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 A Alcàsser ja tenim 800 habitatges on no hi viu ningú. Habitatges que es lloguen 
i es venen, en molts casos a uns preus desorbitats solament accessibles a aquells qui 
tenen un sou fix i una vivenda. Moltes de les vivendes són pisos propietat dels bancs. 
Moltes altres propietat d’aquelles persones que fa uns anys van veure en la compraven-
da de pisos un negoci assegurat.

 Però ja feia molts anys que nombroses persones i col·lectius avisaven de que el 
boom urbanístic tenia un límit, que hi havia més cases que gent disposada a comprar-les, 
que el territori no era infinit i els recursos tampoc. I se’ls va ignorar des de molts àmbits 
durant anys. Però ara sabem que tot allò del que parlaven és més que cert.

 No obstant, des del nostre ajuntament s’han projectat milers de vivendes a les 
últimes revisions del Pla General d’Ordenació Urbana. I ara mateix encara queden cente-
nars d’elles per construir a Alcàsser.

 Es van centrar molts esforços en fer que la construcció avançara, ja que a curt ter-
mini generava molts llocs de treball. No obstant, l’agricultura va ser quasi abandonada, 
i hui podem veure el resultat. Metres i metres d’horta sense cap ús.

 Moltes són les alternatives per poder reconduir la situació i donar-los un ús a les 
vivendes. Promoure l’ús del lloguer de vivendes aplicant bonificacions en el pagament de 
l’IBI a aquells propietaris que posen en lloguer les vivendes buides que tenen en propie-
tat, adequació de locals, tant públics com privats, per convertir-los en menjadors socials, 
rehabilitació de solars per convertir-los en parcs i horts urbans...

 Mentre aquesta situació es manté i fins i tot empitjora, creix el nombre de desno-
naments a tot arreu. Al País Valencià l’any 2011 van ser més de 13.000 les famílies que 
es van quedar sense sostre.

 No podem permetre que mentre els bancs tenen milers de vivendes buides, se-
guisquen fent fora milers de famílies perquè no poden pagar les hipoteques.

Benvinguts al país on tenim gent sense casa i cases sense gent.

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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LA VINYETA
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L’AGENDA 21 A ALCÀSSER 
 L’agenda 21 és un programa de les Nacions Unides per a promoure el desenvolupament 
sostenible. És un pla detallat d’accions que deuen ser comeses a nivell mundial, nacional i local 
en totes les àrees que impacten sobre el medi ambient.

 A Alcàsser es desenvolupa també, de forma irregular i improvisada, tractant alguns dels 
temes que proposem els qui assistim al fòrum. Nosaltres demanem més que menys, perquè ja 
sabem que els de dalt només ens donen les molles (i quan ells volen o els interessa). Tant de bo 
ens demostraren el contrari. Ací baix vos fem saber els acords de l’última reunió de l’Agenda 21 
local al nostre poble.

Adequació de la zona “Aigües potables, barranc i escorxador”: Més de dotze anys exigida per 
diferents col·lectius i agrupacions locals. A través de subvencions per diputació i tallers d’ocupació 
s’està seguint amb la seua recuperació i adequació per al públic.

Enllumenat públic: S’acorda traslladar al proper plenari la proposta d’estalviar energia a 
l’enllumenat públic, desconnectant selectivament alguns llums, apagant zones, alternant vore-
res, posant reguladors d’intensitat i fent la revisió dels fanals de nit en compte de dia, que és 
com s’ha fet fins ara. 

Carril bici: dos components del fòrum visitaren el recorregut proposat per la Colla d’Anar per 
Casa per a un carril bici entre les Casetes i l’inici del carril bici que va a Torrent, vora la via de 
l’AVE. Paco Tortosa, des de Conselleria, ha presentat un projecte per crear un carril bici que unis-
ca els pobles de Catarroja, Albal, Silla, Alcàsser i Picassent, on sembla que esta implicada una 
empresa de bicicletes de lloguer, tipus Valenbisi.

Pantalles vegetals: Prendran mesures per ficar pantalles vegetals i pantalles acústiques espe-
cials vora les carreteres i polígons industrials, plantant xiprers, xops, moreres, etc.

Mapa sonor: S’està realitzant un mapa sonor per tal d’insonoritzar les zones més problemàti-
ques.

Esporgues correctes: Insistim en realitzar esporgues als arbres del poble més racionals, i espe-
cialment en l’olivera de la rodona de la coma. Es fan dues anuals i pensem que amb una a l’any 
és més que suficient. Les esporgues s’han de fer amb criteris seriosos i respectant el creixement 
natural de l’arbre. Volem tindre arbres que donen ombra i no carrers amb gaiatos.

Projecte rehabilitació barranc: Des de Natura i Cultura (empresa que gestiona les qüestions 
ambientals locals previ pagament, es clar) s’enviarà als membres informació del projecte de 
rehabilitació del barranc de Picassent. La Confederació Hidrogràfica del Xúquer, ha obert un 
concurs per a atorgar la rehabilitació del tram que es mostra en la fotografia a una empresa. Des 
del nostre ajuntament es proposarà que aquest projecte s’allargue, si és possible, fins al tram de 
davant les aigües potables, entre pont i pont.
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Adopció del barranc projecte Limne: Suggerirem que el projecte abans esmentat sols arribe fins 
el segon pont del barranc, ja que és més interessant rehabilitar-lo a través de la fundació LIM-
NE; netejant-lo i després plantant arbustos i arbres propis de ribera imitant la natura, restaurant 
el que les persones hem destrossat. D’aquesta forma es va fer la neteja que podeu observar i 
valorar en el barranc de pont a pont. La fundació va protagonitzar un paper molt important a 
l’intervenir objectivament entre nosaltres (el grup de voluntaris) i l’ajuntament (el regidor de medi 
ambient).

BIM: la veu del poble?
Recordem que el BIM, el conegut Butlletí Informatiu Municipal, del que es publiquen dos 
a l’any, un en desembre i altre en agost, és l’únic mitjà de comunicació establert per 
l’ajuntament. I recordar, com no, que es paga amb diners públics provinents dels nostres im-
postos. Un butlletí que hauria de ser obert a totes les persones i no ho és, censurant aquells 
escrits que no combreguen amb les idees i el pensar dels qui ens “governen”, apagant les 
veus dels qui pensem diferent. Des d’ací els recordem que governen, no sols per a majories, 
sinó també per a les minories que no els hem votat i que també paguem el BIM i el seu sou. 
Açò és un ajuntament democràtic? Ells estan al servei del poble o el poble al seu servei?

Ambulatori: locals per a les associacions?
Altre cop ens trobem amb un edifici fet amb diners públics que roman inactiu i sols és uti-
litzat per una associació del poble, “Las amas de casa”, i la Guàrdia Civil. Diversos són els 
grups que han sol·licitat un local a l’antic ambulatori i ni tan sols s’han dignat a contestar. 
Hem preguntat al Plenari i ens han dit que ha partir d’abril s’obrirà als grups locals sense 
excepció. Haurem d’estar atents per vore si els criteris d’admissió són justos i equitatius.
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Mocions aprovades al plenari
Una moció va ser presentada pel PP en contra de la liberalització de productes agrícoles i 
pesquers per la UE, que afecta de ple als productes valencians. S’aprovà amb els vots dels 
socialistes en contra. I el que ens preguntem nosaltres: una mesura aprovada pel partit po-
pular europeu, de caire plenament liberal, com és que no és compartida pel PP local? El que 
no poden és anar en contra dels seus principis bàsics: la desregularització i liberalització de 
tot. Però això si.... fora de casa! Quan els toca a ells ja no la volen, això és egoisme i cinisme. 

Altra moció, aquesta aprovada per tots, va ser la referent al sector agropecuari afectat per les 
gelades, per la qual es compensen les pèrdues econòmiques amb diferents mesures com el 
no cobrament de l’IBI, subvencions, etc.

Superàvit a l’EMTRE
L’EMTRE (Entitat Metropolitana de Tractament de Residus) tanca el 2011 amb un superàvit 
de 1.980.000 euros i a més, es permet subvencionar amb 11.742 euros a “grups polítics” 
mentre que a “associacions de promoció ambiental” sols dedica 1.300 euros. Amb aquest 
superàvit, com s’atreveixen a pujar la taxa TAMER (que paguem inclosa en el rebut de l’aigua) 
més d’un 150%? Diuen que no volen pujar l’IVA, però continuen augmentant altres impostos 
no menys importants.

 El govern preveu reduir el desequilibri pressupostari de l’Estat espanyol mitjançant 
unes mesures d’ajust aprovades, entre les que destaquen l’augment de l’IRPF i de l’IBI, així 
com la congelació del sou dels treballadors públics i la reducció dels seus complements, 
que en definitiva ve a ser la reducció del seu jornal. 

 Són algunes de les mesures urgents dictades des de Madrid per corregir el dèficit pú-
blic contemplades al Reial Decret-llei 20/2011 de 30 de desembre, de mesures urgents 
en matèria pressupostaria, tributaria i financera per a la correcció del dèficit públic. 

 Aquest reial decret-llei recull en el seu article 8 l’aplicació, transitòria, automàtica i 
excepcional durant els exercicis 2012 i 2013 per als immobles urbans un increment consi-
derable. La regulació és la que segueix:

• Si l’ajuntament va tindre la seua última revisió cadastral abans del 2002, 
l’increment es fixa en el 10% i estableix un tipus impositiu mínim del 0,5% en 2012 
i del 0,6% en 2013. En aquest cas, l’increment afecta a la totalitat d’immobles del 
municipi i per tant, la xifra total a recaptar per IBI urbà s’incrementa en un 10%. 

• Si l’ajuntament tingué la seua última revisió cadastral entre el 2002 i el 2004 
l’increment es fixa en el 6% i s’estableix un tipus impositiu mínim del 0,5% en 
2012 i 2013.

• Si l’ajuntament tingué la seua última revisió cadastral entre el 2008 i el 2011 
l’increment es fixa en el 4%.

PUJADA DE L’IBI
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 I com sempre, hem de pagar els mateixos. Donades les circumstàncies, trobem con-
venient recordar què és l’IBI i qui l’ha de pagar i qui no.

Què és l’IBI?
Com bé saben els propietaris de béns immobles, tots els anys estan obligats a abonar al 
seu ajuntament la coneguda contribució, que no és altra cosa que l’Impost sobre Béns Im-
mobles (IBI).

Concretament, és un impost que grava la propietat rústica i urbana. El seu caràcter és mu-
nicipal i es paga anualment.

El subjecte passiu
És la persona física o jurídica propietària de l’immoble sobre la que recau, a data d’1 de 
gener de l’exercici, o el titular del dret real d’usufructe.

La base imposable
És el valor cadastral de l’immoble (valor del sòl i de l’edificació).

Tipus de gravamen
Dependrà del nombre d’habitants que tinga el municipi on es trobe l’edificació.

La quota tributària
És el resultat d’aplicar a la base imposable el tipus de gravamen que en el seu cas corres-
ponga.

Exempcions (interessant saber qui no ha de pagar l’IBI)
Estan exempts del pagament d’impostos els següents béns immobles:

• Els que són propietat de l’estat, de les comunitats autònomes o entitats locals i estiguen 
directament vinculats a la defensa nacional, seguretat ciutadana, serveis educatius i 
penitenciaris.

• Les carreteres, els camins, la resta de vies terrestres i les de domini públic marítim, te-
rrestre i hidrogràfic, sempre que siguen d’aprofitament públic i gratuït.

• Els de l’església catòlica: TOTS els de la seua titularitat.
• Els d’associacions confessionals, no catòliques legalment reconegudes: mesquites, si-

nagogues, etc.
• Els de la Creu Roja espanyola.
• Els dels governs estrangers en representació diplomàtica o consular.
• Els terrenys ocupats per línies de ferrocarrils i edificis en els mateixos terrenys destinats 

a estacions, magatzems o qualsevol servei imprescindible per a l’explotació de les línies.
• Els declarats monument o jardí històric d’interès cultural.
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NOVA ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA 
CESSIÓ I ÚS DE LES INSTAL·LACIONS MUNICIPALS AL CENTRE 
SOCIAL (ANTIC AMBULATORI), CENTRE CULTURAL I AJUNTAMENT. 

 Ahi va un abús i una xarlotada més, típica d’un govern neoliberal, que coarta 
la llibertat  d’utilitzar els edificis públics que són de tots. No hem d’oblidar que l’antic 
ambulatori (ara anomenat Centre Social) anava a ser un espai de reunió destinat a les 
associacions. El que no sabíem és que ens farien pagar per entrar, menys a les ames 
de casa i la Guàrdia Civil, que són els únics que l’utilitzen des de fa mesos. 

 La nova ordenança té com a objectiu regular el PREU PÚBLIC de les sales dels 
edificis abans esmentats. És a dir, que haurem de pagar, altre cop, per utilitzar qual-
sevol d’aquestes sales:

ESPAI PREU PÚBLIC
Centre Social  (Antic ambulatori)   10 sales

Locals: capacitat 10 / 15 persones 100 €/acte
Sala gran: capacitat 100 persones 120 €/acte

Centre Cultural
Saló d’actes (escenari) 500 €/acte + 500 euros de fiança
Sala de conferències 160 €/acte

Ajuntament
Saló de plenaris 60 €/acte

 El més interessant d’aquesta ordenança és l’article 15 de “Bonificacions” on 
diu textualment: “Amb caràcter excepcional, en funció de la naturalesa del sol·licitant 
de la cessió i de la activitat a realitzar, es podrà acordar- per raons socials, benefi-
ques, culturals o d’interès públic degudament apreciades i justificades i sempre de 
forma motivada- una bonificació en el preu públic de fins el 100%.”

 Traduït, ve a dir que faran pagar a qui els done la gana, ja que l’última paraula 
la té l’alcaldessa. Així que ací tenim un altre exemple d’Ajuntament democràtic(?), 
que vol fer pagar de nou als ciutadans per utilitzar edificis públics que JA HEM PAGAT 
ENTRE TOTS AMB ELS NOSTRES IMPOSTOS. Altra vegada s’obliden que ells estan al 
servei del poble i NO el poble al seu servei. És el que passa quan perds la noció de la 
realitat i el nord de la seua funció. Creuen que el poble és d’ells i ens faran pagar per 
qualsevol cosa per tal d’omplir les arques públiques que ells han buidat al llarg dels 
anys que porten governant.
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 És una pregunta recurrent que a tots se’ns passa pel cap, però entre unes coses i al-
tres, alguns no acabem de saber. En aquesta època de “crisi” o millor dit “d’estafa”, estem 
començant a tenir interés en saber on van destinats els diners públics que nosaltres apor-
tem als ajuntaments, autonomies i estats. I anem a començar pel nostre ajuntament, do-
nant-te a conèixer el que cobren els regidors electes de la corporació municipal d’Alcàsser, 
que poden o no representar-te. Que les reunions i comissions siguen profitoses i el seu 
treball quede reflectit al poble és altre cantar. A més, vos recordem qui són els regidors i a 
quin partit representen.

Nom Grup Càrrec / Delegació
Remedios Avia Ferrer PP Alcaldessa
Ana Gema Aviñó Martínez PP Educació, cultura, promoció econòmica i empresarial, 

portaveu PP
Emilio Pérez Juan PP Medi ambient, agricultura i patrimoni
Francisca Llácer Alemany PP Joventut, benestar social, administració, modernitza-

ció, personal, obres i serveis
Salvador Llácer Marí PP Esports, urbanisme i hisenda
Mª Nieves Martínez Poyo PP Sanitat, dona i majors
Jorge Espuig López PP Festes i participació ciutadana
Jaume Martínez Soler PSOE Portaveu grup PSOE
Almudena Puchol Serrano PSOE Regidor
Eva Zamora Chanzá PSOE Regidor
Paco Marí Blasco PSOE Regidor
Cristina Lucendo Díaz PSOE Regidor
Carmelo Romaguera Martínez CDL Portaveu grup CDL

 Perquè volem que sàpigues on van a parar alguns dels diners que tu aportes, publiquem 
l’últim anunci de l’Ajuntament d’Alcàsser sobre l’aprovació d’assistències a sessions dels mem-
bres de la corporació. Poseu atenció amb la periodicitat de les reunions, multipliqueu i desprès 
penseu què vos sembla:

• Per cada plenari: 238 euros cada regidor (1 cada mes).
• Junta local de govern: 143 euros cada membre de la junta (amb un màxim de 14 a l’any).
• Junta de portaveus: 143 euros  cada membre de la junta(màxim 14 a l’any).
• Comissions informatives: president 133 euros i la resta de components 86 euros cadascun 

(màxim 36 a l’any).
• Mesa de contractació: 143 euros cada membre(en poques ocasions, quan s’obri un procés 

de selecció).
• Càrrecs amb dedicació: sols Francisca Llácer,  2.237 al mes. 

 Resulta que la nostra alcaldessa cobra de diputada provincial com a encarregada de 
personal. Aleshores el seu sou és incompatible amb el sou d’alcaldessa. També Ana Avinyó és 
encarregada del gabinet de la consellera d’agricultura i el seu sou és incompatible amb el de 
regidora. No obstant això, les assistències a totes les reunions esmentades abans les cobren.

 A banda d’açò, cobren també per ser representants de l’ajuntament d’Alcàsser a diversos 
organismes a tant per reunió, dietes i quilometratge, com son: el consell metropolità de l’horta, 
l’EMTRE, l’EMSHI, FVMP, FEMP, etc. I recordem que als ajuntaments i les administracions se-
gueixen havent funcionaris i contractats que TREBALLEN. Els polítics, com ens demostren con-
tínuament, no fan més que duplicar administracions i càrrecs innecessaris i ineficients. A més, 
cada partit polític amb representació a l’ajuntament cobra cada mes entre 200 i 300 euros. Amb 
la panxa plena no ploren.

QUANT COBREN ELS REGIDORS  DE L’AJUNTAMENT?
Publiquem el que es cobra per cada sessió a l’ajuntament



 Volem abordar un tema menor però que també té la seua rellevància. De tant en tant 
apareixen grups de pares reclamant introduir l’uniforme als centres escolars públics. Uniforme 
escolar a una escola pública? Doncs sí, hi ha per a tots els gustos. Aquesta onada reaccionària 
es nota més a Madrid i València. Des dels respectius governs, en línia amb la seua visió con-
servadora de la societat, la introducció de l’uniforme a l’escola pública va de la ma de fomentar 
l’escola privada i concertada, l’ensenyament no participatiu i la segregació de sexes a les aules. 
Es curiós com els pares pro uniforme escolar exposen arguments sense base científica, sòlida ni 
ferma, com són els exemples que ara posarem:
  
El debat sobre la conveniència o no d’imposar uniformes escolars als alumnes ve de lluny
Primera falsedat. No existeix debat a l’àmbit de l’ensenyament doncs l’uniforme manca de valor 
en aquest camp i sols la voluntat d’imitació de l’escola privada pot justificar la seua implantació. 
No ha existit debat fins que el PP, en una de les seus ofensives ideològiques, ha volgut que exis-
tira.

Els alumnes amb uniforme prenen més seriosament el col·legi, segons alguns pares
Afirmació no científica que podem donar per bona com qualsevol altra opinió que es diu a la cua 
del peix. No existeixen dades ni estudis que indiquen que l’uniforme implique major interès per 
estudiar. Tots coneixem gent estudiosa amb i sense uniforme escolar.

Els uniformes promouen la bona disciplina
Argument també no científic. L’uniforme no té valor en si mateix i no dur-lo no implica desobeir les 
normes del col·legi. Seria molt simple, bàsic i superficial pensar que  una indumentària concreta 
determine el comportament d’una persona. En els centres públics sense uniforme existeix un 
reglament, unes normes i unes mesures que ben guiades i aplicades sí que repercuteixen a la 
qualitat de l’ambient escolar i, per tant, a l’ensenyament.

Els uniformes redueixen la violència entre els xiquets
Altra informació gratuïta. L’uniforme no té cap impacte en la violència a les aules. De fet, en 
l’escolaritat britànica, on l’uniforme és generalitzat, és on major índex de violència i assetjament 
escolar es presenta.

Els uniformes escolars són més barats que altres peces de roba
Fals. Generalment, els uniformes són més cars doncs com a mínim has de tindre dos d’estiu i 
dos d’hivern. Al cap d’uns anys l’has de canviar i cada centre marca el preu del seu uniforme. Els 
uniformes valen entre 150 i 200 euros, dels quals les conselleries que s’han ofert a subvencio-
nar-los només paguen 20 euros del seu valor. L’uniforme esdevé una despesa important per als 
temps que corren. Encareix la tornada al cole innecessàriament.

L’uniforme dissimula les diferències
Altre argument a favor de l’uniforme és que dissimula les diferencies ètniques, econòmiques, etc. 
Les diferències existeixen i són reals i per tant no tenim per què ocultar-les. A més, cal ensenyar 
els alumnes a respectar les diferències culturals i de pensament, així com fer-los veure que exis-
teixen classes socials, perquè els xiquets prenguen consciència de l’organització social que els 
envolta (realitat a la què ens oposem i que dóna per a un futur article d’una propera publicació, 
l’abolició de les classes socials).

Voluntat d’imitar l’escola privada
Un dels principals motius per voler introduir l’uniforme a l’escola pública és la voluntat d’imitar 
l’escola privada i concertada tant en els seus valors com en les seues formes externes. La vo-
luntat és tornar a models educatius caducs, confessionals i conservadors i desprestigiar l’escola 
pública.

 En lloc d’entrar en debats estèrils com aquest, tractant un aspecte que res influeix en la 
qualitat de l’ensenyament dels nostres fills, haurien de pensar i qüestionar altres aspectes com 
reutilitzar els llibres de text, la col·laboració estreta de famílies i mestres a l’ensenyament dels 
fills, que es respecten les ràtios alumnes per classe, etc. L’uniforme, educativament no aporta 
res, és irrellevant, és una qüestió d’estètica i de voler aparentar el que no és.

UNIFORMES A L’ESCOLA PÚBLICA? A SANT DE QUÈ!
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 Si abans teníem 45 dies per any treballat i 42 mensualitats si ens acomiadaven de la fei-

na, ara si les coses li van be a la empresa tenim una indemnització de 33 dies per any treballat i 

24 mensualitats. Si les coses li van mal serà de 20 dies fins un màxim de 12 mensualitats.

1. Nou dies de baixa poden dur-te a l’atur?

SÍ: encara que estiguen justificats. Un esquinç o una grip sumem fàcilment eixos 9 dies pels que 

et poden acomiadar.

2. L’acomiadament sols pot produir-se si hi ha pèrdues?

NO: la llei diu que l’empresari podrà acomiadar-te “quan els seus ingressos o vendes dismi-

nuïsquen durant tres trimestres seguits, encara que continue tenint beneficis”. També poden 

acomiadar-te si han previst pèrdues o baixada de beneficis, encara que siguen temporals.

3. La nova reforma laboral permet que et baixen el sou?

SÍ: a partir d’ara, la “quantia salarial” s’inclou entre les condicions de treball que la direcció de 

l’empresa pot modificar de forma unilateral simplement al•legant raons “relacionades amb la 

competitivitat, productivitat o organització tècnica o del treball a l’empresa”.

4. Però... encara ens queda l’estatut del treballador, no?

NO: perquè la nova reforma modifica l’article 41 de l’estatut, que diu que quan existeixen raons 

econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció és podran modificar la “jornada de tre-

ball, horaris, torns i quantia salarial...”. I recordeu, pot ser decisió unilateral de l’empresari, enca-

ra que hi haja convenis en vigor.

5. Ara és el treballador acomiadat qui ha de demostrar que el cessament és improcedent?

SÍ: has llegit bé. Tots els acomiadaments es consideren procedents i si no estàs d’acord ets tu qui 

ha d’anar davant un jutge i demostrar-ho.

6. Els ERO deuen comptar amb el permís de l’autoritat administrativa (Ministeri o Conselleries)?

NO: ja no és necessari. Es faran directament, sense autorització prèvia de l’administració, sols 

els autoritzarà el jutge. A més, amplia les causes objectives per a que es puguen acollir a aquest 

model d’acomiadament i accelera la tramitació. Obri la possibilitat a que hi haja cessaments en 

organismes i entitats del sector públic invocant causes econòmiques, tècniques, organitzatives i 

de producció i es farà per a “facilitar el redimensionament d’aquelles estructures administratives 

(...) que no són sostenibles des d’un punt de vista financer en el moment actual, ni existeix una 

previsió de que ho siguen”. També s’han aprovat limitacions a les indemnitzacions dels directius 

d’entitats financeres i als directius del sector públic.

CONEIXES LA NOVA REFORMA LABORAL? 



@
HF

T
@

 BK@
Q

@

12

7. Les bonificacions per maternitat s’han suprimit?

SÍ: el govern ha suprimit els incentius existents des de 2006 per als contractes amb reincorpo-

ració de les dones després del permís de maternitat. Des d’aquesta data, els empresaris tenien 

dret a un descompte anual de 1.200 euros durant “els 4 anys següents a la reincorporació efec-

tiva de la dona al treball”. Ara ja no.

8. Es pot treballar i a la vegada cobrar l’atur?

SÍ: però en casos molt concrets. S’ha creat un contracte amb deduccions per incentivar que pi-

mes i autònoms puguen contractar joves fins a 30 anys. El jove pot seguir cobrant voluntàriament 

25% de la prestació d’atur, la resta no és sap si es perd o es guarda i el contractant es podrà 

deduir el 50% del total de l’atur que rebia el treballador. El període d’aquest contracte  és d’un 

any. A més, el govern vol que els aturats realitzen gratuïtament treballs socials per a la comunitat.

9. Si en el meu sector hi ha conveni, tot açò m’afecta?

SÍ: la nova reforma dóna la possibilitat a les empreses d’ajustar condicions laborals i botar-se 

convenis col•lectius. Si el treballador no està conforme podrà optar entre ser acomiadat amb 20 

dies o reclamar als jutjats.

10. Però jo sóc empleat públic, a mi m’afecta?

SÍ: amb la reforma es pot cessar al personal laboral de les administracions públiques. Per a eixe 

cessament hi ha prou amb que hi haja “insuficiència pressupostaria” o “canvis organitzatius”. La 

nova reforma permet que s’obligue als aturats amb subsidi a prestar serveis en les administra-

cions públiques cobrant el seu atur. Açò permetrà cessar a milers d’eventuals i interins.

11. Però jo soc fixe, no m’afecta?

No se sap encara. Legalitzar l’acomiadament de laborals fixes d’administracions obre camí al 

futur acomiadament de funcionaris fixes. Impossible? Pregunteu als grecs o als portuguesos.

12. Era necessari fer una reforma laboral?

Segons el govern si perquè “ al ser el risc d’acomiadament reduït, es desincentiva l’esforç”, es 

com dir que els cops de fuet estimulaven la productivitat dels esclaus. El govern està plantejant-

se revisar el dret a la vaga, així que les que hem de fer, fem-les ja, doncs després de les eleccions 

andaluses no vindran més retallades, vindrà una gran destralada.

13. Durant quant de temps puc renovar contractes temporals?

En 2011 es va suspendre el límit d’encadenament de contractes temporals per als anys 2012 i 

2013, però amb l’actual reforma es torna a establir un màxim de dos anys a partir de 2013. Es a 

dir, aquest any encara es poden encadenar contractes temporals sense límit, l’any que ve ja no.
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SATURNALS A LA RESIDÈNCIA DE VELLS 
Toni Simó

 Durant les festes de carnestoltes d’aquest any, ocasio-
nalment vaig ser invitat a una festa-berenar a la residència 
dels majors al carrer Mestre Serrano del nostre poble.

 Amb minsa informació sobre el programa, caminant 
cap al centre pensava que malgrat el títol d’aquest escrit 
que sembla una mica carregat de sensualitat, llicència afec-
tuosa que m’he permés, era sabedor que seria una acte 
entranyable ple de tendresa.

 Pel camí em preguntava també qui seria el promotor, 
si era idea de l’Ajuntament, si de la direcció de la residèn-
cia, o podria vindre d’alguna de les diferents entitats benefactores i caritatives de la localitat com 
Creu Roja, Càritas... Doncs no, cap encert per la meva part.

 La iniciativa havia estat en un grapat d’amics, que de manera altruista havien proposat a 
la direcció del centre la celebració d’aquesta festa profana, amb la sols intenció d’alegrar una 
vesprada als iaios. 

En efecte, carregats d’aparells, instruments musicals, art, temps i diners, allí estaven:
      

• Leopold Hernández Roses que desinteressadament havia aportat 100 ensaïmades elabo-
rades en el seu propi forn.

• Altre veí amb voluntat filantròpica era Jesús Cano “Carrasco”, que s’havia responsabilitzat 
del xocolate entrant al centre amb una gran caldera plena.

• L’art corregué a mans de Vicente Romaguera “El Tabaler”, que amb la seva reconeguda 
qualitat cantà i va fer cantar i ballar a tothom, com per exemple a Ramón Teodoro Fortuny 
“Suret” , al propi Leopold, a més a més de varis residents i empleats.

• I el guitarrista picassentí Francisco Tolosa que dins del seu mestratge musical, se les veurà 
i desitjarà per seguir i dirigir a espontanis i estils diferents.

 Per últim ressaltar la col·laboració dels empleats, que dirigits per l’animadora socio-cultural 
Laura destacaren per la seva participació, entrega i simpatia.

      Un dia inoblidable per al nostres avantpassats, molts d’ells postergats física i psíquicament, 
que dia darrere d’altre rutinàriament miren passar el temps necessitats d’afecte i alegria.

SECCIÓ OBERTA
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 Passat març toca parlar de falles, i és que març és sinònim de falles. De les arrels falleres que na-
rra el pasdoble “El Faller” (amb música del mestre Serrano i lletra del poeta Maximiliano Thous) que recull 
el tradicional cant de l’estoreta, fins a la festa actual, ha plogut molt. S’han adoptat nous costums que es-
devenen amb el temps tradicions, algunes molt eloqüents i altres molt qüestionables, coentes i amb res a 
veure amb la nostra cultura com són els concursos de play-backs. Potser aquesta crisi (estafa, capitalisme 
depredador o com vulguem dir-li) ens torne a l’origen senzill de les coses i a adonar-se’n que s’ho podem 
passar igual de bé amb falles més barates fetes de trastos vells, canviant els play-backs i música anglesa 
per albaes, valencianes i cançons populars que en tenim a cabassos, i tornant a la crítica mordaç dels 
ninots de falla. Això si, els bunyols ni tocar-los! Encara que la majoria se’ls prenem amb xocolate i no amb 
anís o cassalla com diu Fuster. Tal vegada el costum de prendre’ls amb xocolate vinga d’imitar els “xurros 
amb xocolate” de Madrid. Com sabem, els valencians ho agafem tot, allò bo i allò roïn. Així que ahi va un 
escrit de Fuster sobre els bunyols i les falles que ens ha semblat molt simpàtic, amable i curiós.

“No fora molt difícil aclarir, punt per punt, com, per què i en quin moment les falles han anat incorporant-
se els diversos elements que avui les constitueixen. Em referesc, és clar, tant a les falles en si (...) com allò 
que les acompanya i ambienta durant aquesta setmana josefina. En realitat, amb les falles ens trobem 
davant un procés folklòric en plena formació: assistim encara a la seua creixença, i veiem, palpem, la ma-
nera en que creix. Per exemple, aquesta “ofrena de flors” que ja quasi sembla típica, data de sols fa uns 
anys, i, si dura, d’ací a uns pocs més tindrà el mateix aire “tradicional” que buïm a qualsevol altre aspecte 
de la festa. I la veritat és que res en les falles, excepte el foc, no fa la impressió de ser massa antic. Un 
erudit conscienciós i pacient podria fixar, any amunt, any avall, l’origen i la consolidació dels seus ingre-
dients: des del ninot fins a la cabalgata, passant pel llibret, les bandes de música, traques, mascletades, 
despertada, falleres, comissions.

He dit que només el foc era realment antic en les falles. Corregesc: no solament el foc; també els bunyols. 
Per la seua forma primària i per l’elementalitat dels seus components, els bunyols (...) semblen tenir una 
ancianitat bastant respectable. El nostre bunyol és una llepoleria humil i rural, pròpia de països i de llars 
decididament pobres. Manca de particulars suculències i està a l’abast de qualsevol butxaca, per poc 
afortunada que siga. El lleu empolsegament de sucre que li afegim és la seua quasi única amenitat.

Es comprén que la vinculació del bunyol a les falles fos precoç i espontània, i fins i tot que en presidís 
la naixença. Cal que ens imaginem què seria la vespra de Sant Josep a la València vuitcentista: un petit 
esplai veïnal, anades i vingudes enjogassades de xics i grans demanant estris inútils per a la crema, la xa-
farderia mordaç a propòsit dels primers ninots... I en tal situació sempre hi deuria haver un honrat contri-
buent, una mica més generós que els altres, o més xaler, o que simplement es deia Josep, que convidaria 
els seus amigots en una pausa de l’arreplega o del comentari. En un barri modest, d’artesans que a penes 
podien permetre’s el luxe d’anar de xala una vegada a l’any, el convit havia de ser frugal i econòmic: si, 
per a beure, l’aiguardent era de rigor, per a menjar, el bunyol era inevitable. A partir d’un dia qualsevol, ja 
falla i bunyol es deurien fer definitivament solidaris.

(...)Per Sant Josep, pocs deuen ser els valencians que no mengen bunyols. No ja els que, a falta de millor 
cosa, es veuen obligats a resignar-s’hi com a postres, sinó els veí més ric i dispendiós, de qui podem 
esperar una especial afició per les llepolies sumptuoses, tots mengen bunyols. La força de la tradició és 
enorme. (...) En el nostre argot familiar, “bunyol” és sinònim també de cosa mal feta, de matusseria, en 
particular referit a les obres d’art i de lletres. Siga com siga, avui el bunyol és fruita del temps. Mengem-
nos-el tranquil·lament, com han fet generacions i generacions de fallers. Però no amb xocolata- cosa de 
classe mitjana cursi-:amb la seua copeta d’anís...”
   
                 Jornada, 1958

“Combustible per a falles”, Joan Fuster

PARLEM DE BUNYOLS
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 Pel que hem vist a la tele i als diaris, s’han format dos grups de persones, uns que estan convençuts que 
el Sr. Garzón ha prevaricat i és culpable i l’altre grup que ho nega  i considera que la seua actuació judicial ha estat 
correcta i valenta.

 Utilitze el material del diari el País del 27-2-2012 signat per Julio M. Lázaro i José Yoldi per exposar el conflicte 
i la posició dels qui consideren que Garzón actuà correctament i els qui ho neguen. El Cas Gürtel arrancà amb el tre-
ball del magistrat Baltasar Garzón, titular del Jutjat d’Instrucció Central núm. 5 de l’Audiència Nacional des de 1988.

 Garzón desarticulà eixa xarxa corrupta especialitzada en el saqueig de fons públics, i a més, tragué de la 
política a dues dotzenes de dirigents del PP, que col·laboraren en el pillatge en els primers mesos de 2009 deprés de 
quasi un any de recerca secreta. 

 Per contra, els alts membres del Suprem que l’han jutjat han arremès contra  el senyor Garzón amb una du-
resa extraordinària, i l’han tractat de laminar drets i d’ordenar pràctiques  “pròpies de sistemes polítics ja superats en 
intervindre  les comunicacions en la presó dels acusats amb els seus advocats, prescindint de les garanties mínimes 
per als ciutadans.

 A més, el Suprem resol els possibles dubtes sobre la legalitat de la intervenció  senyalant que estes sols 
poden decretar-se, “acumulativament”, si són acordades per l’autoritat judicial en casos de terrorisme i prèvia ordre 
del jutge competent. En un altre cas, “seria precisa una reforma legal que continguera una habilitació de qualitat 
suficient”.

 L’argument de la defensa de Garzón replica que en el projecte de Nova Llei d’Enjudiciament Criminal es 
contempla la intervenció de comunicacions de l’investigat amb el seu lletrat quan hi haja indicis de la participació de 
l’advocat en el fet delictiu…

 Però este argument, el Suprem l’ha rebutjat del tot d’aquesta forma: “La conducta de Garzón no podria haver-
se emparat en esta norma per la inexistència d’indicis contra els lletrats”. ¿Com que no? S’intervingueren les comu-
nicacions telefòniques “dels presos, no dels lletrats”.. “No es tracta d’un accès accidental, sinò d’una ordre judicial, 
concreta i específica, directament encaminada a intervindre eixes precises comunicacions”.

 La sentència, a més l’expulsa de la carrera judicial, el condemna a 11 anys d’inhabilitació especial per al cà-
rrec de jutge, li posa una multa de 2.500 euros i les costes del juí, incloses les de les acusacions particulars i l’obliga 
a pagar els advocats dels corruptes de la xarxa Gürtel,  i tot açò a instàncies dels caps de la trama corrupta Gürtel, 
vinculada al Partit Popular. La sentència ha estat adoptada per unanimitat dels set magistrats.

Resposta de Baltasar Garzón.
“Rebutge la sentència i ho faig perquè no s’ajusta a dret, que em condemna de forma injusta i predeterminada.
He treballat contra el terrorisme, el narcotràfic, els crims contra la humanitat i la corrupció. Ho he fet amb la llei en la 
mà i en unió de fiscals, jutges i policia. En este treball, sempre he complit amb rigor les normes, he defensat els drets 
dels “justiciables” i de les víctimes en situacions molt adverses.

Ara i al llarg d’este procediment, els meus drets han estat sistemàticament violentats, les meues peticions de defensa 
desateses, el judici oral una excusa, el contingut del qual ha sigut utilitzat sols contra mi, prescindint dels elements 
favorables que em beneficiaven, per amb això, poder donar forma a una sentència que ja estava anunciada des de 
fa mesos.

La meua actuació en el denominat cas Gürtel, s’ajustà a la llei i en el seu desenvolupament, prenguí totes les mesu-
res per garantir el dret de defensa i la investigació de delictes molt greus relacionats amb la corrupció, partint dels 
contundents indicis i per evitar la continuïtat delictiva de blanqueig de diner dels caps mafiosos que utilitzaven, com 
ja ho havien fet abans, els advocats designats.

Se m’ha impedit aportar les proves que ho esclareixen i s’ha prescindit de la implicació i participació d’advocats en 
la trama.”

 Quan un ciutadà normal escolta o pateix una sentència com esta se li cau el món al damunt. Jo, com a ciu-
tadà normal no puc entendre que els caps de la Gúrtel i els subornats polítics d’esta, que són del PP que no se’ns 
oblide, puguen tindre tanta cara d’atrevir-se a denunciar els qui els han descobert les vergonyes! Haurien d’estar aver-
gonyits! Que intenten defensar-se legalment seria normal. Però, després que els mitjans de comunicació han revelat 
tants suborns, estafes i fraus, i que malgrat això repliquen davant la justícia i esta es pose, segons el meu parer, al 
seu favor contra els qui han assolit descobrir les seues vergonyes, em sembla un gran despropòsit.
   
 ¿No hauria sigut més raonable que primer jutjaren els acusats pel cas Gürtel, que el jutge que ha portat i 
descobert esta porqueria…? Com podem entendre que davant de delictes d’estafa, malversació de diners públics, la 
qual cosa és molt greu, en compte de premiar qui ho ha descobert, se’l sanciona  i de quina manera! Aleshores em 
pregunte, ¿no serà a partir d’ara més fácil davant d’estos taurons tapar-se les oïdes, tancar els ulls i deixar-los que 
campen per on vulguen…?

 I si és veritat que el govern, el d’ara, destitueix el responsable d’investigar el cas Gürtel, quina informació  i 
avís ens està donant a tots els ciutadans…?

REFLEXIÓ SOBRE LA SENTÈNCIA CONDEMNA-
TÒRIA A BALTASAR GARZÓN

Joan Pasqual Antolí
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SAHARA ACCIÓN SILLA
 Se cumple un año de la primera protesta por los derechos civiles en el mundo ára-
be (la revuelta árabe).

 El pasado 8 de noviembre del 2010, es desmantelado violentamente el campa-
mento Gdeim Izik en el Aaiun ocupado, Sahara Occidental, por el ejército marroquí, junto 
a colonos (paramilitares).

 El gobierno marroquí esta secuestrando, violando y asesinando a población civil 
saharaui. Mientras el Estado español y resto de comunidad internacional dan la espalda 
al pueblo saharaui.

 Tanto el partido socialista como el partido popular no han sido capaces de abordar 
esta responsabilidad cuando han gobernado, siendo España la administradora sobre el 
territorio del Sahara Occidental según la legalidad internacional

En memoria de las victimas y detenidos saharauis.

 

 
 
 
 
 
 

     Marruecos incumple 17 resoluciones de Naciones Unidas, siendo el tercer país 
que más resoluciones incumple a nivel mundial. Utiliza minas anti-persona en el muro 
construido en el Sahara Occidental prohibidas en la 4ª convención de Ginebra. Expolia 
recursos naturales del Sahara Occidental, en contra del dictamen del Tribunal de la Haya. 
Juzga a población civil en tribunales militares. Viola sistemáticamente los derechos hu-
manos.

 En estos tiempos difíciles que vivimos de crisis,  los principios, valores y derechos 
también estan en crisis. No olvidemos que somos responsables como ciudadanos a exigir 
a nuestros políticos que se cumplan los derechos básicos internacionales.
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 Carlos agafava el tren tots els matins per anar a treballar, 6:45 era l’hora en què 
el tren partia cap al treball. Els dies es feien anys quan venia la temporada d’hivern 
però... Carlos no podia triar. Quan era nen tothom pensava que seria un gran arqui-
tecte, com el seu oncle Lluís, però a Carlos li agradava el mar... Com gaudia anant a 
pescar amb el seu oncle. Mentre pescava observava els vaixells com es desplaçaven 
d’un costat a un altre i fins i tot desapareixien a través de l’horitzó... El millor regal que 
va tenir Carlos aquell any va ser la maqueta d’un vaixell pel seu aniversari... Aquí va 
començar tot.

 Ja durant l’ensenyament secundari obligatori Carlos va decidir fer-se paleta i re-
construir cases, edificis... i vaixells. Però allò no va ser tan fàcil, sobretot en èpoques 
d’hivern quan agafava el tren a les 6:45.

 Van passar dos o tres anys fins a descobrir el caloret de l’alcohol abans d’entrar 
al treball, en pocs dies al carajillo de primera hora del matí li afegia unes copetes de 
vi a l’esmorzar i fins i tot al menjar i el berenar... A les tardes arribava a l’estació amb 
la teranyina del pudor totalment dissolta en l’alcohol, s’asseia al voltant de quantes 
més persones millor i parlava, parlava pels descosits, per les orelles, pels peus i les 
cames, cridava: Afecte! Amor! Calor!, però la gent es canviava de lloc, el revisor li 
parlava amb menyspreu i tots el miraven com a un borratxo. Carlos s’entristia i es 
rebel·lava xisclant. Sobre les vuit, per fi, arribava a casa i saludava a la seva companya 
de pis, Blanca. Blanca era una estudiant de medicina que per falta de diners només 
podia pagar a Carlos de lloguer 50 euros, era molt pocs diners però precisament Car-
los l’única cosa que tenia era diners, ell només anhelava la calor d’una companyia, i 
per això llogava la meitat de la seva casa. Els caps de setmana Blanca ajudava a Car-
los amb els seus vaixells de fusta i aquest engreixava deu quilos amb el grat afecte 
de Blanca.

 Una tarda, de tornada a casa, Carlos va coincidir al tren amb una noia que li 
recordava a Blanca i... per fi va tenir una bona conversa després del treball!. Estava 
feliç, per fi una persona li escoltava i comprenia l’estat en el qual es trobava.

 Aquest dia Carlos quan va arribar a casa va sentir el mar i va fabricar un nou 
vaixell de fusta, l’endemà va mirar el bar on prenia el carajillo abans de pujar al tren 
i sense intervenir paraula va passar de llarg...

VAIXELLS DE PAPER
Mª Ángeles Salvador Pla
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 Este proyecto nace hace aproximadamente cinco meses cuando un grupo de per-
sonas, en su mayoría jóvenes, conscientes de la profunda crisis a la que nos ha llevado la 
sinrazón de este sistema capitalista, nos reunimos para compartir problemas, experien-
cias y esperanzas. Obviamente una de las vertientes de esta cooperativa es la creación 
de un puesto de trabajo mediante la producción agrícola para el autoabastecimiento, 
pero también pretende ser una alternativa coherente con un nuevo modelo de vida sus-
tentable, cada vez más ecológico, más decrecentista y con mirada de resistencia antica-
pitalista.

 El proyecto productivo de la cooperativa está localizado a unos 10 minutos del nu-
cleo urbano en unas tierras agrícolas, aproximadamente 30 hanegadas, cedidas por unos 
propietarios que han confiado plenamente en nuestras intenciones.

 Queremos ser una cooperativa agroecológica ya que abarca un concepto mucho 
más amplio que el de agricultura ecológica donde, en cuando se elimina el uso de produc-
tos químicos, tienen cabida las inmensas plantaciones dirigidas por la lógica capitalista 
con miras exclusivas al consumo. Por el contrario queremos recuperar un uso de los re-
cursos naturales bien estructurado, una conexión con la tierra y la naturaleza aprendien-
do a respetar sus ciclos naturales. Apostamos por una política claramente decrecentista 
porque un crecimiento económico que no incorpora los gastos ambientales, sociales y 
culturales del proceso de desarrollo, sencillamente, no tiene razón de ser por su poder de 
destrucción.

 Tarea nuestra también es definir las bases de una soberanía local alimentaria me-
diante la organización de la producción y el consumo de alimentos de acuerdo a las nece-
sidades de la comunidad local otorgando prioridad absoluta a la producción y el consumo 
locales.

 Por medio de instrumentos tales como talleres o jornadas como las que organiza-
mos en el mes de febrero en la casa de la cultura de Picassent, queremos practicar una 
autoformación y una educación popular donde aprendamos cosas que realmente tienen 
valía en este mundo: fomentar buenas relaciones, hacer artesanía, consumir buenos pro-
ductos, practicar los cuidados, etc.

 Queremos tratar la autonomía de las personas que participan en el proyecto y es-
tablecer una democracia participativa real. Apostamos por una confianza social, por el 
establecimiento de buenas relaciones a nivel local y municipal. Nuestra intención es for-
mar parte de una red de grupos agroecológicos de toda Valencia e incluso a nivel estatal 
con el mismo propósito de focalizar la agroecologia como un modo alternativo de vida y 
de resistencia anticapitalista. A partir de lo expuesto, se trata de seguir trabajando en pro-
fundizar en lo local y, a la vez, de ir conectándonos hacia lo más global para luchar, desde 
nuestras limitaciones y con nuestras potencialidades contra la globalización capitalista y 
los acuciantes problemas que nos brinda.

PRESENTACIÓN COOPERATIVA AGROECOLÓGICA 
EN EL MUNICIPIO DE PICASSENT

Cooperativa agroecológica de Picassent-Alcàsser
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 Una ruta molt agradable que vos proposem és la volta en bicicleta al Parc 
Natural del Montgó, que transcorre pels termes de Dènia, la Xara, Jesús Pobre 
i Xàbia.
 
           El recorregut és de 26 km, 

comença en el pàrquing del parc 
de Torrecremada de Dènia (on 
hi ha un panell informatiu de la 
ruta) i acaba al port de Xàbia, on 
podem agafar un catamarà de 
l’empresa “Mundo Marino” ( Tel. 
+ 34 96 642 30 66   info@mun-
domarino.es)  per 10 euros,  que 
ens durà a nosaltres i les bicis 
de tornada a Dènia en un agra-
dable passeig de 50 minuts, on 
apreciarem bocabadats els pen-
ya-segats blancs i rocalls grocs 
de la reserva marina del Cap de 
Sant Antoni. 

 Al llarg del recorregut es veuen totes les cares del Montgó, travessem 
conreus de vinyes, bancals d’ametlers, camps de tarongers i construccions tra-
dicionals com el Pont del llavador o el Pou de Catell. Llevat d’alguna pujada, el 
circuit no té cap dificultat i està ben marcat en les dues direccions. Una vegada 
atraque el catamarà al port de Dènia podem completar l’eixida dirigint-nos amb 
la bici cap a les Rotes, pel passeig de vianants de vora mar que ens condueix 
fins allí al llarg de 5 km, vorejant la sinuosa costa.

 Com a anècdota curiosa, foren estudiants de FP del cicle formatiu de tu-
risme els qui s’encarregaren de trobar el traçat per a l’itinerari.  Ara, de cara al 
bon temps ja coneixeu altra ruta pel nostre país agradable i tranquil·la.

RUTA PEL MONTGÓ
Colla Excursionista d’Anar Per Casa
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 Hola a tots! És un plaer per a mi escriure quatre línies en aquest 
butlletí “Aigua Clara”. El meu nom és Berni, soci de Pas Lliure, i 
m’agradaria que coneguéreu aquesta associació de troc i intercanvi 
que s’ha muntat a Picassent. Cada mes organitzem una quedada a 
la plaça de l’ermita, on ens juntem uns quants amics i coneguts per 
intercanviar tot tipus d’objectes, articles i serveis. Alguns exemples 
són: artesania, verdures i fruites ecològiques, pa artesanal, roba usa-
da, llibres, música, sucs naturals, massatges, sabó ecològic, i un llarg 
etcètera.

 Moltes d’aquestes coses estan fetes per nosaltres mateixos. 
Altres, són productes de primera necessitat comprats a botigues i 
posades a disposició dels participants, de forma que es facilita que 
persones que no tenen euros puguen accedir a arròs, llentilles, ma-
carrons, llet, sucs...

 Totes aquestes coses es poden canviar per altres o simplement 
per vals d’intercanvi que hem creat per a facilitar els canvis. Aques-
tos vals es mesuren amb temps, és a dir, un “Picatroc” equival a un 
minut. Així, si jo vull vendre un quilo d’arròs que m’ha costat 0,50€, 
el puc canviar, per exemple, per 3 Picatrocs. Posarem un altre exem-
ple: si jo estic una hora cuidant d’una persona major o passejant una 
mascota, ho canviaria per 60 Picatrocs o un altre favor del mateix 
temps. Tot açò és de forma orientativa, ja que el més important és 
poder-nos ajudar uns a altres en aquestos moments tant difícils i tro-
bar un lloc de solidaritat on puguem intercanviar favors i potenciar tot 
tipus d’activitats.

 Us anime a conèixer l’Associació de troc i intercanvi de Picassent 
“Pas Lliure”. A través d’aquest grup les teues propostes i idees poden 
ajudar a aconseguir un món més humà, més just, més ecològic i més 
bonic.

Una forta abraçada.

Contacte: Facebook (Pas Lliure).

PICATROC
Berni
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 L’Hort de Carme és una associació agroecològica d’Alcàsser sen-
sibilitzada per la preservació del medi ambient i de l’ horta, que és el 
nostre entorn més pròxim. Per garantir un desenvolupament rural i 
local sostenible entenem que l’agricultura ecològica és una bona ma-
nera per a aconseguir-ho, doncs amb ella els llauradors i ramaders 
preserven la sobirania alimentaria de la nostra societat conservant  
les varietats locals o autòctones i els sabors tradicionals, evitant així 
l’entrada d’OGMs (Organismes Genèticament Modificats, coneguts 
més popularment com “transgènics”), i mantenir per tant la biodi-
versitat i cultura agrària de la nostra societat valenciana tants anys 
cultivada.

 Tot això unit a la producció d’uns aliments de màxima qualitat 
nutritiva, sanitària i organolèptica, lliures de residus tòxics, maurats 
de manera natural, que no precisen d’ embalatge que augmenten 
la seua duració i contaminen menys , mantenint les seves qualitats 
nutritives i de sabors. Els productes que oferim són de temporada, 
maurats en el camp  sense càmeres.

 Practiquem la venda directa o també denominada de canal curt, 
que es caracteritza per l’absència d’intermediaris i fan possible que 
els agricultors/es reben un preu i reconeixement més just pels seus 
productes i pel seu  treball. A més permet una relació directa en-
tre productors/es i consumidors/es. Aquests vincles han d’enfortir 
la confiança i possibilitar que els consumidors tinguen un accés a 
aliments sans, frescos i de major qualitat a preus raonables. A més 
ha d’aconseguir que el valor afegit de la producció agrària revertisca 
en els productors i el món rural, millorant les economies locals i la 
sostenibilitat de l’agricultura i de l’horta .

 També oferim altres activitats com intercanvi de llavors, tallers, 
cursos, visites de grups, dinars, practiques agroecològiques...
 
 Si vols saber més de nosaltres pots passar-te directament per 
l’hort o donar-li una ullada a la web; www.hortdecarmen.es

Salut amb bons aliments!

DE L’HORT A LA TAULA
Hort de Carme
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LA CANÇÓ
 L’Ovidi Montllor és encara hui un referent per a majors i joves. I és que les 
seues lletres són tan sinceres, com directes, tan rabioses, com tendres, tan del 
passat, com de l’actualitat. Este fet, el fa traspassar les “fronteres” que mar-
quen les diferents generacions que habiten en aquest món tan divertit.

MÓN DIVERTIT. Ovidi Montllor
Tot aquest món ja és ben divertit. 

Ja no hi ha amos ni criats. 
Ara els qui manen parlen amb tu 

sense cap mena de recança. 
No és pas allò de l’esclavitud 

on era un tort mirar el teu amo. 
Ara et fan xerrameca, 

cops a l’esqueneta i algun cigarret. 
I fins i tot al bar una cerveseta. 

Tot aquest món ja és ben divertit. 
Ja no hi ha amos ni criats. 
Ara tots som col·laboradors 

de tal empresa o empreseta. 
Això m’agrada de veritat 

fins a l’hora dels beneficis. 
Llavors tu ets qui ets 

i aquell aquell, 
i jo només sóc jo, 

i el teu ventre és igual 
que el d’aquell esclau. 

Tot aquest món ja és ben divertit. 
Ja no es diu amo ni criat 

Ara les coses han canviat, 
i això es diu amb altres paraules. 

Es diu gerent o “jefe” 
o empresari o “dire” 
o el que vulgueu dir. 
El fet és el mateix. 

I els fotuts els mateixos. 
Tot aquest món ja és ben divertit. 

Tan divertit... 
Tan divertit... 
Tan divertit... 

que acabarà amb plors.



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
``


