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Editorial
L’Assemblea d’Esquerres d’Alcàsser continua lluitant pel seu poble. Durant aquests passats mesos  hem 

organitzat xerrades sobre  el significat de l’u de Maig, l’autogestió, les alternatives autogestionàries a l’atur, 
anàlisi de la crisi del sistema capitalista, critica al model energètic...

El nostre objectiu és sempre que la gent d’Alcàsser tinga consciència d’allò important per al poble, i així 
volem continuar. Ens preocupa molt la situació social dels treballadors i aturats del poble, eixos que patei-
xen la crisi i dels qui ningú se n’ocupa veritablement. Ens preocupa molt la situació de la joventut que no té 
treball, essent particularment crítica la situació en la taronja.

Per això volem continuar amb la nostra feina informativa i formativa. Tenim planejades activitats de dis-
cussions periòdiques sobre temes diversos, on tots els assistents s’hi puguen expressar lliurement. Això a 
més de l’ “Aigua Clara” i les sessions formatives específiques, en forma de xerrades impartides per especi-
alistes coneixedors dels temes.

L’Assemblea d’Esquerres d’Alcàsser també ha tingut una activitat relativa a les eleccions municipals. 
Ha intervingut en dues ocasions en les eleccions municipals amb el propòsit d’afavorir en el possible les 
classes treballadores i portar la seua voluntat a la gestió municipal. Cal dir que sempre ho ha fet des de 
la convicció que això és molt difícil, perquè la institució municipal està pensada per a beneficiar els grups 
econòmics capitalistes actius a nivell local.  

I és que l’ajuntament és important, si més no, perquè és l’esglaó de l’estat que ens és més proper. Com 
la resta de l’administració estatal, tracta de convèncer-nos que treballa per al bé comú quan en realitat 
només ho fa per als grups econòmics actius a nivell local (no necessàriament locals) i a les directrius dels 
partits polítics que representen llurs interessos.

Entrar políticament a l’ajuntament només té sentit amb un grup que tinga les idees  i les intencions molt 
clares en el sentit d’un compromís amb la classe treballadora i els aturats; altrament és molt fàcil ser cap-
girat pels grups que dominen econòmicament i política l’ajuntament. Entrar en la política municipal no vol 
dir implicar-se en complicitats municipals, però sabem que és fàcil caure-hi.

L’experiència de les passades comtesses electorals ens fan veure la dificultat de concórrer a les prope-
res eleccions. Tenint en compte a més els grups que presumiblement es presentaran a les eleccions muni-
cipals, és probable que, cas de presentar-nos sols no aconseguiren resultats positius, havent de suportar 
a més les critiques d’haver dividit el vot “progressista”. A més a més no podem comprometre la nostra ac-
tivitat política amb grups o coalicions de  programa poc clar i estratègia futura dubtosa. Per a això, val més 
restar fora que penedir-se desprès sobre presumptes complicitats condemnables.

En conseqüència, l’Assemblea d’Esquerres d’Alcasser creu que l’actitud més correcta en aquesta situ-
ació  és abstenir-se  de participar en les eleccions municipals i guardar temps, energies i diners (pocs) per 
a les activitats de caire popular, formatiu, informatiu i autogestionari. Quedant independent per a poder 
exercitar la crítica objectiva.

Però ens trobareu sempre en la defensa dels interessos de treballadors i aturats del poble, de la nostra 
cultura i del nostre entorn; en la lluita contra la discriminació de gènere en la informació vigilant, l’activitat 
formativa i els projectes autogestionaris transformadors.

Perquè  Alcàsser hauria de ser “vostre” i, doncs, “nostre”... no “$€  d’ells €$”.



Els rics cada vegada més rics, 
els pobres cada vegada més pobres
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Els rics
cada vegada
més rics, 
i els pobres
cada vegada 
més pobres
L’actual sistema econòmic 
capitalista, afegit al model 
econòmic imposat als Paï-
sos Catalans per la UE, els 
estats i les elits locals, com 
a perifèria d’Europa, han 
suposat un creixement de 
la desigualtat cada cop més 
accentuat, i que ja s’inicià 
abans de la crisi. La riquesa 
s’ha concentrat en cada 
vegada menys mans, i cada 
vegada són més els catalans 
en situacions de pobresa. 

L’índex Gini, que mostra la 
desigualtat en el repartiment 
dels ingressos disponibles, ens 
indica que als Països Catalans 
és on aquests es troben més 
mal repartits de tota la UE.

La desigualtat en la distribució 
de la renda evidencia que als 
Països Catalans el 20% més 
ric de la població té una renda  
6,9 vegades superior respecte 
al 20% més pobre, la major 
desigualtat d’Europa.

VARIACIÓ DE LA DESIGUALTAT
en la distribució de la renda entre 2007 i 2011

DESIGUALTAT EN ELS INGRESSOS DISPONIBLES
index Gini del 2012

Mitjana UE Països Catalans (estat espanyol)

DESIGUALTAT EN LA DISTRIBUCIÓ DE LA RENDA A EUROPA
al 2011

QUÈ POSEEIX L’1% MÉS RIC  
DE LA POBLACIÓ?
percentatge del PIB, 2013

POBLACIÓ QUE VIU AMB MENYS  
DEL 50% DELS INGRESSOS 
MITJANS
2013

Mitjana UE Països Catalans 
(estat espanyol)

Països Catalans (estat francès)

Països Catalans
(estat francès)
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Segons l’informe “Exclusió i Desenvolupament social a la Comunitat Valenciana” elaborat per la Funda-
ció Foessa i presentat a la seu de Càritas Diocesana de València al mes de novembre, situa en el 31,7% la 
taxa de pobresa i exclusió social al País Valencià. L’estudi reflecteix que la nostra és una de les comunitats 
amb major risc de pobresa i exclusió social, afecta a 3 de cada 10 persones, perquè posseeix una de les 
rendes més baixes de tot l’estat, que no ha fet més que empitjorar des del 2009.

 
La despesa per la vivenda supera el màxim tolerable (30% dels ingressos) i a més ha augmentat un 

12,7% la despesa mitjana per casa (llum, aigua, gas, etc.). També 1 de cada 3 persones està afectada per 
factors d’exclusió residencial com accessibilitat, adequació i habitabilitat de la vivenda i el 19% es veuen 
afectats per l’exclusió de la salut, sobretot en situacions de privació i dependència. També reflecteix que 
el 16%  te problemes seriosos per poder seguir tractaments mèdics i el 13% problemes de nutrició, per 
assegurar-se “una alimentació suficient i equilibrada”. Segons Càritas, “és el model el que està fallant i el 
que genera una gran precarietat”. I com a solució proposa que cal “fer polítiques redistributives”, i com no, 
resistir-se a les polítiques que deixen fora del sistema a les persones i pensen en inaugurar passarel·les 
supèrflues. 

Extret del llibre “Llibre Roig dels Països Catalans” (Pol·len Edicions, 2014)



LA PASSAREL·LA SUPÈRFLUA...
El B.O.P publicà l’anunci de l’Ajuntament d’Alcàsser pel que treu a licitació la construcció de la 
nova passarel·la sobre el barranc de Picassent que duu a l’espai de “Les Aigües Potables”. El con-
sistori, amb l’aprovació de tota la corporació municipal, ha decidit anomenar-la “Adolfo Suárez”. 
L’acord arribat pel ple municipal el passat 28 de maig, estableix en 232.754 €  publicat al B.O.P i 
153.916,72 € sense I.V.A publicat en l’acta del ple del 30 de juliol de 2014, el pressupost “base” 
per optar a executar l’obra, que durarà 4 mesos i al pas que va, l’acabaran un mes abans de les 
eleccions, per variar. Quants jornals caben en 232.754€ ? Doncs 20 de 12.000€ a l’any o 10 
de 24.000€. Fer una despesa d’aquestes quantitats quan actualment s’arriba al paratge amb 
comoditat per altres vies és un despropòsit innecessari. Aquests diners  podrien dedicar-se a 
serveis socials, treballs, beques per a llibres o material escolar, cooperatives o per a altres coses 
indispensables.

CENTRE DE FLORS I PLANTES, ON ESTAN ELS DINERS? ON ESTÀ EL CENTRE?
Recordem, l’Ajuntament d’Alcàsser va adquirir més de 10.000m2 entre la compra i la permuta 
de solars propis, terrenys que va cedir a la Conselleria d’Agricultura. El valor fou de més d’1 milió 
d’euros a canvi d’encara no sabem què…
Com ja s’imaginaven i com hem observat en altres centres d’aquest tipus a Carlet i Requena 
(inacabats, paralitzats i abandonats una volta construïts), el nostre segueix sense fer-se; diners 
gastats per a RES, ni treball, ni innovació, ni referent… L’última notícia que tenim és del ple del 
25 de juny de 2014 en el qual l’Alcaldessa havia so·licitat una reunió amb el nou conseller. Afirma 
que estan pendents del tema encara que, en tot cas, si el centre no es fa, els terrenys revertiran 
a l’ajuntament de nou.
La construcció del centre anava a costar 2.800.000 €, s’imaginen quants llocs de treball es po-
den crear amb el que costava aquest centre, quantes beques de material escolar, de menjador, 
prestacions sanitàries, subsidis, etc.? 

AJUDES ECONÒMIQUES A FAMÍLIES D’ALCÀSSER
S’estan donant ajudes econòmiques a famílies d’Alcàsser d’una quantitat entre 200 i 1.500€ per 
ajudar a pagar el lloguer. Les persones interessades han d’adreçar-se a l’Ajuntament per a més 
informació, no disposem de més dades.

L’any 2010, un determinat grup de persones comencem a reunir-nos per tal de vertebrar un espai de debat i 
participació ciutadana, que després de mesos de treball, esdevé en un nou projecte local, l’Assemblea d’Esquerres 
d’Alcàsser. Prenem com a objectiu funcionar com a altaveu de tota aquella gent que no se sent representada per 
les opcions polítiques existents al municipi, i ho fem amb la intenció de trencar amb els models polítics que deixen 
en un segon pla a les persones. 

És doncs una prioritat conèixer l’opinió i fer partícips del nostre treball a col·lectius, associacions, agrupacions, 
colles, escoles, comerços, etc. per tal de crear una línia de treball que seguisca l’interés comú.

Paral·lelament a aquest treball, existeix al sí del grup, el debat de la idoneïtat de presentar-se a unes eleccions 
municipals que estan a la volta de la cantonada. Val la pena remarcar en aquest punt, que s’arriba al consens, que 
el treball de l’assemblea no es pot veure alterat per cap procés electoral de manera negativa, independentment 
del procés i el seu resultat. L’Assemblea d’Esquerres d’Alcàsser és un projecte a llarg termini, que treballa des de 
fora de les institucions, i donat el cas, i sense abandonar l’anterior, treballarà des de dins d’aquestes per assolir els 
objectius marcats.

Decidim, a principis del 2011, donar el pas de presentar-se a unes eleccions municipals i crear un programa per 
a aquestes, que siga fruit de la participació del major número de persones.

Tant el programa, com el resultat d’aquelles eleccions, ja és conegut per la gent del poble, així com les circums-
tàncies que envoltaren tot aquell procés.

Fem autocrítica, i reconeixem que no vam saber arribar a sectors del poble amb els que ens haguera agradat 
comptar. Fem autocrítica i reconeixem que el procés electoral va alterar l’activitat de l’assemblea de manera negati-
va i contràriament als nostres principis. Fem autocrítica i reconeixem la nostra ingenuïtat a l’hora de salvar els pals 
que se’ns posaren a les rodes.

Reflexió històrica, actual i de futur



SI VOLEU PARTICIPAR A l’Assemblea d’Esquerres d’Alcàsser...
Us convidem a assistir a les nostres assemblees que se celebren periòdicament. I si no pots assistir en 

persona (xiquets, feina, aficions, etc...), et comboiem a mantindre correspondència per e-mail i anar creant una 
massa crítica, cada cop més necessària, amb les vostres impressions, propostes i suggeriments.

Per a qualsevol proposta, consulta o suggeriment, podeu escriure’ns a ae.alcasser@gmail.com

Gràcies pel vostre suport!

Malgrat tot, l’activitat avança amb el convenciment que s’ha de continuar treballant per construir el poble que 
volem. Realitzem i participem doncs, de xerrades, debats, actes i activitats que ens ajuden a crear discurs i base 
política al nostre projecte; contactem amb formacions locals presents a la nostra comarca, amb les que compartim 
inquietuds, per aprendre i enriquir-nos de la seua experiència (A.MUN i CUP Burjassot); i mantenim les assemblees 
amb la periodicitat que les obligacions ens permeten. 

Arribats a aquest punt, novembre de 2014, torna a aparèixer el debat de la conveniència de presentar-se de nou 
a unes eleccions municipals. Sobre la taula, diversos punts de l’actualitat local i del món.

Som conscients que l’actualitat política i social que travessa el nostre poble, reclama a crits l’aparició de políti-
ques d’esquerres que capgiren la situació de privilegis d’alguns, i de precarietat dels altres. Som conscients que tota 
la feina que està realitzant-se, i que s’ha realitzat, a diversos col·lectius necessita una vertebració dins d’un projecte 
que canalitze les seues inquietuds més enllà del carrer. Som conscients que projectes com l’Assemblea d’Esquerres 
d’Alcàsser són necessaris en els temps que corren.

Tot i això, hem decidit que aquesta vegada no participarem de les eleccions municipals que es duran a terme el 
2015, i les raons són vàries.

D’una banda, manca de temps i de persones. La gent que actualment participem de les assemblees, tenim molts 
fronts oberts a les nostres vides. Aquest fet no ens impedeix mantindre l’activitat política, però si la dedicació i res-
ponsabilitat, que considerem requereix un treball institucional d’aquestes dimensions. 

D’altra banda, i al nostre entendre, l’aparició de formacions polítiques noves al poble i l’intent de consolidació 
d’altres, que avantposen el seu benefici descuidant l’interés comú, impedeix que hi haja una veritable força d’es-
querres amb possibilitats de treballar a nivell institucional a Alcàsser.

I per últim, l’activitat de l’assemblea no s’atura i continuem treballant per canviar-ho tot, independentment de la 
nostra participació, o no, a unes eleccions municipals.

És doncs la nostra intenció, continuar treballant com fins ara, amb l’objectiu d’esdevindre un grup de pressió mu-
nicipal sempre que les forces i participació de la gent ho permeten. Continuem treballant periòdicament i t’animem 
a prendre partit, a participar. 

No renunciem al nostre projecte, i el dia que es donen les condicions idònies, tornarem a obrir el debat d’unes 
eleccions municipals. No estarem a les urnes el 2015, estarem com fins ara, treballant des del carrer. 

Ens veiem a les assemblees, xerrades, debats, activitats i manifestacions!

Plataforma d’Afectats per l’Hepatitis C - València
El capitalisme continua negant el dret a la salut i a la vida de milions de persones arreu del món, a través 

de les farmacèutiques que comercialitzen els tractaments a preu d’or. El Sovaldi pot curar més del 90% dels 
afectats d’Hepatitis C, però les farmacèutiques prioritzen el negoci a la vida de tots nosaltres. Si necessites 
assessorament al respecte o vols col·laborar per exigir un tractament per tots els afectats per aquesta malaltia, 
et pots posar en contacte amb la plataforma:

Correu electrònic: plahc.vlc@gmail.com Telèfon: 691 114 541

També et pots posar en contacte amb la Coordinadora Obrera Sindical (COS) i amb el Casal Obrer i Popular 
Francesc Santacatalina (COiP):

Correu electrònic: horta@sindicatcos.cat / casaloipvlc@gmail.com Telèfon: 678 422 077

Que no juguen amb la nostra salut ni amb la nostra vida!


