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La Violència de Gènere, 
una xacra del s XXi

L’aPunt

Joan Vea és economista i militant de les JERPV

Que al País Valencià estem patint una forta 
crisi econòmica no és cap novetat. De fet, el 
tema de la crisi ha estat, junt amb els casos de 
corrupció, el tema central de la política a l’Estat 
espanyol durant els últims dos anys. Els dos grans 
partits espanyols han utilitzat la crisi per atacar 
el contrari; el PP per responsabilitzar el PSOE 
d’haver-la causat i el PSOE per dir que el PP no 
aporta solucions perquè vol que la crisi s’agreuge i 
guanyar les següents eleccions, però no han donat 
cap explicació del perquè de la crisi.
La crisi que patim al País Valencià és la crisi de 
l’economia de la rajola que el PP va posar en 
marxa a tot l’Estat espanyol quan va accedir al 
govern i que el PSOE va mantenir quan va tornar 
a governar. L’economia espanyola abans de la crisi 
depenia més del sector de la construcció que la 
mitjana europea. Mentre que a Espanya el sector 
de la construcció suposa el 12% del PIB i el 13,3% 
dels treballadors, la mitjana de la Unió Europea és 
d’un sector de la construcció que suposa el 6,4% 
del PIB i el 8,2% dels treballadors. Al País Valencià 
la dependència del sector de la construcció era 
major, ja que aquest sector era el 12,4% del PIB i 
el 14,5% dels treballadors. A aquesta dependència 
del sector de la construcció se li ha de sumar, en 
el cas del País Valencià, una agricultura cada cop 
més abandonada, una industria que es basa en 
salaris baixos per poder competir via preus que 
començava a sentir la pressió de les economies 
del Sud-est asiàtic i un sector serveis enfocat al 
turisme de sol i platja
Quan començà la crisi financera internacional i va 
fer esclatar la bombolla de la vivenda, l’activitat en 
la construcció es va parar de colp i va arrossegar 
tota l’economia. Després de dos anys de crisi, 
l’economia espanyola presenta una taxa d’atur 
del 20%, és a dir, una de cada cinc persones que 
volen treballar no troben un lloc de treball. Al País 
Valencià, com l’economia era més dependent de la 

El País Valencià: entre l’espoli i la crisi
La crisi econòMica i L’esPoLi FiscaL

construcció, les conseqüències són més dures i la 
taxa d’atur arriba al 24%.
A més a més d’aquesta crisi, els valencians també 
patim l’espoli fiscal a què ens ha sotmès el govern 
central des de fa anys, amb governs de tots els 
colors. El País Valencià presenta dèficit fiscal, és 
a dir, que paga en impostos al govern central més 
del que aquest li retorna en forma d’inversions. 
Aquest dèficit fiscal és, per a l’any 2005 (l’únic 
per al qual disposem de dades oficials), de 5.600 
milions d’euros que se’n van del País Valencià i 
no tornen. L’espoli fiscal es produeix quan el País 
Valencià té un PIB per càpita inferior a l’espanyol 
(20.259€ per valencià i 22.886€ per espanyol), la 
qual cosa vol dir que, a pesar de ser més pobres 
que la mitjana no rebem la “solidaritat” dels més 
rics, sinó que ens obliguen a ser solidaris amb la 
resta, incloent els que són més rics que nosaltres.

Aquest espoli fa que la Generalitat Valenciana 
no puga comptar amb una bona quantitat de 
recursos per fer front a la crisi, per articular una 
política industrial que aposte pels sectors que 
generen ocupació de qualitat, per implementar 
una política agrícola que pose en valor el camp 
valencià i que la gent que el treballa puga viure 
dignament o per dissenyar una política social que 
protegisca els més desafavorits per l’impacte de la 
crisi. El País Basc i Navarra, amb un bon sistema 
de finançament, tenen una taxa d’atur del 10,4% i 
del 11%, respectivament.
És clar que no tot és culpa de l’espoli fiscal: el 
PP ha tingut 15 anys per posar en marxa alguna 
política d’aquest tipus, però no ho ha fet. El PP ens 
ha endeutat a tots els valencians, però els únics 
que se n’han beneficiat han sigut els seus amiguets 
amb l’organització dels grans esdeveniments que 
distrauen la situació d’una economia en caiguda 
lliure.

La crisi que patim al País Valencià 
és la crisi de l’economia de la rajola 
que el PP va posar en marxa a tot 
l’Estat espanyol quan va accedir al 
govern i que el PSOE va mantenir 
quan va tornar a governar

imma cunyat
Secretaria de la Dona 
d’ERPV

Quan mirem cap enrere, les dones observem els 
avanços que hem aconseguit. Durant dècades 
hem lluitat per aconseguir els drets que com 
a ciutadanes tenim. Però malgrat els avanços, 
queden moltes qüestions que cal reivindicar i 
donar solucions.
La violència masclista, basada en el sistema 
patriarcal, desenvolupa unes relacions socials 
desiguals entre les dones i els homes. Molts 
dels casos de violència masclista no apareixen 
a les estadístiques ni tenen ressò als mitjans de 
comunicació. De fet, aquelles dones que pateixen 
agressions psicològiques de les seues parelles o 
ex-parelles, són silenciades en la majoria de ca-
sos. Sols són notícia quan l’agressió acaba amb 
una dona morta. De protocols i de l’ajuda integral 
que necessiten les dones agredides, depèn de 
l’administració territorial. De fet, al País Valencià 
estem a la cua de la resta de territoris de l’estat 
espanyol. No és prioritat del PP acabar amb les 
desigualtats per raó de gènere ni eradicar la 
violència de gènere en qualsevol de les seues 
formes, física, psicològica, econòmica, sexual... 
En realitat, no recordem cap campanya de 
conscienciació de la societat valenciana envers 
aquest greu problema.
Des d’Esquerra demanem la reforma de la Llei 
Integral del 2004, donat que no ha suposat la 
solució al conflicte ni ha dissuadit els maltrac-
tadors. A més a més, recolzem la iniciativa de la 
Unió Europea, la Euro Ordre, per la creació d’un 
programa marc pel qual, s’atorga la mateixa pro-
tecció, ordres d’allunyament i altres mesures, a 
les víctimes de violència de gènere quan aques-
tes es desplacen a altres països de la UE. 
Entenem que l’explotació sexual, en qualsevol 
forma i circumstància, és una de les formes més 
greus de violència de gènere i per tant, vulnera 
els drets més fonamentals de les persones. Tan-
mateix, amb mesures prohibicionistes del treball 
sexual, podrien agreujar la situació d’aquelles 
que practiquen la prostitució voluntària. Aquest 
mes de setembre, el Congrés del Diputats ha 
aprovat, previ informe del Consejo de Estado, 
una iniciativa en què insta al Govern espanyol a 
eliminar els anuncis de prostitució en la prem-
sa diària. Joan Tardà ha plantejat eliminar la 
publicitat institucional en aquella premsa que no 
retire els anuncis.
El proper 25 de novembre se celebra el Dia In-
ternacional contra la violència envers les dones. 
Des d’Esquerra treballem i ens unim a tantes 
dones del món per eradicar
 la violència masclista. La 
societat valenciana ha 
d’estar al costat de les víc-
times d’arreu dels Països 
Catalans i aconseguir 
trencar el seu silenci.
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L’11 de setembre, durant la mani-
festació, vaig tindre l’oportunitat de 
conversar amb Jon Abril, d’Aralar. 
Aprofitàrem la marxa per anar co-
mentant com van les coses per ací i 
per allà. En preguntar-li per allà em va 
contestar: “enrocada anda la cosa”. La 
situació política d’Euskal Herria deri-
vada de les estratègies frontistes (front 
nacional basc, per un costat; i front  
nacional espanyol per l’altre) havien 
portat el País a una situació “d’empat 
etern” en el qual s’han conformat dos 
blocs antagònics, irreconciliables i 
impermeables, que generaven una 
problemàtica de molt difícil solució. 
Admirava -crec que sincerament- com 
a Catalunya, Esquerra havia allunyant 
eixe escenari, facilitant la transversa-
litat de l’independentisme, i conse-
qüentment, obrint la possibilitat que la 
idea de Catalunya-Estat europeu anara 
guanyant partidaris arreu i indepen-
dentment del seu origen o condició 
social; evitant d’aquesta manera -si més 
no, de moment- una fractura social de 
nefastes conseqüències. No em vaig 
poder estar de comentar-li que, això 
de fer Montilla president també tenia 
preu, però que no obstant, preferíem 
pagar penyora com a partit que com a 
País. Entre moltes altres coses perquè 
sabem per pròpia experiència de les 
conseqüències de tindre una societat 
trencada, trinxada com la que tenim 
al País Valencià, on a sobre i a més a 
més, no hi ha un “empat etern”, sinó 
l’hegemonia d’un dels fronts en conflic-
te.
 L’hegemonia de l’espanyolisme acon-
seguida pel PP al País Valencià -amb 
la impassible connivència de l’esquerra 
espanyolista- ha suposat una fractura 
social profunda i ha dividit la societat 
valenciana entre aquella que viu al i 

Per un País Valencià sense màfia
La corruPciÓ aL PaÍs VaLenciÀ

aGustÍ cerDÀ és president d’Esquerra 
Republicana del País Valencià

del “món oficial”, i aquella altra part de 
la societat que viu expulsada -i sovint 
enfrontada- a l’oficialitat. Aquesta 
ruptura de la convivència no només li 
ha restat possibilitats al desenvolupa-
ment econòmic i social als valencians, 
sinó que, a més, ha desdotat la societat 
valenciana dels anticossos necessaris 
que tota societat civilitzada té davant 
dels abusos del poder;  propiciant 
d’aquesta manera que la màfia campa-
ra per les terres valencianes com qui 
va per sa casa. Les conseqüències són 
les que són: un govern que no gover-
na, un país on la llei només s’aplica a 
l’enemic (a l’amic se li donen privilegis, 
exempcions i favors),  on s’afavoreix 
la depredació del patrimoni cultural i 
natural, on s’incentiva al depredador 
en compte d’afavorir a l’emprenedor, on 
es facilita als amics i afectes el guany 
de diners ràpids en compte de crear 
riquesa, contribuint així a la destrucció 
paulatina del teixit productiu valencià: 
tot abocat a l’especulació urbanística i a 
la construcció (inclòs l’estalvi valencià 
que ha acabat  absorbit pel Caja Múrcia 
i Caja Madrid) alhora que es destruïen 
les possibilitats reals del camp i la 
indústria valenciana, restant obsolet 
gran part del sector de serveis. Un 
país on els seus llicenciats i llicencia-

des han pegat a fugir, per desenes de 
milers – prioritàriament cap a Cata-
lunya, paradoxes de la vida!!-  mentre 
arribava massivament mà d’obra barata 
d’arreu del món. Un govern per al qual 
els diners de tots són per afavorir un 
pocs i on es té per bona governança el 
deteriorament de tot allò públic -espe-
cialment l’ensenyament i la sanitat- en 
favor d’allò privat; que provoca la 
indefensió real de la ciutadania davant 
els abusos, les irregularitats -quan no 
l’incompliment explícit de la llei-, on 
la defensa dels drets del ciutadà depén 
d’una ruleta, en la qual, si tens sort, no 
et toca un jutge amic o en nòmina o 
les dues coses alhora... i tot a l’empara 
ideològica de la Santa Mare Església 
nacional-catòlica apostòlica i romana 
i adobada per la patètica coartada, que 
crida, unida pel fervor i tots a una veu: 
“que vienen los catalanes”; una mar-
tingala que els dóna llicència per fer 
allò que els vinga en gana, com si, en 
compte d’haver guanyat unes eleccions 
hagueren tornat a fer el 18 de juliol. 
Que ningú no es confonga: la màfia huí 
no porta barret i botetes. Llueix “trajes” 
regalats de Milano  i bolsos de Vuiton. 
Tampoc té en nòmina pistolers i sica-
ris;  li és suficient amb tindre periòdics 
i periodistes que, si convé, ja li fan 

un “traje” de difamació i desprestigi a 
l’enemic a batre. 
I dit açò, què n’hem de fer, els valen-
cians? No tinc la més mínima intenció 
d’anar-me’n enlloc com em conviden 
alguns; ni tampoc em deixaré tancar 
en una “reserva índia”, com voldrien 
els mateixos. Aquest és el meu País, la 
nostra terra, on no vull sentir-me es-
tranger -ni vull que ningú es senta- ni 
vull consentir, ni que siga per omissió, 
que el País Valencià acabe enquistant-
se com un “cortijo” de la Màfia. Ara 
bé, per donar-li solució, hem d’encarar 
bé el problema. L’espanyolització i la 
corrupció han vingut agafades de la mà 
i  allò que se li opose, per tindre èxit, 
haurà de respondre a les dues parts 
del binomi: contra la màfia i pel País. 
T’apuntes ?
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Les conseqüències són les 
que són: un govern que no 
governa, un país on la llei 
només s’aplica a l’enemic, 
on s’afavoreix la depredació 
cultural, on s’incentiva 
al depredador en compte 
d’afavorir a l’emprenedor...
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Esquerra-Tavernes de la Valldigna 
col·laborarà juntament amb d’altres 
entitats en l’organització del Festival 
de música en valencià Rock a la 
Vall. Amb aquesta iniciativa, els 
organitzadors volen donar un impuls 
a la música en valencià a Tavernes de 
la Valldigna, un municipi on hi ha 
una gran manca d’activitats culturals 
en la nostra llengua. Aquesta primera 
edició del Rock a la Vall se celebrarà 
el proper 16 d’Octubre a les 23 hores 
al carrer Mestre Sansaloni (darrere del 
Col·legi Públic Alfàndech), l’entrada 
serà gratuïta i es comptarà amb servei 
d’entrepans i begudes a preus populars.
Al tret de sortida del que es pretén siga 
un festival amb continuïtat, es podrà 
gaudir de Sak de Gats, una formació 
de Rock de Benifairó de la Valldigna; 
d’Orxata Sound System, un dels grups 
valencians amb més projecció, que 
ens delectarà amb la seua particular 
sonoritat coneguda com “Post-
Bakaleo”, una barreja d’estils entre 
la música electrònica, el dub, el hip 
hop, el ragga, o el drum and bass; i de 
Desgavell que venen des d’Oliva amb 
ritmes trepidants i melodies fàcils, però 
potents, ben esmolades a base d’ska, 
punk i reagge. Amb aquest cartell els 
promotors del Rock a la Vall, volen 
conjugar diferents estils musicals, amb 
una aposta pels grups de la Safor.
El Rock a la Vall s’ha gestat per a 
consolidar-se com un espai estable 
de promoció de la música en valencià 
a Tavernes de la Valldigna en un 

saK De Gats, orXata sounD sYsteM i DesGaVeLL a La PriMera eDiciÓ DeL FestiVaL De MÚsica en VaLenciÀ De taVernes

moment de gran emergència de 
formacions musicals que creen en 
valencià. Per als promotors, cal establir 
espais on els joves grups puguen 
mostrar les seues propostes musicals 
davant la censura de les institucions.
Amb aquest concert, el jove col·lectiu 
d’Esquerra-Tavernes de la Valldigna 
vol deixar clara la seua aposta 
pels grups i per la música del País 

impulsant el primer festival d’aquestes 
característiques al municipi, davant 
la passivitat de la resta de forces 
polítiques de Tavernes de la Valldigna 
que no han fet cap política activa per 
a afavorir la promoció dels grups 
locals que canten en valencià. Des de 
l’agrupació republicana es vol anar 
més enllà en aquesta aposta afavorint 
la creació i dotació de locals d’assaig 

públics i gratuïts per a que els grups 
del poble que així ho desitgen puguen 
deixar fluir tot el seu potencial creatiu.

anna PeÑa

Tavernes de la Valldigna presenta el primer Rock a la Vall

Per primera vegada els estrangers podran votar a les 
eleccions municipals. Així ho regula una normativa 
estatal que reconeix el dret a vot a les persones 
residents provinents de països amb què l’Estat 
espanyol té acords bilaterals (és a dir, Colòmbia, Xile, 
Equador, Noruega, Paraguai, Perú i Nova Zelanda). 
Esquerra celebra aquesta novetat, si bé considera que 
es tracta d’una mesura limitada. La participació en 
la vida pública a través del dret al vot ha de ser un 
dret universal i, per tant, s’ha de seguir treballant per 
avançar en el seu reconeixement, sense importar el 
lloc de procedència de les persones.
En paraules d’Agustí Cerdà, “Espanya demostra 
una vegada més tindre molts dèficits democràtics. 
En tenim l’exemple, sense anar més lluny, en el 
conflicte pel reconeixement de les distintes identitats 
nacionals que hi ha dins l’Estat”. 
Especialment en temps de crisi, quan el terreny està 

abonat a la proliferació de moviments xenòfobs, 
és quan cal lluitar amb més determinació contra el 
racisme i comptar amb els recursos necessaris per 
aplicar mesures que fomenten la cohesió social, el 
respecte a la diversitat i el compromís en la defensa 
dels espais públics de ciutadania. 

En canvi, el Govern espanyol retalla el Fons 
d’Immigració i limita les competències 
autonòmiques en la matèria.
El fet migratori és una realitat a la qual no es pot 
donar l’esquena, menys encara a base de retallar 
drets i llibertats. Començant pel dret al vot, però 
continuant per la participació conscient en cadascun 
del àmbits de la societat que compartim, és feina de 
totes i tots construir un país més lliure i més just. Per 
això, Esquerra ha impulsat alguns dels instruments 
bàsics per aquesta construcció, com la Llei 
d’Acollida al Principat, que crea un servei universal 
de primera acollida arreu del territori, desenvolupa 
les noves competències de la Generalitat en l’àmbit 
de la integració i les migracions i converteix 
Catalunya en la primera comunitat de l’Estat 
espanyol en establir un marc legal de referència 
integral per a l’acollida. 

PoLÍtica D’acoLLiDa

Acollida i integració: eines bàsiques per a la cohesió social

La participació en la vida pública a 
través del dret al vot ha de ser un 
dret universal i, per tant, s’ha de 
seguir treballant per avançar en el 
seu reconeixement sense importar 
el lloc de procedència

Es volen conjugar diferents 
estils musicals amb una 
aposta pels grups de la 
Safor

reDacciÓ
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anteriors ja ha quedat clara quina és la posició 
estratègica del nostre partit respecte als Fronts 
Patriòtics. En qualsevol cas, però, voldria afegir que 
en algunes d’aquestes crides hi he trobat a faltar el 
més elemental respecte a Esquerra i al que representa. 
Esquerra té 79 anys de continuïtat històrica, és el 
partit de Macià i Companys, té més de 450 seccions 
locals organitzades arreu dels Països Catalans, amb 
diputats als parlaments del Principat i les Illes, a 
les Corts i al Parlament europeu, amb gairebé 200 
alcaldies i més de 1.600 regidors i regidores i ha 
aguantat en solitari la presència institucional de 
l’independentisme durant els darrers vint anys. I 
malgrat això, a Esquerra se li han fet crides a “sumar-
se” (sic) a una coalició amb entitats i partits que no 
han passat mai per les urnes, que no se sap quina 
representativitat real tenen, que no són capaços de 
posar-se d’acord entre ells i que no sabem si d’aquí a 
uns mesos continuaran existint. 
Estic completament d’acord que en aquest moment 
històric cal arriscar i fer un pas endavant. Però no 
hem de confondre un pas endavant amb una fugida 
endavant. I en aquest punt vull ser molt clar: crear 
l’expectativa d’una imminent proclamació de la 
independència des del Parlament és, en el millor 
dels casos, confondre desig i realitat; i en el pitjor, és 
jugar frívolament amb les il·lusions de la gent. Per 

desgràcia, l’endemà de les pròximes eleccions no hi 
haurà 68 diputats independentistes, i jo personalment 
no penso ser còmplice de cap operació basada en 
premisses falses. 
La nostra aposta per al pròxim cicle polític és 
coneguda: portar el debat al terreny de la radicalitat 
democràtica, un terreny que incomodi les forces de 
l’autonomisme i les obligui a moure’s en la direcció 
correcta. 

Entenem que la proposta de posar en pràctica el dret 
a decidir a través d’un referèndum democràtic sobre 
la independència té recorregut polític, perquè no és 
una proposta només per als independentistes, sinó 
que és una proposta adreçada a tots els demòcrates. 
És una aposta arriscada però estic fermament 
convençut que ens en podem sortir.
Visca els Països Catalans!

5

L’independentisme viu moments efervescents. Sens 
dubte, comencem a recollir els fruits de molts anys 
de feina feta, al carrer i les institucions. El debat 
sobre la independència és damunt la taula, se’n parla 
d’una manera normalitzada arreu. Les enquestes 
detecten moviments significatius en l’actitud de la 
societat catalana davant la hipòtesi independentista. 
Progressem adequadament, i darrerament a bon 
ritme. I no tinc cap mena de dubte que aquest canvi 
de tornes al Principat acabarà influenciant i estenent-
se com una taca d’oli a tots els Països Catalans.
Voldria en primer lloc posar en valor el paper del 
nostre partit en aquest procés, perquè crec que 
s’ha estat molt poc generós amb Esquerra des de 
dins mateix de l’independentisme. Esquerra va 
saber activar fa set anys el ressort adequat, forçant 
l’alternança democràtica a Catalunya amb un 
programa basat en la redacció d’un nou Estatut. 
Aquella decisió estratègica, no entesa per tothom, ha 
acabat provocant una sèrie de reaccions en cadena de 
gran calat polític. 

En el camí, hem cosit el PSC al país, arrossegant-
lo a posicions que fa vuit anys eren impensables: 
l’Estatut del 30 de setembre, la Llei d’Educació, 
la Llei d’Acollida, la Llei de Consultes, la Llei del 
Cinema, la Llei de Vegueries... i hem provocat un 
corriment de les posicions nacionals de CiU, amb 
l’assumpció del dret a decidir com a eix polític. 
Avui, set anys després de la irrupció d’Esquerra com 
a força de Govern (amb només el 14% dels vots, 
cal recordar-ho), el catalanisme és més ampli, més 
transversal, i el debat sobre la independència és sobre 
la taula. L’independentisme ha anat creixent i s’ha 
fet transversal, amb partidaris de la independència 
que no s’han sentit representats per l’ideari i per 
l’acció política del nostre partit, tant per diferències 
ideològiques com estratègiques. 
Davant la proximitat de les eleccions han sorgit 
al Principat veus a favor d’una candidatura única 
de l’independentisme. Crec que amb els paràgrafs 

Joan PuiGcercÓs és president d’Esquerra Republicana

Esquerra, l’independentisme útil
L’inDePenDentisMe Viu un MoMent Històric

Avui el catalanisme és més am-
pli, més transversal, i el debat 
sobre la indepèndencia és sobre 
la taula

No tinc cap mena de dubte que 
el canvi al Principat acabarà 
influenciant i estenent-se com 
una taca d’oli a tots els Països 
Catalans
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Per un nou MoDeL De GestiÓ sanitÀria

La cruïlla de la sanitat pública al País Valencià

La sanitat pública és juntament amb 
l’educació un dels pilars sobre el que es 
fonamenta la societat del benestar. El 
dret a la salut, considerat com un dret 
humà, garanteix l’accés a una sanitat 
universal i gratuïta.
Però la despesa econòmica per 
mantenir aquest model cada vegada 
és major i més difícil de sostenir; cosa 
que ha generat diversos debats i, a 
més a més, el desembarcament  de 
l’empresa privada -mitjançant el model 
Alzira- per introduir l’eficiència de la 
gestió privada a la sanitat pública sense 
l’anàlisi previ de recursos adreçats a la 
sanitat i racionalització de la despesa 
sanitària (incloent-hi la despesa 
farmacèutica) que s’enduu un terç del 
pressupost (el doble que la resta de 
països de la UE).
Així doncs, la manca d’un model 
sanitari i la dolenta gestió dels recursos 
públics han conduït a la sanitat pública 
al País Valencià a un carreró de difícil 

Joan MartÍneZ és president de la Sectorial 
de Sanitat d’ERPV

sortida.
L’opció de la Conselleria de Sanitat 
per un model privatitzant encetat a 
Anglaterra pels governs conservadors 
dels anys noranta i que a hores d’ara els 
mateixos anglesos desaconsellen -per 
l’excessiva càrrega econòmica i difícil 
control- es fa difícil de comprendre.

Cal assenyalar que les empreses 
encarregades no tenen experiència 
en la gestió sanitària pública, ja que 
són empreses provinents del sector 
bancari,  assegurances, constructores i 
clíniques privades amb la clara finalitat 
de fer rendible la seua gestió (guanys 
i lucre). A més a més hi ha un total 
hermetisme sobre la seua gestió essent 
molt difícil aconseguir informació  per 
fer un seguiment adient, prioritzant 
els objectius d’empresa per sobre 
dels objectius sanitaris, no havent-hi  
paràmetres de comparació amb la resta 

de serveis sanitaris públics.
Mentre el conseller Manuel Cervera 
en declaracions recents sobre el 
balanç de l’acompliment d’objectius 
del II Pla de Salut 2005-2009, ha 
dit que s’han acomplert 88 dels 89 
objectius. Evidentment no s’ha parlat 
dels molts centres de salut promesos 
durant varies legislatures, així com 
diversos  hospitals per construir arran 
el País Valencià i que no sols no s’han 
construït sinó que possiblement no es 
construiran.
Per reblar el clau, al darrer informe de 
la Federación de Asociaciones para 
la Defensa de la Sanidad Pública  de 
Setembre 2010 i comparant totes les 
CCAA, el País Valencià és al darrer lloc 
des de l’any 2004 fins al 2010  -excepte 
el 2006 que va romandre el penúltim-  
quant a valoració de serveis sanitaris i 
compartint grup amb Madrid, Galícia i 
Canàries (CCAA amb serveis sanitaris 
deficients). Paradoxalment amb 
governs on participa el Partit Popular, 
curiós.

Les empreses encarregades 
no tenen experiència en la 
gestió sanitària pública

La manca d’un model sani-
tari i la dolenta gestió dels 
recursos públics han con-
duït a la sanitat pública al 
País Valencià a un carreró 
de difícil sortida

La sanitat pública al País Valencià sense 
un model sanitari ben desenvolupat, 
camina des de l’any 1999 cap a la 
privatització progressiva; al mateix 
temps s’afegeix el deteriorament del 
centres públics per manca d’inversió, 
on la política de personal  i d’altres 
paràmetres que serveixen per avaluar 
el nivell assistencial amb altres centres 
públics, continua ubicant-nos al lloc 
darrer de la resta de l’estat.
En paral·lel les entitats privades 
que participen a la gestió dels nous 
hospitals públics amb gestió privada, 
disposen de centres propis amb 
recursos i tecnologia més actualitzats, 
més competitius i a més a més 
concertats, com és el cas de la
 RNM (Ressonància nuclear 
magnètica), que sols hi és a l’abast 
d’escassos centres públics.
Aquesta situació condueix a una xarxa 
privada amb la qual s’inverteixen 
molts recursos econòmics públics 
(fent-la progressivament més 
potent i competitiva), sense cap 
control de la seua gestió, amb 
guanys en línia ascendent any rere 
any i consegüentment produint un 
endeutament de la Conselleria de 
Sanitat amb repercussió a la xarxa 
sanitària pública.
Davant d’aquesta situació de dèficit 
crònic, amb nul.les perspectives de 
millora i on el Partit Popular, actual 
ocupant de la Generalitat Valenciana 
continua brandant com bandera polí-
tica el seu model de privatització de la 
sanitat pública; Esquerra Republicana 
del País Valencià amb clara aposta per 
la sanitat pública proposa:
-Exigir a la Conselleria de Sanitat quin 
model de sanitat pública defensa.
-Inversions realitzades a la xarxa 
pública i privada. 
-Exigir a la Conselleria de Sanitat 
publicar les Memòries de Gestió tant 
d’hospitals públics com privatitzats.
-Exigir als hospitals privatitzats les 
inversions que tinguen obligació de 
fer, per tant de retornar els centres 
a la xarxa pública en condicions 
adients quan siga vençut el període de 
concessió administrativa.
-Finalitzar amb el model de titularitat 
pública i gestió privada en quant la  
construcció de nous centres de salut i 
hospitals  públics.
-L’aplicació de mecanismes de gestió 
àgil, eficaç i amb transparència a la 
sanitat pública. 
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Només el 0,71% de la població valenciana s’ha beneficiat 
de les prestacions d’atenció a la dependència que la llei 
contempla. Aquesta xifra situa el País Valencià com la 
tercera comunitat autònoma a la cua en el conjunt de 
l’Estat espanyol. Des que a l’any 2007 entrara en vigor la 
“Llei de la Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a 
les Persones en Situació de Dependència”, els valencians 
i valencianes que han sol·licitat les prestacions s’han 
vist arrossegats en una carrera d’obstacles contra una 
administració que tarda més de 18 mesos de mitja en 
reconèixer aquest dret (quan haurien de ser com a màxim 
6). Açò en el millor dels casos, en altres la prestació no 
arriba mai, es denega per motius injustificats o, en moltes 
ocasions, hi ha qui mor esperant.
Segons denuncia Maria Nuñez, de la Plataforma en 
Defensa de la Llei de Dependència de València, “si la llei 
s’aplicarà com cal, més de 78.000 valencians i valencianes 
haurien d’estar a dia de hui rebent les prestacions. En 
canvi, només les reben 47.000”. 
La situació, ens explica Maria, s’ha tornat insostenible per 
a moltes persones que fins i tot estan optant, aquelles que 
poden, per empadronar-se a altres comunitat autònomes 
on la llei si s’aplica.
“El problema no és que la Generalitat no tinga diners, sinó 
que no té voluntat. Per a la Fórmula 1 si que hi ha diners”, 

denuncia Maria. A més, alerta que “a nivell social hi ha la 
percepció que la prestació és una ajuda, però no és així. Es 
tracta d’un dret universal, igual que la Sanitat i l’Educació, 
no es tracta de caritat. És molt important el treball de 
sensibilització i informació a la ciutadania, cosa que la 
Generalitat no ha fet perquè no li interessa”.
Miguel Ángel Orquín ha hagut de portar el seu cas a la 
premsa per aconseguir que la Conselleria de Benestar 
Social signarà la resolució del seu expedient que estava 
aprovat des de feia més d’un any. “Sembla que vas donant 
pals a l’aire, et preguntes on anar, cap on tirar. És la via 
judicial l’única eixida que ens queda? Si tenim aquest dret 
per què no ens el reconeixen?”.
D’altra banda, la Plataforma ve denunciant des del 
principi que el Govern valencià està convertint les 
prestacions econòmiques en la norma i els altres tipus de 
serveis, com els centres de dia o l’atenció domiciliària, 
en quelcom excepcional. “L’ econòmica és prestació més 
barata i més fàcil de donar, però no garantix una bona 
atenció. A més, els familiars cuidadors també necessiten 
un descans i que les persones dependents estiguen en 
mans de professionals qualificats, amb coneixements 
mèdics”, explica Palmira Castellano. La creació d’aquests 
serveis, a més de millorar l’atenció i la qualitat de vida de 
les persones dependents i de les seues famílies, implicaria 
la generació de nous llocs de treball de qualitat.

eL GoVern VaLenciÀ continua sense aPLicar La LLei De DePenDÈncia

30.000 valencians segueixen a l’espera de rebre les prestacions

aina reQuena

Plataforma en 
Defensa de la Llei de 
Dependència

La Plataforma neix al desem-
bre del 2008 per exigir el com-
pliment de la Llei d’Autonomia 
Personal i Dependència al País 
Valencià per la desinformació 
i l’incompliment d’aquesta per 
part de la Generalitat Valen-
ciana. 

“En base als principis de lli-
bertat i d’igualtat, els valen-
cians i valencianes volem ser 
ciutadans de primera amb els 
mateixos drets davant la llei 
que la resta

>  http://dependenciavalencia.
blogspot.com/
>   

Palmira i la seua filla 
Sara, de 22 anys, qui 
pateix un grau de 
minusvalidesa del 95% 
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Palmira castellano
Portaveu de la Paltaforma i mare 
afectada

Palmira és mare de Sara, de 22 
anys, qui té un nivell de minusvali-
desa del 95%. Va haver de deixar la 
feina per fer-se càrrec de la seua 
filla. 

“Quan aprovaren la llei ens va 
omplir d’esperança poder tindre un 
reconeixement i un recolzament 
com a cuidadors, però la lentitud 
del procés va ser la primera cosa 
que observàrem

“Vivim en una societat en què 
hi  ha cada vegada més persones 
dependents i paral·lel a això s’ha 
de crear una xarxa que les atenga. 
Aquestes persones no demanen 
altra cosa que poder 
cobrir les seues 
necessitats 
més bàsi-
ques

a percebre la prestació econò-
mica. El pitjor, diu, són les traves 
que el Govern valencià posa per 
reconèixer un dret universal.

“No sóc cap heroi, tots ho som, 
però a mi la vida m’ha posat en 
unes circumstàncies que m’han 
fet treure coses de mi que no 
sabia que tenia

Actualment estudia Medicina, mo-
tivat per la voluntat de conèixer 
més sobre la malaltia de la seua 
filla i com ajudar-la.

La seua filla de 8 anys pateix 
una minusvalidesa molt greu a 
causa d’una alteració genètica. 

Miguel Ángel orquín
Membre de la Plataforma i pare afectat

”

” ”

Miguel Ángel i la 
seua dona, els 

dos aturats, 
han tardat 

tres anys a 
començar 

”

“Es tracta d’un dret 
universal, igual que la 
Sanitat i l’Educació, no 
és caritat el que estem 
demanant”
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correLLenGua

15 anys de Correllengua 

toni GisBert és coordinador d’Acció Cultu-
ral del País Valencià
Des del 1995, amb motiu del 9 d’Octubre, 
ACPV organitza durant els mesos de 
setembre i octubre el Correllengua, una 
de les iniciatives no institucionals més 
multitudinària a favor de la llengua 
catalana al País Valencià. 
El Correllengua té una base senzilla 
a partir de la qual es poden articular 
activitats molt diverses: a diferència de 
la manifestació del 25 d’Abril (també 
organitzada per ACPV), que té un 
caràcter més polític i que convoca a la 
gent un dia i hora en un lloc concret, el 
Correllengua consisteix en el pas de la 
Flama de la Llengua per les poblacions 
del País Valencià, organitzada en 
diverses rutes. El programa d’activitats es 
perllonga durant dos mesos, i contempla 
activitats en els centres d’ensenyament de 
primària i secundària (tant en l’aula com 
en el pati), cercaviles pels carrers dels 
pobles, conferències i debats, espectacles 
teatrals, concerts, exposicions… En 

ser una proposta tan oberta, permet 
una àmplia participació de sectors ben 
diversos i li atorga un caràcter popular. 
L’objectiu és celebrar la nostra identitat 
de manera lúdica i desacomplexada, 
multiplicar la presència pública del català 
i prestigiar-lo davant dels xiquets, els 
joves i els adults, tant dels nascuts a casa 
nostra com dels nous valencians.
Aquest any, el Correllengua celebra 
els seus 15 anys i, a més, homenatja 
el mestre de Castalla, Enric Valor, en 
el desè aniversari de la seua mort. La 
Flama del Correllengua visitarà més de 
150 poblacions, tot començant el seu 
recorregut el 25 de setembre a Gandia 
on, a més de la ja tradicional cercavila 
pels carrers de la ciutat, hi haurà un 
multitudinari sopar popular i un concert. 
A les comarques del nord, la Flama 
arriba el 28 de setembre a Torreblanca 
i la Vall d’Alba, i passa per Almassora, 
Benicàssim, Nules, la Vilavella, Castelló 
de la Plana, el Grau de Castelló, Vinaròs, 
les Coves, la Salzadella, Sant Mateu, 
Vila-real, Vilafranca, Atzeneta, Borriana, 
Benicarló, Alcalà de Xivert, Borriol, 
Cabanes, Vilafamés, Fondeguilla, Artana, 
Onda, l’Alcora, Sant Joan de Moró…
Al Camp de Morvedre i del Túria, 
la Flama arriba l’1 d’octubre a Llíria, 

Vols rebre les nostres publicacions a casa?
>  Fes-te 
amic/amiga 
d’esquerra

Omplint aquesta 
butlleta i enviant-la 
a l’adreça indicada 
passes a ser amic/
amiga d’Esquerra.

Rebràs a casa les 
publicacions i revistes 
d’Esquerra i a més 
estaràs informat/
informada de les 
novetats, campanyes, 
actes i activitats que 
organitzem.

>

suBscriPcions

i finalitza el seu recorregut el 23 
d’octubre a Sagunt i a Quart de les 
Valls. A València, cal destacar que la 
Flama arribarà a la Universitat el 6 
d’octubre, i a l’Octubre Centre de Cultura 
Contemporània, i el dia 8 a Benimaclet, 
per la implicació de diferents entitats. 
Alhora, farà recorregut per les Riberes, 
passant per Alzira, Riola, Algemesí, 
Sueca…
A les comarques centrals, la Flama arriba 
el 27 de setembre a Ontinyent, on es 
presenta el Gegant del Rei Jaume I i el 
Cabet Joan Fuster, i es passejarà
 per la Vall d’Albaida fins el 8 d’octubre. 

A l’Alcoià-Comtat la Flama arriba el 4 
d’octubre a Alfafara, Agres, Beniarrés, 
Gaianes… i finalitza el seu recorregut el 9 
d’octubre a Tibi.
La ruta del sud comença el 28 de 
setembre a Xixona i acaba el 9 d’octubre 
amb una gran festa al Campello. De 
les comarques dels Vinalopons cal 
destacar el Correllengua de Crevillent, 
amb una “Volta a peu pel valencià” en 
la qual s’implicaran els clubs d’atletisme 
i altres associacions locals, i també el 
Correllengua d’Elx, amb un acte al Gran 
Teatre.

A
C

P
V


