions  que  fan  els  nostres 
representants,  les  xarrades  que  promouen  o 
organitzen. Simplement en la vida pública i oficial de 
Crevillent, el valencià no té lloc. Es lamentable però 
és així: voluntàriament o per inèrcia, es reforça una 
forma de pensament que consisteix en fer-nos veure 
que la única forma acceptable de viure el bilingüisme 
és  fer-nos  a  un  costat  per  evitar  tot  conflicte 
lingüístic.  Tècnicament  funciona i  evita  el  conflicte, 
però el problema és que no és ètic, no ens convé, 
promou el desús de la llengua pròpia, el avergonyir-
nos  de  ser  qui  som i  el  demanar  primer  permís  i 
desprès  perdó  per  fer  un  ús  normal  de  la  nostra 
realitat lingüística i cultural. 

Tanmateix,  i  tornant  al  cas  del  periòdic  del  poble, 
resulta curiós veure que el valencià pot aparèixer en el títol de les seccions de la publicació:  
«El cant del rossinyol», «La passaeta», «A Crevillent que és un tresor»; i al mateix temps es  
censura la seua presència en el cost del text, excepte en petites excepcions, en les quals no 
sempre es respecta l'ortografia o inclús sembla que se la inventen. 

Sempre que he tingut l'ocasió de parlar amb algú que semblava tindre el mateix tipus de 
pensament, m'he trobat amb el mateix raonament: “És que si ve una persona de fora”, “És 
que el castellà l'entén tot el món”. 

D'alguna manera, la “persona que ve de fora” i amb la qual vivim totalment obsessionats, a la 
qual li donem el braç sencer i ens agenollem davant d'ella si cal, no té cap dificultat per 
entendre el títol del periòdic o de la secció, però no obstant pensem que pateix d'alguna 
estranya malaltia cerebral que l'impedeix entendre qualsevol cosa escrita fora d'aquestos 
nínxols. Però la realitat és que la “persona que ve de fora”, llevat de casos concrets, accepta  
com qualsevol ser civilitzat que ha anat a un lloc on es parla altra cosa i no li fa cap mal 
veure  cartells  o  escoltar  valencià.  Paradoxalment,  la  “persona  que  ve  de  fora”  viu 
principalment en la nostra ment.
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Per què no està esta secció en valencià?



L'altre  argument,  aquell  que  diu  “És  que  el  castellà  l'entén  tot  el  món”,  té  un  rerefons  
purament mecanicista, utilitarista, econòmic i pragmàtic. La tesi és la següent: la llengua, tal i  
com la coneixem no és res més que un instrument per a comunicar-se, absolutament res 
més que un instrument, un producte. Com a producte ha de competir en un mercat i només 
en cas que resulte competitiu, s'ha de fer servir, només mentre romanga competitiu i ni un 
dia més. Què passa llavors? Que el producte “valencià” no és competitiu perquè existeix un 
altre producte dit “castellà” el qual, pel mateix preu, t'ofereix més capacitat difusora. Així de 
simple: som robots. No tenim sentiments, necessitats intel·lectuals, sentit identitari, res de 
res. Competitivitat,  productivitat, aquestes són les paraules que ens faran feliços. És una 
equivocació i una mentida, la llengua, junt al nostre passat i altres elements, conformen la 
nostra identitat,  la qual és un dels pilars de la dignitat  humana i  aquesta, la dignitat,  és 
imprescindible  per poder  créixer  com a individus,  per  poder construir-nos una escala de 
valors correcta, i que ens faça tindre els peus ben a terra, i això sí és real i sí ens pot donar  
alguna possibilitat de ser feliços. Quan argumentem que el castellà l'entén tothom, el que en 
realitat estem fent és renunciar al nostre dret de ser qui som, ens estem rendint sense lluitar. 

Per està raó afirme que el periòdic del poble, com un engranatge més de la maquinària 
difusora d'aquest tipus de pensament, a mi no em representa.

Lluís Mas

Associacions amigues:
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El títol de la secció pot estar en valencià, però el text no. Relegant el valencià a l'anècdota i el folklore.

    

     http://www.nodo50.org/tortuga



Nou PGOU a Crevillent
Sabíeu que han aprovat el Pla General d'Ordenació Urbana de Crevillent?

Hem sentit parlar moltes vegades ja sobre l´aprovació del Pla General d'Ordenació Urbana 
de Crevillent. Ens han dit que finalment, després de 10 anys (per culpa sempre d'altres, clar) 
s´ha pogut portar endavant i que això beneficiarà a tots els crevillentins. Ens han dit algunes 
coses (poques), però pràcticament ningú al Poble sap els detalls sobre aquest nou PGOU. I 
si no ho sabeu és perquè no interessa. Interessa fer les coses amb la mínima informació i 
participació possible. D'eixa manera fan el que volen, sense que ens assabentem i per tant, 
sense que ningú es queixe.

El tema de la participació pública està avançadíssim en molts països i inclús en moltes 
ciutats que no estan tan lluny d'aquí (per exemple Elx), però a Crevillent continuem fent les 
coses com sempre: de portes de l'Ajuntament cap a dintre, baratet i cutre. Més o menys igual 
que fa 50 anys, als anys 60: l'època en la que l´urbanisme de Crevillent es va arruïnar per a 
sempre.

La veritat siga dita: el PGOU de Crevillent es una “brossà”. Està fet per un estudi amb poca 
pràctica (el del propi arquitecte municipal, per a que isca barat i tot quede en casa), de 
manera que comparat amb altres PGOUs sembla més un document per a una pedania que 
un Pla per a una població de més de 27.000 habitants. A més, l'informació pública 
documental va ser escassísima i d'una qualitat més que reprovable.

Però per a entendre el perquè del nostre rebuig cal que entrem al detall. Este Pla General, 
començat a l´any 2001 està pensat per a la bojeria especulativa que vam viure estos darrers 
anys, quan ens creiem que el creixement no pararia mai i tot el que s´urbanitzava es podia 
vendre ràpidament. Ara els temps han canviat. A pesar d'això no s'ha modificat i continua 
portant  una previsió de creixement per a un potencial de 63.000 habitants! no sols és irreal, 
sinó que a la llarga és negatiu per la dispersió dels assentaments, de tal manera que 
fugiríem de la ciutat compacta que el propi Pla General propugna.

Sabíeu que el Pla General no porta cap capítol dedicat a la rehabilitació de zones 
degradades? No hi que ser urbanista per veure que abans de fer mes edificis nous hem de 
reparar les zones degradades que tenim: el centre històric de Crevillent, la Vila Vella, està 
“feta banderes”; les coves de la Salut i l'Àngel; la Boquera del Calvari… són molts el punts a 
rehabilitar, però el Pla General mira cap a un altre lloc, a les afores, als Plans Parcials i les 
re-classificacions, com als millors temps de l´urbanisme valencià.

No estem en contra de tot el que es proposa al Pla General, per a res. Però si a la proposta 
de crear tant de sòl urbanitzable. Es tracta de declarar urbanitzables tots els terrenys per on 
pot créixer Crevillent, de tal manera que no deixem lloc per a que les futures generacions 
puguen decidir com volen créixer, i el que és més important, si és necessari créixer tant.

I més enllà de les estimacions globals, trobem casos particulars davant els quals no podem 
fer res mes que indignar-nos i protestar. Són casos que de segur estarien en boca dels veïns 
si reialment saberen el que passa i que en alguns casos passaran inadvertits fins que 
comence a construir-se en ells, i ja serà massa tard.

Un cas de sobre-urbanització el vorem als sectors R-3 i R-4, que són els que queden entre la 
vereda de Les Fotges i el camp de baló i els que hi ha darrere de “l'anex” fins al pantà. Es
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 tracta de terrenys escarpats, amb moltes escorrenties i amb bastant valor ambiental. Si 
algun dia Crevillent tinguera una necessitat absoluta de terreny, pot ser esta zona seria la 
solució, però a dia de hui no és més que un capritx absurd.

 Sabíeu que Crevillent assentarà el seu “model” d’estar rodejats de polígons industrials?. 
Amb el Sector I-13, es condemna a Crevillent a viure rodejada de polígons industrials: 
ambientalment negatiu, per les emissions que comporten les activitats industrials (i també les 
logístiques, atenció); paisatgísticament deplorable (ningú s´ha plantejat el tema del paisatge 
al Pla General?); i per últim, econòmicament inútil, ja que actualment l'oferta de naus 
industrials a Crevillent és bastant elevada i la demanda ha caigut moltíssim en els últims 
anys. A més, per si algú va pensar al vore el Residencial El Pinar que en un futur es podria 
caminar entre carrers normals fins a arribar allí s’equivocava: res d'això està previst, pel que 
esta urbanització estarà tota la vida com la veiem hui: rodejada de naus industrials i sense 
un camí decent que la porte al centre de Crevillent.

Sabíeu que els socis-amics del Club de Tennis es podran fer un campet amb només 500 
metres quadrats? Al voltant del Club de Tennis permetran construir als propietaris dels 
terrenys limítrofes al club cases en parcel·les de 500 metres quadrats. 500 metres! Mentre a 
la resta de crevillentins lis demanen 10.000 metres quadrats per a poder construir-se el 
camp. Això és així perquè el sector R-8 (Club de Tennis) també es declara urbanitzable. 

Sabíeu que gran part dels edificis protegits que existien a Crevillent es queden ara sense 
protecció? Som l´única població amb tradició industrial que no ha protegit cap antiga fàbrica 
per a que quede com a record del que era este Poble fa només uns quants anys. La més 
important d'elles, La Fàbrica Gran, es preveu que siga parcialment demolida per a ampliar 
l'accés que dóna des de la Rambla al carrer Verge del Carme.

Són moltes les coses que la gent no sap sobre el PGOU, i el més important de tot: a la 
majoria no l´importa. I és normal. S´ha eliminat a la gent de les decisions municipals i ni tan 
sols la informació que hem rebut ha sigut digna d'una població de la grandària i l'entitat de 
Crevillent. Una vegada mes, polítiques dels anys 60 aplicades en el segle XXI.
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El cercle marca el sector R-8 (Club de tennis). La panoràmica mostra la distància que hi ha entre el poble i  
aquest sector. Resulta difícil argumentar per què l'Ajuntament ha fet eixa zona urbanitzable.



Prefaci
Llegint  la  diversa  literatura  i  textos  deixats 
avui en dia per els avantpassats natius de les 
terres americanes, hom es percata de que el 
futur de l’home blanc està arribant  a la seua 
fi.

L’home blanc, és l´Occident, som nosaltres, 
europeus, americans i  perquè no, també la 
Xina,  que  ha  mutat  a  una  nova  raça 
anomenada  blanca  (al  menys  social  i 
econòmicament.)

Què passaria  si  tota  la  societat  actual  que 
coneixem, la que funciona i s’activa amb un 
simple  moviment  de  dits  a  un  interruptor, 
deixara d’engegar-se..?

I  amb  això  em  referisc,  a   esdeveniments 
naturals  que  l’home  occidental  ignora  en 
major  part,  i  que  moltes  civilitzacions 
anteriors,  ja  estudiaven,  matisaven  i 
desenvoluparen...

Som  una  porció  ínfima  enmig  de  la 
immensitat,  tant  la  Terra  com  el  nostre 
Sistema  Solar,  com  la  nostra  Galàxia  i 
univers  (o  multivers)  formen  part  d’uns 
mateixos mecanisme còsmics que prou gent 
desconeix o ignora.  Tant  l’harmonia com la 
sincronia,  estan  presents  a  totes  les  parts 
que formen este univers, totes les forces de 
potencial  enorme,  com  els  elements 
inorgànics també són presents a tot l’univers.

Pot ser, que la tecnologia que avui sustenta a 
l’home  blanc,  la  que  el  té  condicionat 
plenament,  puga patir  l’atac més sever mai 
conegut. Suposaria la fi d’una civilització, que 
ha  sigut  la  causant  d’agreujar  la  salut  del 
nostre planeta, d’assassinar als seus propis 
germans, de condicionar la nostra existència. 
Hem caminat cap a un punt de no retorn, i 
ara ja no hi ha volta arrere.

La saviesa de la natura és infinita, tant com 
l’univers o multivers.

Pot ser que quede menys, i que siga el millor 
per  a  tots,  mentrestant  la  nostra  societat 
segueix  ometent  i  evadint  les  senyals  que 
ens dóna la Terra, seguim amb els ulls tapats 
per  l’esgarrifós  verí  de  l’home  blanc,  els 
diners, han comprat el temps, la llibertat, la 

nostra  pau,  els  nostre  benestar,  ens  l’han 
canviat pel que ells volen que tinguem, ens 
han encadenat a un “modus vivendi” de qual 
ja  no  tenim  escapatòria,  les  nostres  vides 
estan programades des de que naixem,  fins 
que moren.

Gran raó tenia el Gran Cap Seattle, afirmant, 
que l’home blanc algun dia pagaria tot el que 
està  fent  a  la  seua  mare  (la  Terra,)  i  eixe 
moment  cada  vegada  és  més  pròxim. 
Malgrat  tot  açò,  segueix  quedant  un  bon 
grapat  de  persones  al  nostre  planeta, 
dispostes a canviar,  a  evolucionar,  a  donar 
eixe  pas  endavant,  que  ens  torne  a 
posicionar com a hereus de la terra i no com 
a violadors o lladres de la nostra pròpia casa.

I aquí estic jo, escrivint entre quatre parets, 
davant un ordinador,  i  amb el  xiuxiuejar de 
l’aire condicionat, aire estèril de vida, sense 
sentir el vent a la meua cara, sense sentir la 
força  del  meu  Sol,  tot  això,  creieu-me,  es 
troba a faltar. Hom ho estranya, és complicat 
l’esdevenir  del  nostre  món,  però  resulta 
senzill el no vore’l .

Ara  ,  en  este  instant  sóc  l’única  persona 
d’esta empresa que pensa i escriu tot açò.

Desperteu !!!

El camí és pròxim i ferm, només depèn de la 
nostra voluntat  com a col·lectiu,  el  capgirar 
esta situació insostenible.

Per  això,  volguera  compartir  el  meu temps 
d’estudi  en  la  matèria  de  la  Astrofísica 
Quàntica,  de  recopilació  de  milers  de 
científics  heterodoxes  no  lligats  a 
multinacionals  ni  a  farmacèutiques  ni  als 
quatre  grups  de  màxim  poder,  i  de  més 
foscor, sobre la lluentor de la nostra Terra.

Però no només en el camp de la física més 
complexa però a l’hora més harmònica., això 
sí, essencial per entendre tot el procés que 
estem travessant, on implica tant la nostra 
climatologia, complicada xarxa on 
interactuen milers i milers de factors en 
perfecte equilibri , fins a canvis d’estructura 
socio-política.
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Notícies serioses
“El Presupuesto Municipal para este año asciende a 17. 630.000 €, lo que  
supone una reducción de 2.377.000 con respecto al pasado ejercicio. Pese a  
la baja de un 11´89 %, se mantienen las subvenciones a las entidades y  
asociaciones de la localidad.”

Font: Telecrevillent, 15/03/2011

 

“La Constitución de 1812, protagoniza el apartado del “Libro de Mes”, de la  
Biblioteca Pública Municipal “Enric Valor”.”

Font: Telecrevillent, 12/03/2012

Que s'aturen les rotatives! La biblioteca municipal té 
l'honor de declarar “Llibre del mes” ni més ni menys 
que “la Pepa”. La joia ha envaït els cors de tots els 
habitants de l'Imperi Crevillentí en aquest dia 
memorable. L'Emperador Cesar Augusto ha fet les 
següents declaracions: “Caminemos francamente y yo  
el primero por la senda constitucional” 
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Figura 1: Foto real d'un funcionari de l'ajuntament  
explicant-li a un membre de la colla que no 
s'obriran convocatòries de subvencions perquè 
l'ajuntament "no té un duro"

Figura 2: L'alcalde i els regidors un dia qualsevol a  
l'Ajuntament (Representació)

Figura 3: L'Emperador en una foto d'arxiu



“Sesión maratoniana la celebrada ayer por la Corporación Municipal. Un  
pleno de 5 horas de intenso debate en el que se aprobaron puntos tan  
importantes como la cuenta general del Ayuntamiento en 2010, la ordenanza  
municipal de telefonía o la primera fase del proyecto de obras del parque  
urbano del Residencial “El Pinar”.”

Font: Telecrevillent, 31/01/2012

“La Corporación Municipal celebró anoche un maratoniano pleno ordinario  
de casi 5 horas. Durante la sesión se aprobó el proyecto reformado del  
Centre Jove “Juan Atonio Cebrián”.”

Font: Telecrevillent, 23/12/2011

“Maratoniana”, adjectiu que Telecrevillent no dubta en utilitzar per a referir-se a polítics que 
han treballat 5 (cinc) hores. No és per a menys, ja que les 5 hores van ser seguides, és a dir, 
que encara que portaren una hora, ells, valents, en continuaven una més treballant, i això ho 
van fer no una, sinó 5 vegades. Segons ha pogut saber l'agència CollaPress de notícies 
serioses, va ser tal l'esforç que van haver de patir els regidors que dos d'ells van haver de 
ser hospitalitzats per esgotament, un altre per l'aparició de llagues als glutis i dos més per 
deshidratació, un total de 5 regidors ferits de diversa consideració al finalitzar el ple. Fonts 
fiables asseguren a l'agència CollaPress que al dia següent d'estos plens no va anar a 
treballar cap regidor. Cosa comprensible tenint en compte el sacrifici que suposa passar 5 
hores (recordem, seguides) asseguts en una cadira.
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Figures 4, 5 i 6: Les càmeres de l'agència CollaPress van captar diversos moments dels plens municipals



Contacta amb la Colla 

Per telèfon: 
617 202 461 / 638 932 356 

Per correu electrònic: 
collaelcampana@gmail.com 

Passa’t per la Coveta! 
Estem al carrer Llorens, 82, 03330, Crevillent

Vine a fer-te una cerveseta, criticar a l’Ajuntament, fer-nos propostes, agafar i llegir un llibre 
de la Biblioteca, passar-t’ho bé, assistir a les activitats, passar una bona estona... el que 
vulgues! Nosaltres t’esperem. Com arribar: Puja per la Salut i, després del segon pas elevat 
de peatons, gira pel carrer de la dreta (C. Llorens del 70 al 84). Avança cap amunt i dalt de  
tot ens trobaràs.

Biblioteca
A l'Ateneu Cultural La Coveta tenim un servei de Biblioteca per a socis especialitzada en 
Medi Ambient i Assumptes Locals.
Prompte estarà per consulta online, de mentre, podràs fer-ho acostant-te in situ a La Coveta. 

Estem en internet!!
Web Oficial: http://elcampana.wordpress.com

Facebook: http://www.facebook.com/elcampana

Picasa: http://picasaweb.google.com/116903724992966351908

La Colla TeVé: http://www.dailymotion.com/CollaEcologista-cultural  _  
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Fes-te soci i dóna suport a la Colla el Campanà
Dades Personals:
Nom i Cognoms:....................................................................................................................................
Adreça:....................................................................................................................................................
Població:..................................................................................................... Codi Postal:.....................
Tipus de quota:
Trimestral: 7,5 €        Anual: 30 €        Altra:          € (superior a 30 €)

Dades Bancàries:
Entitat Bancària:.....................................................................................................................................
Número de Compte:

Envia'ns aquesta butlleta replenada a la nostra direcció postal o de correu electrònic. Gràcies!

http://elcampana.wordpress.com/
http://www.dailymotion.com/CollaEcologista-cultural_
http://www.dailymotion.com/CollaEcologista-cultural
http://picasaweb.google.com/116903724992966351908
http://www.facebook.com/elcampana


Número especial i 
debades!

Crevillent declarat 
Municipi Lliure de 

Transgènics

Pedregar
II Època. Núm.8 i mig  Juny 2012  Any.VIII

Revista de difusió de la Colla Ecologista-Cultural “el Campanà” de Crevillent

Edició Digital



Moció Aprovada (reduïda)
L'alliberament d'organismes modificats genèticament (coneguts com OMG o transgènics) en 
el medi ambient suposa un risc per a la biodiversitat i per a la salut, i pot provocar efectes  
irreversibles  i  imprevisibles  sobre  els  ecosistemes  afectats  per  aquesta  contaminació 
genètica.

[...] La impossibilitat de controlar en cultius a l'aire lliure, el creue mitjançant la pol·linització 
de cultius naturals amb els modificats genèticament, ni conèixer quins animals destinats a  
consum  humà  s'han  alimentat  amb  aliments  transgènics,  determina  la  impossibilitat  de 
controlar la contaminació en tota la cadena alimentària, l'eliminació fàctica del principi de 
lliure elecció del consumidor i la posada en qüestió del dret dels ciutadans a la seguretat  
alimentària.

[...]  A l'any 2004 Espanya ha passat a formar part dels 14 països (la major part en vies de 
desenvolupament) que en el món compten amb més de 50.000 hectàrees dedicades al cultiu  
de  transgènics.  I  és  l'únic  país  de  la  Unió  Europea  amb terres  sembrades amb llavors 
modificades  genèticament  amb  finalitat  comercial  (Alemanya  i  França  compten  amb 
hectàrees només a títol  experimental).  El  panís  transgènic ha  estat  prohibit  en diversos 
països de la Unió Europea com Àustria, Luxemburg, França, Hongria o Grècia en base a 
evidències científiques sobre els seus impactes ambientals i les seues incerteses sobre la  
salut pública. I 180 regions i més de 4500 autoritats locals de tota la UE ja han pres mesures 
per demanar la prohibició del cultiu d'OMG en el seu territori. [...]

Al Ple de l'Ajuntament de 25 d'octubre de 2011, s'arribà al següent ACORD:

Declarar   Crevillent   com a Zona Lliure de Transgènics, recollint els següents aspectes:  

1) Es debata la  situació dels  aliments i  dels  cultius transgènics i  es posicione contra la 
introducció d'OMG i el seu cultiu comercial i experimental.

2)  S'acorde  fer  pública  l'oposició  d'aquest  Municipi  a  l'alliberament  al  medi  ambient  de 
varietats transgèniques i als aliments transgènics.

3) S'acorde realitzar les gestions necessàries per tal  de garantir  que en els establiments 
dependents  d'aquest  Ajuntament  no  s'expenguen  o  servisquen  menjars  o  begudes  que 
continguen ingredients derivats d'OMG.

4)  S'acorde promoure  que els  establiments  privats  de  venda d'aliments  situats  al  terme 
municipal no servisquen o venguen aliments manipulats genèticament o productes derivats.
5)  S'acorde promoure  que els  agricultors  del  municipi  aposten per  estratègies  agrícoles 
sostenibles, evitant el cultiu de transgènics.

6) Es fomente la creació d'un banc de llavors autòctones de la zona o col·laborar amb altres 
municipis propers que l'han posat en marxa.

7) S'acorde demanar a la Diputació Provincial d'Alacant que realitze els tràmits oportuns per 
declarar  Alacant  com  "Regió  o  Província  Lliure  de  Transgènics"  i  s'integre  en  la  Xarxa 
Europea de Regions Lliures de Transgènics.
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Crònica

La Campanya
El  passat  dimarts,  25 d’octubre,  es  va  aprovar  per  unanimitat  al  ple  municipal  la  moció 
presentada per la Colla Ecologista-Cultural “El Campanà” i l’associació Terra Viva amb el 
suport de diverses associacions locals, per declarar Crevillent municipi lliure de transgènics.

La iniciativa de la declaració de municipis lliures de transgènics naix d’una campanya de la  
Plataforma per la Sobirania Alimentària d’Alacant, de la qual la Colla forma part, que pretén 
assolir aquest objectiu arreu de la província. Crevillent se suma, així, a Altea i Calp com a 
ciutats pioneres en aprovar aquesta moció.

La  campanya  que  la  Colla  “El  Campanà”  ha  dut  a  terme,  ha  consistit  en  diverses 
conferències i projeccions, realitzades a l'Ateneu Cultural La Coveta i la Casa de Cultura, per 
informar  a  la  societat  crevillentina  dels  perills  dels  cultius  transgènics.  La  campanya  ha 
comptat amb el suport de les següents associacions locals: AA.VV de la Partida Catxapets , 
del Pont i de la Quinta Elevació, Associació d’Afectats Càncer de Crevillent , Casal Jaume I  
de Crevillent , Associació Cultural Atropoll , Associació Cultura Viva , Amics de la Natura i El  
Nyuc Carrillero; i comarcals: Cooperativa Els Carrissals d’Elx, Col·lectiu ecologista Margalló 
d’Elx, sindicat CNT d’Elx i el Col·lectiu antimilitarista Tortuga.

Per això, el grup ecologista vol agrair als conferenciants, Jordi Brotons, biòleg, i Miguel Ángel 
Capilla,  enginyer  agrònom,  als  partits  polítics,  a  les  associacions i  a  totes  les  persones 
implicades en la campanya.

Les Activitats
La  campanya  per  declarar  Crevillent  lliure  de 
transgènics  es  va  complementar  amb  vàries 
activitats, programades durant el mes d'octubre 
de 2011,  amb l'objectiu de difondre informació 
sobre les conseqüències de la venda d'aquestos 
aliments en la salut, el medi ambient i els països 
pobres. En total,  van fer dues xarrades i dues 
projeccions de documentals. 

La primera xarrada es va realitzar el dia 13 d'octubre de 2011. tractava sobre els perills dels  
transgènics. El ponent, Jordi Brotons (llicenciat en bioquímica), ens va sorprendre amb molts 
detalls sobre el procès de fabricació d'estos aliments. 

Eixe mateix diumenge,  el  16 d'octubre,  es va projectar a l'Ateneu Cultural  La Coveta el 
documental "La guerra de la soja", que tracta sobre els intents del govern Argentí per tractar  
posar fi als problems que l'empresa Monsanto ha provocat entre els seus agricultors. 

El dia 25 d'octubre, Miguel A. Capilla, regidor d'agricultura de l'Ajuntament d'Altea, ens va 
exposar  a  la  casa  de  cultura  com  va  ser  el  procès  de  declarar  Altea  zona  lliure  de 
transgènics. 

Finalment,  el  diumenge  23  d’octubre  es  va  projectar  a  l'Ateneu  Cultural  La  Coveta  el 
documental "Transxgènia: la història del cuc i el panís", una exposició dels efectes del cultiu 
transgènic a Catalunya. Analitza el seu consum, les conseqüències que pot tenir per la salut,  
el sistema productiu, etc, i el conflicte que esclata quan la nova biotecnologia obstaculitza el 
desenvolupament del model ecològic alternatiu de producció i consum.
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Els Transgènics

Què és un transgènic o un OGM?
OGM són les sigles d'Organisme Genèticament Modificat (en anglès GMO). Un OGM o un 
transgènic és un organisme al qual se li ha introduït material genètic d'un altre organisme 
mitjançant  tècniques  de  l’enginyeria  genètica  amb  la  intenció  de  donar-li  noves 
característiques d’altres organismes.

Cultius resistents a herbicides
Són plantes que poden resistir l'aplicació d'herbicides, de manera que si s'aplica un herbicida 
a un cultiu MG moriran pràcticament totes les plantes adventícies o “males herbes” excepte 
el cultiu. La utilització continuada d'un mateix herbicida augmenta la possibilitat de que es 
desenvolupin males herbes resistents (de la mateixa manera que passa amb els bacteris i  
els  antibiòtics).  La  transferència  dels  gens  que  aporten  la  resistència  a  l'herbicida  per 
pol·linització creuada amb altres plantes de la mateixa espècie o la mateixa família també 
pot generar males herbes resistents.

Cultius resistents a insectes
Són plantes  capaces de produir  la  toxina  Bt.  Bt és 
com  s'anomena  al  bacteri  Bacillus  thuringiensis,  un 
bacteri  que es troba de manera natural  al  sòl i  que 
produeix una toxina que té acció insecticida. Aquesta 
toxina és molt apreciada en agricultura ecològica, on 
s'aplica ocasionalment, quan els cultius s'infecten per 
plagues de lepidòpters (cucs en el seu estat juvenil). 
Les plantes modificades genèticament per a produir la 
toxina  Bt la  produeixen  contínuament,  d'aquesta 
manera  l'exposició  dels  insectes  a  la  toxina  és 
contínua  i  no  ocasional,  cosa  que  augmenta  les 
possibilitats  que  els  insectes  desenvolupin 
resistències  a  la  toxina.  A  més,  la  toxina  que 
produeixen  les  plantes  modificades  genèticament 
presenta més activitat que la forma natural, de manera 
que té un espectre d'actuació més ampli, i triga més a 
degradar-se que la forma natural.

Són dolents els aliments transgènics?

Un aliment transgènic no té perquè diferenciar-se físicament d'un que no ho és. Tanmateix, 
existeixen nombrosos estudis independents i seriosos que demostren científicament efectes 
negatius i preocupants de certes varietats d'OMGs en la salut, el medi ambient, la societat i 
l'economia. A la vegada, existeixen estudis que en demostren el contrari. S’ha denunciat que 
molts  d’aquests  estudis  estan  realitzats  per  científics  en  una  posició  parcial,  que  no 
segueixen una metodologia rigorosa o que demostrar l'absència de proves de perill no és el 
mateix que trobar proves de l'absència de perill. Els OMG són, al cap i a la fi, productes 
comercialitzats per empreses multinacionals que busquen el màxim benefici econòmic, i la 
biotecnologia d'enginyeria genètica és un negoci que mou molts interessos. 

Què vol dir una "patent sobre la vida"?
Una patent  estableix  els  drets  de  propietat  intel·lectual  sobre  una  invenció.  Teòricament 
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estan pensades per a evitar que es faci un ús comercial de la invenció sense que hi hagi una  
retribució per a l'autor. Les varietats agrícoles actuals són el resultat d'una coevolució de 
milers d'anys entre agricultors i  cultius,  es consideren patrimoni  de la humanitat  i  no es  
poden patentar. Els organismes transgènics, però, sí que es poden patentar. Les indústries 
biotecnològiques modifiquen les varietats agrícoles i venen les llavors dels OMGs patentats  
precisament  a  qui  els  hi  ha  proporcionat  la  matèria  prima  de  manera  gratuïta.  L'ús 
d'aquestes llavors està per tant restringit a qui pagui els drets d’autor. i així, es privatitza la 
biodiversitat, les llavors i la vida mateixa. A la pràctica això vol dir que els pagesos no poden 
guardar llavors transgèniques d'una collita a l'altre sense estar violant els drets de propietat 
de  les  empreses.  Així  molts  camperols  es  tornen  dependents  de  les  empreses  que 
subministren les llavors.

Com puc saber si estic menjant un OGM?
Segons la  normativa europea,  els  aliments  transgènics  o que contenen algun ingredient 
transgènic han d'estar etiquetats conforme ho són. Només els aliments etiquetats com a 
ecològics  estan  obligats  a  fer-se  les  anàlisis  de  presència  de  transgènics.  Els  cultius 

convencionals (és a dir, ni ecològics ni GM) també es poden 
contaminar  amb transgènics,  i  no  podrem saber  si  estan 
contaminats,  perquè  per  llei  no  és  obligatori  analitzar-los 
sistemàticament. Els grups d’aliments més sospitosos són 
els  processats  que continguin  derivats  de  blat  de  moro  i 
soja com la glucosa de blat de moro, un edulcorant d’una 
gran varietat de productes de rebosteria; el midó de blat de 
moro (“almidón de maíz”), que és un espessant; i la lecitina 
de soja, un emulsionant.

Per  altra  banda,  la  llei  tampoc  obliga  a  etiquetar  com a 
transgènics els productes derivats d'animals alimentats amb 
pinso transgènic (carn, làctics i ous, principalment) tot i que 
pràcticament  tots  el  pinsos  amb  els  que  s'alimenta  són 
elaborats a base de soja i blat de moro MG. Aquesta és la 
forma  més  estesa  en  què  ingerim  aliments  transgènics, 
encara que de manera indirecta.

Hi ha cultius genèticament modificats a Alacant?
Probablement sí, arran el canvi de govern i entrada del partit polític “Els verds” a l’ajuntament  
de  Villena, s'està investigant la més que probable implantació de productes transgènics en 
els cultius d’aquesta localitat. Diverses localitats de la província com Altea, Calp, Crevillent i 
Alcoi ja han sigut declarades zona lliures de transgènics.

Què és la Sobirania Alimentària?
La Sobirania Alimentària és un concepte reivindicat per moviments socials, i es defineix com 
el dret de cada persona, comunitat o país de produir els seus propis aliments i de dissenyar 
les seves pròpies economies alimentàries i agrícoles.

Què és una Zona Lliure de transgènics?
Una  Zona  Lliure  de  Transgènics és  un  territori  que  ha  signat  una  declaració  on  es 
compromet  a  no  cultivar  OMG dintre  dels  seus  límits.  El  rebuig  general  de  la  població  
europea,  juntament  amb la  deficient  i  protransgènica  legislació  actual,  ha  portat  a  molts 
països, regions i municipis a començar una lluita de base autodeclarant-se Regions Lliures 
d’OMG (emparant-se en l’article 19 de la Directiva europea 2001/18/EC).
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