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empleats públics a antella

funció pública, 1956-2010. antella

agència de desenvolupament local

i jo què puc fer-hi?. voluntariat: valors humans i compromis

breu introducció als serveis socials

la ¿crisi? de l’estat de benestar

acta de l’assemblea general ordinària

activitats: excursió a valdelinares (terol)

amiga figuera

activitats: excursió a la pobla del duc

en memòria d’un lluitador per un món més just

ramón valdés del toro

activitats: cinema d’estiu a l’alberg

activitats: excursió pel xúquer a sueca

piragüisme: les diferents disciplines i el seu reglament

activitats: sopar d’estiu

antella

petit formiguer “a antella”

contes de la iaia sobre biodiversitat

conferència “la gestió de l’aigua”

la neuroantropologia: un nova mirada

la carta europea de l’aigua

la gestió sostenible de l’aigua. la vida a la terra

exposició de pintura “caos”

entrevista a anna noguera

la relativitat d’un pa

denominacions d’origen valencianes
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Desembre, fred, La Puríssima i LA LLOCA.

Puntual com l’arribada de l’hivern, arriba la revista de
l’Associació. La tenim a les nostres mans, per a llegir-la, veure les
fotografies i gaudir-ne al llarg de l’any, i  fins a la pròxima.

Enguany la nostra revista compleix 7 anys, set números que
l’Associació cultural CILIM d’Antella ha posat al carrer. Com
sempre, hi arrepleguem les activitats fetes “pel Cilim”.

Aquest número, el seté, ja ha entrat en el temps de l’enteniment,
com abans deien als xiquets i xiquetes que en aquesta edat com-
plien el ritus de la primera comunió, és a dir, l’edat del coneixe-
ment. Creiem, des de la Junta Directiva, que, en efecte, estem
entrant en la maduresa de l’Associació, i bona prova  n’és l’entra-
da en La Junta Directiva de nous membres que aportaran coses
noves al funcionament de CILIM, com ja ha quedat palés al llarg
l’any.

El present número, a més de recollir les activitats anuals de
l’Associació, està dedicat de manera monogràfica als serveis
públics del nostre poble i, al costat d’aquest tema central, també
hem volgut donar una visió de conjunt d’allò que anomenem
“L’Estat de Benestar” amb alguns articles adients.

Des de La Junta Directiva hem animat sempre els socis, sòcies i
amics en general a participar en la confecció d’aquesta revista a
través de la publicació d’articles sobre els esdeveniments del nos-
tre poble o d’aquells temes que vulguen desenvolupar a través de
l’Associació.

Esperem que el número set, el de la maduresa de l’Associació,
tinga continuació. Aqueix és l’objectiu d’aquesta Junta Directiva,
amb la col·laboració de tots i totes.

La Junta Directiva.
Antella, agost de 2011

presentació



empleats públics 
a antella

Joan Francesc Herrero i Piqueres

maria Jesús Crespí Capella

alexandre Conejero i Noguera
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Els empleats públics són aquelles
persones que mitjançant el seu tre-
ball quotidià garantitzen i fan reali-
tat els drets socials de tots els ciuta-
dans. Presten els seus serveis a les
institucions públiques de l’estat,
l’autonomia i administracions
locals, d’una forma objetiva, neutral
i independent dins de les seues fun-
cions i competències determinades
per llei.

Un país quant més avançat, desenvo-
lupat, amb major estat de benestar i
amb més drets socials, té més emple-
ats públics. A Espanya els empleats
públics són un 9,5 % de la població
activa, metre que a Europa són el 16
%. A Espanya hi ha 6,5 empleat
públics per cada 100 habitants, en
canvi, a Europa en són 15. La majo-
ria d’empleats públics a Espanya són
“mileuristes”, amb un treball fixe,
dret de tots els treballadors.

Donades aquestes dades de referèn-
cia hem de dir que el present treball
està subdividit en tres parts.

La primera, presenta una relació
dels empleats públics dels últims 50

anys a l’Ajuntament d’Antella. Hem
dividit aquests 50 anys en períodes
segons els diferents alcaldes que han
estat al davant de l’Ajuntament.

En segon lloc, el treball presenta les
dades estadístiques, que hem trobat
editades a Internet, per tal de saber
l’evolució dels ingressos i les despe-
ses ocasionades en els diferents perí-
odes.

Finalment, hem tractat el tema de
l’educació, on deixem constància
dels diferents mestres que han por-
tat a termini la seua tasca d’ensen-
yar-nos a tots nosaltres. Els mestres
garanteixen el dret a l’educació i a
una formació professional dels nos-
tres fills per a facilitar-los l’accés al
mercat laboral. 

No voldríem acabar aquesta intro-
ducció sense esmentar l’important
sector dels empleats públics que
duen a bona fi la seua tasca a la sani-
tat pública, els quals no hem desen-
volupat en aquest treball per manca
de temps i d’espai, i queda per a
futures tasques que més endavant
realitzarem. 
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Alcalde Salvador Fos Fos (1956-1962)

Secretari José Català Ferris (1960-1961)

Auxiliar Manuel Raga Crespí 

Agutzil Francisco Sanchis Cebrià

Secretari Cambra Agrària Antonio Peris Peris (1960-1994)

Guardes rurals Tomàs Andrés Espí (caporal)
Pasqual Andreu Peris
José Llorca Montagudo
José Chapí Llorca

Serenos Francisco Mateu Escribano
Tomàs Calvo Sanchis

Jutges de Pau Virgilio Faura Noguera (1960-1962),
substitut Eliseo Lozano Sanchis 
Joaquín García Úbeda (1962-1964),
substitut Elias Cantos Mompó 

Tomàs Andrés Espí 
CAPORAL

José Llorca Montagudo
GUARDA RURAL

José Chapí Llorca
GUARDA RURAL

Antonio Peris Peris
CAMBRA AGRÀRIA

Tomás Calvo Sanchis
SERENO

Manuel Raga Crespí
AUXILIAR

Francisco Sanchis Cebriá
AGUTZIL
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mestres

Població any 1960 2.175 habitants

CARMEN ALAGARDA GRANELL 53/57
ENRIQUE BALLESTER TORMO  52/57 
FRANCISCO GOZALVEZ 57/59
Mª AMPARO APARICI GUILLEM 58/59
FRANCISCO BORRAS 58/59
ARCADIO ALBERO 58/59
Mª LUISA CABEZAS  MARIN 59/61
EMILIA GIL FERNANDEZ  57/58
PILAR ESPÍ MARTÍ. 58/59
JUAN FRANCISCO BORRAS CASTAÑER 57/58
FCO. SANCHIS BOSCH    58/63 
VICENTE BISBAL SANZ 58/63
Mª AMPARO APARICI GUILLEM    58/59
FRANCISCA ORTIZÀ MOYANO   61/63 
Mª ANTONIA SAINZ ESCUDERO 62/75 
VISITACION MARRON NOVELLA 62/63 
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Alcalde Eliseo Lozano Sanchis (1963-1971)

Secretari Dionisio Díez Romero (1961-1965)
José Diago Roger (1965-1966)
Mario Tortosa Tormos (1966-1969)
Francisco Caballero Tortosa (1969-1980)

Auxiliar Manuel Raga Crespí 

Agutzil Francisco Sanchis Cebrià

Secretari Cambra Agrària Antonio Peris Peris

Guardes rurals Benjamín Ferris Juan
José Ramón Esparza
Joaquín Sotos Inglés

Serenos Francisco Mateu Escribano
Tomàs Calvo Sanchis

Jutges de Pau Joaquín Barber Puig (1965-1966),
substitut Vicente Peris Sales. 
Manuel Cháfer Garcés (1967-1973), 
substitut Elias Cantos Mompó 

Benjamin Ferris Juan
GUARDA RURAL

Joaquín Sotos Inglés
GUARDA RURAL

Elías Cantos Mompó
JUTGE DE PAU

Juan Ramón Esparza
GUARDA RURAL

Francisco Mateu Escribano
SERENO
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mestres

Població any 1970 1.797 habitants

VICENTE BISBAL SANZ 58/63
Mª ANTONIA SAINZ ESCUDERO 62/75
VISITACION MARRON NOVELLA 62/63
FRANCISCA ORTIZÀ MOYANO 62/68
FCO. SANCHIS BOSCH 63/68
ROSA CORTS PALACIO 63/64
AMADEO PEREZ MOLTÓ 63/67
Mª DEL CARMEN ENRIQUE NAVARRO 64/65
BASILIA PEÑARANDA MARTORELL 67/73
TRINIDAD FERRANDO RAMIREZ 67/76 
ENRIQUE JIMENEZ PUIG 67/72 
JESUS CASADO BARTOLOME 67/71 
GUILLERMO MORALES MONTAÑA 68/74 
Mª LUISA LUIS VAÑO 68/74 
JOSÉ LUÍS CARPI   71/73 

Estadístiques
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Alcalde Arturo Peris Sales (1972-1983)

Secretari Manuel Raga Crespí 
Francisco Codina
Fernando Jiménez Guarnido (1981-1983)

Auxiliar Manuel Raga Crespí 

Personal Laboral Vicenta María Inglés Serrano

Agutzil Francisco Sanchis Cebrià
Eduardo Serrano Navarro

Secretari Cambra Agrària Antonio Peris Peris (1960-1994)

Guardes rurals José Grau Pons
Vicente Giménez de la Concepción
José Cháfer Hernández (1981-2009)

Sereno Federico Grau Bou

Jutges de Pau Virginio García Úbeda (1974-1978),
substitut Vicente Pardo Noguera 
Dionisio Noguera Ortíz (1979-1982),
substitut Virginio García Úbeda 

José Grau Pons
GUARDA RURAL

Vicente Giménez de la Concepción
GUARDA RURAL

Eduardo Serrano Navarro
POLICIA LOCAL

Fernando Jiménez Guarnido
SECRETARI
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mestres

Població any 1975 1.772 habitants
Població any 1981 1.632 habitants

Pressupost municipal any 1983 74.345, 20 €
Taxa de paro 12,96%
Treballadors en actiu 40,27%
Sense estudis 699.... 48%
Estudis Primaris 402... 27,5%
Estudis Secundaris 304... 20,8%
Estudis Superiors 52..... 3,5%

Comparativa amb el cens oficial de l’Estat Espanyol de 2010:
Sense estudis 11,19 %
Estudis Primaris 20,22 %
Estudis Secundaris 45,21%
Estudis Superiors 23,38%

JOSÉ ESTELLES MONTELL 72/75
Mª ANTONIA SAINZ ESCUDERO 62/75
TRINIDAD FERRANDO RAMIREZ 67/76
PILAR RICO ZORITA 72/74
GUILLERMO MORALES MONTAÑA 68/74
Mª LUISA LUIS VAÑO 68/74
FAUSTINO SALA CARCELLER 74/76 
Mª JOSÉ SILVESTRE CRESPO 74/78
Mª DEL CARMEN CONDE I MARTINEZ 74/75
CARMEN LASHERAS 75/76
SALVADORA GALVEZ 75/79
ANTONIO PEREZ GIL 75/79
TERESA VIDAL BARBER 76/82 
ROSARIO NAVARRO GIL 76/77
JAVIER MORENO SANCHIS 76/77
TERESA SEBASTIÁ VILA 77/79
SALVADOR CANET 77/80 
NIEVES DIEZ RUIZ 8/79
ENCARNA FUERO LOBATO 78/79
AGUSTIN BERZOSA BLASCO 78/79
ANTONIA LUJAN RUIZ 79/80
Mª JOSÉ CORTES MUÑOZ 79/80 

FCA HERRERO ZORRAQUINO 79/80
REGINA ALEMANY CALABUIG 79/80 
MªANTONIA AGULLÓ CUEVAS 79/82 
JULIAN MASCAROS 80/81
BARTOLOME MARTINEZ 80/81
ANTONIO GIMENEZ GIL 80/84
SAGRARIO DIANA 80/81
MANUELA GOMEZ VERA 80/83 
Mª MERCEDES SANFELIX 80/81
VISITACION MARRON NOVELLA 81/82
ADRIAN CHAFES CUENCA DEL 80/04 
BARTOLOME CARBONELL MONTEJANO 81/83 
PILAR JUSTO INSA 81/83 
Mª ANGELES PASTOR TORMO 82/08 
ANTONIO GIMENEZ GIL 82/84 
LOURDES MONTRULL  CARRATALÀ 82/83
BENJAMÍN CERDÀ GARCÍA 83/11
JOSÉ CONTRERAS GARCIA 83/84
DOLORES UCHÁN SAMPEDRO 83/84
FRANCISCA ROSELL ESCORIHUELA 83/85 
JOSÉ LUÍS CARPI 71/73
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Alcalde José Pardo Calvo (1984-1991)

Secretari Blanca Giménez Garrido (1983-1985)
Vicenta María Inglés Serrano
Joan Antoni Llinares Gómez (1985-1986)
Lorenzo Pérez (1986- 1987)
José Fermín Doménech Martínez (1988-1989)
Pedro García Capdepon (1989-1990)
Francesc Morera Català (1990-1991)

Auxiliar Manuel Raga Crespí 
Vicenta María Inglés Serrano
María Vicenta Sanchis Guerola (1988)

Personal Laboral Alejandro Conejero Noguera
María Amparo Conejero Piqueres
Teresa Pilar Montagudo Escribano

Policia Local Eduardo Serrano Navarro
Federico Grau Bou

Secretari Cambra Agrària Antonio Peris Peris (1960-1994)

Guardes rurals José Cháfer Hernández (1981-2009)

Jutges de Pau Francisco Molina Ortega (1983-1986),
substitut Antonio Inglés Pardo 
Antonio Inglés Pardo (1987-1991),
substitut Bautista Màs Barber 

Dia de l’Arbre
abril 1986

Funcionaris
1987
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Estadístiques

     José Fermín Doménech Martínez (1988-1989) 
     Pedro García Capdepon (1989-1990) 
     Francesc Morera Català (1990-1991) 
Auxiliar     Manuel Raga Crespí  
     Vicenta María Inglés Serrano 
     María Vicenta Sanchis Guerola (1988) 
Personal Laboral   Alejandro Conejero Noguera 
     María Amparo Conejero Piqueres 
     Teresa Pilar Montagudo Escribano 
Policia Local    Eduardo Serrano Navarro 
     Federico Grau Bou 
Secretari Cambra Agrària   Antonio Peris Peris (1960-1994) 
Guardes rurals    José Cháfer Hernández (1981-2009) 
Jutges de Pau     Francisco Molina Ortega (1983-1986), 
     substitut Antonio Inglés Pardo  
     Antonio Inglés Pardo (1987-1991),   
     substitut Bautista Màs Barber  
 
ESTADÍSTIQUES 

 
ESTADÍSTICA PERÍODE ANALITZAT en Euros 

Població Aportacions Impostos 
directes 

Despeses 
personal 

ANY 

Nacionals Estrangers 

Pressupost 

Venda de 
béns o 
patrimoni 
Ajuntament 

Estat, 
Generalitat, 
Diputació. 

  

1984 --- --- 508.223,69 --- --- --- --- 
1985 --- --- 193.784,33  8.846,90 53.051,34 35.730,17 57.006,00 
1986 1.640 00 192.018,43 6.607,59 36.922,75 26.951,79 54.043,54 
1987 1.651 00 195.118,79 9.616,19 41.938,47 35.580,51 57.013,04 
1988 1.647 00 234.864,35 9.041,48 73.871,55 38.264,48 66.568,50 
1989 1.662 00 391.905,99 12.180,28 96.697,52 54.241,34 71.059,39 
1990 1.672 00 356.798,76 9.597,57 70.192,08 69.244,74 94.373,50 
1991 1.635 00 375.500,45 8.398,96 59.349,95 116.039,73 117.140,88 
 
PERÍODE 1992-1995 
 

mestres

BENJAMÍN CERDÀ GARCÍA 83/11
JOSÉ CONTRERAS GARCIA 83/84
DOLORES UCHÁN SAMPEDRO 83/85
Mª VICENTA PENALBA JUAN 83/84 
MATILDE MARIN BELTRAN 85/86
BEGOÑA RUIZ BARRANCO 85/01 
MIGUEL ANGEL BRIZ  GARCIA 85/87 
AMPARO GRANCHA BELEÑO 85/86
SUSANA PORTALES VENDRELL 85/86
ELENA OLBA RALLO 85/86
.SEVERINO MUÑOZ MUÑOZ 86/89
.CONSUELO OLIVER MARTORELL 86/0
.LAURA SANCHO GARCIA 86/88 
.AMPARO CARRASCOSA MARCO 86/87
.ANTONIA FERNANDEZ GIMENEZ 86/88
CLEMENTINA MARTINEZ HERNANDEZ 87/88
.AMPARO VELASCO JAVALOYAS 87/88
.INMACULADA MELÓ SARRIÓ 87/88
.JULIA MANZANARES ORTEGA 87/89
FRANCISCO RAFAEL ROIG GIMENEZ 88/89
Mª CARMEN PARDO GARZON 88/89

REMEDIOS PERIS  BAYARRI 88/89
Mª CARMEN GONZALVEZ CANDELA 88/91
JOSÉ APARICIO SANMARTIN 88/89
FRANCISCA ROSELL ESCORIHUELA  83/85
Mª PILAR PICÓ ALIAGA 89/90
VISITACION MARRON NOVELLA 89/94
ADRIAN CHAFES CUENCA 80/04
Mª ANGELES PASTOR TORMO 82/08
OLANDA MONTES PIQUERAS 89/91
MATIDE CASTELLÓ MUÑOZ 89/91
CARMEN GONZALBEZ CANDELA 89/91
CONSUELO OLIVER MARTORELL 91/01 
DIONISIO ESTELLES ROSA 89/90
Mª LUISA RUIZ ROMERA 89/91
BENJAMÍN CERDÀ GARCÍA 83/11
GEMMA ARANDA CAMPS 90/91
ROSALIA CLIMENT BELLIURE 90/91
CARMEN GONZALBEZ CANDELA 90/91
Mª JOSÉ CABANILLES PARDO 90/91
FANI VAZQUEZ BERNIA    90/91
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5
Alcalde Vicente Frígols Lila (1992-1995)

Secretari María del Mar Andrés Cifres (1991-1997)

Auxiliar Vicenta María Inglés Serrano
María Vicenta Sanchis Guerola
Teresa Pilar Montagudo Escribano

Personal Laboral Oreto Carbonell García (1993)

Assistenta Social Susana Rodrigo Chiner

Agent Desenvolup. Local Francesca Pérez Esplugues

Policia Local Eduardo Serrano Navarro
Federico Grau Bou
José Carlos Más Andreu (1995)

Secretari Cambra Agrària Antonio Peris Peris (1960-1994)

Guardes rurals José Cháfer Hernández (1981-2009)

Jutges de Pau Bautista Màs Barber (1992-1995),
substitut Vicente Noguera Más

Psicòlogues Belén Ruiz (1991)
Yolanda Salcedo (1991)

Federico Grau
Jose Carlos Mas
POLICIES LOCALS
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Estadístiques

 
 
Alcalde     Vicente Frígols Lila (1992-1995) 
Secretari     María del Mar Andrés Cifres (1991-1997) 
Auxiliar     Vicenta María Inglés Serrano 
     María Vicenta Sanchis Guerola 
     Teresa Pilar Montagudo Escribano 
Personal Laboral   Oreto Carbonell García (1993) 
Assistenta Social   Susana Rodrigo Chiner 
Agent Desenvolupament Local Francesca Pérez Esplugues 
Policia Local    Eduardo Serrano Navarro 
     Federico Grau Bou 
     José Carlos Más Andreu (1995) 
Secretari Cambra Agrària   Antonio Peris Peris (1960-1994) 
Guardes rurals    José Cháfer Hernández (1981-2009) 
Jutges de Pau     Bautista Màs Barber (1992-1995), 
     substitut Vicente Noguera Más 
Psicòlogues    Belén Ruiz (1991) 
     Yolanda Salcedo (1991) 
 
 
ESTADÍSTIQUES 
 
      
ESTADÍSTICA PERÍODE ANALITZAT en Euros 

Població Aportacions Impostos 
directes 

Despeses 
personal 

ANY 

Nacionals Estrangers 

Pressupost 

Venda de 
béns o 
patrimoni 
Ajuntament 

Estat, 
Generalitat, 
Diputació. 

  

1992 1.621 00 382.906,58 8.354,73 40.717,20 116.983,54 124.884,91 
1993 1.617 00 414.933,07  8.799,48 44.313,76 113.062,58 143.793,87 
1994 1.610 00 446.766,37 9.256,25 40.357,14 120.098,47 146.679,44 
1995 1.603 00 538.380,38 9.676,96 71.513,28 126.094,35 165.358,07 
 
 
 

mestres

MERCEDES ANTEQUERA TATAY 91/98 
CONSUELO OLIVER MARTORELL 90/00
VISITACION MARRON NOVELLA 89/94
Mª GLÓRIA ARCOS  FERRANDO 91/08 
ANGEL JOSEP MARTINEZ MORENO 91/98 
BEGOÑA RUIZ BARRANCO 91/00 
AGNES ROIG GREUS 91/92
Mª CONCEPCION IBORRA GINER 91/92
JOSÉ PASCUAL HERNÁNDEZ 91/96 
ASSUMPTA MARTORELL DARÁS 92/94 

Mª ANGELES PASTOR TORMO  82/08 
BENJAMÍN CERDÀ GARCÍA  83/11 
ROSA Mª HERBAS ASENSI 93/94
ADRIAN CHAFES CUENCA 80/00 
Mª JESÚS CRESPÍ CAPELLA  92/93 
ANA TABERNER SAMPER 92/93 
PURIFICACION GARCIA SANZ 92/11 
ROSA BARRACHINA  BENLLOCH 94/00 
Mª JOSÉ MARTINEZ BONAFÉ 94/98 
Mª JOSÉ  GARCÍA MARTINEZ 94/96



Període 1996 • 2003
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3
Alcalde Jesús Leonardo Giménez Giménez (1996-2003)

Secretaria María del Mar Andrés Cifres (1991-1997)
Aureli Sanxisto Bonet (1998-2006)

Auxiliar Vicenta María Inglés Serrano
María Vicenta Sanchis Guerola
Teresa Pilar Montagudo Escribano

Personal Laboral Oreto Carbonell García

Assistenta Social Susana Rodrigo Chiner

Agent Desenvolup. Local Francesc Vidal Rontí

Policia Local Federico Grau Bou
José Carlos Más Andreu
José Cháfer Hernández

Jutges de Pau Ismael Sotos Pascual (1996-2000),
substitut Dolores Gasó Pardo
Antonio Ramón Esparza (2001-2004),
substitut Amàlia Martínez Alberola

Psicòlogues Belén Ruiz (1991)
Yolanda Salcedo (1991)

Federico Grau Bou, José Carlos Mas Andreu,
José Chàfer Hernández. POLICIES LOCALS

Funcionaris 2003

Funcionaris
2003
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mestres

MERCEDES ANTEQUERA TATAY 91/98 
CONSUELO OLIVER MARTORELL 90/01
Mª ANGELES PASTOR TORMO 82/08 
BENJAMÍN CERDÀ GARCÍA 83/11 
ADRIAN CHAFES CUENCA 81/04 
JOSÉ PASCUAL HERNÁNDEZ 91/96
BEGOÑA RUIZ BARRANCO 91/00 
ANGEL JOSEP MARTINEZ MORENO 91/98
Mª GLÓRIA ARCOS FERRANDO 91/08
PURIFICACION GARCIA SANZ 92/11 
ROSA BARRACHINA BENLLOCH 94/96 
Mª JOSE GARCIA MARTINEZ 94/96
Mª JOSÉ MARTINEZ BONAFÉ 94/98
VIDAL MELÓ Mª CONSUELO 95/98 
GLORIA ROSA REIG 96/98 
BADAL BENETÓ MARGARITA 95/98 
MªDOLORES TOMÁS BRAVO 95/97 
LOURDES GARCIA NOGUERA 97/98 
PILAR CARBONERES MARTINEZ 98/99
CARMEN T. ARMENGOL DOMENECH  98/99
JOSEFA INES ALIAGA GARCIA 98/99

JOANA SANTAMARIA CATALAN 99/00 
SALVADOR FOS GALVEZ 99/10 
MªJESÚS CRESPÍ CAPELLA 99/11 
LEONOR PERIS MARTINEZ 99/11 
Mª ANTONIA AGULLÓ CUEVAS 99/11
JOSEFA PICÓ OLMOS 99/02 
ROSA APARICIO CARBONELL 99/00 
ANA ISABEL MARTINEZ GARCIA 99/00
GLORIA ROSA REIG 00/01
MILAGROS CONCA JUAN 00/03 
Mª VICENTA ESPARZA FRANCES 00/05 
EVA Mª OLTRAS SANTOS 01/02 
Mª JULIA GARCIA CASANOVA 01/02 
JOSE ANTONIO TEROL RICHART 02/03 
ROSER GIMENEZ MARTÍ 02/06 
Mª JOSEFA DOMINGO ESCRIVÁ 02/04 
TERESA PLA ALVAREZ 02/11 
EVA Mª JIMENEZ BELTRAN 03/06
Mª JOSÉ BERET CAMPAÑA 03/11
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Estadístiques

 
 
 
 
PERÍODE 1996-2003 
 

 
 
 
ESTADÍSTIQUES 
 
ESTADÍSTICA PERÍODE ANALITZAT en Euros 

Població Aportacions Impostos 
directes 

Despeses 
Personal 

ANY 

Nacionals Estrangers 

Pressupost 

Venda de 
béns o 
patrimoni 
Ajuntament 

Estat, 
Generalitat, 
Diputació. 

  

1996 1.558 5 494.739,29 3.029,10 57.512,98 164.189,80 209.026,73 
1997 --- --- 592.423,32  2.428,09 139.057,60 167.450,67 234.154,74 
1998 1.533 4 749.762,61 2.428,09 145.909,93 169.287,08 235.722,96 
1999 1.508 3 582.380,73 1.700,86 61.095,18 184.216,22 256.331,66 
2000 1.488 3 --- --- --- --- --- 
2001 1.507 28 668.878,39 10.511,70 95.916,49 224.790,55 242.989,19 
2002 1.508 56 774.437,25 12.008,22 110.953,49 237.105,29 286.284,83 
2003 1.519 82 712.753,08 24.803,44 59.967,61 228.834,11 275.871,95 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERÍODE 2004-2010 
 



Període 2004 • 2010

P
e

r
ío

d
e

 2
0

0
4

•
2

0
1

0
Alcaldessa María Isabel Giménez Candel (2004-2010)

Secretari Aureli Sanxisto Bonet (1998-2006)
Arantxa García Alegre (2006-2007)
Manuel Bou Moreno (2008-2010)

Auxiliar Vicenta María Inglés Serrano
María Vicenta Sanchis Guerola
Teresa Pilar Montagudo Escribano

Personal Laboral Oreto Carbonell García
Higinio Ribera Sanchis

Assessor Alcaldessa José Ricardo Martínez Sánchez

Assistenta Social María Blasco

Agent Desenvolup. Local David Estarlich Martorell

Policia Local Federico Grau Bou ( fins 2010)
José Carlos Más Andreu
José Cháfer Hernández (fins 2009)
José Agudo Lara (2006-2008)
Sixto Rafael Francisco Torres (2008-2010)
Vicente Martorell Alonso (2009)
Josep Torrent Vinaixa (2009)
Carlos Lozoya Montes (2010)

Jutges de Pau Rosario Más Marín (2005-2009),
substitut Bautista Más Barber

Psicòlogues Belén Ruiz (1991)
Yolanda Salcedo (1991)

Federico Grau Bou. POLICIA LOCAL Funcionaris 2004

Funcionaris
2009
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mestres

Mª GLÓRIA ARCOS FERRANDO 91/08 
PURIFICACION GARCIA SANZ 92/11 
Mª ANGELES PASTOR TORMO 82/08 
BENJAMÍN CERDÀ GARCÍA 83/11 
ADRIAN CHAFER CUENCA 81/04
SALVADOR FOS GALVEZ 99/10 
MªJESÚS CRESPÍ CAPELLA 99/11 
LEONOR PERIS MARTINEZ 99/11 
Mª ANTONIA AGULLÓ CUEVAS 99/11
ROSER GIMENEZ MARTÍ 02/06
TERESA PLA ALVAREZ 02/11
EVA M ª JIMENEZ BELTRAN 03/06 
Mª JOSÉ BERET CAMPAÑA 03/11 
OLGA MERCEDES SENTANDREU BENAVENT 08/09 
DAVID RUIZ BORRAS 09/10
Mª ISABEL LLOPIS PIERA 09/10
ANA Mª COLOMER BELLUT (educadora) 09/11
ANA OLIVER MESEGUER 10/11
INMACULADA CONCEPCION CEBRIÁN FUERTES 10/11 
MªJOSÉ GARCÍA MARTINEZ 96/11 
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Estadístiques

Jutges de Pau     Rosario Más Marín (2005-2009), 
     substitut Bautista Más Barber 
Psicòlogues    Belén Ruiz (1991) 
     Yolanda Salcedo (1991) 
 
ESTADÍSTIQUES 
 
ESTADÍSTICA PERÍODE ANALITZAT en Euros 

Població Aportacions Impostos 
directes 

Despeses 
Personal 

ANY 

Nacionals Estrangers 

Pressupost 

Venda de 
béns o 
patrimoni 
Ajuntament 

Estat, 
Generalitat, 
Diputació. 

  

2004 1.498 94 820.000,00 24.200,20 155.569,52 249.316,01 301.725,00 
2005 1.500 96 957.000,00  24.809,00 254.961,51 257.416,00 310.663,90 
2006 1.427 61 926.000,00 30.210,00 211.247,00 269.106,00 330.800,00 
2007 1.526 90 887.435,35 33.600,00 115.608,35 273.600,00 359.170,00 
2008 1.549 115 1.257.206,58 38.569,56 158.325,07 341.585,23 475.305,32 
2009 1.498 115 1.065.586,05 27.700,00 64.468,67 346.000,00 456.240,00 
2010 1.454 100 1.150.594,58 26.500,00 219.184,08 341.500,00 428.661,29 
 
RELACIÓ DE MESTRES 
 
SALVADOR FOS FOS 
1957-1962 
 
 

1. CARMEN ALAGARDA GRANELL   53/57 
2. ENRIQUE BALLESTER TORMO    52/57 foto 
3. FANCISCO GOZALVEZ    57/59 
4. Mª AMPARO APARICI GUILLEM   58/59 
5. FRANCISCO BORRAS     58/59 
6. ARCADIO ALBERO     58/59 
7. Mª LUISA CABEZAS  MARIN    59/61 
8. EMILIA GIL FERNANDEZ     57/58 
9. PILAR ESPÍ MARTÍ.     58/59 
10. JUAN FRANCISCO BORRAS CASTAÑER  57/58 
11. FCO. SANCHIS BOSCH       58/63 foto 
12. VICENTE BISBAL SANZ    58/63 
13. Mª AMPARO APARICI GUILLEM-      58/59 
14. FRANCISCA ORTIZÀ MOYANO     61/63 foto 
15. Mª ANTONIA SAINZ ESCUDERO   62/75 foto 
16. VISITACION MARRON NOVELLA   62/63 foto 
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El present treball no té cap altra
finalitat que aportar un granet de
sorra perquè puguem reflexionar
sobre la vida de l’ésser humà, la
qual, en comparació amb la història
de la Humanitat, és ben curta, mal-
grat que cada generació que passa
s’allarga més i més, tanmateix la vida
de l’individu continua sent curta.

Aquesta reflexió ens porta a la con-
clusió que l’autèntica política de la
societat del benestar ha d’estar basa-
da en ajudar el ciutadà, a viure i a
gaudir de la vida. 

Cal deixar de banda les costoses
obres faraòniques, encara més costo-
ses de mantenir i de poca utilitat,
així com els gran esdeveniments que

paguem entre tots i gaudeixen sola-
ment uns quants. Cal fer més políti-
ca social, més política d’acord que
ajudarà a superar la crisi a les perso-
nes que cada dia es troben més ofe-
gades amb propietats de les quals no
se’n poden desfer, i que veuen com
els carreguen amb contribucions
que no poden suportar donats els
baixos ingressos familiars i l’atur
sense perpectives de trobar feina per
a superar la crisi present.

Entre tots hem d’aconseguir que
tots visquem una vida digna, perquè
si el veí es troba bé, nosaltres també
ens trobarem bé. 

A Antella, primavera/estiu de 2011



funció pu ́blica, 1956-2010

antella

Joan Josep Conejero Noguera
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Em permetran que de la manera més
objectiva possible els intente explicar
la relació entre la Funció Pública i
l’Estat del Benestar que avui dia, amb
la Crisi iniciada l’octubre de 2008, al
nostre país ha entrat en una fase
complicada.

Els empleats públics són aquells que
a través del seu compromís quotidià
garanteixen i fan possible els drets
socials de tots els ciutadans. Presten
els seus serveis a les institucions
públiques de l’Estat, a les
Autonomies i a les Administracions
locals d’una forma objetiva, neutral i
independent dins de les seues fun-
cions i competències determinades
per la llei.

A l’article presentaré les dades esta-
dístiques que hem trobat editades,
coneixerem l’evolució dels ingressos
i les despeses ocasionades en els
últims 54 anys a l’Ajuntament
d’Antella, 54 anys dividits en perío-

des segons els diferents alcaldes que
han estat al davant de l’Ajuntament.
Donades aquestes dades de referèn-
cia, l’article està subdivit en tres parts
més una conclusió.

PRIMERA. La Funció Pública. On
intentaré amb dos pinzellades donar
una definició de la figura del funcio-
nari.

SEGONA. L’ESTAT DEMOCRÀTIC. On
parlaré sobre les diferències entre el
règim feudal i l’Estat democràtic. Ací
tractaré el cas particular del nostre
municipi.

TERCERA. Els indicadors econòmics.
On em plantejaré com interpretar les
xifres macroeconòmiques i com
aquestes, amb les seues veritats, ens
ajuden a comprendre el nostre pre-
sent.

QUARTA. Conclusió.
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PRIMER PUNT

La funció pública

En primer lloc he de dir que la
Funció Pública, a la qual massa sovint
se li atribueixen moltes culpes (algu-
nes vegades, justificades) és una con-
questa social, si entenem per con-
questa social la consolidació de
l’Estat Democràtic.

El funcionari públic, en l’exercici de
les seues funcions, està vinculat a l’a-
parell estatal mitjançant un regim de
Dret Públic. 

En un Estat de Dret, els funcionaris
són seleccionats a través d’un con-
curs-oposició el més objectiu possi-
ble, sempre dins dels criteris de la
Llei vigent.

Donem un cop d’ull al nombre de
funcionaris d’alguns Estats pareguts
al nostre:

Percentatge de Funcionaris de
l’Administració per habitants, d’al-
guns Estats de la Unió Europea.

País %
Suècia 12,36
Finlàndia 10,60
Polònia 9,16
França 8,00
Bèlgica 8,00
Hongria 7,60
Portugal 7,19
Holanda 6,09
Itàlia 5,77
Espanya 5,52
Alemanya 5,47

Àustria 4,18
Regne Unit 3,41
República Eslovaca 0,74

Font: diari El País, 2008

Amb la gràfica podem arribar a la
conclúsió que el nostre Estat no és
un estat de funcionaris. A més he de
subratllar que els països que ens
superen, són alguns dels Estats que
compten amb els millors indicadors
de l’Estat del Benestar. 

SEGON PUNT

L’Estat Democràtic

Per entendre què és un Estat
Democràtic, donarem una ullada
ràpida a l’Estat Feudal. Espere que el
contrast ens ajude a millor compren-
dre l’Estat Democràtic.

Per parlar del Feudalisme em reme-
tré a la redacció del document cone-
gut com a “Carta Pobla d’Antella”,
redactat i firmat el 22 de juliol de
l’any 1610, document que ara fa poc
va cumplir els 400 anys i que l’ante-
rior corporació municipal va cele-
brar com una fita MOLT IMPOR-
TANT. Ells sabran per què.

Ara bé, del 150 aniversari de l’any de
l’Escriptura de Redempció del
Senyoriu d’Antella (1859-2009),
document segons el qual quedava
abolit el Règim feudal en Antella, no
es va fer cap celebració.
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Respecte de la “Carta Pobla
d’Antella”, aquesta era un contracte
entre els nous pobladors que vingue-
ren a omplir el buit creat per l’expul-
sió del moriscos de l’any 1609 i el
Baró d’Antella, el senyor feudal que
era l’amo absolut de les terres i pro-
pietats de la baronia d’Antella. El
contracte està redactat en el valencià
del segle XVII. 

Per fer-nos una idea, llegiré quatre
punts del contracte.

a) La Carta Pobla autoritzava una
repoblació màxima de 60 cases, els
habitants de les quals havien de
pagar un lloguer a perpetuïtat per
habitar les cases que els moriscos
havien hagut d’abandonar a la força,
cases propietat del Baró. Així ho diu
el contracte, que els repobladors
“hajen de respondre cascun any per-
petuament al dit Senyor d’Antella”
pel lloguer de les cases que habita-
rien.

b) Pel que fa a la producció, els
nous repobladors no eren lliures de
comerciar amb els productes que ells
produïen. Per exemple, el senyor
feudal era l’amo amb caràcter de
monopoli de l’oli produït i la seua
elaboració. El contracte ho estableix
de la següent forma: “ningú dels dits
nous pobladors puixa portar olives a
fer oli fora de la Almacera de Antella,
sots pena de vint y cinch lliures”
(aproximadament, 3.750 ⇔)

c) Que la Carta Pobla és un con-
tracte feudal, ho podem comprovar

en què els nous pobladors estaven
obligats a comprar i vendre els seus
productes segons les lleis marcades
pel senyor. Així ho diu el document:
“obligats a moldre en lo molí del
Señor, coure en lo forn, fer oli en la
almacera, comprar en la tenda, taver-
na, fleca, y carniceria del dit lloch
sots pena de xixanta sous (uns 450 ⇔)
per cascuna vegada que contrafaran
aplicadora a la Señoria”.

d) Finalment, acabarem amb l’ar-
ticle que tracta de la capacitat d’orga-
nització dels nous pobladors. Cas
que aquests tingueren la temptació
de posar-se de comú acord i anar a
una, el senyor feudal els recorda el
següent: “per ningun temps, ni per a
ninguna ocasio se puguen juntar per
a consell General los vehins de
Antella sens expressa llicensia del dit
Señor (...) sots pena de vint y cinch
lliures”. (recorde que són 3.750 ⇔
d’avui dia).

Amb aquests quatre punts, tenim
prou per fer-nos una idea de les con-
dicions dels colons que arribaren a
Antella, l’any 1610, i com es vivia en
l’Antella feudal.

Passem ara a l’Estat democràtic
actual i allò que la Constitució
Espanyola de 1978 diu sobre la fun-
ció pública.

En el seu article 103 diu:

1. L'Administració pública serveix
amb objectivitat els interessos gene-
rals i actua d'acord amb els principis



d'eficàcia, jerarquia, descentralitza-
ció, desconcentració i coordinació,
amb sotmetiment ple a la llei i al
Dret.

2. Els òrgans de l'Administració de
l'Estat són creats, regits i coordinats
d'acord amb la llei.

3. La llei regularà l'estatut dels fun-
cionaris públics, l'accés a la funció
pública d'acord amb els principis de
mèrit i de capacitat, les peculiaritats
en l'exercici del seu dret a la sindica-
ció, el sistema, d'incompatibilítats i
les garanties per a la imparcialitat en
l'exercici de les seves funcions.
Ara passarem a observar la funció
pública a Antella, el motiu de la nos-
tra exposició.

2.1. La funció pública a Antella. 

El període analitzat, que va des de
1956 a 2010, és el període fins on
han arribat les nostres investigacions,
un període aproximat de 50 anys. Un
període de temps on podem veure
l’evolució de les dades i com aques-
tes ens donen una visió important
per comprendre i saber on som.
Subratlle la paraula “saber”, perquè a
quanta més informació, més possibi-

litats de triar.
La gràfica següent explica com ha
anat incrementant-se la informació
pública a tots els ciutadans a través
de les institucions de l’Estat demo-
cràtic.
L’any 1979, amb el canvi de règim de
la Dictadura de 1939 a les primeres
eleccions locals democràtiques de
l’any 1979, aporta una informació
oficial detallada dels següents punts:

• Població total, entre nacionals i
estrangers

• Pressupost anual 
• Aportacions de l’Ajuntament i de
les administracions de l’Estat

• Impostos directes
• Despeses personal

Aprofite aquest punt per fer una
observació sobre els controls del
poder. Podem observar que és en
1978 quan comença a fer-se pública
la informació de l’Adminsitració.
Torne a repetir que un Estat és
democràtic perquè la informació és
lliure i pública. El seu contrari és
l’Estat Autoritari, aquell que oculta
la informació al ciutadà.

Per parlar de la Funció pública a
Antella, ho faré des de tres punts
diferents:
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Evolució de la informació



a) Funcionaris

Des dels oficis d’avui dia, amb crea-
cions particulars que responen als
temps que corren, com ara el
Gabinet Psicopedagógic o la figura
tan important de l’ADL, Agent de
Desenvolupament Local, passant per
Secretaris, Auxiliars Administratius,
Personal Laboral, Assistents Socials,
Policia Local, Jutge de Pau, etc.

El període de 54 anys de què estem
parlant ens permet comprendre l’e-
volució del pas del temps. Així tenim

funcions que han desaparegut
(Agutzil, Secretari Cambra Agrària,
Sereno o Guarda Rural) i noves pres-
tacions socials que han vingut per
satisfer la demanda dels temps
actuals (com ara el Gabinet
Psicopedagògic, la Policia Local o les
figures de l’ADL i l’Assistent Social),
tot passant per les funcions que es
mantenen entre l’abans i l’ara:
Auxiliar Administratiu, Jutge de Pau,
Secretari, o el mateix Alcalde. Com
ho podem comprovar en l’esquema
gràfic número 3. El color gris indica,
bé la seua desaparició o bé la seua
creació. 
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Personal Ajuntament



b) La figura de l’Alcalde

Respecte de la figura de l’Alcalde, vol-
dria dedicar-li unes paraules. L’Alcalde
actua dins de l’administració de l’Estat
però no és un funcionari. 

A Espanya, l’Alcalde té un estatus
bastant singular, un estatus o condi-
ció que al meu entendre necessita
d’una regulació per part del poder
legislatiu, per estalviar-nos casos com
el que a tots ens vindran a la memò-
ria, de senyors o senyores que fan de
la vara de primer regidor una “vareta
màgica” per fer del seu càrrec una
manera de viure a costa de l’erari
públic, amparat per una indefinició
dels poders executius i legislatius de
l’Estat. Casos, que per desgràcia, ani-
ran a més si no li possem remei ja.

Casos que, per altra banda, no poden
passar a altres païssos de la Unió
Europea, com ara a la Gran
Bretanya, Dinamarca o Alemanya,
perquè la seua legislació no els ho
permet, donat que la figura de
l’Alcalde està molt millor regulada.

c) Una mirada als pressupostos

En aquest apartat, el més tècnic, no
m’agradaria caure en l’enumeració
freda i abstracta de llegir números i
xifres, quantitats i figures matemàti-
ques sense intentar de comprendre
què s’amaga darrere dels números,
números que ens parlen de paro, de
pressupostos o estudis sobre la pobla-
ció. Insistisc en què són dades ofi-
cials, que no són cap secret que

algun investigador ha hagut de tren-
car-se el cap mentre recorria racons
foscos en llocs insospitats. No, són
dades que qualsevol ciutadà té el dret
de saber, si vol. Dades públiques,
dades que ens ajuden a comprendre
la nostra història local. 

Per exemple, sabem que al comença-
ment de la Democràcia en el nostre
poble teníem aquesta proporció de
formació escolar:

Població sense estudis mitjans/supe-
riors. De graduat escolar en avall 78%

Població amb estudis mitjans/supe-
riors. 22%

I per contrast, segons les estadísti-
ques de 2010 (INE) podem observar
com han canviat les coses en els
últims 30 anys:

Població sense estudis mitjans o supe-
riors. De graduat escolar en avall 58%

Població amb estudis mitjans o supe-
riors. 42%

Però en tenim més, de dades: el pres-
supost per partides, amb les aporta-
cions dels organismes de l’Estat
(Conselleries, Diputació i
Ministeris); els impostos cobrats
directament a la població, o les des-
peses de personal, que també són
tota una lliçó d’història.

Així, amb els números a la mà,
podem traure conclusions sobre el
nostre passat més immediat i com
aquest ens marca el present d’ara i
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ací.
D’aquesta gràfica sols trauré algunes
dades per comprovar com ens ha
afectat el pas del temps, referides als

impostos directes i als pressupostos
de l’Ajuntament d’Antella al llarg
dels últims 25 anys (indicats segons
els diversos governs municipals).
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Evolució dels pressuposts 

i els imposts directes

IMPOSTOS DIRECTES
Període 1985-2010
multiplicat per 9,55

1985 21,89 euros per habitant
2010 234,86 euros per habitant

PRESSUPOSTS OFICIALS
Període 1983-2010 
multiplicat per 15,47

1983 41,95 euros per habitant
2010 791,33 euros per habitant



TERCER PUNT

Els indicadors econòmics

Finalment, no voldria acabar sense
una reflexió general per comprendre
millor el moment present del nostre
poble. Per a fer açò, ens haurem de
referir a la situació de la Comunitat
Autònoma Valenciana i el seu govern,
la Generalitat Valenciana.

Amb les dades de l’INE, l’any 1980 el
PIB del País Valencià fou de 17.611
milions d’euros (2 bilions 870 mil
milions de les antigues pessetes)

L’evolució del PIB al País Valencià
Any Quantitat en 

milions d’euros
1980 17.611
1997 48.191
1998 52.007
1999 55.905
2000 60.985
2001 66.476
2002 71.280
2003 76.242
2004 81.873
2008 105.833

Font: INE 

Si comparem el PIB de l’any 1980
amb el PIB de l’any 2008, 28 anys
després: veiem que la xifra s’ha mul-
tiplicat per 6. Com podem compro-
var, la Democràcia ha estat un bon
negoci per als valencians. Però no
hem d’oblidar que estem parlant de
xifres macroecnòmiques. La qual

cosa vol dir que tot no està resolt
amb la senzilla enumeració de dades
i xifres. Cal fer una interpretació
social. Per exemple, ¿com és possible
que si el PIB valencià s’ha multiplicat
per 6 vegades en els darrers 28 anys,
estiguem en la situació de deute pre-
sent? Ara mateix, la Generalitat
Valenciana deu 17.600 milions d’eu-
ros (prop de 3 bilions de les antigues
pessetes) O siga, cada valencià i
valenciana, des de 0 fins a 99 anys,
deguem 600.000 pessetes per cap.

Segons la següent informació del
Banc d’Espanya, publicada pel diari
El País, el dia 19 març 2011: 

La deuda de la Generalitat valenciana
alcanzó los 17.600 millones de euros al
cierre de 2010, cifra que arroja un
aumento anual del 22,7% en términos
relativos y de 3.255 millones de euros
en términos absolutos, según datos
que difundió ayer el Banco de España.

La deuda de la Comunidad
Valenciana representa el 17,2% del
PIB regional, una proporción respec-
to a la riqueza regional que es superior
a la de cualquier otra comunidad
autónoma. La deuda del conjunto de
las comunidades autónomas represen-
ta el 11% del PIB nacional.

Com és possible això?

He parlat del PIB, però ¿què és el
Producte Interior Brut? El producte
interior brut (PIB) és la suma de tots
els béns i serveis finals produïts en
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un espai econòmic durant un perío-
de de temps determinat, normal-
ment un any, excloent-ne el consum
intermedi utilitzat en la producció.
Ho explicaré amb una gràfica. 

Fórmula per calcular el PIB:

PIB = C+I+G+(eX-i)

PIB = Consum privat+Inversions+ despesa
del Govern+ (exportacions−importacions)

La variació d'aquesta magnitud
macroeconòmica sol utilitzar-se per
mesurar el creixement econòmic,
però el PIB no és una dada econòmi-
ca que interprete la Veritat. És una
dada que ens ajuda a comprendre la
Realitat. Per exemple, segons els
experts en la matèria, el PIB planteja
diversos problemes com a mesura-
ment del Benestar Social per les
següents raons (en diré quatre):

1. Inclusió i falsa valoració dels
"mals" i els "bens" dins del PIB. Hi
ha activitats que disminueixen el
benestar i no obstant augmenten
el PIB. Per exemple, en una eco-
nomia amb un alt índex de crimi-
nalitat, les despeses policial i de
seguretat es comptabilitzen dins
del PIB però no pas un nivell baix
de criminalitat. Un altre exemple
d’aquest punt és que després
d'una catàstrofe natural, el PIB
d'un país creix a causa de les des-
peses dedicades a la reconstrucció
de les zones afectades, però el
benestar social no serà millor que

abans de la catàstrofe. De manera
similar, les activitats industrials
relacionades amb les guerres fan
créixer el PIB ràpidament. Cap
d'aquests dos factors (catàstrofes i
guerres) impliquen que una nació
haja millorat el seu benestar, enca-
ra que el PIB, en efecte, s'haja
incrementat.

2. No té en compte la distribució de
la renda dins del país. El PIB ser-
veix per comparar la grandària de
dues o més economies, però no
diu res sobre com està distribuïda
la riquesa entre els ciutadans.

3. No pren a compte compte les
externalitats negatives. El PIB
pren a compte el creixement eco-
nòmic, però d'altra banda no pren
a compte els efectes negatius que
comporta, per exemple, la conta-
minació ambiental. Els costos eco-
lògics no es comptabilitzen en el
càlcul del PIB i no hem d’oblidar
que la qualitat del medi ambient
és part del benestar d'una nació.

4. El PIB no mesura el creixement
sostenible. Un estat pot aconseguir
un elevat PIB temporal per mitjà de
la sobreexplotació dels seus recur-
sos naturals o una assignació d'in-
versions inadequada. Per exemple,
de tots és conegut els efectes de la
“bombolla immobiliària” que ha
portat a la desaparició de les dos
úniques entitats financeres valen-
cianes, la CAM i BANCAIXA.
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Dit açò, passem a la part final o con-
clusió.
QUART PUNT

Conclusió

A tall de conclusió, faré un resum de
l’article.
En primer lloc, he dit que la Funció
pública és objectiva i està regulada
per la llei, que és igual per a tots, a
diferència de l’Estat Feudal.

En segon lloc, he dit que l’Estat
Democràtic és un organisme que
ampara les llibertats de tots els seus
ciutadans.

En tercer lloc, he assenyalat que una
bona funció pública assegura un bon
nivell de l’Estat del Benestar, com
passa a Suècia, Finlàndia, Dinamarca,
França o Bèlgica, perquè la Funció
pública està pensada per satisfer les
demandes de la societat.

En quart lloc, he afirmat que la crea-
ció de riquesa mesurada en el PIB no
porta aparellada de manera automà-
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agència de 
desenvolupament local

Francisco Vidal Rontí
Tècnic en Desenvolupament Local
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Definir què és una Agència de
Desenvolupament Local és un
assumpte prou complicat, donades les
diferents característi-
ques dels diferents
municipis existents a
la Comunitat
Valenciana i a tot el
territori espanyol. No
obstant això, en el
present article inten-
tarem aclarir-ho.
Començarem dient
que les agències no són res sense els
agents, és a dir, sense les persones
encarregades de portar endavant dita
agència i que no són altres que els
Agents de Desenvolupament Local
(ADL), coneguts també com Agents
d’Ocupació i Desenvolupament Local
(AEDL). 

Aquests es configuren com a perso-
nal treballador de les corporacions
locals o entitats dependents o vincu-
lades a una administració local, els
quals tenen com a missió principal
col·laborar en la promoció i la
implantació de polítiques actives d’o-
cupació orientades a la generació
d’ocupació i activitat empresarial,
amb atenció especial a aquelles que

contemplen processos de I+D+I. La
dita col·laboració ha de desenvolu-
par-se en el marc d’actuació conjun-

ta i acordada entre
l’entitat contractant i
el SERVEF.
La contractació dels
ADL la realitza les cor-
poracions locals o les
entitats dependents o
vinculades a una
administració local, i
els costos laborals són

subvencionats pel SERVEF.

Les seues funcions, entre altres, són: 

a) Prospecció de recursos ociosos o
infrautilitzats de projectes empre-
sarials de promoció econòmica
local i iniciatives innovadores per a
la generació d’ocupació, que ser-
vesquen per a identificar noves
activitats econòmiques, així com
detecció de nous jaciment d’ocu-
pació.

b) Difusió i estímul de les potencials
oportunitats de creació d’activitat
entre persones desocupades, pro-
motors, emprenedors i institu-
cions col·laboradores.

donaria 
tot el que sé 
per la meitat 

del que ignore
. 

René Descartes 
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filòsof i matemàtic 
francès 



c) Acompanyament tècnic en la ini-
ciació de projectes empresarials
per a la seua consolidació en
empreses generadores de noves
ocupacions, tot assessorant i
informant sobre la viabilitat tècni-
ca, econòmica i financera, en
general, sobre els plans de llança-
ments de les empreses.

d) Suport a promotors de les empre-
ses, una vegada constituïdes, tot
acompanyant-los tècnicament
durant les primeres etapes de fun-
cionament per mitjà de l’aplica-
ció de tècniques de consultoria en
gestió empresarial i assistència en
els processos formatius adequats
per a coadjuvar a la bona marxa
de les empreses creades.

e) Accions de difusió i informació
sobre els serveis i polítiques acti-
ves del SERVEF, assessorament i
suport sobre els programes de
subvencions en matèria de forma-
ció, inserció i ocupació.

f) Participació en cursos, jornades,
fòrums, esdeveniments i intercan-
vi d’experiències en relació amb
les polítiques d’ocupació.

g) Detecció de necessitats formatives
o de qualsevol altra acció que con-
tribuesca a garantir la missió prin-
cipal enunciada en l’article ante-
rior.

h) Atendre les instruccions del SER-
VEF i emplenar els qüestionaris
que li siguen requerits en l’aplica-

ció informàtica dissenyada expre-
sament.

Aquestes tasques, que són les que
vénen marcades per l’Ordre, caldria
afegir-ne un bon grapat més. Sobre
el paper, queda molt bonic, però la
realitat sol ser un altra. És veritat que
depén de la grandària del municipi. 

En municipis grans, els ADL solen
tenir les funcions marcades. En
municipis menuts, però, són moltes
altres tasques les que s’hi fan. De
vegades, en temes de difusió turísti-
ca, temes culturals, temes agrícoles,
temes urbanístics, polígons indus-
trials, o tramitar expedient adminis-
tratius, col·laborar amb entitats de
diferent índole i un llarg etc.

En definitiva, en municipis menuts,
el Tècnic Local d’Ocupació serà l’en-
carregat de promocionar activitats,
realitzar estudis de mercat i fomentar
projectes empresarials, tot gestio-
nant l’activitat encarregada del des-
envolupament local creat per
l’Ajuntament i coordinant-lo amb la
resta de departaments del consistori,
tot promovent des d’ací projectes
que creen ocupació i riquesa en l’e-
conomia i benestar social local. 
En tota aquesta actuació, el tècnic
haurà necessàriament de conjugar
dos vessants presents en la seua acti-
vitat, l’econòmica -com a motor local
d’ocupació- i la social –com activista
del bé social col·lectiu.

Per a concretar, caldria afegir que
l’actual model de desenvolupament
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local va nàixer en els anys 80 del
segle passat per a superar la crisi exis-
tent llavors i que es va orientar en la
intervenció i la creació d’ocupació
en el territori, cosa que va donar lloc
a què el marc d’activitats a desenrot-
llar fóra ampli i indeterminat, tot
deixant en mans de les Corporacions
Locals la concreció dels continguts
del treball de l’ADL. 

Per tant, el model està ferit des d’un
primer moment, tot presentant-se
com un servei local de MENOR
IMPORTÀNCIA o de caràcter secun-
dari, complementari, a la resta de
serveis públics. 

La CARÈNCIA DE RECURSOS
HUMANS municipals, sobre tot en
municipis menuts, fan que l’ADL
siga vist com un titulat subvencionat
que pot realitzar qualsevol tipus d’ac-
tivitat municipal. Aleshores, sols en
mans d’una POLÍTICA RESPONSA-
BLE l’ADL tindrà un nivell de
maniobrabilitat suficient a nivell
local per a prendre decisions oportu-
nes. En cas contrari, es trobarà sub-
jecte a la voluntat dels plantejaments

polítics. A açò caldrà afegir que la
tasca de l’ADL dependrà del
NIVELL DE COMPROMÍS de la
Corporació en l’activitat del seu des-
envolupament local per a dotar de
mitjans necessaris per al seu bon des-
enrotllament. 

No volem acabar l’article sense infor-
mar del perill que implica el fet de
no reconeixement de la vertadera
CAPACITACIÓ PROFESSIONAL del
tècnic ADL (el qual es pot equiparar
a qualsevol altre tècnic de gestió
municipal) així com la seua nul·la
integració de manera real en els
organigrames municipals, la qual
cosa el situarà en una funció buro-
cratitzada, i en la qual aplicarà un
procediment rutinari de treball. 

Per als interessats, podeu veure la
següent ordre publicada al DOCV, nº
6428, de 30/12/2010. ORDRE
53/2010, de 22 de desembre, de la
Conselleria d’Economia, Hisenda i
Ocupació, per la qual es convoquen
les subvencions destinades al
Programa de Foment del
Desenvolupament Local, per a l’e-
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i jo què puc fer-hi?
voluntariat: valors humans i compromis

Araceli Ortiz Valero

Voluntari – Voluntària: 1. adj. Que
hom fa per pròpia voluntat i no per
obligació  o deure.. 2. m. i  f. Persona
que s’ofereix a fer un treball o un
altra cosa sense estar-ne obligat. (1)

Aquesta voluntat es materialitza en el
desig d’aportar una part nostra a una
activitat col·lectiva.
No sempre des de la
visió de “caritat cris-
tiana”, sinó des de
posicions ètiques,
socials, de pertinença
i participació col·lec-
tiva, sense cap altre
fons ideològic que
dedicar una petita
part del nostre temps
a assumptes que ens
resulten interessants
i importants en el
nostre entorn social.
Històricament a Espanya fou l’esglé-
sia catòlica i el pes de la religió les
que organitzaven i gestionaven l’ac-
ció solidària, caracteritzada per un
marcat tarannà benèfic i d’assistèn-
cia  dirigit a l’atenció dels “pobres de
solemnitat”  i els “més necessitats”,
“orfes”, etc.

En línees generals,  és a partir de l’a-
parició de L’Estat del Benestar des-
prés de la segona Guerra Mundial,
quan es desenvolupa l’associacionis-
me i les accions socials col·lectives. A
Espanya encara caldrà esperar fins la
Constitució de 1978, ja que durant la
dictadura continuava essent l’esglé-

sia l’encarregat d’exe-
cutar les polítiques
assistencials.

Un fet significatiu per
l’associacionisme es
situa en la promulga-
ció de la Llei d’associa-
cions de 1964, en ple
desenvolupament eco-
nòmic. L’Estat assu-
meix funcions d’assis-
tència social i crea ser-
veis d’aquesta mena en
l’administració Central

i Perifèrica. Les organitzacions de
caràcter social vinculades al règim
polític van afeblint-se, tot essent-ne
transferides a l’Administració de
l’Estat. Les organitzacions vinculades a
l’església s’hi adapten. A més, sorgiran
noves organitzacions de caràcter pri-
vat i sense cap interès econòmic,  en



defensa dels col·lectius socials de
grups o específics.

A poc a poc hom va viure una eclosió
en el món associatiu. Apareixen asso-
ciacions d’afectats i plataformes amb
un cert tret reivindicatiu, tot i que en
la majoria molt discretes. Sorgiran
interlocutors socials i associacions
ciutadanes que són reconegudes
com a vàlides pel règim franquista
que abastaran posicions d’àmbit
social. Són temps en  què hom
comença a percebre l’activitat parti-
cipativa de la ciutadania en la resolu-
ció dels interessos que li pertanyen.

La Constitució Espanyola de 1978
marca un abans i un després en tots
els àmbits i també en el pla social. Es
configura un nou marc polític desen-
volupat a través del sistema democrà-
tic d’economia de mercat que va con-
figurant el que coneixem ara com
Estat de Benestar.

Aquest marc polític se sustenta en
determinats principis bàsics com la
intervenció de l’Estat en l’economia
a través d’un sistema fiscal redistribu-
tiu, la provisió d’uns serveis de pro-
tecció social universals amb indepen-
dència del nivell de renda (educació,
sanitat, pensions, etc.) i la responsa-
bilitat estatal en el manteniment
d’un nivell mínim de renda com un
dret social. Els distints agents impli-
cats en el desenvolupament d’a-
quests principis té diverses funcions
en la configuració de L’Estat de
Benestar. (2)

Però l’aparició durant la dècada dels
anys 80 de noves problemàtiques
socials, com ara l’augment del
col·lectiu de la tercera edat, la immi-
gració, la problemàtica dels països en
vies de desenvolupament, entre d’al-
tres, subratlla l’acció del voluntariat
social, i reomple  aquells buits que
les polítiques públiques no aconse-
guien abastir, ara per excés de
demanda de serveis , ara per trobar-
se fora dels límits d’assistència. 

Des d’aquesta dècada i durant la
següent es continuarà perfilant la
xarxa assistencial, tot multiplicant-se
les línees d’acció com ara l’atenció a
tot l’espectre d’edat, des d’infants i
joves fins ancians, tant espanyols com
estrangers, des de temàtiques sobre
informació mèdica fins assistència
jurídica, formació acadèmica, inter-
canvi cultural, tallers ocupacionals,
recolzament a col·lectius amb disca-
pacitats, assessorament laboral, etc.
Accions directes que permeten la
socialització dels participants, la inter-
acció personal i que finalment, acom-
pleixen una funció d’inserció i millo-
ra la qualitat de vida des dels nivells
més menuts, com ara el barri d’una
població.

En el voluntariat podem distingir dos
grans camps:

1.- El voluntariat d’acció social, que se
desenvolupa a un nivell més local.

2.- El voluntariat en cooperació al des-
envolupament, que fa la seua acti-
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vitat principalment en països en
vies de desenvolupament, tot i que
també pot instal·lar-se en la teua
mateixa ciutat o localitat. (3)

Són moltes les motivacions que
impulsen una persona a participar en
activitats amb caràcter voluntari, però
crec que principalment es podrien
resumir en dues: empatia i compro-
mís. Empatia perquè aconseguim
posar-nos en el lloc d’una altra perso-
na, tot comprenent les seues deman-
des i necessitats, i compromís perquè
assumim que la nostra ajuda pot ésser
útil i necessària. Aquest compromís
que cada voluntari adquireix de
forma individual ajuda, si més no, a
millorar l’articulació de la societat tot
enderrocant tòpics sempre perillosos
i només profitosos per algunes ments
perverses de la política, i finalment, a
l’enriquiment personal en entrar en
contacte amb d’altres realitats cultu-
rals que potser ens serien desconegu-

des si no fóra així.
D’una forma o d’altra tots hem realit-
zat accions voluntàries en algun
moment, des de fer un favor a un veí
fins ajudar uns amics en un moment
concret. Podem pensar que açò és
molt senzill perquè estem vinculats
per lligams afectius que ens hi obli-
guen, però, tot i que açò és cert,
també ho és que el ser humà, com a
animal gregari, cerca l’equilibri dins
del grup i li preocupa el benestar de
l’entorn. En certa forma podem dir
que el ser humà és un ser voluntari tot
i no ser-ne conscient. 

Aquesta acció directa, sense interme-
diaris entre una persona necessitada i
un altra que la pot ajudar sense inte-
rès lucratiu, és la base de tota acció
voluntària en què qualsevol persona
pot participar, només que pretenga
millorar el seu entorn i col·laborar en
la construcció de la societat on viu. 
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(2) TAVAZZA, L.: "Innovación y reglamentación en la política social. La solidaridad dentro de un sis-
tema complejo" en VV.AA.: El Voluntariado, Fundació Bancaixa. Pp.26-27, Valencia. 1995.

(3) Manual de formación al voluntariado. Cáritas. Salamanca.
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La Constitució Espanyola diu que
L’Estat, a més de garantir els drets i
llibertats civils i democràtiques, ha
de garantir els drets socials a tota la
ciutadania.(1)

Amb l’arribada de la democràcia al
nostre país, es constitueixen els ser-
veis socials (2), i es consolida poste-
riorment, amb l’impuls de les
Comunitats Autònomes i els ajunta-
ments, en un sistema públic de pro-
tecció, amb normatives, prestacions,
serveis, equipaments, equips profes-
sionals, recursos i àmbits d’interven-
ció. Tot ordenadament organitzat i
relacionat, uns amb els altres, amb la
finalitat d’atendre
les necessitats
socials de la pobla-
ció i de prevenir i
eliminar les causes
que condueixen a
l’exclusió social.
No hi ha dubte
que és un sistema
de protecció jove
i constitueix conjuntament amb
salut, educació i pensions, un dels
quatre pilars fonamentals de L’Estat
de Benestar.
Respecte aquesta matèria, no existeix

a nivell estatal una legislació bàsica,
amb pautes comunes pel conjunt de
l’Estat; són les autonomies les que
exerceixen plenes competències, tot
essent la gestió majoritàriament
municipal. És a dir, les Comunitats
Autònomes  regulen i els ajuntaments
gestionen i suporten una part impor-
tant del seu finançament. 

Entre 1982 i 1992 totes les
Comunitats Autònomes promulguen
lleis de serveis socials. Per exemple
en la Comunitat Valenciana  la pri-
mera llei és de 1989. Huit anys  més
tard és derogada i substituïda  per la
Llei 5/1997, de 25 de juny.

Aquestes lleis
tenen com a
objecte la regula-
ció i estructura-
ció del Sistema
Públic de Serveis
Socials en l’àmbit
regional o auto-
nòmic.
En 1985 s’aprova

la llei de Bases de Règim Local, que
assigna la competència reglamentà-
ria a l’administració regional i insis-
teix i reclama al municipi i a la pro-
víncia com l’àmbit natural per a
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crear, organitzar i gestionar les
SS.SS., tot obligant els municipis
majors de 20.000 habitants a prestar
aquests serveis.(3)

Un altre instrument fonamental en el
desenvolupament i consolidació del
sistema públic de serveis socials és el
Pla Concertat de Prestacions Bàsiques
de Serveis Socials i Corporacions locals
(1987), en el qual estan definits les
prestacions bàsiques (4) i  els equipa-
ments prioritaris (5) de la xarxa públi-
ca de SS.SS, sota la perspectiva meto-
dològica i tècnica de la concertació i la
cooperació de les tres administracions
(estatal, autonòmica i municipal).

Igualment que els altres sistemes
públics, el d’educació, salut i pen-
sions, el sistema de protecció de
Serveis Socials es configura sota els
principis d’igualtat, universalitat(6),
responsabilitat pública(7), solidaritat
(8) i participació social. 

La seua estructura i organització es
realitza en base a dos nivells:
– Els ss.ss. comunitaris, també ano-
menats serveis de base, o d’atenció
primària que constitueix el sistema

d’atenció més prò-
xim al ciutadà, tot
essent la seua fina-
litat aconseguir
unes millors
cond ic ions
de vida de la
p o b l a c i ó .
Té el recol-
zament eco-
nòmic i tèc-
nic de l’ad-

ministració autonòmica i de les
Diputacions en el cas dels munici-
pis més petits.

Exemple: els serveis prestats per la
treballadora social en l’Ajuntament
d’Antella (En aquest cas concret és un
servei prestat per la Mancomunitat
d’Aigües Potables, la seu de la qual es
troba a Càrcer i a la qual estan subs-
crits uns altres pobles de la Vall,  com
ara el propi Càrcer, Alcàntera,
Beneixida, Sellent, Cotes i
Sumacàrcer).

– I un segon nivell d’atenció especia-
litzada o també anomenats, serveis
especialitzats, que són aquells que
requereixen una intervenció especí-
fica a usuaris amb circumstàncies
especials. Necessiten un major finan-
çament i gestió. És el cas dels centres
de menors, centres d’acollida de
dones maltractades o una residència
per a ancians.
Els primers són fonamentalment de
competència local, i els segons, auto-
nòmica. 

Segons la legislació vigent, citada
abans, els ajuntament constitueixen
l’eix prioritari i fonamental en la
prestació dels serveis socials, perquè
és l’administració pública més pròxi-
ma i coneixedora dels problemes i
necessitats del seu veïnat. I és el/la
treballador/a social (antigament
anomenat assistent social) el profes-
sional encarregat de sostenir la base
d’aquest  sistema, tot essent-ne refe-
rent i imatge pública.
A través dels SS.SS municipals es
detecten i atenen carències socials, es
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gestionen ajudes i/o prestacions eco-
nòmiques (com és els cas de les pen-
sions no contributives), s’assessora i
tramita l’accés a d’altres serveis socials
tant públics, como privats, de caràcter
autonòmic o nacional. Encara que no
solament es porten a termini progra-
mes assistencials, també, tot depenent
de les circumstàncies conjunturals,
desenvolupen programes de preven-
ció i comunitaris (com ara els progra-
mes d’inserció ocupacional, de pre-
venció de drogodependències o d’a-
nimació sociocultural).

No vull acabar aquesta breu exposi-
ció sense mencionar les dificultats o
entrebancs més significatius que els
serveis socials municipals es troben a
l’hora del desenvolupament diari de
la seua tasca i que afecten la qualitat
del servei prestat. Cal citar-ne, entre
d’altres:
– La poca valoració dels membres
tant pels polítics com per altres àrees
de l’ajuntament, cosa que deriva
sovint en una dotació pressupostària
insuficient i en l’absència de coordi-
nació i col·laboració tant entre ins-

tàncies internes com externes de
l’entitat municipal.
– Una  imatge social pobra i delimita-
da a l’assistència a població marginal. 
– Una molesta i sobrera burocratitza-
ció en la gestió de prestacions, cosa
que ha fet minimitzar els  processos
d’intervenció social, i entre ells,  els
programes de prevenció i acció
comunitària.

Malgrat les grans deficiències amb
què els serveis socials desenvolupen
la seua tasca i de les qüestions socio-
polítiques d’actualitat, com ara l’au-
ge de doctrines neoliberals i conser-
vadores (defensores de la privatitza-
ció de serveis públics) i que la majo-
ria dels usuaris de les SS.SS ha estat i
encara ho són, ateses les seues cir-
cumstàncies particulars, els que en
general quasi que mai no protesten i
si ho fan, freqüentment són ignorats,
voldria pensar que el seu futur està
assegurat mentre hi haja necessitats,
desajustaments i exclusions que
corregir i polítics compromesos i res-
ponsables amb la realitat social que
ens envolta. b
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(1) La CE configura un Estat Social i Democràtic de Dret i reconeix als ciutadans i ciutadanes i grups on
s’integren, el dret a la igualtat social, real i efectiva, a la superació de tot tipus de discriminació i a l’eli-
minació dels obstacles que impossibiliten el seu ple desenvolupament, tant a nivell personal com social. 

(2) D’ara en avant SS.SS.
(3) Els municipis menors solen crear òrgans mancomunats o bé delegar-los a d’altres entitats locals, com

ara les diputacions.  
(4) En són cinc les prestacions bàsiques: informació i orientació, recolzament a la unitat de convivència i

ajuda a domicili, allotjament alternatiu, prevenció de la marginació i inserció social i cooperació social.
(5) En recull tres de fonamentals: centres de serveis socials, albergs i centres d’acollida.
(6) Universalitat i igualtat de dret, cosa que suposa que totes les persones tenen dret als serveis socials, sense

cap discriminació, per raons de raça, sexe, orientació sexual, estat civil, edat, ideologia o creença.
(7) Cosa que suposa la garantia de dret de la ciutadania a les prestacions bàsiques del sistema, tot promo-

vent tots els recursos necessaris que permeten el funcionament efectiu de les SS.SS.
(8) Com valor inspirador de les relacions entre les persones i els grups.



Enguany el tema central de LA
LLOCA está dedicat a fer un recorre-
gut històric i evolutiu dels serveis
públics locals i, aprofitant este tema,
toca parlar de l�Estat de Benestar, on
podem fer-mos la pregunta inicial de
¿Qué entenem o que s�enten per
l�Estat de Benestar?

És el pacte que es va fer entre els
agents socials europeus: empresaris,
sindicats de treballadors i el mateix
Estat com agent garant d�este com-

primís només finalitzada la IIª
Guerra Mundial, davant de l�impacte
dels efectes produïts per esta, per
aplegar a un model de societat on les
desigualtats socials i econòmiques es
reduïren i fer que els ciutadans i ciu-
tadanes participaren en la vida políti-
ca dels seus estats, buscant  un model
de desenvolupament i progrés que
trencara amb el model anterior del
liberalisme del segle XIX amb les
polítiques del “laissez faire”1 on
s�havía aplegat a les cotes més altes

42

la ¿crisi? de l’estat 
de benestar

Alejandro Conejero Noguera

el benestar també implica un medi natural equilibrat i net.

1. Polítiques econòmiques encaminades a la total llibertat de la circulació de mercaderies sense cap
tipus d�entrebancs jurídics.



de desigualtat social una vegada ini-
ciat el procés d�industrialització a
Europa.

ANTECEDENTS

El liberalisme, deixava per aquells
grups de persones: treballadors de
les fàbriques, després de finalitzar la
seua vida laboral; les enfermetats; les
dones; els xiquets, els discapacitats; i
les persones majors, en definitiva tots
aquells col.lectius que no intervenen
en el procés productiu, a la
Beneficència. o siga, un model carita-
tiu per a resoldre el problema de les
desigualtats socials. produïdes al sí
de la nova societat industrial.
(Espanya, tindrá la primera llei de
Beneficència als anys 40 del segle
XIX)

Davant de la nova estructura social
plantejada pel liberalisme.és el
moment on els treballadors comen-
cen a organitzar-se laboralment en
els sindicats i políticament en els pri-
mers partits socialistes europeus2 per
a elegir als seus representnts als dife-
rents parlaments nacionals i des de
esta institució anar canviant el siste-
ma de la beneficència per les prime-
res legislacions de drets laborals i
socials.

Abans, la primera legislació de tipus

social sería introduïda pel canciller
alemany Otto Von Bismarck, en el
seu intent de neutralitzar la força del
inicial socialisme del SPD3, al mateix
temps que inaugurava a l�Europa de
la primera fase industrialitzadora el
sistema de protecció de la primitiva
seguretat social al llarg dels anys
compresos entre 1883 i 1889).

Després de la segona guerra mundial,
a la Gran Bretanya, Lord Beveridge
donava un pas més en la construcció
de l�Estat de Benestar amb la idea
d�un sistema de protecció social per a
tots els ciutadans anglesos. Aixi, ja
tenim els dos pilars bàsics de l�Estat de
Benestar: la seguretat social i els ser-
veis socials. Després vindrien les legis-
lacions específiques per l�accés a
l�educació i a la sanitat.

Amb estos dos pilars bàsics va confor-
mant-se l�Estat de Benestar contem-
poràni, iniciat als anys 504 del pasat
segle 

Seguint al sociòleg i expert en temes
del�Estat de Benestar G. Esping-
Andersen, tres models de protecció
social podem distinguir hui en dia a
Europa: 1) el règim socialdemócrata
dels països escandinaus, finançat a
través d�impostos i de cobertura uni-
versal, buscant la igualtat entre els
ciutadans; 2) el règim liberal dels
països anglosaxons, finançat també
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2. Després vindrien els partits comunistas al llarg de la dècada dels anys 20 del segle XIX.
3. Partit Socialdemócrata  Alemany..
4. Són els anys gloriosos del desenvolupament europeu comprés entre els anys  1945 a 1975.



pels impostos però només cobreix als
més.necesitats, i 3) el règim conser-
vador-corporativista dels països conti-
nentalsl, es a dir del continent euro-
peu, dedicat al manteniment dels
ingresos dels treballadors i finançat
per les cotitzacions dels propis treba-
lladors. Este tercer model és el cas
espanyol del règim de la seguretat
social actual.

El CAS ESpANyol

Per les circumstàncies històriques
d�Espanya, on la industrialització és
més tardana, els inicis del Estat de
Benestar també són més recents.
Encara que la pedra fonamental del
sistema s�inicia amb la creació per
llei del Institut Nacional de Previsió
(INP) en 1908, més conegut pels
nostres majors com a la “casa del
xavo”5 només será als anys seixanta
del segle XX, concretament en 1963,
quan es promulga la Llei de Bases de 
la Seguretat Social, que significava
l�inici legal del sistema que disfrutem
hui en dia. adoptant el model
Alemany (el sistema corporatiu con-
tinental, és a dir, el model número 3)
de cotitzacions per a rebre la protec-
ció o les prestacions socials correspo-
nents. La llei d�educació i la de sani-
tat vindrien després. La primera sería
promulgada en 1970, ficant les bases
del modern sistema educatiu espan-
yol. Els Pactes de la Moncloa, signats

en 1976 seríen els equivalents a
Espanya d�aquell pacte social euro-
peu signat als anys 50 on s�introdueix
el modern sistema de Benestar
Social6. Després, la promulgació de la
Constitució en 1978 desenvoluparia
el sisema, coronat, ara per ara, per
les lleis de sanitat en 1985 i la més
recent de la Dependencia de 2006
que tanca tot el sistema però, ara en
este moment, agreujat per la crisi
financera de la borbolla inmobiliaria
de 2006-2007.

lA CRISI

Este pacte dels agents socials euro-
peus va anar trencant-se en la dècada
dels anys 70 del segle XX, amb la pri-
mera crisi del petroli de 1973 amb la
pujada de colp dels costos de produc-
ció empresarials. Els anys 80 del
mateix segle amb les victòries electo-
rals de Margaret Theatcher a
Anglaterra i de Ronald Reagan als
EE.UU, marcaran un abans i un des-
prés en el funcionament de l�Estat de
Benestar. Serán els iniciadors de les
polítiques neoliberals amb el trenca-
ment progressiu de les polítiques
socials que aniran introduïnt-se poc a
poc al vell continent.

Estos esdeveniments polítics més la
revolució tecnològica dels darrers
anys que desembocaran en la creació
de la xarxa d�Internet, obriren una
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5. La cotització inicial era d�un xavo. La desena part d�una peseta d�aquella època.
6. Degut al retardament social d�Espanya.



porta important per als canvis de les
polítiques socials i econòmiques amb
els resultats que estem vixquent ara
mateix. 

Els anys 80 del segle XX, com deiem,
serán els anys de les primeres desre-
gulacions en tots els camps d�aquell
pacte inicial tot buscant la mínima
presència del Estat com agent regula-
dor d�aquell pacte inicial de la pos-
tguerra europea. És, en certa forma,
una tornada a l�època del liberalisme
clàsic del segle XIX i on va a deixar-
se via lliure als moviments de capitals
a través de la xarxa d�Internet.

A partir d�este moment, éste va a
moure�s sense cap tipus d�entrebancs
legals i sense cap control pels polítics
de torn. El resultat ara en estos
moments és la crisi que pateix el pla-
neta en el seu conjunt. Resultat final
de la desregulació económica inicia-
da als anys 70-80 del segle pasat.

Esta desregulació está portant-mos en
estos moments a allò que els econo-
mistes oficials denominen la ¿crisi? de
l�Estat de Benestar tal com es va cons-
truir, insistim, a la dèca-
da dels anys 50 a
Europa, però que els
economistes crítics –els
qui no eixen als medis
de comunicació oficials -
i altres col.lectius  de
ciutadans consideren un
desmantellament, lent
però progresiu dels sis-
temes de seguretat
social i  la privatització

de serveis públics esencials com la
sanitat, el sistema educatiu i els serveis
socials, portant-mos a aquell sistema
de la Beneficència inicial del segle
XIX, seguint les teoríes dels econo-
mistesi polítics neoliberals sustenta-
des en les idées de no poder sostindre
l�actual Sistema de Benestar Social
per les despeses que el mateix com-
porta, en un intent de privatitzar –fer
negoci- de tot el sistema construït al
llarg de les últimes generacions per a
conseguir un món millor i més igual.

l´ESTAT DE BENESTAR HUI

Davant d�esta problemàtica del finan-
çament del model pels canvis pro-
duïts en les societats desenvolupades,
sobretot en l`àmbit familiar amb la
incorporació de la dona al mercat de
treball i les conseqüències que estos
canvis están produïnt en la societat
del segle XXI, alguns autors preocu-
pats per este tema han donat idees
des de la seua 
experiència com el que seguim en
este cas, Gosta Espig-Andersen, per
al manteniment del model després
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de fer un diagnòstic del sistema
actual proposant una sèrie de canvis,
entre ells:

El canvi en les polítiques seguides
fins al moment de l�actual model i la
construcció des d�una perspectiva
dinàmica del model d�Estat de
Benestar de polítiques de prevenció,
a l�enrevés del model actual on sem-
pre s�actua quan el mal ja está fet
basada en una lògica d�inversións en
els temes socials.. Es a dir, l�autor
propasa el canvi del model que ara
tenim no ja com un conjunt de des-
peses socials sinò “com a una despe-
sa en inversió que acompanye i done
ajuda a la transició a l�economía del
coneixement” 

Resumint, la proposta de l�autor citat
está basada en que les polítiques
socials més que unes despeses que les
paguem entre tots, poden trovar una
utilitat econòmica si deixen de ser
considerades com a tal i, pasen a ser
considerades com a un factor d�inver-
sió per a una riquesa futura. Formar,
educar als ciutadans i ciutadanes –els
xiquets i xiquetes de hui en dia –en
les noves competències adaptades a
les activitats d�avanguarda i treballar
amb garantíes d�un creixement més
fort i sobretot sostenible que aporte
majors ingresos per al manteniment
de l�Estat de Benestar. 

El paper de l�Estat, en este cas sería el
de buscar l�equilibri, ara trencat o en
vespres de trencar-se, per a la igualtat
d�oportunitats per a tots i totes7.

Estes polítiques estarán basades en
una estratègia d�inversions públiques
per als xiquets, (els futurs ciutadans)
amb la construcció i desenvolupa-
ment d�una xarxa de guarderies
infantils fins a l�edat legal d�escolarit-
zació; Asegurar unes condicions més
segures i dignes de treball per a les
dones i, polítiques d�asistència social
per als nostres majors, mirant en una
perspectiva dirigida a la denominada
economía social amb la creació de
llocs de treball que estos temes com-
porten.Estes són algunes de les suge-
rències aportades per este autor, per
al manteniment de l�Estat de
Benestar.

Per últim l�autor fa una crítica als
intents de privatitzaió dels serveis que
actualment dona l�Estat de Benestar,
considerant que els recursos privats
(el mercat) no garantitzen en cap
moment la igualtat d�oportunitats de
tots als recursos per a cobrir les nece-
sitats de la població en general. 

S�aconseguirá? Estarán els estats, en
estos moments fent polítiques de pur
neoliberlaisme i de tornada al siste-
ma de Beneficencia del segle XIX,
dispostos a mamprendre esta tasca?
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7. Este model és el que es porta a cap en els països escandinaus.
La Bibliografía utilitzada per a este treball está basad en el llibre de Gosta Esping –Andersen: LOS
TRES GRANDES RETOS DEL ESTADO DE BIENESTAR. Ariel. Ciencia Política. Barna-2010



Tornant a les idées i programes dels
partits socialistas del segle XIX, en el
moment àlgid del procés industrialit-
zador, abans dels revisionismes varis i
de la curta però intensa llavor ideolò-
gica d�aquells,¿ens podem preguntar
si es podrá resucitar la efectivitat i efi-
ciència de la gestió d�allò que els clà-
sics anomenàven la RES- PÚBLICA
(la gestió de la cosa pública)

RESUM i CoNClUSIoNS

En este treball hem volgut fer una
xicoteta intervenció de l�oritge i des-
envolupament de l�Estat de Benestar,
acampanyada també d�una crítica de
l�anomenada crisi del mateix, del qual
disfrutem els europeus, sobretot en la
denominada Europa Occidental crea-
dora d�este sistema del qual disfru-
tem.

Ara en estos moments des d� alguns
sectors que signaren aquell pacte ini-
cial está parlant-se i escribint-se sobre
la insostenibilitat financera del siste-
ma, ja que segons ells no es pot supor-
tar per les despeses que ocasiona.

Esta insostenibilitat de la que s�escriu
als medis de comunicació, és una cor-
tina de fum, que, segons alguns cre-
guem i els economistas crítics també
diuen, serveix per amagar el vertader
problema de la questió com és el de la

intenció de privatitzar o gestionar pri-
vadament els tres grans pilars d�aquell
pacte suscrit després de la postguerra
mundial: la seguretat social, el sistema
educatiu i la sanitat amén de tot el sis-
tema dels serveis socials que segons
ells són insostenibles hui per hui i que
en mans del sector privat serán la sal-
vació?

En esta questió sempre cau en l�oblit
el tema de qué el sector privat allò
que busca és el benefici de l�empresa
sense importar-los en absolut les con-
seqüències per al conjunt de la pobla-
ció d�este tipus de gestió. Perqué esta
questió implica que tots i totes, com
en el cas dels serveis públics finançats
a través dels impostos i de les cotitza-
cions en el cas dela seguretat social,
estaría en greu contradicció amb el
manament constitucional de garantir
l�accés en igualtat d�oportunitats als
serveis que les necesitats del conjunt
de la població requereixen i de les
persones en particular.

Ja s�han fet algunes experiències en
este camp seguint els postulats de la
teoría econòmica del neoliberalisme i
els resultats són d�un increment cons-
tant de les desigualtats socials i inclús
d�exclusions socials tant a nivell euro-
peu com en el cas espanyol8. 

D�ahí la necesitat de qué els polítics
als qui votem compleixquen les seues
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8. Informes anual de l�agència europea d�esadística i de l�ANPUD.(agència de la ONU sobre el des-
envolupament humà).



promeses en el camp de qué tractem
en este article i lluiten, per això els
hem elegit, per la gestió eficient de la
cosa pública i no malvenguen un sis-
tema social, encara que millorable
per supost, que als europeus en
general i als espanyols en
particular.ens ha costat tant de cons-
truir i ens ha portat a cotes de benes-
tar inimaginables fa uns 60 ó 70 anys.

Possibilitats i alterna-
tives existeixen com
és el cas de l�autor al
qui hem seguit en
este treball qui ens
ofereix en la seua
obra unes estratègies
per no només man-
tindre el model sinò
que pensant en el
futur millorar-lo
davant dels nous rep-
tes que l�economía
ara globalitzada, aju-
dada per les innova-
cions tecnològiques
de la xarxa
d�Internet está por-
tant a cap. Estes

estratègies pasen per la inversió en el
model de l�economía social, que
comportaría entre altres factors la
creació de treballs dignes i segurs on
el nou paper de la dona en la socie-
tat actual, tindrá un lloc especial per
la seua importancia social.
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acta de l’assemblea 
general ordinària

Antella, 27 de maig  de 2011.

49

A les 20,00 hores, en segona convoca-
tòria, es procedeix a la celebració de
l’assemblea general ordinària de
l’Associació Cultural CILILM, d’a-
cord amb l’ordre del dia establert, ja
que en la primera,  a les 19,30  hores,
no hi havia el quòrum exigit d’un
terç de socis, davant la presència de
la Junta Directiva, sota la presidència
de Joan Antoni Tovar i Pardo i amb
l’assistència de 28 socis. 

Primer. 
Lectura de l’acta anterior.

Fou llegida pel senyor secretari l’acta
de l’assemblea ordinària de data 17
d’abril de 2010, la qual fou aprovada
per unanimitat. 

Segon. Comptes i tresoreria
El senyor  secretari reparteix un full
on es dóna compte de les entrades i

eixides de la caixa de l’associació de
l’exercici 2010, comptes que són
aprovats per unanimitat. 

Tercer. Nombre de socis
El senyor secretari fa saber als assis-
tents que l’associació té registrats un
total de 323 socis, encara que també
n’hi ha baixes. El vicepresident,
Alexandre Conejero Noguera, exhi-
beix un quadre d’estudi estadistic
d’altes i baixes de socis des de l’any
2004 fins al 31 de desembre de 2010,
on s’aprecia que socis efectius al dia
esmentat en són 227.

Quart. 
Renovació de membres de la

junta directiva
Causen baixa en la Junta Directiva el
president, Joan Antoni Tovar Pardo, i
els vocals María José Pérez Martí i



Charo Carrasco Manso, i entra com
vocal  Francisco Mateu Calvo i
Benjamí Cerdà García. S’acorda auto-
ritzar  la tresorera María Carmen
Alberola Peris, en el compte de
Ruralcaixa en lloc del fins ara presi-
dent. Actuarà de president, fins a
nova designació del vicepresident
Alexandre Conejero Noguera.
Per tant la junta directiva queda for-
mada de la següent forma:

President   Provisional 
i Vice-president:
ALEXANDRE CONEJERO NOGUERA

Secretari:
JOAN FRANCESC HERRERO I

PIQUERES.

Tresorera: 
MARÍA CARME ALBEROLA PERIS.

Vocals:
FRANCESCA ALBEROLA PERIS.
MARÍA JOSEPA MARTINEZ MATEU.
FRANCESC VIDAL RONTÍ.
MARÍA DOLORES CARRASCO MANSO

FRANCISCO MATEU CALVO.
BENJAMÍ CERDÀ GARCÍA.

Cinqué. 
Activitats realitzades en
l’any 2010

En l’any 2010 es realitzaren les
següent activitats.

a) Excursió a la neu, Valdelinares
(Terol), 13 de febrer. Manisfestació
pel  Xúquer Viu, a Sueca, 27 de
maig. Excursió a la Pobla del Duc,
18 de setembre.
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b)Exposicions  i conferències:
Conferència “La gestió de l’ai-
gua”, 26 de novembre; exposiciò
de pintura “Caos” i presentación
de la revista “La Lloca núm. 6, any
2010”, 3 de desembre.

c) Sopar d’estiu, 21 d’agost. 

d) Projecció de cinema a l’Alberg els
dies 9, 16, 23 i 29 de juliol; 3, 20 i
27 d’agost, i 3 de setembre.

Sisé. 
Activitats a realitzar en

aquest exercici. 
La nostra associació en aquest any es
proposa realizar les següents activitats: 

a) Excursions a la neu a Valdelinares
(Terol), 26 de febrer i a l’Albufera
de València, 7 de maig, les quals
no s’han portat a cap perquè no
s’ha apuntat personal al viatge
pels preus tant elevats.

b) Excursió a Otos i a la Minicentral
eléctrica de la Gola, la primera en
autobús i la segona en bicicleta.

c) Sopar d’estiu, encara sense deter-
minar la data 

d) Projecció de cinema, d’estiu i
d’hivern 

e) Exposició de pintura amb la pre-
sentació de la revista La Lloca,
corresponent al núm. 7 de  l’any
2011.

f) Presentar-se a Reis Mags del poble
i una visita a la biblioteca.

Seté.  

Preguntes i suggeriments.
Es proposa que se someta a votació
dels present l�aportació de l’associa-
ciò a entitats benefiques, i en con-
cret, el donatiu de tots els anys al
“Càncer”, de 20 ⇔. Amb el següent
resultat: a favor, 11 socis; en contra, 6
i abstenció 1. Per tant, se seguirá
donant l’esmentada quantitat com
tots els anys. 

També s’acorda per unanimitat que
en cas d’alguna catástrofe, les aporta-
cions que els socis desitgen fer, es
puguen canalitzar a través de l’asso-
ciació. 

A les 22 hores, finalitza l’assemblea
de la qual estenc acta, que és signada
pels membres de la Junta Directiva, i
certifique. 
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ActivitAts

excursió A vAldelinAres (terol)
13 de febrer de 2010





Des de l� Uruguay ens arriba el
poema “La Higuera” de Juana de
Ibarbourou, que diu:

“... porque todas sus ramas son
grises
Porque es áspera y fea.
Porque todas sus ramas son grises
Yo le tengo piedad a la higuera...”

Jo també li tinc pietat a la figuera però
no per ser aspra i lletja, sinò perquè se
li acaba el seu temps. La figuera va
eixint dels nostres corrals, sacrificada
per la modernitat i, alhora que desapa-
reix la figuera, desapareix un mode de
vida, una part del nostre passat, de la
nostra infància, de nosaltres …

“…una guitarra amarga, la mare
agrunsa el fill,
la cadira baixeta, el corral, la

figuera
La meua xiqueta és l�ama
Del corral i del carrer
De la figuera i la parra
I de la flor del taronger”

Hi ha tot un món al voltant de la
figuera: la seua fragància peculiar, les
estones passades sota la seua ombra
refrescant i acollidora, els seus fruits
collits amb ajuda del copet de bon
matí i oferts, tot disposats, damunt
de les fulles de pàmpol, com regals
divins. Figues regalades, quan no fur-
tades, carreres de xiquets fugint,
crits, bacs, rialles…

La figuera és més que un arbre. És un
símbol del corral, del pati, de l�hort, de
les nostres arrels i dels nostres orígens,
del paradís perdut, de la fecunditat, de
les entranyes de la mare Terra. Miguel
Hernández, en la seua desgarradora
elegía espera així el retorn del seu
amic:

“Volverás a mi huerto y a mi
higuera:
por los altos andamios de las flo-
res
pajareará tu alma colmenera
de angelicales ceras y labores”

Figuera del motoret

amiga figuera

paqui alberola giménez



Però els temps canvien, la nova reali-
tat s�imposa. Avui, a les nostres cases
asèptiques, refrigerades artificial-
ment, la figuera estorba, embruta, ja
no la necessitem, no dóna diners.
Com ha deixat escrit en el poema
“Temps”, el poeta Vicent Andrés
Estellés, dins del seu llibre Llibre de
meravelles:

“… es morí la figuera del corral de ma
casa,
ningú no sabrà dir quan o de què es
moria…”

“La meua xiqueta és l�esclava
Del garatge i de l�aire condicionat
Del ciment i la rajola
I de la flor de plàstic envasat”

Molts llocs de l�imaginari col.lectiu
que ens han format com a poble han
desaparegut, encara que alguns en
perduren en la memòria de la gent
que els vam gaudir: l�antiga albereda
de l�assut, el llavador del raval, la des-
apareguda i reapareguda figuera del
“Nini” i tants altres…, barrejant-se els
records, les recreacions mentals d’a-
quelles imatges en la realitat actual.

Conservarem per a les properes

generacions “el garrofer partit”, “la
creueta alta”, “el replanell de l�ou”,
“el llavador del molí”, els tres camins,
de baix, de dalt, del mig, del secà…?

Ofegarà l�asfalt les figueres, compan-
yes nostres i dels nostres avantpas-
sats? O serem capaços de trobar una
alternativa a la depredació del terri-
tori, que permeta un equilibri entre
el progrés econòmic i la sostenibili-
tat, entre la tradició i la modernitat?

Aprofitem encara, mirem amb amor
i respecte les figueres diseminades
pel terme d�Antella i cantem, com la
poetessa Juana de Ibarbourou, la
seua bellesa.

Por eso, cada vez que yo paso a su
lado, digo, procurando hacer dulce y
alegre mi acento:  

«Es la higuera el más bello
de los árboles todos del huerto».

Figuera de les piragües

Pepe i Fina, en la figuera
del seu corral.



ActivitAts

excursió A lA poblA del duc, 
18 de setembre de 2010



ActivitAts
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El passat mes de febrer va morir al
Soler (Rosselló, França), Fernando
Escrivà Furió,  destacat lluitador anti-
franquista. Ser-ho en la forma que ell
ho era, en els anys 40-50 del segle pas-
sat, podia conduir al paredó o, en el
millor dels casos, a tortures i llargues
penes de presó. Tenia 84 anys i va nài-
xer a La Font d’En Carròs. No va vin-
dre al món, ni tampoc l’ha abando-
nat, en cap poble de La Ribera, però
ací va ser protagonista en els anys qua-
ranta, de la presència i de la lluita de
l’Agrupació Guerrillera de Llevant,
els anomenats maquis, en fets que
podríem qualificar d’heroics, encara
que no haja tingut posteriorment
l’halo gloriós dels triomfadors, ni
pedestals que el recorden. El seu
apel·latiu en l’AGL era Juanito. Va
passar llargues estades a Antella. Una
altra vinculació amb la nostra comar-
ca li venia d’Isabel, la seua dona,
cullerana, i del seu cunyat, Alfredo
Chofre, un altre infatigable lluitador

antifranquista, líder comunista i alcal-
de de Riola en un període llarg de la
democràcia.  

No tinc un coneixement profund i
continuat de la vida de Fernando
Escrivà, però sí el suficient per a afir-
mar que era un home de profundes
conviccions esquerranes i comunis-
tes, d’un compromís social i polític
sòlid i inalterable, d’eixos que la
indignació davant de la injustícia
social el condueixen a la militància a
favor d’un món més just. 

Quan es va fer impossible, per a ell i
altres com ell, viure en la seua terra,
va haver d’anar-se’n a França. Des del
Rosselló, colze a colze amb el seu cosí
Salvador Fuster, mestre que patí la
represàlia franquista i dirigent també
del maquis valencià, dedicà temps i
esforços a ajudar incomptables emi-
grants espanyols, a buscar-los treball i
casa per a viure, aprofitant el seu
enorme prestigi entre els exiliats

en memória 
d’un lluitador 

per un món més just

j. leonardo giménez. ex alcalde d’antella, pspv-psoe. 
Funcionari públic.

Publicat al diari LEVANTE-EMV La Ribera, el 27 de març de 2011, pàg. 32.



e
n

 m
e

m
ò

r
ia

..
..

59

espanyols. A Antella, en els seixanta i
principis dels setanta, era un referent
pel seu passat, però sobretot per la
seua entrega als emigrants antellans,
entre altres, que podien necessitar-lo.

Recorde el primer contacte que vaig
tindre amb ell. Va ser el 15 de juny de
1974.  A l’endemà, Santiago Carrillo
i la Pasionaria feien un míting a
Ginebra. El meu amic Pepito el
Castellano i jo, militants del Partit
Comunista en la clandestinitat, ens
entossudirem anar-hi i, per mediació
d’Alfredo Chofre i la filla Cèlia,
Fernando ens va fer lloc en el seu
cotxe, i cap allà que hi anàrem. A la
ciutat suïssa, Fernando va interferir
perquè Pepito i jo abraçàrem
Carrillo i estampàrem dos besos a la
Pasionaria. Jo tenia 22 anys i el meu
amic, 21. I 20 en tenien  dos estu-
diantes, membres del PSUC, que ens
presentà Fernando, una d’elles,
Conxa Martínez, aque era una assen-

yada noia de Sant Cugat del Vallés,
estudiant de psicologia, de principis
també sòlids i clars, compromesa
amb els valors d’esquerres amb la
seua militància en el PSUC i en
Iniciativa per Catalunya, que un més
després m’ajudà fent d’enllaç, entre
els meus pares i jo, en la cartes que jo
els enviava des de Romania, on em va
enviar el Partit Comunista a un curs
de formació política, amb l’aval de
Fernando i la seua neboda Cèlia. 

Fernando era una persona vigorosa i
forta, a més de valenta, però sobretot
tenia un aspecte i un tarannà que ins-
pirava confiança i transmetia credibi-
litat.  Un accident de cotxe, fa uns
pocs anys, el va deixar privat i amb
una cadira de rodes. Potser no tindrà
un bust que el recorde, però sí que
estarà per sempre en el record dels
qui el coneguérem, com les persones
que deixen una marca indeleble per
on passen. 

fernando escrivà furió



Fins l’any passat, cada 20 d’agost tots
els membres de la meua família,
adults i xiquets, havíem de complir
amb un ritual quasi sagrat: parlar per
telèfon amb el meu sogre. I és que un
20 d’agost, però de 1936, moria afuse-
llat, amb altres companys, Ramón
Valdés Piqueras, inspector del Tribut
(Hisenda) i militant de la Izquierda
Republicana d’Azaña. Eixe Ramón
–“papaíto”– tenia 33 anys i deixava
muller –Lola del Toro, o “aíta”, com
l’anomenàvem tots–, un fill –el nostre
Ramón– i una filla més xicoteta
–Consuelo–. Home bo, culte i fami-
liar, la seua mort es va comptar entre
les primeres canallades perpetrades
pels colpistes feixistes. L’afusellament
tingué lloc a Còrdova: el general
Varea n’era el governador militar.
Amb la trucada telefònica recordà-
vem aquell dia en què dos xiquets de
sis i quatre anys quedaren orfes i una
dona jove, amb només vint-i-cinc,
vídua. Enguany aquest recordatori no
el podrem fer, perquè el passat 8 de
juliol Ramón Valdés del Toro morí
plàcidament, després d’un mes de
lluita per refer-se d’un ictus que es va
complicar amb una pneumònia
sobrevinguda. Volia començar el seu
obituari d’aquesta manera perquè sé

que a ell li hauria agradat llegir que
algú el recordava, en primer lloc, com
el fill d’una víctima del franquisme,
una víctima tan innocent com totes
les que va produir la barbàrie que
començà un 18 de juliol de fa setanta-
cinc anys.

Però Ramón Valdés no va ser només
una víctima directa del cop d’estat
encapçalat pel general Franco –la
sola menció del qual era l’única cosa
que realment enfurismava un home
que mai no perdia els estreps–, ni el
recordarem tampoc només com l’es-
pòs, pare, avi i amic extremadament
afectuós i generós que va ser. Els
alumnes que passaren per les aules
on va impartir docència, tant
d’Astúries com de Catalunya, en par-
len com un dels millors professors
que hagen tingut mai. Puc donar fe
que el seu mestratge té poquets
parangons, no únicament perquè jo
mateix vaig ser alumne seu, sinó
també per la gran quantitat de
correus que hem rebut amb posterio-
ritat a la seua mort que així ho testi-
monien.

Havia nascut a Alcoi, on estava desti-
nat son pare, funcionari d’Hisenda
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(6 d’agost de 1930-8 de juliol de 2011)

Josep sales inglés



com ja he dit. No és l’únic vincle amb
València que tingué. Els lectors enten-
dran –o això és el que espere– que,
tant per la naturalesa d’aquesta publi-
cació com per la meua
estreta relació amb
ell durant tres dèca-
des, el present obi-
tuari tinga un caràc-
ter marcadament
personal i localista.
Algunes casualitats
envoltaren la nostra
relació.

Ramón Valdés va
ser el primer pro-
fessor universitari
que vaig conèixer.
Primera casualitat:
el que arribaria a
ser el meu sogre
tenia l’encàrrec de
seduir per a la Universitat Autònoma
de Barcelona el màxim número d’a-
lumnes del COU barceloní del gir
dels setantes als vuitantes. Ell ens va
fer la propaganda de les diverses
carreres que oferia La Facultat de
Filosofia i Lletres de la UAB Al final
de la seua conferència m’hi vaig
acostar i li vaig fer una pregunta en
un to de pedanteria adolescent  que
ell va respondre d’una forma tan irò-
nica com educada. En segon de
carrera cursaria Història de les reli-
gions amb ell, la primera de les cinc
matèries que em va donar (a més de
l’anterior, una Antropologia religio-
sa i una Antropologia econòmica a la
carrera, i dos cursets de doctorat,
Teories del nacionalisme i Economia

submergida). Durant aquell curs, en
una conversa que mantinguérem al
seu despatx amb motiu d’un treball
que havia de fer-li, vam descobrir que

els nostres orígens
eren comuns i
–segona casualitat–
quan li vaig dir el
nom del meu poble
es va torbar, s’alçà
de la cadira i em va
dir en un to entre
emocionat i solem-
ne que ell havia estat
en una ocasió en
Antella per a visitar
un amic malalt,
Pepe Alberola. Jo
coneixia el personat-
ge per les històries
que els meus majors
m’havien explicat
sobre ell, històries

sobre la seua prodigiosa intel·ligèn-
cia que, la veritat, sempre havia tin-
gut per llegendes o típiques exagera-
cions de poble. Ramón me les va con-
firmar totes i me’n va explicar algu-
nes més, no menys saboroses. Havien
coincidit al Col·legi Major Beat Joan
de Ribera de Burjassot i s’hi van fer
amics, tan amics –va puntualitzar–
com era possible, donada la persona-
litat reservada i malenconiosa, certa-
ment malaltissa, d’Alberola en
aquells finals dels quarantes. Anys
després, quan estudiava a Alemanya,
rebria estupefacte la notícia de la
seua tràgica mort. (M’ho explicà
així: “era Nadal, mirava com nevava a
través de la finestra de la meua habi-
tació i em vaig posar a plorar”.)
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Ramón, que venia de Tetuan (on es
va traslladar la família després de l’as-
sassinat del pare), va aconseguir, com
Josep Alberola, una beca per a estu-
diar: la seua elecció va ser Història, a
La Universitat de València. D’ací
passà a Madrid per a seguir-hi cursos
de filosofia i de postgrau –ben espe-
cialment d’història de les religions,
amb Ángel Álvarez de Miranda–. A la
capital d’Espanya coneix Cristina
Gázquez, amb qui es casarà el 1959,
però abans, profundament decebut
per la situació de la universitat espan-
yola d’aquells anys, eixirà a l’estran-
ger per a ampliar els seus estudis
d’antropologia. París –on entra en
contacte amb exiliats espanyols– i
Munic seran, successivament, les
seues residències entre 1955 i 1959.
Sempre va manifestar el seu orgull
per la formació germànica que va
rebre, una formació dura, exigent,
però molt completa, en etnologia i
etnografia, particularment africana,
amb un gegant de l’africanisme com
Hermann Baumann, un ex nazi
penedit i reinserit que li va proposar
de quedar-se a Alemanya per a fer
carrera allà. Però Ramón, que conei-
xia bé com Europa, en connivència
amb els EUA, contemporitzava per
interessos estratègics amb la dictadu-
ra franquista, i tingué clar que podria
fer més per Espanya si en tornava. I
va tornar. 

La primera part dels seixantes la con-
sumeix com a professor d’institut a
Tapia de Casariego, localitat asturia-
na pròxima a Ribadeo (Lugo), que
és on naixeran els seus tres fills,

Cristina, María i Ramón. El treball de
camp i la preparació de la tesi docto-
ral els durà a termini en aquest perí-
ode. El filòsof Gustavo Bueno el por-
tarà a Oviedo, a la seua universitat.
Classes lluminoses i brillants, en les
quals una veu profunda i avellutada
aconseguia harmonitzar exotisme i
ciència, seduiran molts alumnes que,
després de la ruptura amb Bueno,
seguiran Ramón fins a Barcelona.
Entre 1972 i el 2000 prosseguirà a la
UAB la seua activitat docent, des del
1982 ja com a catedràtic. És aquest
l’any en què ens vam retrobar i li vaig
fer recordar Alberola. El curs
següent una amiga comuna –nova
casualitat– de María Valdés i d’un
servidor ens va fer de Celestina i vam
començar a “eixir” amb el suport
entusiasta del mateix Ramón.

En un viatge d’aquells anys cap a
Almeria faria la segona visita a
Antella i va poder saludar Paco
Alberola, el germà de Pepe. El 1998,
amb motiu del cinquantenari del seu
traspàs, uns bons amics del poble
que estaven preparant-ne l’homenat-
ge em van demanar si el meu sogre
estaria disposat a participar en un
dels actes. No vaig haver d’insistir-li
gens: la idea el va commoure i va
acceptar encantat, però em va dir
que parlar en públic d’un amic mort
–ell, que havia perdut tantes perso-
nes estimades des de ben xicotet– li
resultaria massa dolorós, que no
volia dedicar la seua intervenció a
complir amb l’expedient de deixar
anar les quatre clàssiques floretes i
que, si a mi em semblava bé, preferia
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referir-se al temps en què ells dos es
van conèixer, un país, el d’aquell
temps, que havia propiciat com cap
altre que persones tan valuoses com
Alberola es malaguanyaren per sem-
pre més. (De tota manera, alguns
records personals sí que va deixar
per escrit en la publicació posterior a
l’homenatge.)

Professor cultíssim, de sabers amplis i
precisos en matèries que van des dels
clàssics grecs i llatins fins a les reli-
gions africanes i ameríndies, dels eco-
nomistes clàssics als filòsofs alemanys
del segle XIX, marxista heterodox
que en els darrers anys de docència
mostrava públicament una simpatia
creixent per l’anarquisme, la seua
obra publicada –marcada per la seua
intensa vocació docent– és incompa-
rablement més pobra que la que resta
entre la immensa massa de papers
que ha deixat –començant per la seua
tesi doctoral sobre els grecs i la cons-
trucció de conceptes etnològics–.
Algú amb prou joventut –i que tinga
el temps suficient per a dedicar-s’hi,
òbviament– haurà de submergir-se
algun dia en el material apilat al llarg
de dècades de treball intel·lectual per
a preparar-ne l’obra pòstuma. 

Com a antropòleg, va cultivar prefe-
rentment les àrees econòmica i reli-
giosa, en una esquizofrènia teòrica
que salvava gràcies al coneixement
profund que tenia de la història de la
seua disciplina. La concepció de la
cultura a la qual va arribar, matisava
el relativisme que començava a pre-
valdre en l’època de la seua formació

amb motius il·lustrats que defensava
amb vehemència contra els postmo-
derns. Creia en la determinació cul-
tural de la conducta humana, però
també –i sobretot– en la capacitat
humana de superar eixa determina-
ció (el famós “concepte negatiu” de
llibertat: llibertat per a resistir-se).
No podia admetre que la casualitat
d’haver nascut en un entorn deter-
minat haguera de constituir una con-
demna a perpetuïtat: el pas de l’atzar
al destí s’assemblava massa, segons
ell, al pseudoraonament teològic que
encadena per sempre el qui es bateja
a la comunitat que l’admet sense el
seu consentiment. Ramón era massa
il·lustrat per fer seua aquesta idea
que pressuposa la de la “comunió
dels sants”: l’home és capaç de
rebel·lar-se i de progressar, primer, si
està en condicions de fer-ho (i cal
forçar la realitat per a crear les condi-
cions universals) i, segon, si el seu
propi cap el porta a conclusions cla-
res sobre el que val la pena conservar
i el que no (el fetitxisme de la conser-
vació per la conservació, deia, és el
que havia conduït a les paoroses
“revolucions conservadores” del
segle XX). No puc imaginar-me’n res
més allunyat que qualsevol tipus de
nacionalisme, i no només –ni princi-
palment– el que a ell li va tocar patir,
convençut com estava de la incompa-
tibilitat d’aquesta ideologia amb una
posició, ètica i científica, autèntica-
ment d’esquerres. Tot el que naix (i
tot naix) mereix morir, repetia amb
Goethe; també les societats i les cul-
tures eren resultats de processos his-
tòrics que, igual que havien portat
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fins ací, podien haver dut o dur cap a
una altra part. Des d’un punt de vista
ètic, el que et qualifica com a perso-
na és la teua “Herzensbildung”, o for-
mació del cor, i no pas el fet que
sigues o no de la meua tribu. Des
d’un punt de vista científic, Ramón
negava legitimitat als intents de fona-
mentar científicament els particula-
rismes (“no hi ha ciència del particu-
lar”, pensava, amb Aristòtil): eren,
per a ell, excuses dels qui han abdi-
cat de la raó i, un cop elaborades,
meres ideologies legitimadores dels
interessos dels poderosos (he de
recordar ací com li agradava la cançó
de Brassens “Mourir pour des
idées”). Sovint manifestava la seua
sospita, confirmada pels fets, que tots
els moviments revolucionaris i con-
trarevolucionaris dels darrers dos
segles s’havien acabat definint, en la
forma i en la substància, en termes
nacionals, amb un doble efecte: els
totalitarismes de signe divers i l’a-
llunyament de les perspectives d’alli-
berament social. No puc imaginar-
me res més pròxim a ell que l’inter-
nacionalisme que van predicar i
practicar els anarquistes –els pri-
mers, els Bakunin, Kropotkin, etc.–
als quals, cap al final de la seua carre-
ra docent, retia homenatge.

Els darrers anys van ser de lluita tenaç
contra la malaltia d’Alzheimer que se
li havia diagnosticat poc després de la
seua jubilació. I la veritat és que havia
aconseguit retardar considerable-
ment el seu curs inaturable. Que la
mort el sorprenguera en condicions
físiques i intel·lectuals més que accep-
tables és una sort. Com a soci de

l’Associació DMD (Dret a Morir
Dignament), va deixar ben clar al seu
Testament Vital què és el que conside-
rava admissible, i què no ho era, si
arribava a una situació clínica irrever-
sible: en aquest sentit, podem congra-
tular-nos perquè els metges que el
tractaren van ser extremadament res-
pectuosos amb la seua voluntat.
L’últim acte de generositat que la
família va executar en nom seu va ser
la donació del cos a la ciència, en con-
cret al Departament d’Anatomia de
La Facultat de Medicina de La UAB,
Ell, que –impulsat per Álvarez de
Miranda– havia estat un dels primers
historiadors de les religions de l’Estat
espanyol, era un perfecte descregut,
sense la menor sensibilitat per La
Transcendència (cosa que, tot s’ha de
dir, enorgullia un home que havia vist
i viscut la pitjor cara, la ideològica, del
nacionalcatolicisme). Ell, que conei-
xia innombrables rituals d’arreu del
món i de la història, no va voler per a
si mateix cap ritual post mortem, ni
religiós ni civil: no admetia cap altra
posteritat sinó la petjada que deixaria
en aquelles persones, familiars i
amics, que el vam estimar en vida i
també, el record alegre d’una vida
feta. En honor seu, la família i els
amics més pròxims vam celebrar el
mateix dia del seu òbit una “festa de
final de vida” –l’expressió la va inven-
tar el seu net Marc, de deu anys–.
Com que no hi ha tomba, no hi ha
epitafi, però pense que hauria accep-
tat amb gust –perquè l’acostumava a
repetir– el famós dictum d’Epicur de
Samos per allunyar de les persones la
por a la mort: “quan jo sóc, ella –la
mort– no és; quan ella és, jo no sóc”.
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ActivitAts

cinemA d’estiu A l’Alberg, 
els dies 9, 16, 23 i 29 de Juliol 

el 3, 20 i 27 d’Agost i el 3 de setembre de 2010
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ActivitAts

excursió pel xúquer A suecA, 
27 de mAig de 2010



ActivitAts
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El piragüisme és una activitat física
de caràcter esportiu o recreatiu, que
consisteix a navegar en la direcció de
la marxa amb una embarcació,
canoa o caiac,  tot propulsant la pira-
gua mitjançant una pala senzilla
(canoa) o doble (caiac) que en cap
cas està subjecta a l’embarcació.
Tanmateix, es tracta d’un mitjà de
transport que sobretot era molt útil
en d’altres cultures, com per exem-
ple els esquimals o els indis.  A més,
el piragüista o palista és el tripulant
d’una piragua, que està obligat a
acreditar que sap nedar.

Dins del piragüisme existeixen dife-
rents disciplines i les podem classifi-
car en funció del tipus d’activitat que
es desitja realitzar o del tipus d’ai-
gües on s’haja de desenvolupar l’ac-
tivitat aquàtica.

Aleshores, en funció del tipus d’acti-
vitat hi ha dos variants: esportiva o
recreativa.  Esportiva és a nivell com-
petitiu, on es tracta d’aconseguir uns
objectius planificats a principi de
temporada, mentre que recreativa
simplement és per diversió, entrete-
niment, passatemps, oci, afició, etc. 

D’altra banda, segons el tipus d’ai-
gües, tenim: piragüisme en aigües
tranquil·les, en aigües braves i en
aigües de mar.  Així doncs, en aigües
tranquil·les es practiquen les discipli-
nes següents: aigües tranquil·les;
ascensos, descensos i travessies; mara-
tó; i caiac polo.  En aigües braves hi
ha: descens; eslàlom; estil lliure; pira-
güisme extrem; i ràfting.  I, per últim,
en aigües de mar: caiac de mar; “surf
ski”;  caiac surf; i vaixell de drac.
Convé afegir que el piragüisme d’es-
plai es pot practicar en qualsevol dels
tres tipus d’aigües.  A continuació,
farem una descripció de les diverses
disciplines existents en l’actualitat.

1.  AIGÜES TRANQUIL�LES

Són competicions esportives que s’e-
xecuten sempre sobre aigües planes.
Existeixen dos tipus: velocitat i fons.
En la velocitat, les piragües estan
situades en línia, distribuïdes per
nou carrers i es realitzen eliminatò-
ries; les distàncies són 200m, 500m i
1000m (a partir de Londres 2012 són
olímpiques: 200 i 1000). Mentre que
al fons no es fan eliminatòries sinó
que tots els participants ho fan a la

piragüisme: 
les diferents disciplines 

i el seu reglament
text: Josep Joaquim peris i Alberola

il· lustracions: Anna noguera i escalera



2. ASCENS, DESCENS 

I TRAVESSIES
Els ascensos i descensos són competi-
cions que es practiquen a favor del
corrent, en contra o ambdues
opcions, sense més obstacles ni difi-
cultats que les naturals existents,
mentre que les travessies se celebren
en mars, llacs, embassaments, etc.
Normalment, les distàncies de compe-
ticions són majors de 1000m.

3. MARATÓ
És una disciplina antiga que en els
darrers 20 anys ha evolucionat, tot
canviant radicalment els planteja-
ments inicials respecte als actuals.
Així mateix, podem diferenciar dues
versions: la clàssica i la moderna.
Respecte a la clàssica, és aquella que
es practicava antigament, i que ara
gairebé ha quedat substituïda, on la
competició estava distribuïda en
diverses etapes i l’eixida es produïa
en una població i l’arribada en una
altra. En ocasions, les distàncies
podien ser superiors als 40 Km.
Quan a la versió moder-
na, que es la practicada
en l’actualitat, són les
competicions on el
palista ha de recórrer en

el menor temps possible un trajecte de
llarga distància, sobre aigües no sub-
jectes a prescripció estàndard i prepa-
rat per a carregar la seua embarcació a
través d’un obstacle o entre dos cursos
d’aigua.  Quasi sempre es realitza dins
d’un circuit on s’han d’executar diver-
ses voltes i en cadascuna d’aquestes
realitzar un transport.  La distància
aproximada de la cursa està entre els
25 - 35 Km, depenent de la categoria
varia.  Mentre que el transport a lloms
oscil·la entre els 150 - 250 m.
Seguidament, al quadre, apareix la
limitació, quan a pes i longitud, en
les disciplines d’ascens, descens, tra-
vessia i marató.
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vegada, les distàncies són de 5000m i 10000m. En el qua-
dre següent apareix la limitació, respecte al pes i llargària,
en funció de la modalitat, dels tripulants de la piragua.
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4. CAIAC POLO
És tracta d’un joc de pilota on s’en-
fronten dos equips amb la finalitat
d’introduir el baló dins de la porteria
per aconseguir gol.  Les dimensions
del camp són 23m x 35m i les porte-
ries són un marc de 1’5m x 1m, la
part inferior de la qual està situada a
2m sobre el nivell de l’aigua.  Quan a
la duració del partit, és de dos perío-
des de 10 minuts amb un descans
entre mig de 3 minuts, així mateix es
pot interrompre el partit amb un
temps mort. 

Al principi de cada període, el joc
comença com als partits de waterpo-
lo,  tot deixant la pilota en el centre
de l’espai de joc i els jugadors amb la
popa del caiac sobre la línia de meta;
al senyal de l’àrbitre tracten d’apode-
rar-se’n.  Respecte als equips, estan
formats per 5 jugadors i 3 reserves.
No existeix un porter definit sinó
que qualsevol dels cinc jugadors de
camp que es col·loque sota la porte-
ria amb la pala elevada cobrint la
porteria es considera temporalment
porter, fins que abandone la posició.  

En un partit, tots els participants han
de portar: piragua (de modalitat K -
1, amb proteccions en proa i popa),
pala, casc (amb reixeta protecto-
ra), jupetí salvavides i
cobrebanyeres.  

5. DESCENS 
D’AIGÜES BRAVES

També anomenades curses de riu
avall. A nivell competitiu l’objectiu és
realitzar un tram de riu d’uns quants
quilometres en el menor temps pos-
sible i contrarellotge. No obstant
això, diferenciem dues proves: les de
llarg recorregut, o clàssiques, amb
distàncies superiors als 3000m, i
esprint, amb distàncies que oscil·len
entre els 600 – 800m.  Tot seguit, es
mostren les limitacions en longitud,
pes i amplitud, segons la modalitat.

6. ESLÀLOM
Consisteix en un descens per aigües
braves per un tram de longitud míni-
ma de 250m i no superior a 400m,
amb l’objectiu de franquejar al llarg
del recorregut els obstacles fluvials i
artificials en el menor temps possi-
ble.  Els artificials són un determinat
número de portes (dos pals, suspesos
en l’aire) que poden oscil·lar entre
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18 mínim – 25 màxim, de les quals
com a mínim 6 i màxim 7 han de ser
de ser de remuntada.  Es diferencien
pel color: les roges són de remunta-
da i les verdes es passen a favor de
corrent.  A més, el recorregut ha d’o-
ferir les mateixes condicions per a
palistes drets i esquerrans en la
modalitat de C -1.

A banda d’això, cal dir que la compe-
tició es desenvolupa en dues màni-
gues, on el temps en segons es conver-
teix en punts a raó d’un punt per
segon.  No obstant, es pot penalitzar
amb 2 punts si es toca un o dos pals
d’una porta i amb 50 punts si no es
passa correctament.  La puntuació
final és obtinguda de la suma dels
temps de les dues mànigues, a més de

les penalitzacions comeses.
Aquesta disciplina està reco-
neguda dins del calendari
olímpic. 

Al quadre, apareix la relació
de modalitats i les seues limi-
tacions.

7. ESTIL LLIURE

També anomenat “rodeig”, és una
disciplina que implica l’acrobàcia i
espectacularitat dels palistes amb el
caiac, que té la característica de ser
molt maniobrable i poc ràpid.  A
nivell competitiu hi ha una ronda
classificatòria i després eliminatòries,
on es realitzen diferents mànigues de
45 segons per aconseguir el màxim
possible de punts. Aquests s’aconse-
gueixen en funció del nivell dels
exercicis acrobàtics realitzats i depe-
nent de la valoració del jurat.

8. PIRAGÜISME EXTREM

Implica el paleig en caiac per un tram
d’aigües blanques de gran dificultat,
on es passa per cascades i ràpids peri-
llosos de nivell 5, dins l’escala interna-
cional de dificultat de rius.  A més,
requereix unes excel·lents habilitats
tècniques de domini de la piragua.

9. RÀFTING
Consisteix a realitzar un descens amb
una llanxa pneumàtica i amb l’ajuda
de pales simples, per un riu d’aigües
braves sortejant els corrents i les
roques que es troben al pas de l’em-
barcació, tot evitant la caiguda dels
palistes a l’aigua.  La capacitat de la
llanxa és de 6 a 8 tripulants, i aquests



van situats a
la vora i
tenen sub-
jeccions per
als peus que

faciliten man-
tenir l’equilibri

dins l’embarcació.
L’equipament personal necessari per
seguretat és: un casc, jupetí salvavi-
des, vestit de neoprè i botes de neo-
prè o sabatilles esportives.

10. CAIAC MAR (TIPUS: 
CAIAC DE MAR, SURF SKI 

I CAIAC SURF)
Aquest tipus de disciplina es desen-
volupa en aigües obertes, ja siguen:
llacs, estuaris, mar o oceans. Es dife-
rència de la resta de disciplines per-
què requereix un coneixement ele-
vat de les tècniques d’orientació,
doncs la pèrdua de l’orientació pot
suposar un problema greu per al
palista.  A banda d’això, convé dife-
renciar diversos tipus de caiac: el de
“surf ski”, el caiac surf i el caiac de
mar, pròpiament dit.
Actualment, el caiac de mar ha
adquirit un gran nombre de segui-
dors: aquells que tenen ganes de rea-
litzar algun esport i aprofiten el
temps d’oci per gaudir del piragüis-
me als seus llocs habituals de vacan-
ces; aquells que aprofiten l’embarca-
ció i combinen dues activitats físi-
ques, la pesca i el piragüisme; i per
últim, aquells que ho fan per mera
competició on ha augmentat consi-
derablement el nombre de partici-
pants en poc de temps.  La finalitat
d’aquesta disciplina esportiva es anar

des d’un punt d’eixida fins a un d’a-
rribada amb el menor temps possible
i ajudats en cas necessari d’una brúi-
xola.
L’equip fonamental per eixir a la
mar a practicar piragüisme és la pala
i el caiac.  Existeix una gran varietat
de dissenys, grandàries i materials.
Ara bé, les diferències principals d’a-
quests respecte a la resta és que por-
ten espais estanc on el caiaquista pot
guardar les seus coses personals i de
seguretat, com per exemple: una
bengala, alguna cosa per menjar o
beure, cordes de remolcament  i, en
el cas dels pescadors, la canya o altres
materials utilitzats per a la pesca, etc.
El segon tipus de piragua que tenim
per utilitzar al mar és el “surf ski”. És
tracta d’una embarcació de competi-
ció amb la característica de posseir
una proa exageradament gran amb
l’objectiu de passar les ones sense
cap problema i, a més, aprofitar la
seua força per desplaçar el caiac amb
major velocitat amb el menor esforç.
En darrer lloc, hi ha el caiac surf,
esport de característiques similars al
surf de taula però amb la variació
d’anar assegut en compte de plantat
i propulsant-se  o maniobrant amb
una pala.  També ha crescut en
popularitat en les últimes dècades
sobretots a les zones on ja es practica-
va el surf de taula.

11. VAIXELL DEL DRAC

Es tracta d’una disciplina que encara
no ha sigut reconeguda per la gran
majoria de federacions de piragüis-
me, atés que els seus origen i la seua
pràctica es quasi exclusiva de països 
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asiàtics com Xina o
Japó.  No obstant això, a França
es va disputar a l’any 2009 el primer
campionat de vaixells de drac.

Els vaixells de drac estan tripulats per
20 palistes que utilitzen una pala sim-
ple per propulsar l’embarcació.
Respecte a les dimensions i el pes del
vaixell no hi ha restriccions però les
pales, del tipus simple, tenen una
mida entre 1’05 i 1’30m de longitud.
Els palistes de proa es caracteritzen
per ser poc corpulents, cosa que per-
met mantenir la proa més elevada i
alleujar la resistència que rep el vai-
xell de l’aigua.  També són anome-
nats “marcapassos” perquè han de
marcar un ritme molt bo que segui-
ran la resta de tripulants.  Al centre

del vaixell hi ha la zona
anomenada “sala de
màquines”, és a dir, on
estan els palistes més
grans i forts,  i això
també ajuda a mantenir
l’equilibri.  Mentre que
a la part posterior hi ha
gran varietat de palistes
però, normalment, hi ha
els pitjors perquè el seu
treball és menys percep-

tible. 

A banda d’aquests, cal destacar el
paper d’altres dues persones que van
a l’embarcació: el tamboriner i el
timoner.  El tamboriner està situat a
la part capdavantera del vaixell; evi-
dentment el seu pes ha de ser lleu-
ger, i la seua funció és marcar el
ritme a cop de tambor; però a les
competicions, com que pot haver
confusió perquè el so es barreja amb
el d’altres equips, ha d’usar la seua
pròpia veu.  I el timoner, situat en la
popa, és el responsable de mantenir
la línia recta o girar en cas necessari.
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antella

Josep micó

Arquitectura abrupta 
de carrers i cases,

arrecerada al caliu maternal 
de la muntanya acollidora.

Assentament antic 
de clàssiques ressonàncies,

conserva encara l�empremta islàmica 
de vies primes, d�arbredes impossibles, 

que arrepleguen les aigües
de les tronades tardorals.

Un cristològic temple guarneix de blanc
l�emblemàtica muntanya

i acull encara la fe 
d� improbables esperances.

Torre àrab i campanar cristià,
símbols de convivència 

quasi sempre difícil,
són avui icones de diàleg 

en una complexa diversitat.

El Xúquer amantíssim,
que recull les aigües a Castella
i les regala a la Ribera, 
t�acarona i bressola
entre els seus braços.
Font secular de  riquesa i 
causa sovint d�invencibles desgràcies.

Paisatges i temps 
de ma infantesa amorosida 
i escenari intolerant
de difícils primaveres viscudes.
Ventall de vivències
primitives i primerenques,
la memòria recorda les teues mil cares 
i de totes n�ha aprés alguna collita.
Res no seria igual 
sense el teu protagonisme.

Ja no hi ha jocs d�infantesa com els d�abans,
ni llargues passejades pels carrers d�estiu
on el xafardeig,  les mirades i converses
omplien nits sense televisió.

Hi tenia les persones més estimades 
i els amics de l�aprenentatge vital.
Aquelles ja no hi són,
només el seu record em fa tornar-hi.
El poble,  tan igual i tan divers,
em costa de reconéixer-lo.



petit 
formiguer

“a antella”

Abel Dávila Sabina

Em portes fil asfàltic
al repic de campana blanca,
als estrets sons
on dese la meua veu
...m�acomode en els teus coixins verds
i en el teu viu passat,
petit formiguer estrany
que em dónes la teua rutina.

Tu m’ofereixes
les teues façanes encara tranquil·les de la vesprada,
el pantà de diamant
on mirar aquell altre que vaig ser
...i el despertar bulliciós de metalls,
del teu silenci /entre quinze minuts/
el teu ressò de terra mancada...
jo et done el meu foraster alé.
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La meua iaia ens contava, quan érem
petits,  històries capdavanteres per a
la seua època. Recorde una amb
especial interès que feia així:
Hi havia un país amb tres tipus d’ha-
bitants:  uns eren els arbres , els altres
eren els habitants del foc, i per últim
els habitants d’aigua. Mentre vivien
tots junts hi havia ordre i equilibri. 

Els habitants d’aigua controlaven  els
pobladors de foc quan aquests eren
molt intensos. Per altra banda els
habitants arbres absorbien l’aigua
per les seues arrels i disminuïen el
cabdal dels rius, tot evitant així els
vessaments i les inundacions. Per
últim, les espècies del foc controla-
ven amb la seua intensitat els habi-
tants arbres quan emmalaltien o les
seues branques s’assecaven.  Tots
depenien els uns dels altres i vivien
en harmonia, fins que uns nous habi-
tants aparegueren al país ; eren els
homes. Aquests sembraren la llavor
de la discòrdia entre la resta dels
pobladors. Se n’aprofitaven de tots
sense donar res a canvi.

Augmentaren la intensitat del foc
que feia desaparèixer els arbres sense
cap clemència; utilitzaven els seus

veïns d’aigua de manera indiscrimi-
nada, tot afegint-hi brutícia i degene-
rant aquests pobladors del país, i per
últim, utilitzaven els seus amics els
arbres fins deixar-los sense ànima . 

Aquesta presència va portar el país al
caos i a la desolació fins que apren-
gueren a conviure amb els altres
habitants i s’adonaren que la presèn-
cia de tots és important i que el man-
teniment de la diversitat és la solució.

En l’any 2010 celebràrem l’any de la
Biodiversitat. Aquesta té un sentit
molt ample. Es tracta de la riquesa o
varietat d’espècies d’un ecosistema i
l’abundància relativa dels individus
de cada espècie; a més,  cal tenir en
compte la varietat d’espècies que hi
ha a la Terra, la diversitat  d’ecosiste-
mes en el nostre planeta i la diversi-
tat genètica.

Des de l’aparició de la vida en el nos-
tre planeta, fa uns 4.000 milions
d’anys, s’han produït cinc grans
extincions –l’última la dels dinosau-
res. La diversitat biològica ha variat
molt, però sempre ha anat en aug-
ment, encara que  ha patit nombro-
sos alts i baixos quan les condicions

contes de iaia 
sobre biodiversitat

Ana Maria Peris Chorro
Biòloga per devoció
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del medi canviaven bruscament.
Actualment estem davant d’una gran
extinció provocada per l’acció d’una
espècie en concret: l’ésser humà.

Segons estudis recents realitzats a
partir de restes fòssils, s’ha calculat
que l’índex d’extinció esdevinguda
al llarg del temps geològic  va ser
d’una espècie cada 500-1000 anys. 
Actualment desapareixen entre
10.000 i 50.000 espècies cada any
segons les dades recollides per la
Unió mundial per a la Natura
(UICN).

Tot i  això cal tenir en compte que
Espanya és el país amb la major
diversitat biològica de la Unió
Europea, amb un total de 7500 espè-
cies , de les quals 600 es troben en
perill d’extinció, entre les quals
podem nomenar : el linx ibèric, l’ós
bru, l’àguila imperial…

La Comunitat  Valenciana és un dels
espais amb el major nombre d’espè-

cies, de fet conté el
75% d’espècies d’aus
de la Península Ibèrica.

Aquest tresor  de biodi-
versitat ens proporcio-
na recursos necessaris
per al nostre benestar,
com és el cas de la
fusta,  els combustibles,
l’aliment i les medici-
nes. Aproximadament,
un terç dels remeis uti-
litzats contra el càncer i
altres malalties proce-
deixen dels fongs i les

plantes silvestres trobats majoritària-
ment a la selva tropical; fins i tot ,
toxines produïdes per animals com
el caragol cònic dels esculls de coral
milloren les afeccions cardíaques.
L’augment de la població humana,
unit a l’augment de la quantitat de
recursos naturals emprats per les per-
sones, constitueixen el punt desenca-
denant del problema de la pèrdua de
biodiversitat. Les causes de la qual es
poden resumir en tres apartats:

La sobreexplotació: La desforestació,
no sols dels grans boscos  amb finali-
tat fustera, sinó de la plataforma con-
tinental que ha sigut escombrada per
la pesca d’arrossegament. Els boscos
d’algues i posidònia de les nostres
costes contenen una gran concentra-
ció de vida. Els peixos, crustacis i
equinoderms,  hi cerquen refugi, ali-
ment i un lloc per protegir els seus
ous i les seus larves. La caça i la pesca
abusiva , el col·leccionisme i el
comerç d’espècies protegides són un
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entrebanc per al manteniment de la
biodiversitat.

Alteració i destrucció d’hàbitats:
L’interés per treure terres de conreu
en sòls no apropiats per aquest
menester, l’extracció massiva d’ai-
gües, la seua contaminació,  la
pol·lució, el canvi climàtic i els incen-
dis forestals són causes que degraden
la diversitat biològica de la nostra
comunitat. Els interessos d’uns pocs
posen en perill la riquesa biològica
de tots.

La introducció d’espècies foranies és
un problema a nivell mundial. No
oblidem el cas de la gambusia
Gambusia holbrooki, peix  que va ser
introduït a primeries del segle XX en
els nostres aiguamolls per eradicar
les larves del mosquit causant del
pal·ludisme. Actualment aquesta
espècie depredadora per excel·lèn-
cia ha causat la quasi extinció de pei-
xos com el samaruc
Valencia hispanica o el
fartet Aphanius iberus,
representans de la fauna
de les nostres llacunes.
Altres peixos com el llú-
cio  Esox lucio van ser
introduïdes per a la pesca
esportiva o la truita arcoi-
ris  Oncorhinchus mykiss,
que va escapar dels cria-
dors. Altres espècies com
el cranc americà
Procambarus clarkii  o la
cotorra argentina  Mylopsitta mona-
chus formen part d’un seguit d’és-
sers vius al·lòctons a la nostra fauna.

Fins i tot el nostre ben volgut taron-
ger Citrus sinensis és una espècie
oriünda que ha vingut a substituir a
les nostres espècies autòctones com
l’olivera  Olea europaea i el garrofer
Ceratoria siliqua.

A la nostra comunitat l’ús de llavors
genèticament modificades atempten
contra la biodiversitat , ja que dismi-
nueixen la variabilitat genètica i, a
més,  en ser  idèntiques entre si, són
més  vulnerables  a les malalties , la
qual cosa suposa un problema en el
desenvolupament de transgènics.
Les mesures per evitar la pèrdua de
la variabilitat biològica són:

• Establir una sèrie d’espais prote-
gits: Parcs Nacionals, Parc naturals,
Reserves de la Biosfera.  A la
Comunitat Valenciana trobem
l’Albufera de València, el Prat de
Cabanes, la Font Roja….

• Realitzar estudis sobre l’estat dels
ecosistemes, com ara, els indica-
dors d’estat, pressió i resposta. Els

Fartet Aphanius iberus
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més utilitzats són els de la Petjada
Ecològica,

• Decretar i respectar les lleis pro-
mulgades específicament per a la
preservació de les espècies i dels
ecosistemes. Una de les lleis especí-
ficament promulgades el 1973 per
a la conservació de les espècies, és
el Conveni CITES (Conveni
Internacional d’Espècies en Perill)
de la ONU que compta amb l’ad-
hesió de molts països, entre els
quals hi ha Espanya. Aquest conve-
ni ha elaborat un llistat en el qual
s’inclou la prohibició total de
comerciar amb les 800 espècies
que es troben en perill d’extinció.

• Creació de bancs de gens i llavors
que garanteixen la supervivència
de les espècies amenaçades fins
que puguen ser utilitzades. La
Comunitat Valenciana al 2005 va
crear un Banc de Dades de
Biodiversitat (BDBCV) com un ins-
trument per al coneixement, la
protecció i la gestió de la diversitat
biològica present en el territori
valencià i el seu entorn marí.

• El foment de l’Ecoturisme, en el
qual es valora, abans que res, la
conservació de la naturalesa.

L’any 2010 ha sigut declarat per
Nacions Unides “Any Internacional
de la Biodiversitat”. La tasca de tots
és que no es quede com una simple
efemèride sinó que siga un compro-
mís per a sempre. Hem d’evitar la
pèrdua de la diversitat biològica.  No
oblidem que aquest problema supo-
sa pèrdues milionàries , amb greus
conseqüències com la manca de
recursos naturals i de sòl fèrtil, l’en-
cariment dels aliments i la major
indefensió davant malalties i desas-
tres naturals.

Com deia la meua iaia: 
“Tots som necessaris
per a mantenir
l’equilibri”.
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Ens equivoquem les persones en rela-
ció a les altres persones? Ens costa
acceptar-ne la diferencia?

Aquests pensaments són la conseqüèn-
cia de la lectura d’un llibre: Un antro-
pólogo en Marte, d’Oliver Sacks. En
aquesta lectura s’aprén el que és l’em-
patia clínica, una nova forma de rela-
ció persona-persona metge: no es trac-
ta d’un metge que rep els pacients a la
consulta, sinó que hi conviu, no tracta
de curar la malaltia, car algunes de las
que pateixen (autistes, la síndrome de
Tourette...) no accepten el concepte
de curació. Una vida digna no pot
dependre d’una malaltia crònica sinó
de la capacitat per  adaptar-s’hi.

En el llibre hi ha dos capítols sobre l’au-
tisme, una malaltia que es pateix de nai-
xement, i que per tant, hom no coneix
cap altra vida sinó és amb la malaltia; en
un altre  capítol “un home cec” recupe-
ra la vista i descobreix que no sap veure,
i que per contra, “veia” millor quan era
invident. Açò em recorda un altra de les
meues lectures: Ensayo sobre la ceguera,
de José Saramago: “crec que no ens que-
dem cecs, crec que estem cecs, cecs que
miren, cecs que tot guaitant, no veuen.”

M’ha cridat l’atenció un altre capítol
del llibre que tracta de la síndrome de
Tourette, que consisteix a desenvolu-
par  tics nerviosos. Aquest capítol
explica la vida d’un cirurgià que pateix
la malaltia, però que quan realitza la

seua tasca desapareixen els tics. En
aquest sentit hi ha defectes, malalties i
trastorns que poden desenvolupar un
paper paradoxal i que tanmateix reve-
len capacitats, evolucions i formes de
vida que podrien no ser vistes mai, o ni
encara imaginades, si no fóra per la
seua presència. És una nova concepció
del cervell com a sistema adaptatiu i
preparat per a l’evolució i el canvi.

La lectura d’aquest llibre ha canviat la
meua forma d`’explorar els jos i mons
pregonament alterats,  cosa que no
podem realitzar en una consulta o en
un ambulatori;  a hores d’ara, tanma-
teix,  hom visita els pacients en sa casa,
els portem al teatre o a fer un tomb: es
tracta  de compartir les seues vides, lle-
var-se la bata blanca i fer la tasca de
camp d’un neuroantropòleg.

Aquesta ressenya està dedicada a Rafa;
ell pateix la síndrome de Williams.
Acompanyar-lo em porta a un estat d’a-
taràxia (els antics grecs concebien l’a-
taràxia com el procés vers la
tranquil·litat de l’ànima). En Rafa no
hi ha frustracions, competitivitat ni
angoixa, totes aquelles emocions que
bloquegen la persona. Rafa t’abraça, et
sent, t’olora i de sobte et fa deixondir
aquella sensació de calma que et pene-
tra fins fer-te entendre com la diferèn-
cia és el que et dóna riquesa, com allò
divers i distint és el que et fa ser millor
persona i enriqueix, per extensió, tota
la humanitat. 84

la neuroantropologia:
una nova mirada

Mª José Pérez Martí



1. No hi ha vida sense aigua. L’aigua és un tresor indispensa-
ble per a tota activitat humana.

2. L’aigua no és inesgotable. És necessari conservar-la, contro-
lar-la i, si és possible, augmentar-ne la seua quantitat.

3. Contaminar l’aigua és atemptar contra la vida humana i la
de tots els éssers vius que en depenen.

4. La qualitat de l’aigua ha de mantindre’s en condicions sufi-
cients per a qualsevol ús; sobretot, deu de satisfer les exi-
gències de la salut pública.

5. Quan les aigües residuals tornen al seu llit, hi deuen tornar
de forma que no impedisquen usos posteriors.

6. Mantindre la coberta vegetal, sobretot els boscos, és neces-
sari per a conservar els recursos de l’aigua.

7. Els recursos de l’aigua han de ser inventariats.

8. La correcta utilització dels recursos de l’aigua han de ser
planificats per les autoritats competents. 

9. La conservació de l’aigua ha de potenciar-se intensificant la
investigació científica, formant especialistes i mitjançant
una informació pública adient.

10. L’aigua és un bé comú, el valor de la qual ha de ser cone-
gut per tots. Cada persona té el deure d’estalviar-la i usar-la
amb atenció.

11. L’administració de l’aigua ha de fonamentar-se més en les
conques naturals que en les fronteres polítiques i adminis-
tratives.

12. L’aigua no té fronteres. És un bé comú, el qual requereix la
cooperació internacional.

la carta europea 
de l’aigua

El 6 de maig de 1968 fou redactada a Estrasburg la Carta
Europea de l’Aigua. Fou una declaració de principis per a
una correcta gestió de l’aigua concretada en 12 articles
que a continuació exposem:
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Aquest cartell del Programa de les
Nacions Unides per al Medi
Ambient, fou la base, i resum de la
conferència, perquè té
molts missatges implí-
cits.
L’aigua és un recurs
limitat i necessària per a
la vida � Cal  preservar-
la, administrar-la CAL
G E S T I O N A R - L A
correctament.
El títol del cartell ens ve
a dir allò que fins ara no
hem aconseguit, que:
“Si administrem la nos-
tra aigua, obtindrem el
camí per a administrar
el planeta”
Es recerca l’existència
d’aigua a altres plane-
tes, per  trobar-hi vida.
Els problemes de les
grans ciutats, obliguen a

repensar els models de creixement
urbans, per a dissenyar una gestió de
l’aigua de manera sostenible, per a

totes les ciutats, encara
que ara no presenten
problemes.
Estem recollint els
fruits sembrats al pas-
sat, i en el futur recolli-
rem segons el compor-
tament que tindrem
amb el medi ambient.
Cal fer programes i
planificar per al pre-
sent, i a mig termini. 
Al cicle urbà de l’ai-
gua es demostrà que
l’estalvi d’aigua com-
porta estalvi d’ener-
gia. Per tant, caldrà
reeducar-nos cap a l’e-
ficiència productiva,
energètica,...

la gestió sostenible de
l’aigua. la vida a la terra

Joaquim Mollà Morrió

L’aigua és un
recurs limitat 

i necessària 
per a la vida

cal 
gestionar-la
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Al mapa d’Espanya s’aprecia la des-
igual distribució de les precipitacions,
sent major on el color blau és més
intens, i la menor en la zona blanca. A
la zona blanca i el seu avanç, ens mar-
carà el camí a seguir ara, que sumats
als efectes del canvi climàtic, requeri-
rà una nova cultura de l’aigua, urba-
nística i mediambiental més sosteni-
bles, per a mantenir la forma de vida
com la coneixem. 

En aquestes imatges, s’observa el
resultat que s’obtindrà segons siga
l’actuació de l’home amb el medi

ambient. Si adaptem les nostres
necessitats al medi, obtenim el resul-
tat (1), però si adaptem el medi a les
nostres necessitats, obtindrem (2)

rePerCuSioneS De loS CAMBioS De uSo Del Suelo 
SoBre el ConSuMo De loS reCurSoS HiDriCoS

1. Proyecto de investigación CTM2004-02405/MAR (Ministerio de Educación y Ciencia), “Recursos de agua
y desarrollo turístico en España; sistemas de indicadores en la planificación sostenible del turismo en áreas
litorales”. Una síntesis del trabajo fue presentada en el IV Coloquio Ibérico sobre Gestión y Planificación del
Agua, organizado por la FNCA en Tortosa, 2004.



L’aigua és un recurs natural esgota-
ble i necessari, que per a mantenir la
vida a la terra com la coneixem, com
a mínim no sols n’ha d’haver, sinó
que ha de ser de qualitat. Però cal
tindre en compte, que al cicle urbà
de l’aigua es consumeix energia elèc-
trica, i actualment la producció d’e-
lectricitat representa aprox. un 40%
de les emissions de gasos contami-
nants d’efecte hivernacle. Un dels
efectes del canvi climàtic entre d’al-
tres, és l’escalfament de la terra, que
encara que no siga perceptible per
les persones,  ho és per a la Terra, i
provoca la pèrdua de glaceres, gel,
cultius i augment de la desertització.
Una mostra entre altres, són les grà-
fiques següents aportades als estudis
presentats pel IPCC (panell intergo-
vernamental per al canvi climàtic), i
imatges dels satèl·lits....

L’escalfament de la terra. Una de les
causes és l’augment d’emissions de
CO2 a l’atmosfera, i una forma de
contrarestar o reduir les emissions
dels ciutadans a l’atmosfera, és mit-
jançant els boscos, plantes, conreu
agrícola, estalvi energètic, etc.

Qualitat de les aigües. L’ús excessiu
de detergents, adobs agrícoles i l’a-
portació de matèria orgànica a l’ai-
gua, “eutrofització”, faciliten l’aug-
ment d’algues als rius. Les algues, en
morir i dipositar-se al fons, provoca
una reducció d’oxigen a l’aigua,
minvant-ne la qualitat, cosa que es
tradueix a la fi, en una contaminació
de les aigües, a més dels vessaments
de productes químics. 

¿ L’AIGUA ESTÀ JUSTAMENT

VALORADA?

Al 1995 hi havien a Espanya 11
milions de ciutadans amb restriccions
d’aigua, provocant enfrontaments
entre regions per la disputa de l’ai-
gua. A més, s’adonava una triple para-
doxa, a Espanya hi havia poca aigua,
era el tercer país del mon en consum
per habitant, i el cost era molt baix.
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Aleshores, començaren les politiques
hídriques de l’estalvi d’aigua i sensibi-
lització, que s’han de mantenir de per
vida, i implementar-ne més. 

En fer una comparativa entre el preu
de l’aigua, i el  que costen altres pro-
ductes secundaris, ens donarà la res-
posta de si estem valorant realment
l’aigua.

El preu de l’aigua és funció de la
seua disponibilitat, qualitat, proces-
sos que requereix, tècniques utilitza-
des, potabilització, depuració, etc..

Ací es mostra el consum estimat
mitjà de gasolina, telèfon mòbil, pa, i
l’aigua consumida per persona/dia

L’evolució del preu de l’aigua segons
AEAS, s’ha incrementat un 45% des
del 2001 al 2010 inclusius. El preu de
l’aigua a Espanya respecte a d’altres
països d’Europa, mostra curiosament
que a les ciutats dels països del sud és
més barata. Al 2010 s’observa que a
Espanya la tarifa mitja de l’aigua d’ús
domèstic al cicle integral (abasti-
ment, clavegueram, i depuració) cos-
tava 1,45 ⇔/m3, a Copenhaguen 6,42
⇔, a París 2,99 ⇔ i a Londres 2,32 ⇔.  
De l’informe d’AEAS s’extrau que al
2010, el preu mitjà del cicle urbà de
l’aigua a la Comunitat Valenciana és
d’1,50 ⇔/m3. A continuació es mos-
tra una taula de preus de l’aigua per
a diferents poblacions de la
Comunitat Valenciana, per a un con-
sum mitjà de 140 l/dia pers. 

La població d’Almàssera, per a un
consum de 16,33 m3/mes, al 2011
costava 2,248 ⇔/m3, on la concessió
del subministrament és a càrrec de
l’empresa Omnium Iberico, s.a., i
l’EDAR del carraixet mancomunada
dels pobles del voltant, on també hi
ha una part de València.

3,36 ⇔/dia      0,53 ⇔/dia   0,80 ⇔/dia  0,20 ⇔/dia 

Aquest article és una síntesi de la conferència sobre “la gestió sostenible de l’aigua”, realitzada
al novembre del 2010 al Cilim, i patrocinada per les associacions “Cultural Cilim i Afectats pel P.
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exPoSiCió De PinturA “CAoS”, 
3 De DeSeMBre De 2010





entrevista a 
anna noguera

per elisa lópez Yagües

Elisa: Quines raons et van moure a
llançar-te al món de l’Art, i en quin
moment?

Anna: Pots triar multitud de camins
quan decideixes estudiar art o practi-
car-lo, ara bé, la solució, cada vegada
menys esperada pels estudiants, seria
la de ser un artista que puga viure del
seu art. En el meu cas, durant els cinc
anys de carrera, en cap moment vaig
optar per aquesta via, tal vegada pel
sacrifici que en requereix; per la
dependència a les galeries d’art, o
possiblement, perquè vaig ser cons-
cient de la dificultat per arribar a ser
una “bona artista”; tot tenint en
compte que qui decideix si el teu tre-

ball va a oferir quelcom de nou són
les galeries, els comissaris d’art i altres
figures que ocupen la coneguda com
a perifèria del mercat de l’art.

Elisa: Com començares a dedicar-te a
pintar? Fou per vocació o quelcom
inesperat per la teua part?

Anna: Supose que mai no ho vaig
decidir de manera concreta.
Senzillament, m’agradava dibuixar, i
quan vaig ser conscient que existia la
possibilitat d’estudiar allò que per a
mi era un plaer, doncs, ni m’ho vaig
pensar. En cap moment em vaig plan-
tejar estudiar cap altra cosa. 
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Anna Noguera Escalera va nàixer a
Antella, el 18 de maig de 1987. Els
seus primers estudis els va fer al
col.legi públic “La Xarquia” del nos-
tre poble. Després va continuar a
estudiar al col.legi “La Devesa” de
Carlet i l’IES “Josep de Ribera”, a
Xàtiva. L’any 2005 començà la carre-
ra de Belles Arts a la Facultat de Sant
Carles, on va obtindre la llicenciatu-
ra cinc anys després. En aquest perí-
ode va estar-se un any a Atenes, la

capital de Grècia, on va treballar la
tècnica del gravat i el mosaic, a més
de la pintura.
Al llarg de l’any 2011 obté un màster
de Producció Artística, tot cursant
l’especialitat en Pensament
Contemporani i Cultura Visual.
Arran d’aquesta especialització,
comença a preparar la seua tesina
sobre la representació artística del
Feminisme Separatista en el període
comprés entre la dècada dels anys 70



e
n

t
r

e
v

is
ta

93

Elisa: Quan comences un nou projec-
te, com et proposes dur-lo a terme?,
en què t’inspires?

Anna: La inspiració resulta ser un
terme molt clàssic, el qual continua
considerant-se  en algunes facultats
gregues, de fet, els professors d’aque-
lles facultats dediquen un ampli perí-
ode de temps per a la inspiració de
l’alumnat. Puc suposar que, a Grècia,
la figura de l’artista continua tenint
una importància crucial socialment i
política, fet que no és fàcil trobar ací,
al nostre país. Per tant, supose que
no m’inspire, tan sols se m’ocorren
coses que necessite gargotejar, i sols
aquelles que trobe necessàries són
desenvolupades, posteriorment. 

Abans, les meues obres estaven
influenciades per qüestions estèti-
ques, però des què vaig estar a
Atenes, donada la situació social i
política que allí vaig viure, la meua
preocupació va fer un gir; no perquè
ací, a casa nostra, no veiera proble-
mes, però allí fou més agressiu,
visualment parlant. Passats uns anys
des de llavors, continue interessada
en les lluites sociopolítiques però des
de la perspectiva feminista, perquè
malgrat els avanços, encara queda
molt per fer, i trobe que l’art és una
disciplina perfecta per a tractar-ho.

Elisa: Quan comences un treball,
quin és el procés que empres, quant
de temps li dediques? Quina és la
teua mitjana de temps per a cada
obra?



Anna: Mmm… bo, trobe que no
empre una metodologia exhaustiva.
Si el treball és, bàsicament, plàstic,
resulta necessari un estudi previ,
necessite fer esbossos. Si l’obra a rea-
litzar està fundada o basada en alguna
teoria o concepte més complicat, crec
necessari fer un estudi teòric a priori,
que implica la consulta dels prece-
dents artístics que hagen treballat dins
d’aquell corrent, fins el context histò-
rico-social en el qual va ocórrer.

Pel que fa al temps de realització de
les meues obres, puc dir-te que varia
tot depenent de molts factors: la dis-
ciplina a utilitzar, la temàtica a trac-
tar, els materials dels quals dispose,
la grandària de l’obra… Recorde
que una de les obres més costoses
que vaig fer fou un mosaic de 60x60
cm, el qual vaig estar realitzant al
llarg de vuit mesos, aproximada-
ment. És a dir, que segons vas abas-
tant més terreny en les distintes dis-
ciplines, el teu treball va tornant-se
més ambiciós, per tant, el temps de
realització no queda acotat en un
període exacte. Per exemple, ara
mateix porte un any treballant en la
mateixa sèrie, i no sé quan estarà
acabada! 

Elisa: Quin corrent artístic preferei-
xes o t’agrada més?

Anna: No puc triar-ne un, de corrent
artístic preferit, donat que tot movi-
ment artístic naix d’una necessitat
social, per tant, la majoria han estat
conseqüència d’una època determi-
nada, una conscienciació, una reivin-
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dicació o inclús una crida d’atenció
cap a minories socials que necessita-
ven fer-se visibles i desmentir la falsa
identitat que els havien atribuïdes,
com va passar, per exemple, amb els
artistes que durant la dècada dels vui-
tanta irromperen amb obres que
tractaven la temàtica del V.I.H. (la
Sida) o els treballs realitzats per les
feministes nord-americanes que obri-
ren foc contra la injustícia d’una
societat sumida en l’heteronormati-
vitat i el patriarcat.

Elisa: De tots els teus treballs, de quin
n’estàs més orgullosa?

Anna: Cada obra que realitze té una
part que m’agrada, però mai no la
trobe completa o perfecta, no tant
com per sentir-me’n orgullosa.
Supose que per això continue a crear,
encara que sense ànim d’aconseguir
la perfecció. Ras i curt, em quede
amb les històries del camí.

Elisa: Com definiries el teu “estil”?

Anna: El meu estil? No en tinc. El
meu treball ve conformat per les

meues preocupacions. Estèticament,
tal vegada, puga ser catalogada, però
no tinc cap intenció de cenyir-me a
un corrent artístic determinat. Crec
que un treball eclèctic també pot ser
considerat art, no creus?

Elisa: Quina de les disciplines que
empres t’agrada més i per què?

Anna: Tot fugint de l’escultura, vaig
quedar atrapada en la plàstica. La pin-
tura i la gràfica han estat, a hores
d’ara, les disciplines a les quals he
recorregut, encara que els estudis pre-
vis que he realitzat han begut de la
fotografia, el dibuix i el collage. O
pinte dibuixant, o colorege, però mai
no pinte perquè si.

Elisa: Una pregunta amb trampa.
Havent-hi tanta competència com la
que hi ha i tanta gent, en el món de
l’art, ¿quina cosa creus que et fa dife-
rent a la resta?

Anna: No res. 

Elisa: Tens cap referent?



Anna: Sense cap dubte que en tinc, i
molts, de referents. Però varien
segons la meua preocupació.

Elisa: Tots tenim ídols, gent que ens
ha guiat en el nostre camí professio-
nal. Podries dir-nos algun dels teus?

Anna: Pense que la persona que, per
ara, més m’ha ajudat artísticament
ha estat el meu tutor, el qual creu i
alhora qüestiona el meu treball de
manera constant. El considere un
exemple a seguir i una font de savie-
sa. Malgrat no abordar l’art de mane-
ra pràctica, coneix tots els interiors
de la història de l’art, alhora que ha
realitzat diverses investigacions sobre
els moviments feministes i d’allibera-
ment. També ha estat comissari de
moltíssimes exposicions de nivell
internacional. Trobe que sóc afortu-
nada de comptar amb ell en la meua
formació acadèmica.

Elisa: Tens cap projecte interessant
pensat per als propers mesos? Com
veus el teu treball d’ací a cinc o deu
anys?

Anna: Ara per ara, continue a treba-
llar en el meu projecte d’investiga-
ció. La prioritat és acabar-lo amb
èxit. Respecte del futur, no sé que
serà de mi en els propers cinc anys, i
molt menys d’ací a deu anys. L’any
que ve, si tot ix bé, vull cursar un
altre màster.

Elisa: Què significa per a tu “una vida
sense art”?

Anna: Un fet inconcebible. És per
l’art i per a l’art que he treballat sem-
pre. I com ja he dit, crec que tota rei-
vindicació social i política necessita
d’un recolzament artístic.

Elisa: Per acabar l’entrevista digues
algunes paraules per als que estan
començant en aquest món. Quins
consells els donaries a tots els artistes
que comencen o que els agradaria
seguir aquest camí?

Anna: Que tiren avant. Tots tenim
alguna motiu per poder ésser, i es
pot ésser a través de l’Art.
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Molts matins corríem per les quasi
verticals costeres que ens portaven a
la part alta del poble. Els carrers s'a-
llargaven sense fi. El fet de ser perse-
guits, l'ansietat, feia del recorregut
un calvari. Però des d’allí, des del vell
castell romà del segon segle de la
nostra era, tot s'apreciava a la perfec-
ció. Des d'allí
es podia
veure si venia
la senyora.
No ho feia.
Allí podíem
tranquil·l it -
zar-nos i min-
var els efectes
de córrer
amb angoixa
pensant que,
en qualsevol
moment, un
garrot ens anava a obrir el cap. Allí
també ens menjàvem aquell pa sense
gust que sabia a glòria. Quan aquell
dia vaig ingerir el menjar feia quasi
dos dies que no havia tastat res.
Alfonso em va tranquil·litzar amb un
carxot. Bon treball, lladre, em va dir,
baixem-nos-en cap a casa. Una vega-
da més portàvem menjar i la panxa

plena. Era la rutina diària, perquè
furtar era normal. La fam ho justifi-
cava i la necessitat ho feia raonable.
No obstant això, no ens hi  acostumà-
vem. Furtar era necessari per a viure.

Massa membres en la família per a
unes pessetes que ingressava el meu

pare. L'escola
es va conver-
tir, amb la
precarietat ,
en una meta
inassol ib le .
Els primers
anys de la
dècada dels
quaranta no
van ser temps
de luxes
e x c e s s i u s ,
doncs sem-

blava ser que participàvem sense par-
ticipar en una guerra a nivell mun-
dial. Per a la meua família, el col·legi,
l'educació escolar, va ser això, un
luxe. Per a mi, Santiago Senso
Caballero, no obstant, l'escola va
representar un somni. Després d’in-
sistir setmanes en casa, vaig poder
anar quinze dies a l'Escola Municipal
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de Montánchez, en la vella Càceres,
en la retardada Extremadura, en la
més profunda de les Espanyes. Un
país que es va matar. Uns veïns que
s’assassinaren germans, pares i filles.
Un estat dividit que en aquells dies
oferia els seus pocs serveis als nazis
alemanys, mentre les cues per a
rebre el racionament es van consti-
tuir en un element més del paisatge
rural. 

Per a la majoria dels espanyols, el final
de la guerra va suposar el seu ingrés
directe en la més dura de les pobre-
ses. La Cartilla de Racionament repar-
tida per Franco va intentar pal·liar
aquesta situació però jo vaig passar
fam tots els dies des que vaig nàixer.
Les racions ínfimes no cobrien les
necessitats bàsiques dels meus pares i
germans. Recorde que per llavors va
venir a Extremadura aquell petit
home de veu efeminada que el meu
pare deia, amb la cara mirant a terra i
la resignació colpejant-li la dignitat,
que manava de tot. Franco es vanava
en la meua terra dient que no sola-
ment de pa vivia l'home, que també
ho feia d'ideals i esperit. Però allò tan
immaterial en el qual creien tan
poques persones no pal·liava el meu
buit en l'estómac, el forat que sonava
tantes vegades al dia demanant qual-
sevol tros de pa.

El temps que podia anar al col·legi a
aprendre, el meu pare m'obligava a
acudir al camp a guanyar-me el pa
diari. La família ho necessitava. La
generalitzada subalimentació pro-

duïa un fèrtil brou de cultiu de tot
tipus de malalties infeccioses. Una
barreja explosiva que, al costat de la
fam, va fer que se n'anara Natividad,
la meua germana xicoteta, que va
morir quan jo era un xiquet encara
no preparat per a conèixer la mort.
Ja quasi no la recorde, és com si
aquella fam m'haguera fet el cor de
gel. Però sí que recorde que era molt
bonica, que plorava sense parar nit i
dia i que, quan va morir, els meus
pares es van donar l'abraçada més
forta que mai jo haja presenciat. 

Aquella vegada era un pa. Un pa d'or-
di i sègol. Un pa ennegrit. Un pa que
anava a donar-nos a conèixer, però
em donava igual, jo tenia fam i el
meu germà també. Quan vam tornar
a casa aquell dia, la senyora a la qual
havíem robat ens esperava a la porta.
Volia parlar amb la nostra mare.
Demanava explicacions a crits, inten-
tant entendre perquè li havíem robat
del mateix braç aquella barra de
menjar. La nostra rapidesa per a ama-
gar-nos pels més recòndits llocs del
petit poble no li havien prohibit,
aquesta vegada, apreciar qui érem.
Els Domínguez (els Cagalera, com
se'ns coneixia en el poble). En temps
de postguerra, on la fam acuitava els
més pobres fins a portar-nos directa-
ment a la mort o als seus límits, la
situació no va ser compresa per aque-
lla vella cacic local. Aquell pa era seu
i el volia retornat. Un pa, doncs un
pa. La dona adinerada lluitaria pel
seu superficial objecte. Un superficial
objecte que era el més clar exemple
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de la relativitat dels productes segons
les necessitats. Per a la meua família,
el pa, la simple barra que ni tan sols
era de farina blanca, no era un super-
ficial objecte pel qual protestar. Era
un signe de supervivència pel qual
lluitar. Per als meus pares, José i
Eugenia, era la viva imatge de l'edu-
cació dels seus fills. Era la transmissió
del valor de la lluita per la vida. De la
més dura de les dureses. De la més
baixa de les prioritats. Menjar consti-
tuïa la principal batalla que es devia
superar cada dia. Per a mi i per als
meus germans, que en aquells dies
no alçàvem més de dos pams de terra
a causa de les poques possibilitats d'a-
limentació i de les escasses necessitats
calorífiques mínimes cobertes, era
l'orgull dels nostres pares. Volíem tre-
ballar però no depenia de nosaltres.
Robar es convertia en una obligació
vital. I la complíem. L'adinerada
dona va eixir exaltada, enfuriada i
colèrica de la nostra casa per ordre
de la meua mare. No podia compren-
dre-ho. Però quin mala educació! -
pronunciava. Era molt fàcil des de la
seua visió... no aconseguia a entendre
que nosaltres hauríem matat per
aquell pa. 

Nascut en plena República espanyo-
la, camí de les eleccions de 1936, la
meua vida no és la típica que es tria
quan s'és xicotet. La sort em va por-
tar a Montánchez, un poble de prop
de dos mil habitants que ha anat per-
dent veïns amb el temps fins a con-
vertir-se, a l'actualitat, en un petit
lloc. Recorde aquella serra coronada

per una muntanya vella denominada
Montancil, a 998 metres d'altitud i
assentada en un serral a dues ves-
sants com eren la del Tajo i la del
Guadiana. Defensada, a més, per un
castell al ponent. La regió muntan-
yenca està, perquè supose que
segueix estant, envoltada de vinyes,
olivars, “zahurdas” i “zahurdones”,
uns terrenys que han proporcionat
una àmplia indústria del vi, oli i per-
nils al llarg de la història del munici-
pi i de la comarca. És terra de sabors,
olors i plaers naturals en un entorn
la bellesa del qual augmenta el seu
atractiu. La història de la localitat es
remunta a orígens ignots. Un poble
de la província de Càceres que, per
l'època, principis de la dècada dels
quaranta, comptava amb dues fàbri-
ques d'embotits, quatre magatzems
de pernils, vuit almàsseres i una
fàbrica de gasoses. Allí es treballava
principalment a l'agricultura amb
cereals, hortalisses, vins i suro. El
manteniment del sistema de cacics,
amb les àmplies diferències econò-
miques que facilitava, va dividir el
poble en barris. El traçat urbà de la
localitat es veia, i es veu, obligat a sal-
var les diferències d'altura que impo-
sa la irregularitat del terreny; d'ací
les considerables pendents i els fre-
qüents girs dels seus carrers. En el
centre, tots eren “Don”. Després esta-
va el pobre Canchalejo. Mentre, jo
vaig passar la meua infantesa en el
més pobre dels barris, Centenal. Allà
dalt tot valia. Per a menjar, tot valia.
Un cunyat meu (marit de la meua
germana Ana) i el meu oncle (el
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marit de Mónica) van matar els ger-
mans del meu avi Antonio per a que-
dar-se amb les terres d'aquest, que
acabava de morir. Certa jornada com
totes les altres, el meu avi va eixir de
casa puntual com un rellotge suís
amb intenció de portar, com tots els
dies de la seua vida, un poc de condi-
ment al petit plat de menjar de la nit.
Res no impediria el seu propòsit.
Però un nou factor es va introduir de
forma inesperada. L'edat. Les seues
intencions van ser vençudes pel nor-
mal procés vital. El meu avi Antonio
va morir lligat al seu ruc mentre tre-
ballava en el camp. Se'l lligava al peu
perquè no se'n fugira. El ruc, amb el
cos inert arrossegant, va córrer de
tornada a casa passejant el meu avi
per tot el poble. Vam haver de ser el
meu pare i jo els qui alçàrem el cadà-
ver davant d'un munt de gent atònita
que es va acumular davant la meua
casa. Mai no ho oblidaré. Fotre!,
tenia solament sis o set anys i ja esta-
va preparat per a arreplegar del sòl el
cos mort, esbocinat però encara
calent, del meu avi. 
Aquell succés, tanmateix, va facilitar
que la família es poguera traslladar a
una petita casa de trenta o quaranta
metres quadrats, on a partir d'aquell
moment visquérem els cinc germans
(Ana, Alfonso, Vicente, Paquita i jo),
els meus pares i la meua àvia
Natividad, que va aprofitar la cons-
trucció de la casa per a traslladar-se
amb nosaltres i deixar  l'oncle Pedro.
Abans habitàvem una posada on la
meua mare havia llogat una habita-
ció. El nou habitatge no era més que

una menuda casa construïda en el
temps lliure amb l'esforç dels ger-
mans i del meu pare. Transportàvem
les pedres i les teules robades amb
una costosa “parihuela” (una espècie
de llit portàtil on dipositàvem la
càrrega) que em van produir uns
danys discals que encara avui patisc.
Amb el temps vam poder permetre-
'ns el luxe de construir un carro. El
sostre va ser de fusta i, com era d'es-
perar, no hi havia serveis mínims
imaginables, ni aigua potable, ni
llum... Com l'educació, luxes reser-
vats a les famílies més adinerades.
Per a dutxar-me anava a nedar a l'es-
tiu. A l'hivern, el fred va propiciar i
justificar la brutícia. De polls i misè-
ria hi havia per a donar i vendre, era
el pa de cada dia. Es dormia en mata-
lassos de palla, sense roba ni mantes.
Tots els germans junts, amuntegats
per a pal·liar el fred. Moltes vegades
amb l'aparell de muntar el ruc
damunt. 

En aquells dies comptava amb set
anys i vaig començar la meua expe-
riència de tallar el pèl i afaitar barbes
a tots aquells que s'atreviren a
col·locar-se davant de mi. Calçava
espardenyes dissenyades amb preci-
sió per la meua mare. Després les
vaig poder substituir per sandàlies.
La misèria i la fam assetjaven els més
desprotegits. L'usual era caminar
descalços. La realitat social era dura,
molt dura. Moltes vegades, el parai-
gua del present no ens permet apre-
ciar-ho. 
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El meu pare era contractat eventual-
ment pels cacics per a fer paredasses
en els camps d'oliveres. Normalment
estava parat i aprofitava el temps per
anar amb el ruc a fer graneres per als
forns. Jo el vaig acompanyar infinitat
de vegades fins que vaig acabar anant
sol amb el ruc lligat a la cintura. Es
treballava tot el dia per un tros de pa.
També es feia xixines i carboneres
amb alzines i sureres. La meua mare,
mentre, es dedicava per la nit a matar
vedells i rucs d’altres famílies per a
portar-los a casa. Robava ella sola.
Depenien en gran mesura dels pro-
ductes racionats. Carn, pa, formatge,
sucre, cansalada, ous, mantega, baca-
llà, oli, arròs, cigrons, mongetes, llen-
ties, creïlles o galetes. La meua família
va recórrer en incomptables ocasions
a la Cartilla de Racionament per a
sobreviure. Però els productes de l’ad-
ministració franquista no sempre arri-
baven a les botigues i, la majoria de les
ocasions, es perdien pel mercat negre
de l'estraperlo, que augmentava, fins
a fer-los inaccessibles, els preus dels
productes. En 1941 es racionà el pa a
raó de vuitanta grams per persona i
dia. Quan n’hi havia, la carn es repar-
tia a cent grams (un petit filet) per
persona i setmana. En 1943, un ciuta-
dà tenia dret a set litres d'oli, a mig
quilogram de sabó o a tres quilograms
d'arròs... a l'any! Optar al robatori no
era ocasional en aquestes circumstàn-
cies. Era normal, obligat. Es podia fer
de la forma més subtil possible o fur-
tar com els germans Pintos, que aixa-
da en mà no s'amagaven de ningú. Els

cacics van optar per posar seguretat
armada en els seus camps però la fam
podia més. Els agents de seguretat van
acabar per témer aes famolencs lla-
dres. Els tallaven el coll si es posaven
entre ells i la seua supervivència. No
hi havia res a perdre. Procedien dels
més baixos dels mons.

Un pacte del meu pare amb un dels
cacics de la zona va suposar la meua
primera eixida de casa. Sempre he
cregut que allò era una forma de
vendre els fills. No seria fàcil ser pare
en aquells moments i veure morir de
fam o alguna malaltia a persones
eixides del teu interior. Preferien
tenir-los lluny però vius que perdre'ls
per sempre. Era una nova forma d'es-
clavitud. Amb deu o dotze anys em
vaig traslladar a Aljucén, en la pro-
víncia de Badajoz, prop de Mèrida.
Allí vaig treballar a canvi de menjar,
casa i una mica de diners al mes. Vaig
conviure amb la família Moriguiño,
que tenia cinc fills; Julio, Antonio,
Mercé, Loli i un cinquè o cinquena
que ha quedat en l'oblit de la història
perquè fa temps que vaig oblidar el
seu nom. El pare es deia Antonio i
posseïa una barberia i una botiga on
vaig realitzar llargues jornades labo-
rals. Em vaig acostumar a viure entre
la sarna i la desolació i vaig haver de
fer-me amic d'agulles a les quals par-
lava o de trossos de pa als quals
demanava per favor que cresqueren.
El meu salvatge capatàs era un
borratxo, un maleït bastard a qui li
agradava tant alçar la mà per a empi-

l
a

 r
e

l
a

t
iv

it
a

t
 d

’u
n

 p
a

101



nar un nou got de vi com per a fotre-
’ns milers de pallisses que acabaven
posant-me el cos morat.

Del poc que vaig traure de positiu
d’aquella experiència va ser que allí
vaig aprendre a llegir. Jo, tot sol. En
els viatges acompanyant al meu amo
a Mèrida, a per aliment per a les bès-
ties, em vaig entretenir llambregant
còmics del Guerrer de l'Antifaç, prin-
cipalment. Observant aquells gràfics,
els dibuixos i les vinyetes em vaig
ensenyar a desxifrar els símbols i tra-
duir-los en sons. Amb l'ajuda d'una
de les germanes, vaig enviar cartes a
la família on els explicava que sols
volia tornar per la dura situació i el
fred. Amb similars situacions, prefe-
ria estar prop dels meus. A més a
més, el cap de família era un feixista
declarat, amb forta influència en la
caserna de la Guàrdia Civil. Era un
d'aquells cucs llepaculs que no va
dubtar a denunciar  veïns i amics,
acusant-los de rojos, homosexuals o
mormons, per a guanyar-se el favor
de quatre falangistes que li van facili-
tar poder amb dues trucades a
Governació.

Tots els diumenges s'acudia a missa a
sentir el sermó catòlic. Si es treballa-
va per als cacics hi estaves obligat.
Però “els xiquets de la guerra” (així
érem coneguts els joves de la meua
generació) ens revelàrem contra els
poderosos i deixàrem d'acudir a l'es-
glésia. Que no ens donaven treball,
doncs marxàvem a la mina. No
coneixíem la por cap a la persona,

només coneixíem la por a la pobresa.
Desgraciadament, aquells eren anys
de misèria. De misèria i de misera-
bles. Els meus pares van accedir a
que tornés i jo vaig poder arreplegar
alguns diners de lesalmoines dels
clients als quals afaitava. Vaig agafar
un autobús que anava una vegada
per setmana de Mèrida a
Montánchez passant per pobles com
Mijada, Albalat o La Torre. Dotze
pessetes em va costar la tornada.
Molt més haguera pagat. Els diners
no tenen valor quan la família roman
lluny. Els diners no tenen valor quan
l'única cosa que tens, no la tens.
Prompte em vaig adonar que poques
coses hi havien canviat; la meua famí-
lia seguia menjant unida en una sola
cassola. Normalment llenties i naps,
juntament amb bledes i napicols. Ens
vam afartar de menjar sopa, ens afar-
tàrem de menjar merda. Si per ven-
tura tastàvem pel matí el tomàquet
fregit amb pa, ja no menjàvem en tot
el dia. Treballant robàvem figues,
raïm i olives. Quan no n’hi havia res,
miràvem el plat! Passava un dia, una
setmana…!”. 

La relació amb els meus pares també
seguia tan distant com de costum.
L'educació era diferent. En la meua
família, i supose que en tots els grups
familiars, hi havia por als pares. La
jerarquització era absoluta. Se'ls veia
com a éssers superiors als quals res-
pectar. Però jo vaig trencar esquemes
o això és el que des de xicotet he
hagut de creure per a sentir-me viu.
Sempre vaig ser molt superb i brètol.
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Recorde que per no tornar a casa pel
braser (obligat pel meu mestre Don
Germán), en una de les ocasions el
vaig portar farcit de castanyes, un
fruit sec que va explotar amb facilitat
quan li prengueren foc, envaint de
petards natu-
rals la nostra
classe. Aquella
forta broma
(realment de
mal gust) no va
ser res compa-
rat amb l'enca-
ra més despro-
p o r c i o n a t
enuig d'aquell
professor fei-
xista entossu-
dit amb la dis-
ciplina dels seus alumnes. Vaig ser
castigat amb els braços en creu
durant hores i amb dos llibres
d'Història d'Espanya sobre cada mà.
Mai més no vaig tornar a pel braser.
Amb assiduïtat portava la veu cantant
per davant dels meus germans
majors. Amb quinze anys ja era un
jove incontrolable. Recorde que mai
no vaig discutir amb el meu pare,
però tampoc hi vaig saber congeniar.
Ell era un treballador ignorant  que
exterioritzava una passió desenfrena-
da per personatges republicans com
Largo Caballero, La Pasionària o
Galán i García Hernández. No per-
tanyia a cap associació política però
va estar al front defensant els valors
de la legítima República. L’allistaren
en la rereguarda de Brunete donada
la seua avançada edat.

El final sanguinari i tràgic d'aquella
daurada època va introduir la cultura
en general i els avançaments socials
de la República en particular en un
vaixell de llarg viatge que va tardar

massa anys a
retornar. La nit
de l'1 d'abril
de 1939 tot
havia acabat.
El soldat
F e r n a n d o
Fernández de
Córdoba llegia
“l’anunci de la
victòria” des de
l'emissora de
R à d i o
N a c i o n a l

d'Espanya a Burgos. Al voltant de
tres-cents mil receptors feien difon-
dre la notícia a tots els ciutadans de
l'Estat espanyol. Començava un llarg
hivern que es va perllongar durant
quasi quaranta anys. A causa de les
destruccions de la guerra, el nivell de
vida de la població va caure a plom.
La finalització de l'ocupació militar
dels franquistes va suposar l'empre-
sonament del meu pare. Un Once
Ligero Alemán el va arrestar davant
dels meus nassos. Però ell va ser dels
pocs que va tenir sort divina. El tir en
el bescoll i l'abandó en la cuneta dels
camins es va fer una pràctica usual.
Era la forma que tot quedés clar. La
insurrecció o la contestació et porta-
ven a la mort. Als pocs dies, el meu
pare va poder tornar pràcticament
immaculat a casa. Havia rebut alguna
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que una altra hòstia. Amb una mica
de ‘sort’ els seues antany pacífics
veïns i després franquistes conven-
çuts li havien furtat una confessió de
fets còmplices amb el comunisme
que mai havia realitzat. Sofria sovint
fruit de la coacció i les pallisses. Els
innocents camperols, creient que
allò mai acabaria, confessaven haver
participat en l'organització de la
República o en el desenvolupament
de la reforma agrària en el poble. La
majoria desconeixien aquells termes
i només desitjaven eixir d'aquell lloc,
acabar amb aquell terror. Molts van
abandonar les sales de tortura amb
els peus per davant, uns altres van
aparèixer en les cunetes dels camins
i van ser enterrats al fossar al costat
de centenars de suposats rojos sense
nom. Encara avui no entenc la sort
que va tenir el meu pare. 

Afortunadament, va tornar sa a casa,
on romania com sempre la meua
mare. La foscor més absoluta se cen-
yia sobre les dones com ella, exilia-
des moltes, i empresonades unes
altres, en uns habitatges personals
que les negaven com a dona, com la
dona que havia començat a aparèi-
xer en l'experiència republicana.
Només les que van romandre en el
nostre país saben el que significa l'e-
xili interior, dones doblement colo-
nitzades, com a cos i com a ànima.
Exiliades íntegrament.
Desgraciadament, el bàndol vence-
dor feixista tenia erigits els seus fona-
ments ideològics de forma molt clara
en aquest sentit: elles servien als

homes i a la nació. La imposició mas-
clista tornava a ser una realitat visi-
ble, més palpable que mai. Les vides
van tornar a quedar regides de nou
pel vell Codi Civil de 1889 que garan-
tia la submissió a l'home en el si de la
família, negant-los qualsevol autono-
mia en l'àmbit públic. Les dones
republicanes o d'esquerres eren pre-
sentades com les clares transmissores
del mal. L'important paper que juga-
ven en l'educació dels fills anava a ser
molt controlat, perquè podien por-
tar al món “enemics de la nació”.
Aquestes deesses roges devien ser
purificades de forma exclusiva i con-
venient i a aquest efecte, es van utilit-
zar mètodes específics de repressió
com l'exhibició pública, per exemple
en camps de futbol replets de gent,
després d'haver patit el rapat del
cabell o la ingesta d'oli de ricí.

El règim franquista va inaugurar així
els anys quaranta aïllat però amb
supèrbia, començant un període
d'obscurantisme, repressió i aïlla-
ment en tots els àmbits de la vida.
Franco ens va vendre un país sense
aparents problemes i on les discor-
dances havien sigut superades.
L'orgullosa nació franquista, que es
presentava com a model de moralitat
i noblesa, se sostenia sobre la més
profunda corrupció. Repressió,
manipulació, imposició, estraperlo.
Però, com deia el titular del recent-
ment creat Ministeri d'Informació i
Turisme, Gabriel Arias Salgado: “El
que no apareix als periòdics, no exis-
teix”. Allò restant desapareixia, invio-
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lable, dins l'oblit universal. Termes
com oposició, crítica, enfrontament
social o qualsevol relacionat amb la
pèssima situació del país van eixir
dels mitjans de comunicació. “Les
veus de la discòrdia” van desaparèi-
xer, es van exiliar dins i fora del país.
Fam, opressió, incultura. Per a l'opo-
sició, sentir la ràdio era un suplici
diari. Era la mentida imposada, la
victòria militar sobre la veritat.
Milions de persones restaren en
silenci. Com la cultura.

Les majories pobres com jo comen-
çàrem llavors una nova lluita
paral·lela que ens va portar, a més de
rebel·lar-nos contra la nostra situació
d'explotació i repressió, a enfrontar-
nos contra el règim imposat i contra
el seu sistema polític, econòmic i
social. Aquesta lluita subsistirà en la
clandestinitat més ínfima però tot
seguia més enllà de la superestructu-
ra franquista. Sempre recordaré  dos
amics de la infantesa amb els quals
vaig desenvolupar la meua escassa
vida social. Allà a l'Ermita de San
Blas jugàvem a la “entera”, una mena
de joc popular en el qual uns darre-
re d'uns altres anàvem amuntegant-
nos amb la intenció de fer-nos caure.
Crec recordar que aquells dos xicots
es deien Gerardo Gómez, que poste-
riorment es va casar amb una cosina
meua, i Juan Polit, que va morir molt
jove de silicosis, una malaltia respira-
tòria molt comuna entre els miners,
produïda per la inhalació de pols de
sílice. Amb ells jugava al futbol espo-
ràdicament en el Front de Joventuts

de la Falange de Montánchez. Havies
de ser escolar per a jugar, per la qual
cosa nosaltres jugàvem més aviat poc.
La pilota era de tires de goma o
draps de cuir. També ens dedicàvem,
de camí a casa per la muntanya, a
espantar bous. Els provocàvem i eixí-
em corrent com a escopetes.
Tindríem vuit anys. En aquells dies ja
fumava tabac d'embolicar que com-
prava després de robar-li al meu pare
un poc dels dos reals que em donava
per a comprar. Fins i tot recorde que
vaig tenir una núvia que es deia
Anastasia i que era germana del meu
amic Gerardo. Li  vaig perdre el ras-
tre prompte perquè se’n va anar a
servir a cases de Madrid.

Prompte marxàrem cap a les mines,
donada l'escassetat de treball en el
poble. La gosadia en la recerca va fer
de la meua companyia un bé molt
preat, o això deien els meus com-
panys. Tots volien anar amb mi però
només podien un màxim de tres o
quatre. Es cobrava segons el que s'a-
conseguia. Se cercaven filons i pri-
mer brollava un material anomenat
pirita i a continuació emergia el
preat estany i el wolfram. No sé si
tenia sort o una forta intuïció perso-
nal però vaig trobar importants
filons que ens proporcionaren gran
quantitat de pessetes. En un dels pri-
mers talls traguérem una fortuna per
a aquella època. Mil pessetes!!! Érem
tres: Pachín, Baldomero i jo. Ho vaig
enviar tot a casa però em vaig com-
prar les meues primeres sabates.
Calia pagar la dinamita per a volar el
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material. Els agosarats joves inclús
dormien en la mina perquè no els
robaren els filons. El perill era palès.
A molts companys els vaig veure
morir. Aquells records han romàs en
mi, martellejant-me dia a dia fins
avui. Joves amb la cara desencaixada
per la fam, xiquets sense futur venuts
al sistema, homes amb pudor a fracàs
i sense vida possible per la qual llui-
tar cada matí. Vaig envellir anys en
uns mesos. La foscor de les mines em
turmenta encara avui en tancar els
ulls. Vaig petrificar el meu cor per a
poder traure des de les entranyes del
món a la intempèrie els cossos morts
dels meus companys.

D'allí ens traslladàrem a la pedrera
d’Almendralejo, d'on es treia pedra
per a les carreteres que, en aquells
dies, començaven a fer-se. Franco se
sentia el pare de tots els ciutadans de
la nació però, al mateix temps, no

tenia inconvenient a matar-nos de
fam. La història ha de posar en el seu
lloc a aquell desnonat de Paco Rana,
doncs així els coneixíem per la
innombrable quantitat de pantans
nous que construïa sense sentit. Ara
es diu a la premsa que cobrava al mes
unes vuit-centes mil peles. Mare de
Déu! Jo haguera necessitat deu vides
senceres per a guanyar això! En
aquella pedrera va ser on em vaig
acomiadar del meu germà i vaig
emprendre un viatge allunyat de la
meua família que em traslladà fins al
dia d'avui. Alfonso se’n va anar a
Lleó i jo a les mines del País Basc.
Exactament a les de Guipúscoa, a
Aldaia-Hernani. Unes temibles cons-
truccions humanes denominades
Santa Eulalia on totes les setmanes
apareixien els cossos inerts de joves
que veien truncades les seues vides.
Joves víctimes del seu temps. Joves
que morien per viure. 
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Sovint llegim a les etiquetes de pro-
ductes alimentaris o bé apareixen a la
premsa, en anuncis o programes espe-
cialitzats de gastronomia, el conjunt
de paraules: Denominació d’Origen,
de forma abreviada D.O. Però, què
signifiquen realment aquestes dues
paraules juntes? ¿Tot allò que es pro-
dueix en un territori determinat se li
pot atorgar el segell de D.O?
¿Quantes denominacions valencianes
hi ha? En el present article intenta-
rem aclarir totes aquestes qüestions,
amb un objectiu clar, donar a conèi-
xer la magnífica qualitat dels produc-
tes amb D.O., cultivats i elaborats a
casa nostra.

El concepte D.O. naix a França, amb
la denominació “Appellation
d'Origine Contrôlée” (AOC), per
regular la indicació geogràfica apli-
cada a un producte agrícola o ali-
mentari, la qualitat i les característi-
ques del qual es deuen fonamental-
ment i exclusiva al mitjà geogràfic on
es produeix, transforma i elabora. En
altres paraules, és una qualificació
que s'empra per a protegir legalment
certs aliments que es produeixen en
una zona determinada, contra pro-
ductors d'altres zones que volgueren

aprofitar el bon nom que han creat
els originals durant un llarg temps de
fabricació o cultiu. Aquells produc-
tors que s'acullen a la denominació
d'origen es comprometen a mante-
nir la qualitat més alta possible i a
mantenir també certs usos tradicio-
nals en la producció. Per exemple,
en el cas del vi, en certes zones s'exi-
geix utilitzar el raïm tradicional de la
zona i no cap altre.

Sol existir un organisme públic regu-
lador de la Denominació d'Origen,
que autoritza exhibir el distintiu als
productors de la zona que complei-
xen les regles. Aquests són els con-
sells reguladors.

L'avantatge fonamental de la deno-
minació d'origen és que garanteix al
consumidor un nivell de qualitat més
o menys constant i unes característi-
ques específiques. A canvi, els pro-
ductors obtenen una protecció legal
contra la producció o elaboració dels
seus productes en altres zones (enca-
ra que utilitzen els mateixos ingre-
dients i procediments) que els per-
met influir sobre el preu final d'a-
quests. També s'assenyala que aques-
ta figura fomenta l'organització del
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sector productiu i facilita l'accés de
productors a mercats nacionals i
internacionals.
Així, malgrat que sovint són produc-
tes més cars, hem de tenir en comp-
te que estem adquirint aliments
excepcionals, en molts casos produc-
tes elaborats amb mètodes tradicio-
nals i, sobretot, contribuïm a la
millora de la imatge dels productes
valencians, animant, de pas, altres
productors a crear noves D.O. Per tot
açò, us convidem a buscar el segell
Denominació d’Origen de productes
valencians, tot assegurant-vos que no
us penedireu. Les D.O. que trobem
al País Valencià són les següents: 

Oli d’oliva de la C.V

L'oli d'oliva verge i el verge extra
s'obtenen a partir de l'oliva mitjan-
çant procediments mecànics i sense
la intervenció de processos químics.
Es tracta de pur suc de fruites, sense
additius ni conservants. Podem tro-
bar-los durant tot l’any a supermer-
cats i botigues especialitzades.

Carxofa de Benicarló

Espectacular hortalissa elaborada a
la comarca del Baix Maestrat. Les
condicions climatològiques i de la
terra faciliten que es produesca una
carxofa excepcional, que compta
amb una Denominació d’Origen
Protegida de més de deu anys. És tan
important el cultiu d’aquesta verdu-
ra, que fins i tot es realitza una setma-
na de festa a Benicarló. És una horta-
lissa d’hivern.

Vi d’Alacant
La diversitat de climes i varietats a les
comarques alacantines fa possible la
D.O. Alacant, la qual presenta un
catàleg d'allò més assortit quant a
tipus de vins. Lluny de voler ser una
D.O. temàtica, amb una sola catego-
ria imposada pel màrqueting, són
vins creatius, diversos i variats, reflex
de l'esperit mediterrani que ens ha
acompanyat des de sempre als valen-
cians, en aquest cas, del sud. Quasi
cap vi d’aquesta D.O. passa desaper-
cebut. Hi ha un vi alacantí per a cada
tipus de consumidor, i açò és un
avantatge cultural que no podem
menysprear.

Arròs de València
L’arròs -quasi un símbol nacional- és
un dels productes més preuats. Les
varietats d'arròs emparades per
Arròs de València Denominació
d'Origen (Sènia i Bomba), ofereixen
una infinitat de combinacions en la
cuina tradicional valenciana, tot
complint a la perfecció el seu princi-
pal paper, conduir al paladar la com-
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pleta gamma de sabors que confor-
men la completa dieta mediterrània.

Begudes esperitoses
d’Alacant

Sota aquesta denominació trobem
l'Aperitiu Café d'Alcoi, el Cantueso
Alacantí, l’Herbero de la Serra de
Mariola i l’Anís Paloma de Monfort.
Totes aquestes begudes estan molt
arrelades a les zones on es produei-
xen, però no són molt conegudes
arreu del nostre país. Recomanem
qualsevol d’aquestes begudes esperi-
tosos després d’un bon menjar.

Xufa de València
La xufa de València es cultiva en
setze municipis de l'Horta de

València. A partir
d'aquest tubèr-
cul s'elabora
un altre dels
nostres sím-
bols gastronò-

mics més impor-
tants, l'orxata. Cal

destacar que a la cuina d’avantguar-
da valenciana s’està emprant la xufa
en noves propostes gastronòmiques. 

Kaki de la Ribera del

Xúquer
El caqui de la varietat roig brillant, la
cultivada a la nostra comarca, és un
dels millors del món. És l'únic que
compta amb la garantia del Consell
Regulador de la Denominació
d'Origen 'Kaki Ribera del Xúquer'.
Aquest Consell Regulador és l'enca-
rregat de supervisar la producció,
qualitat, sabor, aspecte i envasament
del caqui que arriba al consumidor.

Nispro de Callosa d’En
Sarrià

El Nispro de Callosa D`En Sarrià, el
nom científic del qual és Eriobotrya
japónica, és un arbre de la família de
les rosàcies, sempre verd i molt pro-
ductiu. L'origen remot del qual se
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situa a Xina o Japó. El Nispro és la
fruita de llavor que més prompte
madura. Podem gaudir-ne durant
l’estiu.

Torró de Xixona i Torró
d’Alacant

Dolç valencià elaborat amb ametla
conegut mundialment. Amb dues
Denominacions d’Origen pròpies.
L'origen del torró no està del tot clar,
la teoria més lloable és que siga d'ori-
gen àrab, com altres postres amb ame-
tles. Des de les comarques del Sud del
País Valencià, especialment de
Xixona i Alacant, es va popularitzar a
altres zones peninsulars, al sud de
França i, des d'Itàlia (on és conegut
com a torrone), a l'Amèrica Llatina.

Vi Utiel-Requena
En l'actualitat, la D.O. Utiel-Requena
compta amb 108 cellers registrats i el
vinyer censat supera les 39.000 hectà-
rees de vinya. El 80 % de les planta-
cions són de la varietat Bobal, una
espècie que és quasi exclusiva
d’Utiel-Requena i que ha passat a ser

altament valorada, tot convertint-se
en la varietat noble de la
Denominació d'Origen com a pro-
ducte diferenciat, genuí i revolucio-
nari per a l'elaboració de vins embo-
tellats de gamma alta. Aquesta varie-
tat trenca tant la uniformitat varietal
de l’Estat com la producció que exis-
teix en el mercat dels últims anys.

Raïm de la vall del Vinalopó 
El Raïm de taula embutxacat de la
vall del Vinalopó és una denomina-
ció d'origen atorgada al raïm de
taula produït en la comarca valencia-
na del Vinalopó mitjà, al sud del País
Valencià. El raïm s'embutxaca per a
protegir-lo de les agressions d'aus,
insectes, pesticides i de les inclemèn-
cies meteorològiques. Açò fa retar-
dar la maduració del raïm. Els muni-
cipis on es cultiva aquest raïm amb
D.O. són Aspe, Fondó dels Frares,
Fondó de les Neus, Monfort,
Novelda i La Romana, així com a la
localitat d'Agost, situada en la comar-
ca de l'Alacantí.
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