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 De nou amb molta il·lusió i pocs mitjans torna a vore la 
llum una altra revista al nostre poble. Aquesta vegada fruit 
de la necessitat derivada de la censura continuada a la que 
estem sotmesos la gent que pensem diferent a la dreta im-
popular i hereva directa del franquisme.

 Moltes han sigut les iniciatives semblants a aquesta en la 
última dècada entre figueres, garroferes i mampeixets. Però 
cal que neixen flors a cada instant, i estem disposats a dotar 
de continuïtat aquest nou projecte col·lectiu, autogestionat 
i altermundista, i açò solament serà possible amb la veu de 
totes i tots.

 Aigua Clara esdevé un mitjà de comunicació del i per al 
poble, amb altres punts de vista, altres perspectives, articles 
d’opinió i notícies contrastades.

 Es tracta d’una revista totalment participativa. Ací podeu 
escriure bé, regular o mal, però sense censura. Té cabuda tot 
allò que vulgues dir que no atempte contra la intel·ligència 
humana (feixisme, racisme, creacionisme...). Amb la teua 
col·laboració guanyaràs en salut, aportaràs el teu granet de 
sorra per tombar el mur del pensament únic i a més ens aju-
daràs a pensar que tot no està perdut.

Anima’t i participa!

SI VOLS PARTICIPAR DE L’ASSEMBLEA POSA’T 
EN CONTACTE AMB NOSALTRES A TRAVÉS DEL 
CORREU ELECTRÒNIC ae.alcasser@gmail.com 

I T’INFORMAREM DE TOT EL QUE FEM PER A 
QUE PUGUES PARTICIPAR!
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 L’assemblea de l’Entitat Metropolitana de Tractament de Residus (EMTRE) aprovà amb els 
vots en solitari del Partit Popular la pujada del 152% de la taxa del fem en 45 pobles. L’increment 
del cost en el tractament dels residus inclou una pujada global del sous dels treballadors de la 
planta de Quart de Poblet de 3.150.000 €. Així, dels 183 treballadors que hi ha a la planta, 82 
passen a guanyar entre 51.000€ i 111.000€ a l’any. Vuit d’aquests guanyaran més que el presi-
dent del Govern i onze més que el president valencià, Alberto Fabra. D’altra banda, el director de 
la planta tindrà un sou de 111.096€ a l’any.

 Com podem comprovar, una mostra més de corrupció consentida i deliberada, a través 
d’entitats públiques en què es malversen els diners de tots. Ramón Isidro Sanchis, president de 
l’EMTRE, va justificar els costos de les instal·lacions (entre els quals s’inclouen els nous sous) 
argumentant que la planta “és la millor d’Espanya”.

 Segons les dades, el cànon de tractament de residus ha passat de 29,43€ per tona de 
fem a l’any 2007, a 47,02€ aquest any (és a dir, un 60% més car). Així, 500.000 valencians 
passarem de pagar 22€ a 56€. Considerem il·legal aquesta taxa, ja que amb la pujada es pretén 
recaptar més diners del que realment costa la prestació del servei.

 La taxa TAMER és l’impost sobre el tractament de residus que s’inclou als rebuts munici-
pals d’aigua potable. Va ser introduïda al rebut de l’aigua pel Partit Popular a l’any 2009, ja que 
van relacionar el consum d’aigua d’una família o empresa amb la quantitat de fem que genera. 
Ara els dirigents populars han aprovat pujar-la entre el 152% i el 200%, una xifra desmesurada, 
injustificada i inacceptable.

 La regidora Fanny Llàcer (PP), representant de l’ajuntament d’Alcàsser a l’assemblea de 
l’EMTRE, va votar a favor de l’increment. Cal recordar que va ser el Partit Popular d’Alcàsser qui 
durant la campanya electoral del passat mes de maig va afirmar “El Partido Popular no subirá 
los impuestos como insinúan con malicia otros partidos que pretenden gobernar.”. 

 D’altra banda, Remedios Avia justifica la pujada pels deutes que té l’EMTRE, que a final 
d’aquest any s’elevaran a 44 milions d’euros.

 L’Assemblea d’Esquerres d’Alcàsser creiem que la pujada no està justificada de cap de les 
maneres. Si l’entitat té un deute insostenible és per culpa de les polítiques de gestió a què ens ha 
acostumat el Partit Popular al llarg i ample del territori. A més, considerem totalment hipòcrita la 
pujada dels sous dels directius de l’empresa i la veiem com una mostra més de la corrupció que 
malauradament inunda el nostre país.

 Així, cal aplicar fortes polítiques de reducció de residus com a única forma de reduir el 
cost del tractament i emmagatzematge del fem, així com de reduir el preu ecològic, derivat del 
consum, que paguem.

El PP aprova l’augment de la taxa de residus en 45 municipis de la comarca de l’Horta, mentre 
incrementa els sous als operaris de l’antiga Fervasa en 3.159.000€. El president de l’EMTRE 

justifica els costos de la planta argumentant que “és la millor d’Espanya”.

Puja el fem un 152%, mentre es paguen 
sous de més de 51.000€ a 82 treballadors 
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 El Partit Popular d’Alcàsser va aprovar en sessió plenària la pujada de la taxa de la guar-
deria municipal, amb els vots en contra de la resta de formacions polítiques. Així, es modifica 
l’ordenança fiscal que regula aquesta taxa. La pujada significa un augment de vora el 43% del 
preu, que l’any 2012 passarà dels 70€ als 100€ al mes. La mesura s’aplicarà de forma escalo-
nada, 15€ el mes de gener i 15€ més el mes de setembre.

 El Partit Popular d’Alcàsser prometia al seu programa electoral: “Mantendremos y actua-
lizaremos el servicio de calidad de nuestra guardería municipal”. Pel que sembla, qui l’ha de 
mantenir ara són els pares i mares. Des de l’Assemblea d’Esquerres d’Alcàsser pensem que els 
ciutadans ja paguem aquest servei amb els nostres impostos i que amb una bona gestió econò-
mica en l’àmbit local no caldria ofegar la butxaca de pares i mares. La despesa anual de la guar-
deria és d’uns 118.000€ a l’any. Si comparem, la setmana festiva del Crist ha costat l’any 2011 
uns 130.000€. D’aquesta quantitat, segons el pressupost, 22.620€ van destinats a la setmana 
de bous. Altres 2.550€ els gastem solament amb la Missa Major del dia del Crist i 3.010€ en la 
processó de la vesprada.

 No creiem que calga eliminar les festes locals de les quals tots gaudim cada any, sinó de 
redistribuir les despeses donant prioritat al que realment és important com puguen ser educació 
o serveis socials.

 A més, la pujada encara està menys justificada ara que el centre passarà a ser homologat 
per la Generalitat Valenciana i l’ajuntament rebrà major subvenció de la Conselleria.

Han arribat a afirmar que  “ la guarderia no és un servei”.

El PP d’Alcàsser incrementa un 42,8% la 
taxa de la guarderia municipal. 

Denegada la petició de l’AEA de gravar els plenaris d’Alcàsser.
El PP no permet gravar ni emetre les sessions

Argumenten que encara que les sessions dels plenaris tenen un caràcter evidentment pú-
blic, açò no atorga un dret a gravar-les ni molt menys a emetre-les, i afegeixen textualment: 
“...donat que el seu caràcter públic està concebut única i exclusivament en benefici del 
públic assistent”. És a dir, entenen que qui no va al plenari no té dret a assabentar-se del 
que allí s’ha parlat. Un ajuntament realment democràtic i participatiu accediria a la gravació 
de les sessions. Serà que tenen alguna cosa que amagar?

Denegada la petició d’assistir a les comissions informatives

Molts anys porten demanant diversos grups i particulars l’assistència a les comissions infor-
matives on van els regidors dels diferents grups politics, per assabentar-se dels temes que 
es tracten al consistori. En els plenaris no s’expliquen els punts de l’ordre del dia i molts són 
aprovats davant la ignorància, que no desinterès, del públic assistent. La resposta a aquesta 
negativa ve donada perquè ja fa temps, segons l’Alcaldessa, es va decidir que la gent no 
entrara a aquestes reunions. No sabem on es va decidir ni qui ho va fer. Aquestes són les 
respostes que dóna un ajuntament que té una regidoria de participació ciutadana. Un ajun-
tament realment democràtic i que apostara per la participació permetria l’entrada de gent a 
les comissions informatives. Altre cop tenen alguna cosa que amagar?
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Alcàsser reb un accèssit del premi CONAMA  a la sostenibilitat
Es premia el funcionament de l’Agenda 21 i el fòrum de participació ciutadana 
que està totalment polititzat, presidit per l’Alcaldessa durant 4 anys, convoca 
únicament dues reunions anuals i guia els projectes al seu interès.

És sostenible netejar el barranc i que es torne a embrutar per culpa del col·lector d’aigües 
fecals de Picassent, degut a que no s’han fet les gestions oportunes i acordades? Ho és 
plantar arbres el Dia de l’Arbre i arrancar més de 50 al reformar les avingudes? És sosteni-
ble podar els arbres dues vegades a l’any minvant el creixement i deixant només la soca? 
És sostenible tindre el 40% del terme abandonat sense conrear i no encetar cap política de 
recuperació i restauració agrícola i natural? Ho és no ser energèticament eficient? 

A més, tampoc acabem d’entendre per què ha de ser una empresa, Natura y Cultura, qui 
porte tota la gestió mediambiental del nostre municipi.

Alcàsser regala a Agricultura 1 milió d’euros
El consell construirà un centre d’investigació de plantes i flors en Alcàsser, com 
els de Requena i Carlet, que una volta fets no s’utilitzen.

L’Ajuntament d’Alcàsser ha adquirit  més de 10.000 m2  entre la compra i la permuta de 
solars propis, terreny que ha cedit a la Conselleria d’Agricultura. El valor es de més d’ 1 MI-
LIÓ d’euros (166 milions de pessetes), a canvi de no sabem què. El pressupost de l’obra de 
l’edifici és de 3,5 milions d’euros i s’ubicarà entre la cooperativa i el barranc, on ara hi ha 
tarongers. 

Decidiren no aprofitar terreny industrial disponible en qualsevol dels dos polígons i comprar 
terreny rústic. L’acord d’aquesta cessió gratuïta correspon al Plenari de l’Ajuntament del dia 
27 d’abril de 2011, que va comptar amb els vots favorables de  PP, PSOE i UV i  amb l’únic 
vot en contra d’EU-COMPROMÍS. 

Cal nomenar el centre per a la Investigació Hortofructícola de Carlet, que anava a convertir-
se en una referència al País Valencià en investigació, innovació en el camp de la fruita i 
l’hortalissa i que anava a augmentar la competitivitat de l’agricultura valenciana, sinó fora 
perquè està tancat i no té cap ús, malgrat estar les obres acabades des de març.

Altres cas semblant és el de Requena , on s’han malbaratat 7 milions d’euros invertits per 
la generalitat Valenciana en la creació de l’Institut Tecnològic de Viticultura i Enologia de 
Requena, acabat, tancat i sense previsió d’usar-lo.

Aquesta és la política que segueixen per innovar i ser més competents: malbaratar diners pú-
blics en grans edificis que no s’utilitzen, el que deixa clarament a la vista que l’interès radica 
en el procés de compra-venda i construcció, i no en la posterior gestió d’innovació i estudi.
Observant el nostre voltant, no és de ser massa llarg pensar que al Centre d’Investigació de 
flors i plantes d’Alcàsser li espera el mateix futur...

L’ajuntament continua la censura
L’ajuntament d’Alcàsser ha tornat a censurar l’escrit de l’AEA al BIM.

Després d’impedir que l’AEA participara amb un escrit al Butlletí Informatiu Municipal d’estiu, 
argumentant que era un escrit polític que no tenia cabuda al BIM, el Partit Popular continua 
amb les seues polítiques dictatorials. Aquesta vegada no sabem amb quins motius, ja que 
l’escrit es limitava a explicar l’activitat de l’Assemblea d’Esquerres durant aquestos mesos.
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 Estem arribant a una edat en la que tots i totes tenim algun dependent a casa, al 
centre social o la residència, cadascú segons les seues possibilitats, necessitats, comodi-
tats... Esta situació ens fa pensar, que si arribem ens trobarem més tard o més prompte en 
circumstàncies paregudes a les dels nostres dependents.

 Antigament els iaios i les iaies vivien a casa amb companyia de tota la família, fins 
a la mort, que arribava més prompte que ara però era més digna. Les cases, fins i tot les 
més xicotetes, per regla general eren bastant més grans que els pisets d’avui i amb una 
millor accessibilitat. A més quasi sempre hi havia alguna persona que no treballava fora de 
casa(generalment les dones) i podia encarregar-se dels majors. Aquests ajudaven a casa i 
tenien cura dels menuts. 

 Avui, la incorporació de la dona al treball fora de casa, els pisets sense lloc, l’augment 
de l’esperança de vida... han fet que aquesta situació passe a ser impossible. Tal vegada 
canvie alguna cosa amb l’atur en augment imparable i els nous treballs a casa.

 Així, si molts de nosaltres hem d’acabar a un centre social  o a una residència 
d’ancians, no seria millor que...?

• No foren molt grans, millor 4 de 50 que 1 de 200.
• Estigueren situades en un medi rural o natural però amb fàcil comunicació a cen-

tres hospitalaris.
• No foren empreses privades, doncs com és natural el principal objectiu d’aquestes                      

és la rendibilitat econòmica per al propietari.
• Foren autogestionades pels usuaris o en el seu defecte per familiars.
• Comptaren amb tallers de risoteràpia, musico teràpia, informàtica, teatre, a 

més dels que ja tenen.
• Disposara d’un hortet per a que els usuaris que pogueren, es feren les seues 

verduretes per a menjar, estar ocupats i sentir-se útils, ajudats per un/a monitor 
agrícola.

• La construcció fora autosuficient i bioclimàtica, per estalviar despeses i propor-
cionar qualitat de vida.

• Es reconegueren i es tractaren les necessitats sexuals dels majors i la seua fun-
ció terapèutica.

• Es fomentara la comunicació amb el poble on estan ubicades, telèfon, Internet, 
correu normal, visites recíproques, etc...

• Les portes estigueren obertes tot el dia, realment obertes, amb la responsabilitat 
de l’usuari o família

 En definitiva tractar de crear un espai on el iaio/iaia li diguera a la filla o fill: demà 
no vingues que a les 5 he de plantar faves, a les 7 tinc teatre i després de sopar he quedat 
amb un amic/amiga per vore una peli en la meua habitació.

Seria alguna cosa diferent a les SAVIA que hi ha per ahi...

I TU QUÈ VOLS SER DE MAJOR?



@
HF

T
@

 B
K@

Q
@

7

 Els dies 4, 5 i 6 de novembre tingué lloc la fira agroalimentària “Sabers i sabors” 
d’Alcàsser, on molts comerciants i diverses associacions locals ens trobàrem oferint produc-
tes de tota mena. I quin mal sabor de boca se’ns quedà a alguns el dia de la inauguració, en 
vore a la senyora Alcaldessa acompanyada de la senyora consellera d’Agricultura, Maritina 
Hernández  i d’Alfonso Rus, president provincial del PP, president de la totalment prescindible 
diputació, president de la Mancomunitat La Costera- Canal, president del Consorci de les co-
marques centrals i Alcalde de Xàtiva (no sabem en què consisteixen exactament tots aquests 
càrrecs, però quan es poden fer alhora, per alguna cosa serà...). 

 Davant la indignació d’alguns i la sorpresa d’altres, els varen passejar per totes les pa-
rades de la fira (calia preparar la campanya electoral...) on la gent estava d’allò més contenta 
amb aquesta visita: abraçant-los, besant-los, saludant-los efusivament (molts no sabien qui 
era Rus, però si anava amb Reme i Maritina era bo...). Doncs sí, un element bo de pelar. I per 
a que algunes d’aquelles persones sàpiguen i coneguen amb qui passejaven tant alegrement 
les nostres alcaldesses i conselleres, els contarem algunes de les frases més conegudes que 
han fet a Alfonso Rus tan popular entre els valencians. Qui s’arrima a un coix, coix i mig! Doncs 
que vigile la companyia la senyora Alcaldessa, que companyia com aquesta no la volem ni 
regalada.

Frases cèlebres del senyor Alfonso Rus, president de tot el que pot:

- Sobre els votants: “Vaig dir: Portaré la playa a Xàtiva. I s’ho van creure! Si jo mane porte la      
playa! I agarren i s’ho creuen tots. Seran burros! I me van votar.”

- Sobre els professors: “Alguns professors, ixos que diuen aleshores i gairebé, no sé què vol 
dir, però són uns gilipolles. Ixos que volgueren posar-mos a mosatros en el cap boca avall. 
No anem a donar-los el gust, anem a rematar-los. Anem a rematar-los.”

- Sobre els minusvàlids, quan aquests li preguntaven per què s’havia construït un passeig 
no adaptat per a ells: “Entonces què? Ho fem o no ho fem? O agarrem cordes i au? Agarrem 
cordes? (...) Avore com ho arreglem açò... No hem posat un ascensor pals pobres minus-
vàlids...”.

- Sobre els músics de la banda de música de Xàtiva: “Es que jo no puc vore a ixos de les 
bandes. Ixos són més rojos que un titot, els fills d’una puta. Eixos no es mereixen res.” 

 A aquest home li haurien de dir: no digues el que penses, més bé, pensa el que dius, 
que falta et fa. I a la gent que els vota, que pensen a mans de qui va a parar el seu vot... Què 
PENSEN!!!

“BONS SABERS I MALS SABORS”
UNA VISITA INESPERADA o BARBARITATS VALENCIANES
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Vols passar  a l’acció?
Carrega el teu temps de solidaritat. No malbarates l’oportunitat de dedicar, de quan en quan, 
una estona a “molestar” un poc...

QUE NO ET MENGEN EL COCO !

INFORMA’T
Entra a Internet i recorre 
els racons alternatius, 
obté informació. No et 
conformes amb el que 
diuen els mitjans de co-
municació convencionals.

PARTICIPA
Fes que triomfem les cam-
panyes de denúncia con-
tra el comerç d’armes, per 
la defensa del medi am-
bient i dels drets humans, 
contra l’acumulació de 
riquesa, contra la misèria 
del món... Recull signatu-
res, escriu cartes als polí-
tics, als diaris, ves a mani-
festacions....

ASSOCIA’T
Forma part de les asso-
ciacions, les que lluiten 
pels drets socials, el medi 
ambient... Uneix-te als 
grups que ja existeixen: 
ni som els primers ni som 
els únics, no ho oblides! 
Busca’ls!

ACTUA
Si pots... Per què no pro-
gramar el temps lliure 
com activista a alguna 
d’eixes cimeres on es jun-
ten molts com tu en contra 
dels principals causants 
de la pobresa, la fam i la 
destrucció del planeta? 
(Seatle, París, Suïssa,...)

LLUITA
Tingues sempre prepara-
da la gravadora, càmera 
de fotos o mòbil per pillar 
“in fraganti” a eixa empre-
sa contaminant, eixe po-
lític corrupte o eixa injus-
tícia propera i porta-ho a 
algun mitjà de comunica-
ció local o comarcal, quan 
més a prop, millor i amb 
més credibilitat.
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Converteix les teues accions quotidianes en actuacions crítiques
Cada pedra fa paret i de mica en mica s’omple la pica... Molts pocs fan molt!

NO CONTAMINES
No embrutes, no conta-
mines, no degrades el 
teu entorn... Ves a peu o 
en bici quan pugues, no 
et passes comprant pro-
ductes d’un sol ús, utilitza 
productes de neteja poc 
agressius: bicarbonat, vi-
nagre, lleixiu... Aprofita el 
que tens, valora-ho i com-
parteix-ho.

FRENA EL CONSUM
No sigues consumista, 
gasta el que necessites. 
El teu consum els ompli 
les butxaques i destrueix 
el planeta. Compra’t els 
mobles i la roba als mer-
cadets o botigues de 2ª 
mà. Estalviaràs diners i 
aniràs estupend@. També 
pots intercanviar al Pica-
troc. No sigues pij@.

R+R+R+R+R
Abans de reciclar : Re-
cupera, repara, redueix,  
reutilitza i finalment, reci-
cla. Saps la quantitat de 
beneficis que li lleves a les 
multinacionals del paper i 
del plàstic si sempre reuti-
litzes o redueixes? I a les 
d’alumini, vidre, etc...?

REORIENTA EL CONSUM
Compra al teu veí abans que a les 
grans cadenes comercials. Compra o 
intercanvia productes quan més prop 
de casa i naturals, millor. Informa’t  
de l’origen dels productes que com-
pres: moltes multinacionals exploten 
a xiquets i dones o acaben amb bos-
cos. Sigues cautelós!

TINGUES CRITERI
Que no et fiquen pels ulls el seu con-
servador i miserable model de vida. 
Tria què veus al cine, al teatre, als 
diaris, a les revistes, a internet... No 
et cregues res de res i contrasta la 
informació: cada vegada que gastes 
diners produeixes un benefici econò-
mic... Saps qui se l’emporta? Els teus 
diners estalviats al banc els tenen in-
vertits? Saps on?



 L’Assemblea va nàixer a principis d’any, tot i que el conjunt de gent que la conforma ja parti-
cipava activament a la vida política, social i cultural d’Alcàsser. Hem aconseguit avançar ràpidament 
en la formació de l’Assemblea i en la constitució d’una agrupació d’electors per optar a tindre repre-
sentació a l’ajuntament del nostre poble. I tot açò no haguera sigut possible si no fórem gent com-
promesa, amb experiència, amb ganes de treballar i preocupats per l’actual estat econòmic, polític, 
social, cultural i mediambiental.

 Han sigut cinc mesos de treball continu. Hem organitzat un bon grapat de xerrades que han 
tractat diversos temes que ens afecten i ens preocupen. Fins el moment, és molta la gent que ens ha 
donat suport i que ha participat activament de l’ Assemblea.

 El darrer 22 de maig es van celebrar les eleccions municipals i autonòmiques. El resultat a 
Alcàsser ja el coneixereu: 7 regidors per al PP (amb 2.512 vots), 5 regidors per al PSOE (amb 1.864 
vots) i 1 per a CDL (amb 355). L’Assemblea d’Esquerres d’Alcàsser, que va obtenir 342 vots, es va 
quedar a només 14 vots d’obtenir representació dins l’ajuntament. Diverses han sigut les causes 
d’aquests resultats: l’abstenció (unes 1.600 persones no han votat en Alcàsser), el ser un projecte 
nou i diferent compost en la seua majoria per gent jove, i la candidatura blanca d’EUPV (composta 
per gent d’altres pobles) que ha pogut ocasionar més d’una confusió.

 D’altra banda, la gent necessita molta pedagogia política i, per diferents motius, a partir d’ara 
tindrem un ajuntament menys plural i amb una majoria absoluta, amb tot el que això comporta. 
Quantes més veus s’hi fan sentir, més ric és el discurs i el projecte que puga nàixer... Ara sols tenim 
una veu que pretén fer en quatre anys el que no ha fet en sis que fa que governa.

 Malgrat tot, des de l’Assemblea també hem fet una lectura positiva del resultat. Sabem que 
és molta la gent que confia en el nostre projecte. A més, estem convençuts que podem aconseguir 
un poble millor, més democràtic i més sostenible. Per això, continuem i continuarem treballant dia 
a dia, ja siga amb representació a l’ajuntament o sense. Continuarem exigint a l’equip de govern el 
compliment d’aquells punts que han promés i que coincideixen amb el que l’Assemblea ha reivindicat 
des d’un principi, i denunciarem les pràctiques i decisions poc democràtiques per part de l’equip de 
govern. Hem  traçat unes prioritats i unes línies d’acció, que són les següents:
Participar activament en els plens de l’ajuntament, pressionant perquè aquestes propostes es com-
plisquen:

 - Enllumenat públic energèticament eficient i sense contaminació lumínica, i energies   
   renovables als edificis públics.
 - Borsa de camps en desús per a la seua gestió i conreu.
 - Promocionar l’ús del valencià en tots els àmbits. 
 - Projecte comú del barranc, Escorxador (espai per a gent jove o casa-taller) i Aigües pota  
   bles: rehabilitació, neteja, manteniment i ús.
 - Antenes al terme i ampliació de les zones verdes al municipi.
 - Difondre el contingut dels plens i informar al poble del que passa a l’ajuntament.

A més de participar en l’ajuntament també ho fem des de fora de la següent forma:

 - Realitzant activitats culturals: xerrades, concerts, tallers, passejos, etc.
 - Establint contacte amb associacions del poble i participar en les assemblees del 15M.
 - Fomentant un mercat tradicional amb productes locals (fruita, verdura, artesans...) l’últim  
   diumenge de cada mes.

 Al mes d’abril vam encetar un cicle de conferències. El 17 de juny ens va visitar Arcadi Olive-
res, doctor en ciències econòmiques, professor d’economia a la Universitat Autònoma de Barcelona, 
president de “Justícia i Pau” i membre d’ATTAC i de l’Institut Internacional per la Pau. Tots els que 
vam acudir al Centre Cultural d’ Alcàsser vam escoltar atentament el seu discurs clar, senzill i didàc-
tic sobre economia sostenible i altres temes d’actualitat. El divendres 15 de juliol tenim la visita de 
Josep Vicent Frechina, crític musical i literari, musicòleg, estudiós de la música i cultura popular que 
col·labora en diverses revistes. Alhora manté el bloc “La caseta del plater”, en el qual analitza, escriu 
i opina sobre l’evolució i presència de la música en valencià. I el 9 de setembre ens visità Juan 
Manuel Sanchez Gordillo, alcalde de Marinaleda. I estem treballant amb propostes al voltant 
de cicles culturals que desenvoluparem pròximament.

Finalment, vos animem a participar de l’assemblea de la forma que pugueu, ja siga assistint a 
les assemblees o bé als diferents actes que anirem anunciant.

ARTICLE ENVIAT PER L’AEA AL BIM DE L’ESTIU DE 2011
Aquest article va ser censurat pel Partit Popular a través d’una comissió que s’ha creat per no incloure al BIM escrits 
de formacions sense representació política a l’Ajuntament i que defensen idees polítiques diferents de les seues.
@

HF
T

@
 BK@

Q
@

10



PEATGES
Andreu Sevilla

 Com que la utilitzem a diari, sovint ens oblidem que la llengua està en constant transformació, i que 
sense canvis s’anquilosaria i perdria flexibilitat, garantia segura de mort en un món com el nostre, que 
camina a velocitat de vertigen. Però també cal dir que no tots són positius. Si ens centrem en la nostra, 
part d’eixos canvis actuen contra la llengua mateixa, l’empobreixen fins a desfigurar-la d’una manera irre-
versible, ja que el seu origen majoritàriament espanyol (que els fa resistents com un virus), i, per què no 
dir-ho, la comoditat dels usuaris, fan que una volta adoptats resulten francament difícils de desarrelar.

 Qualsevol valencianoparlant que passe dels 45 i que s’interesse mínimament pel tema, percebrà 
entre les noves generacions i no tan noves uns vicis lingüístics que s’expandeixen en totes les direccions. 

 En el camp del lèxic habitual, l’ensenyament ha dut a terme una lloable tasca de depuració de bar-
barismes, i els parlants, encara que potser continuen fent-los servir en els registres vulgar i col·loquial, 
almenys ja tenen consciència que són elements intrusos (i ací podrien posar com a exemple la feliç 
restauració de després o adéu), però perdem vocabulari genuí en favor de paraules més semblants al 
castellà (el cas de *nòria per sénia), i refranys i frases fetes, que contenen tota una visió del món pròpia i 
intransferible, són substituïts per traduccions desafortunades, que poden anar des del *menys mal –per 
encara sort– a escoltar *tindre endoll per allò que en el valencià de tota la vida hauria de dir-se tindre 
bons padrins. *Apaga i anem-nos-en, que dirien alguns, o millor, bona nit cresol.

 El mateix ocorre en la morfosintaxi. Resulta cada vegada més freqüent escoltar el pronom *lis en 
lloc de *els, la combinació *se’l o *se la etc., en comptes de li’l o li la etc., i contemplem, estupefactes, la 
progressiva desaparició de les diverses formes del pronom en, com testimonien oracions del tipus *Porta 
uns quants! (referit, per exemple, a llibres), o la carta de naturalesa que pareix que obtenen a poc a poc 
verbs que en valencià no han estat mai pronominals (*Em vaig caure un bac, per Vaig caure un bac) o que 
sí que ho són i perden el pronom pel camí (*Vols desdejunar ja?, en lloc de Vols desdejunar-te ja?). Una 
anàlisi superficial del canvi de gènere a què sotmetem aquelles paraules que no coincideixen amb el que 
tenen en castellà (calor, suor, corrent, postres, espinacs, front, etc.), seria encara més trist. 

 I què hem de dir de la fonètica. No parle ja de l’apitxat tan característic de la nostra comarca, sinó 
d’altres pronúncies relativament noves, cada vegades més generals, que suposen un empobriment in-
discutible: el ieisme que ha acabat amb la nostra sonora i distintiva ll, la pronunciació en el mateix colp 
de veu de les vocals ia/ie/io (*Va-lèn-cia!!!!, crida l’animosa afició a Mestalla) i la despietada ofensiva 
(alguna cosa hi deu tindre a veure la incúria lingüística de Canal 9) contra les e i o obertes, el timbre de 
les quals abans era el mètode infalible per saber si el valencià que u parlava passava la prova, i que ara 
una part dels joves parlants comencen a tancar quasi sistemàticament.
 
 Els lingüistes podrien argumentar, amb raó potser, que en molts casos no es tracta necessàriament 
d’interferències de la llengua veïna, sinó d’una evolució natural que simplifica estructures innecessària-
ment complexes o obsoletes. El que resulta sospitós, però, és que quasi totes eixes evolucions coinci-
disquen amb les solucions de l’espanyol. Fa poc ho comentava amb un conegut, valencianoparlant en 
exercici, pensant que es mostraria sensible al tema, el qual, mig ofés, em respongué: “Damunt que no 
hem deixat de parlar valencià quan al nostre voltant tot ens convida a fer-ho, ¿teniu la cara de demanar 
que el parlem bé?”. Em va deixar parat. Qui sap si no tenia raó i l’espanyolització és en realitat un peatge 
costós que hem de pagar –un més–, perquè la llengua no desaparega.
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 Tornar a tindre la capacitat sobre 
nostra agricultura i alimentació. Açò és el 
que estem reivindicant els centenars de 
grups i cooperatives de consum agroeco-
lògic que avui s’estenen per tot el territo-
ri. Es tracta d’experiències que posen en 
contacte consumidors amb llauradors/es 
que treballen en el territori, i que establei-
xen unes relacions de confiança, directes, 
d’intercanvi i de solidaritat entre el camp i 
el poble/ ciutat.

 Des de la meitat de la dècada passada, aquestes experiències es multiplicaren, 
mostra d’una creixent preocupació per l’actual model agroalimentari i la voluntat de por-
tar a terme un consum que compte amb uns criteris socials i agroecològics .

 Encara que compartim uns criteris comuns, existeix una gran varietat de models 
organitzatius, de relació amb el llaurador, de format de compra, etc. Alguns integren con-
sumidors i productors, altres estan formats sols per consumidors. Hi ha alguns models 
en què els consumidors poden escollir els productes de temporada que desitgen i altres 
que reben cada setmana una cistella/caixa de verdures i fruites fresques de temporada 
de l ‘horta. La major part d’aquestes experiències funcionen a partir de la feina voluntària 
dels seus membres, encara que hi ha alguns casos d’iniciatives professionalitzades que 
inclouen també venda en tenda.

 El gran repte és en realitat com arribar a més gent, fer aquestes experiències més 
viables, mantindre uns principis de ruptura amb el model actual d’agroindústria i de con-
sum passiu i no quedar-se sols amb el discurs de l’alternativa concreta, en la xicoteta 
escala, sino inserir-se dintre d’una estratègia general de transformació personal i de la 
societat.

 En  L’hort de Carme estem treballant i apostant per una agricultura local de proximi-
tat, que respecte els cicles i la natura. Estem fent xarxa amb altres productors i consumi-
dors per relocalitzar l’agricultura i arribar a més gent, sobretot del poble, per conscienciar 
sobre la importància i beneficis de menjar sa, verdures i fruites de temporada  de cultiu 
ecològic. Perquè la sobirania alimentaria és tan necessària com viable .

www.hortdecarme.es
hortdecarme@gmail.com

ALIMENTACIÓ LOCAL I RESPONSABLE 
Hort de Carme
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 El funcionament de l’escola i el de la societat en què està immersa tenen una similitud, un 
paral·lelisme evident; no podria ser d’altra forma, la societat crea l’escola que necessita per a perpetuar-
se. El mateix passa amb altres institucions públiques o privades: ajuntaments, cooperatives, societats 
musicals, ambulatoris, etc.

 Alumnes, ciutadans, socis, malalts… estem, conformats o no, supeditats a les decisions i actua-
cions d’un grapat de professionals tant del sector públic com privat que responen amb més o menys dili-
gència a les consignes i interessos del paradigma vigent del qual reben el poder per a fer-ho.

 Els que pensem que estes regles, estes normes de funcionament, no es mereixen el nom de 
democràcia, plantegem la possibilitat de l’Autogovern i l’Autoregulació, dues paraules per a un mateix 
concepte que adoben el terreny per una societat amb democràcia real, amb democràcia participativa.

 Volem centrar-nos en l’escola perquè la reivindicació d’escola democràtica ha estat obviada o 
oblidada inclús per aquelles organitzacions que més s’han preocupat pel tema escolar. Així, els conceptes 
d’escola pública, de qualitat, valenciana, han estat les consignes prioritaris. Ni tan sols en el 15- M pareix 
que ha quallat una comissió per la democràcia real a l’escola.

 La primera vegada que vaig escoltar les paraules AUTOGOVERN, AUTOREGULACIÓ, relacionades 
amb el món de la pedagogia va ser als final del 60. Un professor de l’escola de magisteri, Gonzalo Anaya, 
ens comentava un llibre de S. Neil, “Summerhil School” i la seua relació amb W. Reich.

 Per a qui no se’n recorde de Reich o no el conega,  fou un psicòleg que va morir empresonat pels 
poders fàctics per defensar les seues idees. Bona part del mon científic s’han encarregat de soterrar 
Reich, però en l’àmbit escolar, encara que sense anomenar-lo, sistemes, models i metodologies actuals 
es basen en la teoria de l’autoregulació de Reich (aprendre a aprendre, aprenentatge autònom i aprenen-
tatge per estratègies).

 Si Reich haguera  parlat de naus espacials o submarins, hauria sigut un escriptor de ciència-ficció 
precursor del futur com Verne, però la seua temàtica era la naturalesa humana, la seua conducta, no 
podia ser més que un boig pseudocientífic i degenerat. Corrien els anys trenta del segle XX. En un pròxim 
escrit exposarem els principis generals de l’autoregulació segons Reich.

 Avui, la fisiologia, la neurobiologia i les altres ciències que estudien el funcionament cerebral ens 
diuen que sí, que l’ésser humà té la facultat, la capacitat per autogovernar-se, autoregular-se. Aquesta 
capacitat rep el nom de metacognició i és la competència que ens permet ser conscients dels processos 
i productes que elaborem en la nostra ment.

Què ens impedeix doncs l’autogovern a l’escola i a altres institucions?

 Per fer un aprenentatge basat en l’autoregulació, els mestres que com a representants i treballa-
dors de la institució tenen el poder, regulen i decideixen respecte al currículum, procediments i metodo-
logies, haurien anar cedint i transferint eixe poder als deixebles, cosa que suposaria necessàriament la 
planificació, la presa de decisions i l’autoavaluació.

 Problemes? Molts, m’ho dius o m’ho contes? Però l’autoregulació i l’autogovern no solament són 
possibles sinó necessaris per construir un nou sistema que ens permeta funcionar respectant la natura, 
la vida per damunt de tot i, per tant, respectant l’esser humà.

 Els xiquets/es, els fills/es que nosaltres eduquem seran els que aviat gestionaran les nostres so-
cietats i com deia no recorde ara qui, no sols cal vore quin món els deixem, sinó també quines persones 
deixem al món.

ESCRITS PER UNA ESCOLA DEMOCRÀTICA REAL
Joan Avinyó
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Què és?
 Units pel Sàhara és una nova ONG d’Alcàsser, amb la finalitat d’ajudar al poble sahrauí. 

Qui som?
 Un grup de gent d’Alcàsser i Picassent interessats i preocupats amb la situació que viu el poble 
sahrauí als camps de refugiats en Algèria. 

Per què ens necessiten?
 Farem un breu repàs històric de com un poble que vivia en pau i en una terra fèrtil i rica en recursos 
va ser saquejat i expulsat del seu territori sense cap protecció. I oblidada per la comunitat internacional a 
causa de la pressió, el xantatge i els interessos comercials del Marroc amb els països desenvolupats, de 
la qual cosa és responsable moral en primera instància Espanya, l’antiga metròpoli, i països com França o 
els EE.UU, còmplices per posar els seus interessos d’explotació de les mines i bancs de pesca per davant 
de les vides humanes del poble sahrauí.

1934: L’exèrcit espanyol ocupa el Sàhara Occidental.
1961: El Sàhara es transforma, per llei, en província espanyola.
1970: L’ONU insta Espanya a celebrar el referèndum d’autodeterminació del Sàhara.
1973: L’Assemblea General del Sàhara sol·licita al govern espanyol la celebració del referèndum 
d’autodeterminació del poble sahrauí. Espanya s’hi nega tot i les advertències de l’ONU.
1974: Acord entre el Marroc i Mauritània per a repartir-se el Sàhara Occidental.
1975: Veredicte del Tribunal Internacional de Justícia de la Haya: Marroc i Mauritània no tenen drets 
sobre el Sàhara. Es recomana la celebració d’un referèndum d’autodeterminació del poble sahrauí.
1975: Acord tripartit entre Espanya, Marroc i Mauritània per a repartir-se el Sàhara. L’exèrcit espanyol 
abandona el Sàhara, que passa a mans del Marroc i de Mauritània. El Marroc inicia la Marxa Verda 
(350.000 civils acompanyats de 25.000 soldats marroquins) i l’ocupa. Milers de sahrauís fugen dels 
bombardeigs marroquins i es refugien en el desert algerià. Creació dels campaments de refugiats, on 
encara hui viuen.
1991: Les Nacions Unides crea el Pla de Pau, i una Comissió especial perquè se celebre el Referèndum 
en el Sàhara Occidental (MINURSO). Marroc no accepta el referèndum, el qual mai es realitza.

 Des de 1975, en la zona ocupada pel Marroc els militars marroquins violen permanentment els 
drets humans, i practiquen la pressió, encarcerament i tortura sobre la població sahrauí.

 Hui en dia, després de més de 35 anys en l’exili, en territori del Sàhara cedit per Algèria, viuen 
més de 165.000 sahrauís als Campaments de Refugiats en les difícils condicions del desert. Subsisteixen 
gràcies a l’ajuda humanitària, gestionat pel govern del FRONT POLISARI. 

 Fa més de 35 anys que no poden votar i decidir el seu futur. Exigeix que el teu grup polític es com-
prometa amb el Sàhara.

Quins són els nostres objectius?
• Enviar material escolar, aliments i medicines  als campaments de refugiats sahrauís
• Acollir xiquets i xiquetes sahrauís durant l’estiu per part de famílies d’Alcàsser, mitjançant el 

programa de vacances en pau
• Donar a conéixer la situació del poble sahrauí
• Realitzar accions d’ajuda al poble sahrauí 

 - Donar suport el referèndum d’autodeterminació. 
 - Compliment del respecte dels drets humans per part de Marroc

ASSOCIACIÓ “UNITS PEL SÀHARA” D’ALCÀSSER
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Com ho farem?
• Al mes d’octubre férem una festa al Pub La Llima d’Alcàsser, en la qual participaren voluntària-

ment centenars de persones  a través de la compra de l’entrada i la rifa que es va celebrar. 
Moltes gràcies a tots els assistents.

• En novembre participarem en la Fira Agroalimentària d’Alcàsser, en la qual ens vàrem donar a 
conéixer a més gent, i es varen adherir més persones com a socis de l’Organització. Els hi donem 
la benvinguda.

• En els pròxims mesos de gener i febrer de 2012, realitzarem una campanya de recollida 
d’aliments per als campaments de refugiats. Aquesta campanya es realitzarà als centres esco-
lars, l’institut d’Alcàsser i altres llocs públics d’Alcàsser i Picassent. L’objectiu és recollir arròs 
i llegums, productes de primera necessitat que fan molta falta als campaments. Esperem la 
vostra col·laboració.

• Durant l’any pretenem realitzar altres actuacions, com un teatre, activitats infantils i per a adults, 
totes contextualitzades amb el Poble Sahrauí per a recaptar medicines i diners. 

• On van a parar les medicines i els diners? 
- Les medicines les portarem personalment gent de l’organització, ja que realitzarem una 
visita als campaments de refugiats als mesos d’abril i maig. Ja vos contarem com ha anat, i 
mostrarem imatges de l’entrega d’aquest material.
- Els diners serviran per comprar més medicines, i pagar en la mesura del possible el bitllet 
d’avió dels xiquets i xiquetes sahrauís que vindran d’acollida amb famílies d’Alcàsser. Aquest 
bitllet té un cost de 750€-800€ per persona, per això la nostra organització vol costejar total-
ment o quasi tot el bitllet dels xiquets i xiquetes sahrauís que vinguen amb famílies d’Alcàsser.

 Si esteu interessats a col·laborar amb l’Associació, a acollir xiquets o xiquetes als mesos d’estiu, 
poseu-vos en contacte amb nosaltres a través d’e-mail, facebook o personalment. També podeu fer-vos-
en socis o fer aportacions esporàdiques per a realitzar aquests projectes. 

Com podeu fer-se socis i participar amb l’Associació?
UNITS PEL SÀHARA ALCÀSSER    E-MAIL: unitspelsahara@hotmail.com   Facebook: unitspelsahara
                                            
 Per fer-te’n soci deixa les teues dades de contacte i nosaltres te n’informarem i et direm com fer-
ho. També pots posar-te en contacte amb nosaltres mitjançant e-mail o facebook

Quota anual 60€ (sols són 5€ al mes)

• Un sol pagament de 60€
• Dos pagaments semestrals de 30€
• Quatre pagaments trimestrals de 15€

Et facilitem el pagament mitjançant:

• Rebut bancari al teu compte corrent
• Ingrés o transferència bancària al compte de l’Associació Units pel Sàhara de Ruralcaixa, tot 

indicant el teu nom i cognoms.
• En la seu de l’Associació el primer dimecres de cada trimestre. (C/Jaume I, núm. 11. Alcàsser) 

 

Si vols fer-hi qualsevol aportació, pots fer-ho al nostre compte de Ruralcaixa, amb la indicació “Aportació 
voluntària” i les teues dades (voluntàriament)

Compte de Ruralcaixa “Units pel Sàhara”: 3082 1555 47 5627897126
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 Olga era una dona senzilla. Quan va poder dedicar-se plenament a treballar en el camp 
dels seus pares no va dubtar a intercanviar els llibres per la cura i cultiu de pastanagues com 
havien fet generacions anteriors de la seva família. Encara que li interessava molt la història, 
mai no havia trobat en cap dels llibres gens similar al que estava ocorrent en el camp. Ningú hi 
donava explicacions, la vida transcorria com si no existissin canvis encara que ella millor que 
ningú era conscient del canvi. Els nens, cada vegada més, naixien amb al·lèrgies mai escoltades 
fins llavors, la malaltia del càncer creixia cada any, el caràcter de les persones s’enfosquia, ja 
ningú intercanviava somriures, paraules de bon dia,... Olga sentia que el planeta es moria, tenia 
la necessitat que l’escoltessin, que es passessin pels seus camps i observessin les pastanagues, 
abans creixien de color taronja, tenien gust!, s’utilitzaven en milers de receptes culinàries i per 
les seves propietats també en cosmètica i fins i tot medicinalment, ara es desenvolupaven sense 
propietats, formes mai similars, colors foscos que encara que amb tons ataronjats gens tenien a 
veure amb les pastanagues que conreaven els seus pares. Això ocorria amb tot tipus de verdura, 
de fet ja gairebé ni es consumien aliments naturals, en els últims anys havien tret al mercat tot 
tipus d’aliments que substituïen els bàsics de tota la vida, cent per cent químics. Ella sabia que 
darrere d’això l’interès econòmic era tan gran que a cap dels alts càrrecs els interessava emetre 
per televisió o radio qualsevol tipus d’alarma, però què ocorria amb la consciència humana, no 
escarmentaven amb cada mort, la mortalitat creixia un trenta per cent anual. Per alleujar els 
cors, el govern solament sabia prometre una nova era en la qual la ciència descobrís més medi-
cines sintètiques...

 L’economia mundial descendia a passos engegantits. La corrupció a les ciutats creixia. 
Les malalties psíquiques, els suïcidis,... El planeta estava malalt.

 Aquí, en el límit entre vida i mort del planeta Terra, Olga va decidir intervenir oferint cursos, 
conferències, xerrades amb cada personatge que pogués trobar-se pel carrer i intercanviar unes 
simples paraules. El que la humanitat no sabia era que Olga seria la primera vacuna contra el 
“encefalograma pla” estès entre homes i dones.

 El primer curs que va proposar va ser acceptat ràpidament en el recinte universitari. Cate-
dràtics de filosofia, historiadors,... s’il·lusionaven de nou. Olga va tenir molts simpatitzants, segui-
dors als quals a poc a poc involucrava en els seus projectes i quefers diaris. La casa dels pares 
d’Olga, en pocs mesos, es va convertir en centre de reunions d’investigadors i revolucionaris.

 En poc temps van aconseguir crear una tanca densa que tapés l’entrada per l’aire de 
qualsevol tòxic introduït en els camps contigus, van conrear remolatxa, enciams, cols, pebrots, 
tomàquets, i també pastanagues. Impartien cursos d’agricultura, cuina, cosmètica, tot amb tèc-
niques apreses dels seus ancestres i sense cap tipus de químic, solament la naturalesa sabria 
què, com i quan havien de menjar. Les seves xerrades, les seves conferències i tallers van co-
mençar a tenir èxit entre la població, es va estendre a altres ciutats i pobles. L’experiència era tan 
gran que van començar a canviar demandes i necessitats de la població fins a arribar a un dèficit 
econòmic tan enorme que des dels governs van començar a tremolar. Les necessitats dels ciuta-
dans ja no es basaven en capital, sinó que ara demanaven salut alimentària amb la qual poder 
reduir el nombre de morts anuals. Començava, després de molts anys, a créixer la importància 
dels drets humans.

 Van transcórrer pocs anys fins a la desaparició d’Olga. Primer la van tractar de tancar en 
un hospital psiquiàtric. Les revoltes van ser múltiples al seu favor, de manera que el primer intent 
va ser fallit. Però passats cinc anys després del primer taller d’agricultura tradicional, Olga va ser 
segrestada. El món sencer va sortir al carrer, farts de tota manipulació, famílies senceres van 
sortir cap al camp i deixaren les ciutats buides, van construir nous poblats on el treball grupal, el 
respecte pel medi ambient i l’amor era el principal...

ARRELS
Mª Ángeles Salvador Pla
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 Anoche me apetecía escuchar de nuevo las canciones que poblaron nuestra juventud 
a muchos/as de nosotros/as, allá por los años setenta y ochenta. Volví a oír a Mercedes Sosa 
cantando “Al alba”, a Victor Jara “Te recuerdo Amanda” y a tantos/as otros/as. Hablaban de una 
época durísima, falta de libertad, sangrienta, represora, miserable, asfixiante. Los causantes de 
tanto dolor no se escondían, estaban ahí bien visibles y de sobra sabíamos quienes eran. Me 
puse a pensar en los tiempos actuales que nos ha tocado vivir y es cierto que seguimos bajo el 
yugo de una dictadura, la llaman la dictadura de los mercados, pero no nos equivoquemos los fa-
mosos mercados tienen nombres y apellidos. No son tan visibles pero están ahí y somos víctimas 
de su violencia (condiciones pésimas de trabajo, sueldos indecentes, desahucios, paro, pérdida 
de derechos, etc.), de una falta total de libertad, o más bien de una ausencia total de condiciones 
para que podamos ejercer nuestras libertades, porque sin seguridad, sin dignidad, sin medios es 
casí imposible hacer uso de ella. Os pondré un ejemplo clarificador: cuando en EEUU concedieron 
el derecho a voto a la gente de raza negra, la mayor parte no pudo hacer uso de ese derecho por-
que no tenían autobuses que les llevaran hasta los colegios electorales. En Europa podemos ver 
como los gobernios son simples siervos de unos amos que se llaman: Goldman Sachs, Moody’s 
etc… o peor aún en Italia o en Grecia han colocado directamente a sus tecnócratas para gobernar 
sin haber sido elegidos por el pueblo. Además también controlan los medios de comunicación 
que sirven o bien para crear un clima de terror entre la población (lo que servirá para que acep-
temos todos los “sacrificios” que nos pidan) o bien para idiotizarnos (programas como Gran Her-
mano, Salvame etc..) Como dice muy acertadamente José Luis Sampedro “no nos educan para 
tener un espiritu critico” yo añadiría: nos educan para ser sumisos/as.

 Mucha gente es conocedora de este panorama tan negro que acabo de dibujar. ¿Y noso-
tros/as qué podemos hacer? Yo creo que mucho, ahí está el Movimiento 15M para demostrarlo. 
En nuestras ciudades o en nuestros pueblos, en nuestras vidas cotidianas, donde sea, debemos 
demostrar que “otro mundo es posible”. En un pueblo como el nuestro: Alcàsser, es indignante 
que un partido, en este caso el PP, esté gobernando en mayoría cuando solo ha recogido 2000 
y pico votos de los más de 7000 que componen el censo electoral. Debemos exigir que las aso-
ciaciones y los colectivos tengan mucha más participación en el Gobierno local, eso le daría 
representatividad y legitimidad, eso sería lo ético y justo, de lo contrario tenemos razón cuando 
decimos que “No nos representan”.

 Como ciudadanos y ciudadanas tenemos unas responsabilidades que debemos ejercer, 
desde luego controlar y exigir a la clase política el cumplimiento de sus promesas, en lugar de 
limitarnos a depositar un voto cada cuatro años, consumir de forma razonable y además procu-
rando que sean productos locales, controlar también lo que compramos buscando información 
antes de elegir una marca (Nestlé por ejemplo tiene una politica absolutamente censurable), 
respetar la naturaleza que nos rodea, hacer uso de nuestros espacios públicos: son nuestros 
y utilizarlos es una manera de preservarlos de los saqueos y dejadez a los que son sometidos, 
informarnos debidamente, aunque eso requiera un esfuerzo, en lugar de tragarnos todo lo que 
nos cuenta la tele, contrastando las noticias. “Apaga la tele y enciende tu mente”.

 Seguramente se os ocurrirán más cosas que podamos hacer y eso está muy bién, debe-
mos convencernos de que tenemos poder, mucho poder.

 Yo de entrada os invitaría en primer lugar a acudir a los plenos del ayuntamiento para 
exigir una mayor representatividad de la población (son los últimos miércoles de cada mes). Sólo 
una presencia masiva podrá hacerles cambiar de opinión. Y en segundo lugar a hacer ese esfuer-
zo necesario para levantarnos y tomar las riendas de nuestras vidas. De lo contrario seguiremos 
viviendo de rodillas.

TOMAR LAS RIENDAS DE NUESTRAS VIDAS
Luisa García López
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 Al veí del segon pis, a l’antic company d’escola, a la xica d’ulleres que veig cada matí al 
metro, al cambrer que em posa el cafè, a la conductora de l’autobús, a la senyora gran a qui li 
aguante la porta en eixir de casa, a l’encarregat del videoclub del barri, al que mira sense fer res 
des del balcó… A tu, votant fidel o casual del PP, a tots vosaltres…

 Abans de res, bon dia. Esteu bé? Tranquils? Sí? Me n’alegre, de tot cor. Per on voleu 
que comencem? Ho fem per comarques o per ordre cronològic? No. Millor encara: per temes. 
Començarem, per exemple, per l’economia, ara que està tant de moda. Parlem del Banc de Va-
lència, que ha fet figa, però que abans va deixar dos milions d’euros a Jaume Matas perquè no 
el clavaren a la garjola. Que què és la garjola? Doncs, la presó, la càrcer, el forat, el trullo… O, si 
no, xarrem de la CAM, amb dirigents que pagaven prostitutes a 2.000 euros la nit amb els teus 
diners, i amb els teus, i amb els teus, i també amb els teus…
 
 D’això, company, se’n diu corrupció. És allò que passava amb Gürtel  i els amiguitos del 
alma, ja saps: Camps, Costa, Correa, el Bigotes, Víctor Campos, Betoret, la panda d’Orange 
Market… O amb Brugal, o amb Emarsa, o amb la història aquesta d’Urdangarín. Mira, perquè ho 
entengues, és com Fabra, aquell home que sempre guanyava a la loteria i que va fer un aeroport 
caríssim sense avions, o els negocis de bordell del cas Majestic, o els milions regalats a Calatra-
va. O a Julio Iglesias.

 Parlem ara d’urbanisme. En fem una llista? Apunta-hi: Nou Mil•lenni, Nou Mestalla, Por-
xinos, el Manhattan de Cullera, el pla Rabassa, Marina d’Or… Com? Que no te’n recordes? Que 
no ho vas veure a la tele? Ah, és clar, la manipulació de Canal 9, el tancament de TV3, el setge 
a Info TV, el repartiment de llicències de TDT als amics… No ho podies saber… Com puc ser tan 
babau d’oblidar-me’n?

 Doncs, mira, t’ho explicaré: això passa perquè ens governa gent com Cotino, que ha fet 
calerons amb les residències de la gent gran, i Blasco, l’amic de les ONG, i un tipet molt simpàtic 
dit  Alfonso Rus, que promet “xampany i dones”, se’n fot dels minusvàlids, insulta els professors 
i us diu “burros” per creure en la seua paraula. També estava Font de Mora, que va fer un colp 
d’estat en l’AVL i volia suprimir les línies d’ensenyament en valencià; això, però, és normal per-
què es tracta de gent que pensa que parlar valencià és un “defecte” o que té una consellera de 
Cultura que diu que el Tirant lo Blanch és obra d’Ausiàs March.

 Amb tot, són gent de classe, d’aquesta que va en Ferrari, i en barco, apassionats de la 
Fórmula 1, de la Copa Amèrica, de l’hípica, del tenis i dels camps de golf. Per això era que ne-
cessitaven l’aigua! No recordes quan et convidaren a paella? Sí, home, allò d’espoliar l’Ebre i el 
Xúquer a canvi d’un bon socarrat i quatre garrofons! Bé, com et deia, són els que se’ls gasten per 
a la visita del Papa… Es gasten els diners de tots plegats, vull dir.

 En realitat, no tinc espai suficient per a explicar-te també que són la gent amb joves que 
insulten diputades, persones que tiren els veïns de les seues cases al Cabanyal o a La Punta, o 
que permeten vessaments en L’Albufera. Persones sense entranyes ni cor que menyspreen les 
víctimes de l’accident de metro més greu de la història. De fet, ara que ho repasse tot d’una, 
quasi juraria que se m’està regirant l’estómac.

 A vosaltres no us passa? No? De veritat esteu d’acord amb tot això? De veritat també sou 
així? De veritat us sembla normal? De veritat els creieu? De veritat us en sentiu orgullosos? De 
veritat no en dubteu? De veritat no us entren ganes de boçar?

 De veritat?

CARTA OBERTA AL 53% DELS VOTANTS
Article escrit per Antoni Rubio i publicat a www.linformatiu.com el 25/11/2011



@
HF

T
@

 BK@
Q

@

20

 Aquest any anem a fer un consum responsable. Tenim recursos per evitar caure en la 
dinàmica de sempre. Hi ha opcions i petits gestos a l’abast de tothom per gaudir del Nadal de 
manera racional i sense acabar escurat.

 El consum responsable, també anomenat consum conscient i consum crític, es basa en 
criteris ètics i en valors tals com la solidaritat, la justícia, el respecte al medi i a la natura, el des-
envolupament sostenible... Exigeix, doncs, seguir uns certs principis morals:

• Tenint uns criteris clars sobre el que s’ha de consumir dins l’àmbit familiar i saber dir que 
no al que no és adequat per als vostres fills, tenint en compte les edats, les característi-
ques i les necessitats reals.

• Evitant el consum mecànic, és a dir, aquell que els vostres fills fan, seguint les tendèn-
cies que marquen els mitjans de comunicació o per imitació dels seus amics. 

• Evitant els excessos de regals i valorant el que es té.
• Pensant en el conjunt de la família a l’hora de fer regals. Compartir els regals en família 

és una manera d’educar i d’afavorir els vincles afectius i comunicatius. 
• Observant com estan fets els productes (si respecten les condicions de treball, el medi 

ambient, de comerç just, la proximitat...). Només si tenim en compte aquests aspectes 
podrem tenir empreses responsables. 

• Dedicant un temps a orientar els fills perquè sàpiguen escollir els productes amb criteris 
responsables per tal de ser menys vulnerables als estímuls de la publicitat.

• Fomentant els regals no materials, per exemple regalar objectes elaborats per un ma-
teix, temps en família per fer activitats junts, regalar massatges o visites a un SPA...

• Evitant la cultura de la compra compulsiva que ens porta a acumular i llençar. Cal valorar 
l’objecte i tenir-ne cura per mantenir-lo en el temps. 

• Recordant que no tots els nens i joves tenen les mateixes possibilitats. El Nadal és una 
bona època per fer activitats solidàries, com dur regals a nens hospitalitzats o compartir 
un temps amb ells. 

• Sent un model de consumidor responsable per als vostres fills. Els xiquets i els joves 
aprenen més amb les vostres accions que no amb les vostres paraules.

Fora embolcalls:  Més paper? Aquest any no emboliques els teus regals, o bé embolica’ls amb 
paper reciclat, amb paper de diari o amb una tela. No agafes les bosses dels comerços i compra 
begudes en envasos retornables.

Menjars:  La nit de Nadal, Nadal i Cap d’Any, acostumen a ser tres dies de menjar fins a rebentar. 
No cal renunciar a les tradicions, n’hi ha prou en comprar la quantitat justa de menjar. Aposteu 
per productes locals i frescos que no s’encareixen amb el transport.

Natura:  Els avets pateixen en climes mediterranis i pocs sobreviuen uns mesos més enllà de les 
festes. Però existeix una gran quantitat d’arbres i arbustos locals que es poden guarnir a casa. 

Energia:  Penseu encendre la calefacció només unes hores al dia i enceneu els llums només a 
les habitacions on esteu.

Mobilitat:  Fes els teus desplaçaments en transport públic, bicicleta o a peu; contribuiràs a un 
ambient més net i pur per als teus fills.

AQUEST NADAL, CONSUM RESPONSABLE
Colla Excursionista d’Anar per Casa



Arcadi Oliveres: “Estem sotmesos a una 
imbecil·litat total i col·lectiva”

Entrevista realitzada per Laura L. David i publicada originalment a  www.linformatiu.com  el 30/09/2011

Està a Manises, envoltat per quasi dues-centes persones, però explica les relacions Nord-Sud 
com si estiguera al seu saló. Accessible i combatiu a parts iguals, Oliveres recorre l’estat per 

desentranyar les insanes connexions entre l’economia i la política.

“Els ciutadans no hem de 
contractar un fons de pen-
sions: és aberrant, ens con-
verteix en còmplices d’un 
sistema capitalista, especu-
latiu i fabricant d’armament. 
La nostra obligació és pres-
sionar perquè aquells que 
poden pagar més impostos 
els paguen i el Govern puga 

pagar les pensions.”

Ho diu amb veu alta i clara, perquè el seu cap és 
una hemeroteca que posa a cadascú al seu lloc.  
Amb la seguretat de qui sap que és un privile-
giat en un món injust, aquest pacifista incasable 
forma part del selecte grup d’economistes que 
s’avançaren a aquesta crisi. A la vesprada mar-
xa a Carrícola (79 habitants) i pel camí ja ha ac-
ceptat la invitació d’una associació de dones de 
l’Horta Sud per tornar-hi el pròxim any.

P: A fi de canviar el sistema financer, per on hauríem de 
començar?
R: Cal imposar la taxa Tobin a les grans transac-
cions especulatives perquè no fugen els capitals; 
il·legalitzar les SICAV; 
vigilar el frau fiscal 
-que entre l’intern i 
l’extern suposa per 
l’estat deixar de co-
brar 280.000 milions 
d’euros l’any!-; nacio-
nalitzar la banca, com 
a mínim la que ha rebut 
diners públics! George 
W. Bush i Gordon Brown 
–molt d’esquerres tots 
dos- donaren diners als 
bancs i se’ls quedaren 
tots en propietat dels 
seus governs. Aquí hem 
donat diners a tort i a 
dret i no ens quedem 

res de res! Als bancs se’ls ha de deixar caure i no 
rescatar-los: el Banc d’Espanya protegeix fins als 
primers 100.000 euros d’estalvi, així que la gent 
normal no ha de patir per això. Després, proces-
sem, jutgem i empresonem els banquers: hem de 
seguir el model islandés. I dissolem l’euro imme-
diatament, que no pot funcionar mai amb estats 
tant diferents com els que hi som a la Unió Euro-
pea.

P: No pareix molt complicat...
R: No ho és, però no hi ha cap voluntat política de 
fer-ho. Espanya paga per pensions -sumant les de 
llarga malaltia, de viduetat, d’orfandat- 110.000 
milions d’euros l’any. Que recuperen els diners 
del frau fiscal, que podrien tenir 280.000 milions 
d’euros. Que no ens diguin que no hi ha diners per 
a les pensions, i que tinguin la voluntat de tenir-los.

P: I en l’àmbit personal, què hi podem fer?
R: Optar per la banca ètica o responsable. Però so-
bretot no contractar un fons de pensions: és abe-
rrant, ens converteix en còmplices d’un sistema 
capitalista, especulatiu i fabricant d’armament. La 
nostra obligació és pressionar perquè aquells que 
poden pagar més impostos els paguen i el Govern 
puga pagar les pensions.

P: Perquè això de l’impost de patrimoni... és un pegat?
R: Totalment; és la xocolata del lloro! Sense comp-

tar-hi que té molt poca capacitat re-
captatòria, però bé, benvingut siga 
de tota manera. 

P: Això dels BRIC ajudant la UE i els Es-
tats Units... Vol dir que el món s’està 
autoregulant?
R: No, no! Si la Xina o Brasil, com 
a països emergents que són, com-
pren deute públic d’algun dels paï-
sos enriquits no és perquè els haja 
posseït cap esperit benèvol, és 
perquè els interessa, perquè veuen 
que aquí hi ha mercat.
P: Parlem de la crisi laboral. Com solu-
cionem el problema de l’atur? 
R: Mai no trobarem feina per a cinc 
milions de persones, així és que 
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a vostés qui els ha autoritzat a fer això?”. O pas-
sar per l’assemblea de compromisaris, i demanar 
explicacions.

P: El pressupost d’un any del Ministeri de Defensa es-
panyol fa sis vegades el pressupost anual de l’ONU. La 
indústria de la guerra mou el món?
R: Sí i no. El món es mou per interessos polítics i 
econòmics, que al capdavall coincideixen, i que val 
la pena recordar per tenir clar on estem. La des-
pesa militar representa els diners més inútilment, 
absurdament i estúpidament gastats. La senyora 
Chacón i el senyor Zapatero són responsables de 
crims de guerra a Líbia; allà no hem anat a salvar 
ningú! L’ONU diu que per posar pau al món hi ha 
prou amb 500.000 persones i en el món hi ha 22 
milions de soldats. Sobren 21,5; tota la resta és 
pur negoci, porqueria. Hem d’anul·lar la despesa 
militar.

P: Vosté presideix l’associació Justícia i Pau. No hi ha 
pau sense justícia social?
R: La pau, entesa com absència de guerra, és una 
condició prèvia. Perquè hi haja una pau real, tots 
hem de tenir els mateixos drets humans socials i 
econòmics garantits: això és la justícia social, que 
és primordial.

P: Vosté viu tranquil, amb tantes coses com sap?
R: Sí. I dorm perfectament. No em persegueix nin-
gú; res de res.

P: Li ho dic perquè fa la sensació que si les coses que 
sap no les explicara amb humor, vosté es llançaria per 
la finestra...
R: És que si no expliques algun acudit, alguna 
anècdota, la situació seria terrible, insostenible, 
sí.

P: Com és possible que encara continuem votant mas-
sivament uns representants polítics que instiguen el 
discurs de l’odi contra al diferent, en lloc de solucionar-
nos els problemes reals?
R: Jo tampoc ho entenc: perquè estem manipu-
lats, perquè hi ha una cosa terrible que se’n diu 
Telecinco i futbol i espectacle, que a molta gent no 
li deixa pensar. Estem sotmesos a una imbecil·litat 
total i col·lectiva.

P: Malgrat tot, vosté s’entesta a recordar que vivim en 
el millor dels móns possibles.
R: Sí, som uns afortunats i això no se’ns ha 
d’oblidar mai: vivim al nord ric i ho tenim tot. Som 
uns privilegiats i en tant que això, hem de treballar 
perquè tota la resta de gent que en té molt poc. 
Segons les últimes dades de l’ONU, un senyor del 
Canadà ingressa 80 vegades més que un senyor 
de Bolívia. Això és el que no pot ser: el creixement 
s’ha acabat, perquè n’hem abusat massa.

l’única cosa que es pot fer és repartir entre tots el 
treball existent. Que els qui tenim la sort de tenir 
feina treballem una mica menys i els qui no tenen 
la sort de tenir-la, treballen una mica més. França ja 
ho va fer, va reduir la jornada laboral de 40 a 35 ho-
res setmanals: en dos mesos passà de 1,5 milions 
d’aturats a zero. És una qüestió de solidaritat que 
cal fer, ja sigui promoguda per l’estat, el treballador 
o l’empresa; sempre en funció de les necessitats de 
la gent, dels nivells de salari.

P: Als economistes se’ls acusa sovint de donar lliçons a 
aigua passada, però vosté fa com a mínim vint anys que 
repeteix el mateix discurs i no se’n cansa. Va sempre allà 
on li ho demanen!
R: (Riu). Sí, els que hi deuen estar cansats són els 
que vénen a escoltar-me, deuen pensar ‘aquest 
sempre repeteix el mateix’. Però jo crec que hi ha 
coses que encara s’han de dir...

P: “Repsol és una associació de lladres! Estem governats 
per delinqüents! No poseu mai els peus a Zara, al Corte 
Inglés o al Banc Santander!” Són frases seues. Clar i ca-
talà.
R: Sí, sempre. És que si són uns lladres, s’ha de dir. 
I a més jo ja a la meua edat... ja no tinc res a perdre.

P: Fa uns quants mesos es va colar al programa de Bue-
nafuente, en prime time! Moda o senyal que alguna cosa 
està canviant a l’agenda del mitjans?
R: Això devia ser que al Buenafuente, que és un 
nano molt simpàtic, li van dir “entrevista aquell, que 
diu unes coses que no sé què i també és simpàtic” 
i mira, així va estar, però res més.

P: Diu vosté que “per canviar la realitat, cal conéixer-la”. 
Deia Ignacio Ramonet que “informar-se fatiga”. Vosté hi 
està d’acord?
R: No. Tenim l’obligació d’informar-nos i a més no 
costa tant. Podem entrar a Internet, ara tenim tan-
tes possibilitats...! Hi ha mitjans que expliquen bé 
les relacions del poder econòmic i polític, només cal 
buscar. Le monde diplomatique en versió castella-
na, que s’edita a València, n’és un bon exemple.
P: Som en una Escola de Ciutadania. Són necessaris es-
pais com aquestos perquè a l’escola tradicional ja no 
se’ns forma com a ciutadans?
R: Jo crec que l’escola ho fa bé. El problema està a 
casa, a les famílies. Es posa a la canalla davant de 
la televisió i ja s’ho faran. Cal apagar la televisió i 
llegir més.

P: Una era clienta d’una caixa d’estalvis i de la nit al dia 
ha tornat bankera...
R: És que ens ho han imposat sense avisar-nos, però 
també és un errada nostra perquè com a clients, 
com a consumidors, com a usuaris, no hem fet res. 
Ens hem deixat fer, quan podríem haver anat a la 
sucursal del nostre banc i dir-li al director “escolte, 

“El problema està a casa, a les fa-
mílies. Cal apagar la televisió i llegir 

més.”

“El creixement s’ha acabat, perquè 
n’hem abusat massa”
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Vols una samarreta de l'Assemblea?

PREU: 7-10 EUROS

SI EN VOLS UNA, POSA'T EN CONTACTE AMB 
L'AEA A TRAVES DEL CORREU ELECTRONIC: 

AE.ALCASSER@GMAIL.COM
``


