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Quantes muntanyes faran desparéixer
les pedreres de la Safor?
A la imatge, la pedrera d'Ador ha passat, sense premís, al
terme d'Alfauir

D'eleccions, polítics i circs paral·lels
Estem vivint uns dies intensos,
hi ha moltes coses que estan passant
que es precipiten a una gran velocitat.
Evidentment, el revulsiu de tot és un
fenomen anomenat eleccions: ara tots
volen prendre posicions properes a la
defensa del "seu territori pròxim".
Alguns ho han defensat des d'un
principi i molts dels lemes que inclouen
la cura del medi formen part del seu
ideari; altres sorprenen llençant
propostes que no els encaixen de cap
manera. Aquesta setmana tots volen
protegir la marjal, per exemple; fins i
tot els qui volen construir en ella un
camp de golf amb un gran hotel de
luxe i que fan por quan expliquen com
ho volen fer. Sense cap dubte des de
la nostra Plataforma, la dels Pobles de
la Safor, ens alegrem que la
conservació del territori centre part
del debat polític, ja estaria be que
sempre fóra així.
Simplement fullejant les
hemeroteques dels diaris qualsevol pot
fer una lectura clara, neta i senzilla:
han passat quatre anys des que es van
començar a plantejar nou camps de
golf a la Safor i a hores dara no se
nha fet cap. Tot i que cap d'ells havia

passat per la consulta de les urnes, les
tramitacions han intentat ser
accelerades i això ha provocat una
reacció popular considerable. Alguns
promotors i alcaldes ens han volgut
convéncer d'un "altre sistema
democràtic": un pel qual no cal elegir
cap projecte de futur a les urnes perquè
les modificacions més transcendentals
per als nostres pobles es decidiran sense previ avís- en qüestió d'un mes,
temps que sol durar un període
d'al·legacions a un PAI.
Entre accions de denúncia,
correccions, manifestacions, articles
dopinió, assemblees, al·legacions i
informes, hem aconseguit que a dia
de hui hi haja una opinió majoritària
que no existia fa quatre anys: sestà
construint massa i duna forma no
sostenible, irracional. L'opinió pública
ha arribat a percebre el problema. I,
abans i després d'aquest fet, s'han afegit
també opcions polítiques que han posat
el muscle: però jutgen vostés quines
i en quins moments, per a triar el gra
de la palla.
Repassant els últims fets
trobem que uns plans tenen informes
desfavorables entorn a laigua, altres

editorial
no tenen els projectes generals
dordenació urbana actualitzats; a altres
els falta els estudis de sostenibilitat;
altres ni tan sols s'hi volien dignar a
acceptar al·legacions i ara els falten
un munt destudis; hi ha qui desafia
els òrgans comarcals del seu partit (els
seus destins ja no van units); i encara
n'hi ha d'altres que han baratat algun
serveis com una escoleta infantil per
un "PAI ràpid"... Tot un conjunt de
diferents escenaris ben divertits, si no
foren reals, amb eurodiputats amunt i
avall i informes clarificadors, que
alguns volen amagar o desprestigiar,
que clamen clarament per un altre tipus
durbanisme. I el pare de tots ells, el
Consell, fent victimisme perquè tots
venen contra nosaltres, perquè hi ha
una confabulació madrileny-catalanoeuropea que està contra València.
Tot un circ paral·lel, i que no coincideix
en res, a allò que havíem pogut somiar
fa més de quatre anys, que faria riure
si no fóra perquè és real i ens ha tocat
a tots viure'l. Penseu-ho bé la propera
vegada.

Un any d'iniciatives
i debat
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Joan Pellicer: Amb leconomia

i lecologia, els gestors no nhan sabut
fer un bon matrimoni.

Sònia Fayos. Gener de 2007

Gener de 2006: "El alcalde de
Vilallonga llama pallasos a los reyes
magos contrarios al golf" (Las
Provincias)

Un espai d'informació i debat obert a
tot el món, a Internet.

Debats i xarrades: a la imatge, al Club
Diario Levante.

Hem buscat consensos per treballar
per la salut de les persones:
reunió amb l'Ajuntament de Gandia,
donant suport al recurs de barxeta i
a la manifestació contra l'alta tensió a
aquesta localitat.

Respecte a la situació
mediambiental a la Safor, quines
pautes polítiques estan duentse a terme al voltant d´aquest
tema?
Hi ha una diferència des
del punt de vista cronològic de la
gent que ha treballat el tema fa 30
anys i conforme es tracta
actualment, pense que hi havia
una major sensibilitat i consciència
ecològica però actualment està un
poc mes diluït.
El territori natural ha
perdut moltes batalles, com l´horta
dels pobles del voltant que s´han
convertit en zona industrial. Amb
leconomia i lecologia, els gestors
no nhan sabut fer un bon
matrimoni.
En quina mesura són tinguts en
compte els estudiosos i entesos
del medi ambient: biòlegs,
geògrafs, historiadors, tècnics
de medi ambient...?
La meua opinió, com a
ciutadà, és que els gestors del medi
ambient de la Safor, o més de la
meitat, sen desentenen , ja que
tenen un càrrec que els ha vingut
imposat. En la major part dels
ajuntaments nhi ha però no
exerceixen; i si algú hi destaca
solament es manté en un nivell
teòric.
La teoria del medi
ambient, quan la volen posar en
pràctica, està equivocada, perquè
tota lenergia política i social que
gestionen hauria d´anar adreçada
a educar la població; però primer
caldria educar els gestors.
Jo mateix tinc moltes
ganes de dependre mes coses del
medi ambient, aspectes a esbrinar,
escorcollar, de plantes, minerals,

la fauna alada, els insectes també
mapasionen, estic famolenc que
algú mensenye coses.
Es podrien fer eixides
pedagògiques subvencionades per
l´administració, tindre serveis
educatius per a la gent que vulga
saber de medi ambient; perquè
després puga apreciar-lo mes.
Les intervencions en la muntanya
sobren. LA MUNTANYA NO ES
TOCA!; sestudia, shi fa recerca,
sinvestiga i deprenem della que,
quan menys la toquem, millor;
ella és mil voltes més sàvia que
nosaltres.
Els diners que de
ladministració es dediquen a
replantacions, per a obrir camins,
són per a mi actuacions nefastes.
Eixe actiu hauria danar destinat
a subvencionar botànics, biòlegs,
material humà per a investigar,
informar, concienciar sobre la
natura.
Desitjaria
que
sescoltaren totes les veus, trobe
a faltar un fòrum efectiu per a
poder-ho fer .
Què penses del Fòrum 21?
Em sembla un camelo.
Són coses fetes amb bona intenció
que venen dEuropa i que es
desvirtuen totalment (com les arts
marcials, que en origen són per a
fer amb harmonia i ací es tornen
en lart de pegar hòsties). Els
alcaldes que afirmen que
compleixen l´agenda veus com
buiden tot el contingut de
sostenibilitat, i els falta molta
informació.
Si jo tinguera algun càrrec
de responsabilitat, acudiria als que
saben del tema: mil ulls poden
veure més que dos.

Els recursos hídrics a la
Safor són il·limitats?
No sóc un expert,
però tinc clar que nostra
comarca no té problemes
daigua, de moment, i trobe
que ja no és un problema
local; pot ser molt greu,
dací cinquanta anys
laigua, feliçment, serà més
important que el petroli des
del punt de vista econòmic.
En un futur els llocs on hi
ha aigua tindran problemes
quan dels altres llocs els la
reclamen. Hi ha una cosa
prèvia: nosaltres podem
transformar el territori,
comarques que són humides
fer-les de secà a regadiu,
per a convertir una extensió
de més habitabilitat.
Després venen els
problemes socials d`àmbit
planetari on la pressió
urbanística
està
condicionada per les
guerres de la Mediterrània
oriental. Ningú vol anar on
hi ha una bomba,
prefereixen anar als llocs
on
hi
ha
un
desenvolupament turístic,
com la nostra península.
Si la població de tota
Europa poguera repartir-se
per tota la mediterrània, no
solament a la costa de
llevant, seria el millor
perquè no ens adonem però
estem creant un monstre
que un dia ens caurà
damunt i ens aplanarà a tots.
Penses que és reversible
el formigó?
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L'Agenda 21 em sembla un camelo. Són coses
fetes amb bona intenció que venen dEuropa i que
es desvirtuen totalment

Jo pense que sí, ma casa és
el planeta terra i el meu
poble, lunivers; des deixa
perspectiva jo veig que la
terra pot regenerar-ho tot,
encara que explotaren totes
les bombes actuals. La
natura té tota la eternitat
per davant per a refer-se.
La natura sense tocar-la crea
un microclima que ens pot
protegir, però la terra ha
creat un animal que, encara
que pot pensar, actua sobre
ella com una pesta fins al
punt de posar en amenaça
tota la vida que nhi ha.
No
podem
considerar lunivers sense
nosaltres; si lhome
desapareguera, la natura es
clavaria en el formigó, tot
serien planures, les
clòtxines inundarien les

qui som

costes, timagines tota la
costa de Benidorm plena?
Segles i segles de bategar
en la mar per a regenerarse; però eixe temps no és
lhumà, el formigó és molt
pitjor i irreversible que el
foc.
Lhome si vol pot
ser intel·ligent, si hi haguera
un canvi mental i girara el
cervell (treball que fan en
lanonimat metges i
b i ò l e g s ) , i l  e n e rg i a
saplicara per a regenerar,
podrien existir durant vora
dues generacions carreres
destudi per a desmuntar,
arquitectes que es
dedicarien a trencar tot el
que sha fet, començant per
llocs com Benidorm... Seria
una meravella!
Lúnica solució és el canvi

-Grup dEstudis Mediambientals de la Safor.
-Col·lectiu Baladre (Vilallonga).
-Grup Ecologista Samaruc- Ecologistes en acció.
-Associació Cultural Correllops.
- Associació Cultural Bresca (Vilallonga).
- Club de Rugby la Safor.
- Maulets.
- Moviment per la pau i el desarmament i la llibertat.
-Associació Cultural la Goleta (Xeraco).
-Col·lectiu Vall de Vernissa.
-Centre Excursionista de Ròtova.

mental de l´home, i podria
ocórrer de la nit al matí.
Si Levy Straus (antropòleg)
pensa que lerror està en el
neolític, que va obrir un
abisme, quan es van
domesticar els animals i les
plantes...; això va obrir una
fissura, la pèrdua del
paradís dins dOccident.
Lhome mira cap
avant, no mira ja el paradís,
el consumisme solament
deixa pensar en el saqueig.
No vull ser pessimista, però
l  e x c e d e n t d  e n e rg i a
shauria de fer servir per a
que tot fóra millor: cuidar
el menjar, els espais socials,
com fer places, i no pensar
en els diners com a mitjà
per a tindre un cotxe més
gran.

Fundació Casal Jaume I.
-C.C.O.O.
-Coordinadora d'AMPES de Gandia.
- Associació Cultural Casa Clara.
- Joves per l'Ecologia.
- Grup Excursionista Mondúver.
- Colla de Dimonis Fem fredat.
- Ateneu Llibertari de Tabernes.
- Plataforma kontra l'alta tensió.
- COEVA. Col·lectiu Agró.
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