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L es dades són estes: 15.245.000€ de romanent negatiu de
tresoreria, 4 milions en factures sense consignació i un
deute de 9 milions d’euros als bancs. Estes xifres són
les que han provocat que es faça necessari i urgent

implantar un pla de sanejament per a les finances del nostre
Ajuntament.
En l’últim plenari, vam escoltar a qui ha sigut alcalde d’Altea durant 13 anys entonar el mea
culpa, com ja havia fet Andrés Ripoll, per la responsabilitat que li corresponia en esta situació.
En el BLOC també acceptem la nostra, que és haver donat suport a dos dels pressupostos de
l’anterior govern, però no més. De fet, si el PSOE va acabar treballant amb pressupostos
prorrogats, és perquè no comptava amb el suport del BLOC. Una volta més, el PP oblida,molt
intencionadament, que el seu soci, Cipal –els únics que no van assumir públicament la seua
part de culpa-, va ser qui governava a tots els efectes amb el PSOE.

Seria un error no reflexionar sobre les causes d’esta insostenible situació econòmica. A
partir de l'any 2001-i a pesar d'ingressos de vora 8 milions d'euros avançats per la
urbanització de l’Algar- el deute de l'Ajuntament es va disparar sense que ningú en
posara fre. Fins eixe moment, la cosa s'havia aguantat en un nivells tolerables però,
inexplicablement, quan l'Ajuntament d'Altea comença a ingressar més diners que mai
com a conseqüència directa del boom immobiliari, també comença a incrementar el seu
deute fins als nivells de què parlem hui.

D e fet, el romanent negatiu de tresoreria passa de 3 milions
d’euros en 2001 a 13’5 en 2007 i d’ací als 15 milions de 2011.

Com és possible ingressar més diners que mai i endeutar-se
d'eixa manera si no és fent les coses francament mal? És per eixa
mala gestió dels diners públics pel que ara necessitem un pla de
sanejament que ens ajude a pagar el que devem.

I els primers que han de cobrar són les xicotetes i mitjanes empreses i els autònoms, que han
suportat massa anys el pes del deute de l’Ajuntament. Per això, els regidors del BLOC vam
votar a favor de demanar un préstec de vora 900.000 euros a l’Institut de Crèdit Oficial que
ajude a pagar les factures pendents dels proveïdors.

A banda d’este préstec que, recordem, es demana perquè l’Ajuntament, quan ha tingut diners,
se’ls ha gastat injustificadament, el pla de sanejament aprovat pel govern PP-Cipal conté altres
accions que el BLOC considera que responen més a l’arbitrarietat que no a una reflexió en
clau de futur. De fet, el pla de sanejament es limita a fer càlculs numèrics per quadrar les
necessitat de finançament de l'Ajuntament però no existeix un estudi de com afectaran les
retallades als serveis públics.

En primer lloc, preveu la pujada de taxes del Conservatori i de les escoles esportives al mateix
temps que n’introdueix de noves com la del clavegueram. Ara bé, per prudència -segons el
regidor d'Hisenda- no es contemplen els ingressos per explotar les instal·lacions de propietat
municipal. Per al BLOC, això només demostra la falta d'interés de PP i Cipal per buscar vies
alternatives de finançament que fugen de carregar la ciutadania. Això sí, plantegen ingressar
una milionada per venda de patrimoni municipal en unes condicions que, fins i tot en un futur
pròxim, seran ciència ficció. Això si que és imprudent.

Per últim, PP i Cipal despediran 16 treballadors com a única opció possible per aprimar el
capítol de personal. Els responsables del govern, fent gala d’una demagògia extrema, van
explicar que era una mesura imprescindible per a reflotar l’economia alteana.

Per contra, el BLOC ha demanat reiteradament que s'estudien les productivitats de
manera individualitzada, com també ha recomanat l'interventor de l'Ajuntament en
diversos informes. Amb eixa mesura s'estalviarien vora 430.000 euros, el mateix que
tirant a 16 persones al carrer. Però, el que és més preocupant és que no existeixen informes
dels tècnics i dels regidors responsables de cada àrea on expliquen per què sobren eixos llocs
de treball i no altres.

C al reorganitzar els treballadors d'este Ajuntament de manera
que el seu treball siga més efectiu i repercutisca en els

ingressos de l'Ajuntament i, després d'això, si els responsables
de cada àrea consideren que sobra gent, nosaltres serem els
primers en escoltar els seus arguments. Per al BLOC, hauria sigut
més objectiu treballar esta proposta a partir d’un organigrama que
contemple què fa cadascú. Eixa seria l’única manera raonable i
efectiva de reorganitzar la plantilla, però PP i Cipal no han fet eixe
treball i han suprimit llocs de treball d’una forma totalment
arbitrària.
Pel que fa al pressupost per a 2012, el govern PP-Cipal argumenta que  s'adapta a la realitat.
Això, en el dia a dia, es tradueix, per exemple, en què continuarem tenint les platges en unes
condicions pèssimes quan el que hauríem de fer és invertir en elles tots els nostres esforços
per atraure el turisme que necessitem per a reactivar la nostra economia. D’altra banda, els
usuaris del CEAM ja estan patint les pujades de preu en alguns dels serveis (tallers,
fisioteràpia, etc.) com a conseqüència de la retallada de pressupost que PP i Cipal han
practicat en l’Àrea Sociosanitària.

Per tot això, els regidors del BLOC van voler escenificar amb la seua abstenció en el pla de
sanejament i el seu vot en contra als pressupostos en primer lloc que sí que és necessari que
l’Ajuntament d’Altea tinga un pla de sanejament que li permeta pagar el que deu i arribar a
l’equilibri pressupostari i, en segon lloc, el seu profund malestar perquè l’equip de govern ha
treballat al marge del consens i sense informes tècnics que corroboren les mesures que conté
el pla.
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COMPROMIS-EQUO LA NOSTRA VEU A MADRID

L a Coalició Compromís-Equo ,de la qual forma
part el BLOC, va presentar 25.000 avals
davant les juntes electorals valencianes, set

voltes més del que marcava la llei electoral pactada
per PP i PSOE per poder participar en les eleccions
Generals.

Això ja evidenciava les ganes de trencar amb el bipartidisme i
depositar la confiança en un projecte que posa la ciutadania
en el centre de totes les seues propostes.

Perquè és impossible no contagiar-se de la manera honesta i
compromesa de fer política que tenen els nostres
representatns a les Corts Valencianes, Enric Morera, Mònica
Oltra, Josep Maria Pañella, Mireia Mollà, Fran Ferri i Juan
Ponce.

Per això el BLOC d’Altea ha col·laborat, amb la mateixa
il·lusió que la resta de col·lectius que integren la Coalició
Compromís arreu del País Valencià,  perquè tinguem
representació al Parlament espanyol.

Comptar amb una veu valenciana a Madrid, una veu que
defense els interessos dels valencians i valencianes i que no
estiga supeditada als interessos estatals del seu partit, tindre
un diputat valencianista que pose veu, als nostres projectes,
a les nostres aspiracions de futur i al nostre fet diferenciador.
és una fita històrica.

I com va dir el nostre candidat, Joan Baldoví, “anem a situar
l’arc de Sant Martí que representa Compromís en el Congrés.
Anem a ser el taronja del valencianisme, el roig de l’esquerra
moderna, el verd de l’ecologisme, el rosa de la diversitat
sexual, el morat de les dones i el groc dels antinuclears.
Nosaltres anem a representar a les persones de la nostra
terra perquè per a nosaltres allò més important són les
persones, aquelles que necessiten polítics honrats que els
defensen”.

A ltea la Vella és sempre, de cara a les eleccions, el tros de pastís que
tots desitgen mossegar primer. En les passades eleccions una persona

em va dir: “qui guanya en Altea la Vella, guanya les eleccions”.

Quanta raó, ho vaig poder comprovar de primera mà. Mai havia viscut en primera persona tot
l’entramat que comporta el dia de les votacions però vaig pensar: sí que és important Altea la
Vella per al desplegament que s’ha fet. Ara, una vegada menjat el pastís, ha tornat a passar
el de sempre, res de res.

Ja han passat més de 100 dies, el termini de cortesia per
valorar les accions dels nous governs, però a Altea la Vella tot
continua igual. No hem anat a pitjor, però a millor tampoc i,
posats a demanar, jo vull que tot vaja a millor.

Sé que estem en una època de crisi i que ens està afectant a
tots -o a quasi tots-, que afecta també a les Administracions
Públiques, com és el cas del nostre Ajuntament, però crec que
es podrien fer moltes més coses per Altea la Vella. No
m’agradaria que aquest escrit quedara com una crítica, sinó
com un toc d’atenció a la gent que democràticament va ser
elegida per ser els encarregats de treballar per al nostre poble,
pel benefici del nostre poble i, en definitiva, per fer millor la
vida a la gent que viu en ell.

Fent una ullada enrere, recorde moltes de les propostes per a Altea la Vella. On s’han quedat
eixes propostes??

E ls pressuposts per a l’any que ve ja estan aprovats a hores
d’ara i, si no recorde malament, ens van prometre que

podríem realitzar propostes per a decidir sobre el Pressupost
Municipal i les inversions prioritàries per a Altea la Vella. En
promeses s’han quedat.
Ens van dir que ens informarien amb caràcter previ sobre totes les actuacions que es feren.
Jo no em conforme amb veure’ls un dia reunits al Centre Cultural d’Altea la Vella i escoltar
que s’han reunit per a començar a treballar sobre les propostes que tenen pensades per a
nosaltres: eixes propostes ja ens les van presentar en època de campanya, ara toca posar-se
a treballar.

On està la policia que pensaven destinar a Altea la Vella? On estan representades totes les

associacions dins d’eixe Consell Territorial que ens van prometre? On està el Centre
d’Informació Juvenil per als nostres joves? En promeses s’han quedat.

Sé que hi ha coses que portaran el seu temps, que potser siga impossible realitzar-les, però
també n’hi ha d’altres que ja podrien estar fetes. Les instal·lacions esportives continuen estant
desateses però, a favor he de dir que s’ha posat una persona responsable d’obrir i tancar.
Perfecte, ara tenim un horari d’apertura però calen moltes coses més, és una llàstima que
aquestes instal·lacions estiguen tan desaprofitades. El nostre Centre de Salut continua igual

que estava, amb el mateix caos de sempre … Sabem de les
retallades en sanitat, però cal ampliar ja l’horari mèdic i posar
un ATS a temps complet.

Ara bé, de totes les propostes que ens van presentar, les més
sorprenents les he trobat en l’apartat de cultura:
“fortaleceremos los vínculos entre el Conservatorio y las
Sociedades musicales de nuestro pueblo (…) para potenciar la
colaboración mutua en beneficio de ambas instituciones y
entidades”. De vegades, és bo refrescar la memòria. Si no
arriba a ser per l’empeny dels pares i mares dels alumnes del
conservatori, a hores d’ara tindríem el Grau Elemental fora i,
amb el temps, el Conservatori tancat. Ara bé, en aquest cas,
l’Ajuntament ha sabut tirar enrere i escoltar la veu del poble.
Però, com a membre de la Societat Recreativa Musical d’Altea

la Vella, he de dir que ens vam sentir decebuts, perquè ens vam enterar tard, molt tard,
massa tard del que es pretenia fer.

No demane que Altea la Vella siga més, demane el mateix que té Altea i que ens correspon,
igual que els correspon als veïns de l’Olla i als veïns de totes i cadascuna de les nostres
partides. Demane la mateixa consideració, demane el mateix tracte, demane la mateixa
importància.

P er què en l’extensió administrativa no es poden realitzar tots els tràmits
sense haver de desplaçar-se a Altea? Per què no tenim un apartat a la

web de l’Ajuntament d’Altea on poder consultar allò que siga del nostre
interés? Aquestes mesures no impliquen una inversió de diners, impliquen
treball.

Tant de bo el mes que ve haguera de fer un escrit per rectificar questes paraules, perquè això
significaria que estic equivocada i que s’han fet moltes coses per Altea la Vella … Tant de bo.

MARI LAVIÓS

ALTEA LA VELLA: UN BÉ D’INTERÉS ELECTORAL

GRAN ÈXIT DE LA II FESTA ESTELLÉS

E l 9 de setembre, el BLOC de la Marina Baixa va celebrar a Altea la II Festa Estellés. Esta és
una iniciativa que pretén convertir Estellés en un símbol cultural que servisca de pretext per

a reivindicar la nostra llengua i la nostra cultura.
És el segon any que, al voltant del 4 de setembre -data de
naixement del poeta de la quotidianitat-, col·lectius i
associacions d'arreu del País Valencià- organitzen esta festa per
retre-li homenatge.

Al Passatge Llaurador, on s'ubica la seu del col·lectiu alteà, s'hi
van aplegar 250 persones que van omplir el carrer. A les 21h va
començar el sopar i, posteriorment, es van llegir diversos
poemes de l'autor de Burjassot. La nit va continuar amb un
concert del grup Pas de Quatre per acabar amb animades
xarrades al voltant de les taules.

Mònica Oltra, diputada autonómica de Compromís, en un acte de
campanya a Alacant on va participar el Col·lectiu del BLOC d’Altea.

La candidata de Compromís-Equo al Congrés per Alacant, Aitana Mas, el
regidor de Bloc-Compromís per Altea, Jaume Llinares. I el candidat al
Senat, Ignasi Bellido.

Des del BLOC vos animem a visitar la web de L’Expressió d’Altea , un espai digital en valencià per informar-vos sobre
notícies, política local i temes d’interés del País Valencià en general.

http://lexpressio.blogspot.com/
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E l Síndic del Grup Parlamentari Compromís
(BLOC-Iniciativa-Verds), Enric Morera, va

presentar el passat 18 d’octubre, a petició del
BLOC d’Altea, una proposició a les Corts
Valencianes perquè el riu Algar siga declarat Parc
Natural.

Els regidors del BLOC d’Altea, van aprofitar la reunió que van
mantindre en agost amb el Secretari General del BLOC per
exposar-li la importància de dotar el riu Algar d’una figura de
protecció com la de Parc Natural, que allunye per sempre
d’este paratge d’immens valor ecològic qualsevol intent
d’agressió urbanística.

Al mateix temps, li van manifestar la seua preocupació per la
resposta negativa de la Conselleria d’Infraestructures,
Territori i Medi Ambient a la petició unànime que va fer
l’Ajuntament d’Altea per iniciar els tràmits de protecció.

Davant d’això,i sabedor del treball que el BLOC d’Altea ha fet
al llarg dels anys per preservar la integritat del riu Algar,
Morera va presentar el dia 18 d’octubre una proposició no de
llei perquè el Consell inste a la Conselleria de Territori a declarar-lo Parc Natural i a incloure en els pròxims

pressupostos les partides pressupostàries necessàries per
fer-ho.

Ara ens queda esperar la resposta de la resta de
grups de les Corts Valencianes –PP, PSOE i
Esquerra Unida- davant d’esta petició. El govern
municipal PP-Cipal hauria de ser capaç d’aprofitar
la bona sintonia amb el govern autonòmic i el grup
parlamentari popular a les Corts per aconseguir
una resposta favorable a la declaració de parc
natural del nostre riu. Si la proposta de Compromís
no ix endavant pel vot contrari del PP, els seus
representants en Altea i aquells que els ajuden a
governar hauran de donar explicacions.

D’altra banda, també és preocupant l’actitud que ha pres el
grup municipal de Cipal en esta qüestió. El regidor de Medi
Ambient, va insinuar en l’últim Consell Local de Medi Ambient
que la protecció de l’Algar com a Parc Natural seria molt
complicada. Curiosament, abans de formar part del govern
mantenien una postura molt més ferma. De fet, en juny de
2010, Cipal no va acceptar la idea del BLOC d’iniciar els
tràmits per declarar el riu Paratge Natural Municipal de
manera que l’expedient per fer-lo parc natural anara paral·lel i
així d’entrada  ens assegurarem , almenys, la mínima
protecció.

Per la seua part, el BLOC d’Altea continuarà emprenent,
d’una manera coherent, totes les accions que –com ara esta-
estan al seu abast per protegir el riu Algar.

“Estas vallas no aportan nada bueno al municipio, ni ingresos porque no han
solicitado las licencias preceptivas y además degradan el paisaje”
Paraules textuals (18-10-11) de la mateixa regidora que envia esta carta
i que pega cartells en llocs on la normativa electoral no ho permet: Per
començar, caldria predicar amb l’exemple i fer servir l’Ordenança de
Publicitat que ja té en vigor el nostre municipi.

La primera és una decisió injusta, perquè no distingir entre
els recursos que cada club destina a l'esport base (y, per
tant, torna a la societat produint formació) i els que destina a
altres activitats. Tema que, per cert, enllaça amb el dels
criteris que s'han utilitzat fins ara per a repartir el pastís entre
els clubs.

La segona, que se'ns presenta com l'única eixida per a la
supervivència de les escoles esportives municipals, és, com
a poc, discutible. Que no hi ha un euro és la cançó que
escoltem cada vegada que hi ha un canvi de partit en el
govern després d'unes eleccions. La situació econòmica
actual fa que la cançó sone encara amb més força. Al final, el
ciutadà va donant-se compte que sempre queda alguna cosa
per a segons quines coses: hi ha prioritats. La qüestió que
ens ocupa és esbrinar en quin lloc de la llista de prioritats de
l'actual equip de govern està l’esport de base. Hauríem de

saber quina part dels 255.000,00 Euros que, segons el
regidor, li costen les activitats esportives a l'Ajuntament
s’emporten en realitat les escoles municipals i les categories
inferiors dels clubs. Però centrant-nos en esta segona
decisió, es important que es tinga clar que no es pot
implantar esta mesura sense valorar totes les seues
conseqüències.

En primer lloc, la mesura suposarà un descens important en
el nombre de xiquets que acudiran a les escoles municipals,
quan l'objectiu natural, la raó més clara per la qual invertim
diners en esport, hauria de ser tot el contrari: promocionar el
seu ús i que cada vegada més joves trien l’esport per omplir
el seu temps d’oci.

La segona consideració és de tipus més tècnic i té a vore
amb la promoció del multi esport. Perquè el multiesport, és a
dir, la conveniència d'iniciar-se i practicar diversos esports
simultàniament en les edats crítiques de formació, és un pas
ineludible en l’evolució de les escoles municipals. És un pas
que hauria d'haver-se donat fa molt de temps, perquè
proporciona als joves esportistes un bagatge motriu,
expressiu i creatiu molt beneficiós. I no tan sols per a la
pràctica esportiva, ja estiga encaminada a l'oci o a la
competició, sinó també per a la seua vida diària.

D es d'un punt de vista exclusivament tècnic, el
multiesport hauria de ser un objectiu a

aconseguir per aquells que tenen la responsabilitat
d'organitzar les escoles municipals. Evidentment,
la taxa per l'ús de les instal·lacions no pot
penalitzar allò que és desitjable obtindre.

I això és precisament el que ha fet, per molt que s'hagen
establit reduccions per practicar un segon o tercer esport dins
del context de les escoles esportives. Esperarem a vore com
evoluciona tot este panorama.

I ja que hem encetat el tema de les prioritats, es inevitable,
per significatiu,  fer referència al tractament donat a la fira
ecològica, que ens ha costat el mateix que l’any passat,
18.000 euros. És evident que a l'equip de govern li pareix
més important la fira ecològica que la formació esportiva, i
per això manté l'assignació d'una mentre retalla l'altra. Potser
Ecoaltea ens aporta un reconeixement en forma de premis i
possibilita certa rellevància mediàtica ocasional en les
pàgines d'algun periòdic de tirada nacional. Pot ser també
ens farà a tots millors persones, més conscienciades amb el
medi ambient. Mentre tant, les aspiracions dels clubs
d'obtindre majors recursos per a disposar d'entrenadors amb
una major formació a qui confiar als joves esportistes perquè
progressen de manera òptima en la direcció correcta hauran
d'esperar a una altra ocasió. Qüestió de prioritats.

PREDIQUEM AMB L’EXEMPLE

E l Grup Municipal del BLOC, fidel al seu
compromís de fer una oposició constructiva,

va presentar el passat dia 4 d’octubre una proposta
a l’equip de govern PP-Cipal amb la finalitat d’obrir
noves vies de finançament. La idea és que
l'Ajuntament optimitze els recursos amb què
compta en matèria d'esports i que es plantegen
polítiques encaminades a afavorir el sector hoteler
alteà.

El fet és que Altea i Altea la Vella compten amb diverses
instal·lacions esportives de propietat municipal: dos pavellons
dos camps de futbol, un de futbol 7 i piscina coberta. Ara per
ara, estes instal·lacions només s’utilitzen en horari de
vesprada i, per tant, estan,  infrautilitzades.

Per al BLOC, la correcta gestió, com a
alternativa de finançament, de les
instal·lacions municipals –culturals,
socials, esportives- hauria de ser sempre
una prioritat per a les administracions
públiques, més encara en estos moments
en què cal optimitzar al màxim tots els
recursos disponibles per afrontar la difícil
situació econòmica en què es troben les
arques municipals.
L’Ajuntament d’Altea no té una ordenança que regule l’ús de
les infraestructures esportives. Cap dels partits que l’han
governat -PP, PSOE i Cipal-, han considerat prioritària la
gestió eficaç els béns municipals com a font de finançament.
Fins el moment, s’ha aconseguit signar –de manera molt
puntual- algun conveni de col·laboració amb entitats
esportives de fora d’Altea. Però això és totalment insuficient i
anecdòtic i ha provocat la pèrdua d’uns ingressos potencials
en concepte de lloguer de les instal·lacions dependents de
l’Àrea d’Esports.

Els regidors del BLOC pensem que la redacció d’una
ordenança en este sentit i la publicitat de les nostres
instal·lacions arreu d’Europa, obriria una font d’ingressos
nova i sense costos addicionals, ni per al nostre Ajuntament
ni per als ciutadans i ciutadanes d’Altea. PP com PSOE
hagen deixat passar els anys obviant esta font de
finançament.

Per això, el BLOC va una mica més enllà de regular
el lloguer d'instal·lacions i proposa que es coordine
amb el sector hoteler alteà una oferta de turisme

esportiu o d’estades esportives. La Regidoria
d’Esports i la de Turisme haurien d'encetar una
campanya de contactes amb entitats esportives
d’arreu d’Europa que podrien estar interessades en
esta oferta.
Davant la crisi econòmica, considerem una irresponsabilitat
que l’equip de govern PP-Cipal es dedique en exclusiva a
retallar indiscriminadament el pressupost municipal en lloc
d’esforçar-se en buscar alternatives viables de finançament.
De fet, és incomoprensible que no hagen contemplat estos
ingressos potencials en el pressupost que PP i Cipal van
aprovar per al 2012.

Per al BLOC, iniciatives com estes, són les necessàries per a
fomentar l'ocupació en el nostre poble i per ajudar a millorar
la complicada situació econòmica de l'Ajuntament d'Altea.

EL BLOC TORNA A PARLAR DE L’ALGAR A LES CORTS

L’ESPORT A ALTEA: UNAL’ESPORT A ALTEA: UNAL’ESPORT A ALTEA: UNA QÜESTIÓQÜESTIÓQÜESTIÓ DE PRIORITATSDE PRIORITATSDE PRIORITATS

TELÈFONS D’INTERÉS

Ajuntament 96 584 13 00

Ambulància DYA 96 688 41 12

Ambulatori 96 688 00 25

Bombers 082

CEAM 96 688 00 46

Creu Roja 96 584 31 83

Guàrdia Civil 96 584 05 25

Hospital Comarcal 96 589 43 62

Palau Altea 96 688 19 24

Taxis Altea 96 681 00 10

Policia Municipal 96 584 55 11

Residència Boqueres 96 688 17 91

Ràdio Altea 96 584 57 06
Jutjat de Pau 96 584 15 48

PROPOSTA DE FINANÇAMENT D’ESPAIS ESPORTIUSPROPOSTA DE FINANÇAMENT D’ESPAIS ESPORTIUSPROPOSTA DE FINANÇAMENT D’ESPAIS ESPORTIUS
Les dues primeres decisions de l'equip de govern que afecten l'activitat esportiva municipal han sigut:

primera, retallar indiscriminadament el 30% de l'assignació a tots els clubs; segona, crear una nova
taxa que grave l'activitat esportiva dels usuaris de les instal·lacions. Entre ells, els nostres fills.

FARMÀCIES DE GUÀRDIA

NOVEMBRE I DESEMBRE 2011

GUILLEM  96 584 1585
C\ La Sèquia 17

Novembre
1,9,12,13

18,25

Desembre
5,13,21,29

LERMA  96 584 0619
C\Pont de Moncau 1 7,15,23 1,8,10,11

19,25,27

CAP NEGRET 96 688 1450
Ptda Cap Negret 18 (N332)

3,11,21,26
27,29 7,15,23,31

SOLER  96 584 1489
Plaça Ajuntament 22 4,14,22,30 3,4,9,16

PASSEIG  96 584 1692
Passeig Sant Pere, 36

5,6,8,16
24

2,12,17,18
20,24,26

FORNET  96 584 1183
C/ Beniardà, 2

2,10,17,19
20,28

6,14,22,28
30

Altea la Vella 96 584 8057
Ctra. Callosa, local 2

Matins de dilluns
a dissabte

Whatever happened to Esperanto?
You can still find it on the web with translation services, free
lessons and book reviews (try reading 'Eble Lunlunas').  It was
destined to unite the world without resorting to irregular verbs,
which  sounds like a great idea to anyone who's ever tried to
learn a foreign language, but doesn't seem to have caught on
despite its endorsement by the CNT which organised an
Esperanto conference in Alicante last year.

Perhaps an artificial language without history or culture will
always sound hollow without the grubby stuffing of life, ridden
as it is with irritating  irregularities.

There is, after all, far more to a language than its
grammar.
Instead, it's the English language  enjoying the most success
as the global community's  lingua franca. Although there are
roughly the same number of native English and Spanish
speakers (375million), when we include second and foreign
language speakers, Spanish reaches about 500million,

whereas English makes a staggering leap to 1.5billion.
There's nothing hollow about English.  Any ancient language
comes with a lot of baggage. Although it's a difficult language
to learn, and English idiomatic expressions are often culture-
bound, it is, nevertheless, being bandied about the world over.
It's become a marketable product in great demand in both the
public and private sector.

Hurrah! Everyone's going to speak my language!
It is, most probably, an irreversible process. But why the rush?

The English standard  has been raised so high in Spanish
state schools, that (with limited resources and staff cuts), they
are finding it difficult to rationalise the headlong dash to learn
English. Meanwhile, the private schools in Spain invariably
employ marketing strategies which present English language
acquisition as a key statement.  Consequently, complex
grammatical notions are forcefed to bemused children in the
race to a prestigious post.

English is enjoying success of plague proportions.
If we stop to consider language as an evolutionary process in
constant flux, then we might draw a parallel between English
and the tiger mussel currently challenging the local species in
Spain's rivers with a voracity that can only make you think of
England's colonial history. If indigenous species are protected
by law from invasive predators, then why not languages?

The convenience of sharing a language is indisputable.

Global marketing strategies are at stake and I need to be able
to order a beer wherever I go.  Until you stumble on a word
like ' clover', which the English like to lie in and think of
Ireland, whilst its Valencian equivalent 'agret'  throws a vast
yellow carpet  over the  orchards and is chewed as a digestive
aid. There is a lack of communication. They are not the same
word and cannot be translated.  Experience gives a very

different perspective. If you doubt that there are complex
differences between languages, then try translating a poem.
Nuance is everything. Words are steeped in the thick broth (or
Bisto) of their heritage. A language represents our personal
relationship with our environment, culture, and history. It's our
identity and our cultural flagship.

Diversity of perception is worth preserving.
Lluis Llach and Raimon, paella, Bernia, Puig and Aitana, el riu
Algar, la olla, el xaloc blowing from the sea, la dolçaina and its
dances, literature from Enric Valor, Mercé Rodoreda, are all
intrinsically Valencian and best served in the Valencian
language, despite the English gravy train whistling impatiently
on the platform.

Convenience isn't everything.
If you take the trouble to learn a few common courtesies in
Valencian, you will soon become engaged in the history,
tradition and culture of where you have chosen to live in all its
beauty.

Jo sòc anglesa però estic vivint al País Valencià.

SUSAN MCGHIE

TONGUE-TIED

CAMP DE FUTBOL D’ALTEA LA VELLA


