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carta d’eugenio ‘Uxio’  
outeiro

gent d’esquerra

L’actitud del Govern espanyol arran de la massacre 
de sahaurís comesa pel Govern del Marroc és d’un 
cinisme inaudit. El Govern espanyol ni tan sols ha 
demanat una investigació dels fets. És una vergonya 
que un estat que té un acord d’associació amb la 
Unió Europea pugui cometre tots aquests atemptats 
als drets fonamentals de les persones, i que se’ls 
ho toleri amb aquesta despreocupació. Ho hem de 
repetir un cop i un altre: cal que la Unió Europea 
vinculi la seva política exterior als drets fonamen-
tals, perquè la democràcia i els drets fonamentals 
són imprescindibles per crear un espai de seguretat, 

que permeti la prosperitat econòmica. És per això 
que reclamo que la Unió Europea suspengui l’acord 
d’associació amb el Marroc. I també penso que les 
negociacions per renovar l’acord UE-Marroc, que 
la Comissió, el Consell i el Regne del Marroc ja han 
començat, s’han de condicionar al respecte dels 
drets humans.
Hem de dir prou al cinisme diplomàtic del Go-
vern espanyol, que veu com es vulnera la llibertat 
d’informació dels periodistes i gira el cap amb parsi-
mònia per mirar cap a un altre costat.

Inversió en educació per alumne a l’any
infogràfica

eugenio “Uxio” 
outeiro
Militant d’Esquerra-Alacant

Quan vaig arribar al País Valencià fa quasi 10 
anys, em sentia profundament agraït a una te-
rra que m’acollia i m’oferia el futur laboral que 
la meua em negava. Des d’un principi, vaig voler 
donar el millor que poguera a la meua feina i al 
meu compromís polític. Com a gallec, sabia que 
res de bo podria oferir si exigia d’aquells i aque-
lles que m’acolliren que renunciaren a la seua 
cultura i identitat nacional. El meu compromís 
només podria arribar, per tant, en clau de país.
Vaig aprendre la llengua, que em va obrir les 
portes d’una cultura riquíssima. Sempre que 
sorgia l’ocasió m’oferia a col·laborar amb 
iniciatives de defensa de la cultura i de la terra. 
Era un dels pocs professors (per a vergonya 
dels meus companys) que utilitzava el va-
lencià amb alguna normalitat al meu centre 
d’ensenyament. Però, encara que sempre 
haguera estat disposat a col·laboracions amb 
uns i altres, la meua militància política no hi 
va arribar fins que vaig tenir la possibilitat 
d’entrar en Esquerra.

A Esquerra vaig reconéixer un opció de fu-
tur, l’única que jo sentia digna de l’esforç i la 
implicació que volia donar. No era una opció 
fàcil, sens dubte, fins i tot perquè molt poques 
de les persones del meu entorn la compartien. 
Però Esquerra conjugava a la perfecció el 
pragmatisme polític i una concepció de país que 
no claudicava, sense caure en infantilismes ni 
vaguetats identitàries. L’organització al País 
Valencià encara era xicoteta, és veritat, però 
fugia de l’errada de tindre una estructura for-
malment fragmentada, que sabia per experièn-
cia que convidava a comportaments caïnites.
Han passat quasi 10 anys i ja he tornat a Ga-
lícia. Al Principat, hi ha hagut una baixada im-
portant en vots i sembla que regne el desànim.  
Però jo que visc a mil kilòmetres de distància, 
em sent més orgullós que mai de fomar part 
del projecte. Perquè encara baixant en vots, els 
últims anys d’Esquerra deixen 
molt més que això per al futur: 
una estructura forta i un dis-
curs infrangible per la inde-
pendència. Que no s’oblide.
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“Esquerra conjuga a la perfecció 
el pragmatisme polític i una con-
cepció de país que no claudica”

L’actitud indigna del Govern espanyol 
amb el Sàhara Occidental

bloc de blocs

     Un dels elements en què es mesura l’Estat del Benestar és l’educació, un dels àmbits que en un 
context de crisi com el que vivim s’han de reforçar per tal d’eixir de la crisi. També en educació, i per 
tant en capacitat de revertir la situació actual, els valencians estem per baix de la mitjana.

oriol Junqueras
Eurodiputat d’Esquerra www.junqueras.cat

Oriol Junqueras entrega a 
l’activista Aminatu Haidar les 
diverses iniciatives parlamen-
tàries que ha dut a terme al 
Parlament europeu a favor 
dels drets fonamentals i de-
mocràtics dels sahrauís

>>

http://www.junqueras.cat
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Esquerra continua reivindicant la 
modificació de l’actual reforma laborant 
sumant-se a una vegada més a les 
mobilitzacions convocades per UGT, 
CCOO i Intersindical Valenciana arreu del 
territori valencià el 15 i 18 de desembre.  
En les reunions previes mantingudes amb 
els representants sindicals, Esquerra ha 
mostrat la seua adhesió afirmant que les 
reivindicacions i l’exigència al Govern 
espanyol per tal de rectificar la reforma 
laboral no van acabar el 29-S amb la 
convocatòria de vaga general i que cal 
apostar per la via de la mobilització per tal 
d’expressar el desacord contra la política 
laboral del Govern i contra la reforma 
laboral que destrueix ocupació i fomenta la 
precarietat laboral. 
En aquest sentit, el president d’Esquerra 
Republicana del País Valencià, Agustí 
Cerdà, va declarar que “aquesta reforma 

laboral és contrària als drets dels 
treballadors i dona l’esquena a les classes 
mitjanes i als pensionistes. El que hem de 
fer és generar ocupació enlloc d’abaratir 
l’acomiadament i invertir en R+D per 
fomentar un creixement econòmic amb 
garanties enlloc de reduir el dèficit a base 
de congelar pensions i retallar en drets 
socials”. 
Les mobilitzacions que han tingut lloc 
a ciutats del País Valencià com Castelló, 
Elx, València, Alacant, Ontinyent i Elda 
son el punt de partida per continuar 
amb diferents reivindicacions com ara 
la protecció de persones desocupades, la 
garantia de la viabilitat del sistema públic 
de pensions, la restitució d’impostos que 
afecten a les rendes altes i el respecte del 
paper de la negociació col.lectiva per tal de 
poder defensar drets com jornada, salaris i 
permisos laborals.

continUen leS mobilitZacionS Per  la rectificaciÓ de la reforma  laboral

PaU oSÒrio

Més enllà del 29-S, pels drets socials

L’actual model de creixement econòmic està 
en desgast. La 1a gran crisi de la globa-
lització ha posat de manifest la necessitat 
de canvis profunds per tal d’avançar cap 
a un nou model productiu. El conseller 
Josep Huguet va defensar aquesta tesi en la 
conferència Sobirania i innovació, receptes 
per sortir de la crisi oferida el passat 9 de 
desembre al CCC-Octubre, a València.
Per als Països Catalans, les polítiques 
econòmiques espanyoles suposen un obsta-
cle en l’avanç cap a aquest canvi de model. 
En paraules d’Huguet, “van en contra de les 
nostres necessitats productives. Més enllà 
de l’espoli fiscal, el problema amb Espanya 

és que el mal govern és un problema en-
dèmic, perquè estan acostumats a treballar 
amb els diners d’altres”.
Algunes receptes per sortir de la crisi: 
augmentar l’autogovern, reformar profun-
dament les lleis (ajustant-se a les necessitat 
de la nostra economia productiva), desen-
volupar l’eix mediterrani, internacionalitzar, 
innovar i desenvolupar els trets identitaris i 
culturals com a marca turística. “No podem 
aspirar a ser els millors en tot, però cal 
escollir alguns pocs sectors en els quals ser 
líders mundials, amb totes les lletres”, va 
concloure Huguet.

PolÍtica econÒmica: re cePteS  Per Sortir de la criSi

Sobirania, internacionalització i innovació

L’exigència al 
Govern per tal de 
rectificar la reforma 
laboral no va acabar 
el 29-S

aina reQUena

PreSentaciÓ del llibre

Davant l’acció de la dreta imperant, 
l’esquerra d’aquest país, Esquerra, no 
podia seguir de braços plegats. D’aquest 
reflexió naix D’un país que ja anem fent, 
que recull les ponències aprovades després 
del treball al territori de la 1a conferència 
d’Esquerra Republicana del País Valencià 
celebrada a València el passat 20 de juny. 
El text té l’objectiu d’exposar una anàlisi 
i una retrospectiva històrica que ajude a 
comprendre els fets politicosocials que 
han portat el País Valencià a la situació 
política actual, també amb una clara voca-
ció pedagògica per als qui es van incor-
porant a la defensa del país, al temps que 
busca obrir les alternatives i perspectives 
de futur de l’esquerra nacional valenciana.
Amb aquest llibre, Esquerra té la vocació 
de posar a disposició de la ciutadania els 
elements de debat necessaris per a seguir 
en la feina de reconstruir el país i recupe-
rar la política per al poble. Esquerra, apos-
ta per seguir treballant en un poble que 
està en marxa, malgrat les dificultats, els 
errors, i les mancances, amb noves idees, 
empenta i treball. Després de l’anàlisi 
dels fets que han condicionat la política 
els darrers 30 anys  i de les receptes per 
revetir aquesta situació, “D’un País que ja 
anem fent” inclou un annex que sota el 
títol “Valencià paga i calla” fa una anàlisi 
econòmica del país. Aquest document 
se centra en l’espoliació fiscal que patim 
al País Valencià i que suposa per a cada 
ciutadà un preu de 3,5 euros al dia.

anna PeÑa

Per un país que 
ja anem fentGent d’Esquerra a la manifes-

tació de la vaga general del 29 
de setembre a València.
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Josep Huguet durant la conferència al CCC-Octubre
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El passat 1 de desembre, l’Institut Ignasi Villalonga 
d’Economia i Empresa (IIVEE) va organitzar a Brussel·les 
la jornada “L’Euroregió de l’Arc Mediterrani: por-
ta d’Europa”, amb l’objectiu de presentar al Parlament 
Europeu el resultat dels darrers anys de treball per defen-
sar i promoure l’espai econòmic i social que representa 
l’Euroregió de l’Arc Medriterrani (Euram), integrada per 
Catalunya, el País Valencià, les illes Balears, Andorra i la 
Catalunya Nord. Representants d’Esquerra, entre els que 
hi eren el president d’ERPV, Agustí Cerdà, i l’eurodiputat 
d’Esquerra Oriol Junqueras, hi van assistir per sumar for-
ces a l’ampla representació econòmica, política, acadèmica, 
sindical i cultural que es va congregar a Brussel·les per 
reivindicar l’Euram.
El desenvolupament de les infraestructures que articulen 
l’eix mediterrani és una necessitat que naix de les intenses 
relacions, tant històriques i culturals com econòmiques 
i comercials, que tenen lloc entre els territoris que con-
formen aquest espai de gran importància econòmica i 
estratègica del continent europeu. A l’Estat espanyol, l’eix 
mediterrani  genera el 40% del PIB estatal, gairebé el 50% 
de les exportacions i concentra el 70% del turisme. Malgrat 
això, el greu dèficit d’infraestructures de qualitat que 
pateix limita les oportunitats de desenvolupament social 
i econòmic de conjunt de territoris que en formen part. 
L’Estat espanyol continua promovent un disseny radial 
i centralista de les infraestructures, amb el seu centre a 
Madrid, tal i com va demostrar en 2004, en l’última revisió 
del mapa d’infraestructures europees, donant suport a 
l’eix Madrid-Sevilla-Bilbao com a prioritat, en detriment 
de l’Arc Mediterrani, o amb la més recent inauguració de 
l’AVE València-Madrid.  Aquesta perspectiva margina els 
territoris amb major capacitat productiva i exportadora de 
l’Estat, limitant així les seues possibilitats de creixement i 
de generació de riquesa.

L’oportunitat europea
Europa suposa per als territoris de l’Euram una oportu-
nitat per superar les fronteres tradicionals constituint-se 
com una euroregió amb capacitat per defensar millor els 
interessos propis i influir en les polítiques públiques. En 
tenim l’exemple a altres territoris europeus com la regió de 
la Mar Báltica, on els ports de Göteborg, Hamburg, Riga 
o Lübeck tenen acords de coordinació exterior i s’ha creat 
l’Associació de Cambres de Comerç de la Mar Báltica, de 
la qual formen part més de 50 institucions i mig milió 
d’empreses. 
L’Euram té la vocació de convertir-se en la porta d’entrada 
meridional a la UE per al trànsit intercontinental, facilitant 
l’estalvi de costos logístics per al comerç exterior. Aconse-
guir la màxima eficàcia en la gestió de la seua economia i 
les seues infraestructures és clau. La posició geoestratègica 
del país pot esdevenir, així, una important oportunitat de 
desenvolupament econòmic. Cal preparar les infraestruc-
tures per fer arribar de forma eficient, econòmicament 
i ambientalment, els creixents fluxos de mercaderies 
asiàtics arreu d’Europa. Amb la definició de la nova Xarxa 
Transeuropea de Transports que la Comissió Europea està 
portant a terme aquest any, l’Euram té una nova oportu-
nitat per convertir-se en un eix prioritari per a les infraes-
tructures europees.

L’Euram es reivindica a Brussel·les
Jornada “l’eUroreGiÓ de l’arc mediterrani: Porta d’eUroPa”

      El dia 1 de desembre, responent a la 
convocatòria de L’Institut d’Economia 
i Empresa Ignasi Villalonga, un cen-
tenar llarg de representants del món 
sindical, empresarial, cívic i polític 
anàrem a Brussel.les , a la seu del 
Parlament Europeu, per reivindicar allò 
que l’Estat espanyol ens nega en ma-
tèria d’infraestructures: la creació del 
Corredor Mediterrani. Exercint de lobby, 
gent arribada amb avions procedents 
d’Alacant, València, Barcelona i Mallor-
ca ens trobàrem a les sales d’aquell 
parlament per explicar als Comissaris 
Europeus, la necessitat d’inversions en 
infraestructures, terrestres, portuàries 
i aeroportuàries, d’una àrea econòmica 
dinàmica i viva, que va des d’Alacant a 
Perpinyà, i sense les qual, es fa gairebé 
impossible mantenir les possibilitats de 
riquesa i benestar, no només de la gent 
que vivim en aquesta zona, sinó del 
conjunt de l’Estat. 

Necessitem aquestes infraestructures, 
i només una concepció nacionalista 
espanyola i madrilenyo-centrista obtu-
sa pot negar-ne la viabilitat o desviar 
les necessàries inversions en aquest 
territoris, substituint-les per altres 
que connecten Madrid i només Madrid 
amb al Món, responent, no a una lògica 
econòmica, sinó a una concepció polí-
tica per a la qual, resulta perillós unir 
Alacant amb Perpinyà sense passar per 
Madrid. 
Un territori amb més de 13 milions 
d’habitants, generador de més del 40% 
del PIB estatal i de prop del 50% de 
les seues exportacions i amb un teixit 
empresarial amb milers d’empreses 
de sectors extraordinàriament diver-
sificats requereixen aquestes inver-
sions que l’Estat ens nega. Un País és, 
sobretot, la seua gent, però també les 
infraestructures que l’articulen i el con-
necten entre sí,
i amb el Món.

la Via augusta 
del segle XXi

la GUillotina

agustí cerdà
President d’Esquerra 
Republicana del País 
Valencià

Anàrem a Brussel.les , a 
la seu del Parlament Euro-
peu, per reivindicar allò 
que l’Estat espanyol ens 
nega
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Salutació dels eurodiputats en un moment de la jornada “L’Euroregió de l’Arc Mediterrani: porta d’Europa” a Brussel·les

La posició geoestratègica del 
país pot esdevenir una important 
oportunitat de desenvolupament 
econòmic
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Milers de tones de mercaderies 
transportades per carretera

Des de Catalunya 
al País Valencià

Des de Madrid al 
País Valencià

Des del País Valencià 
a Catalunya

Des del País 
Valencià a Madrid

L’any 2008, es van transportar 259.180 
milers de tones de mercaderies per carre-
tera del País Valencià a l’Estat espanyol. 
D’aquestes, vora el 40% de tenien destinació 
Catalunya o Múrcia, mentre només el 12% 
tenien destinació Madrid.Pel que fa a les 
mercaderies destinades al País Valencià, el 
45% provenien de Catalunya i Múrcia, mentre 
només un 8% provenien de Madrid.
Malgrat que el gruix del volum de transport 
de mercaderies, i també de persones, es 
produeix al llarg de la franja mediterrània, 
hi ha una manca d’inversions en infraestruc-
tures que frena en sec el creixement econò-
mic potencial del país. La construcció, per 
exemple, d’un corredor de ferrocarril adaptat 
a l’ample de via europeu que connecte els 
ports mediterranis amb els del centre i el 
nord d’Europa suposaria, a més d’una porta 
d’entrada a Europa per a la nostra economia 
i una evident oportunitat de creixement, una 
reducció de més del 20% de les emissions de 
CO2 associades al transport al País Valencià.
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El catedràtic Germà Bel, en el seu magnífic llibre Es-
panya, capital Paris, es remunta a l’any 1720, després 
de la Guerra de Successió, on de la mà de Felip V 
quedà fixat a Madrid el quilometre zero de les co-
municacions espanyoles. Els borbons guanyaren una 
guerra en un país decadent. Per a eixir de la decadèn-
cia es formulà un projecte: fer un país com França. 
L’autor ens porta a transitar per les sis “carreres de 

El context

infogràfica

Joan barreS és Secretari d’Imatge i 
Comunicació d’ERPV

postes” definides per Felip V i per les carreteres ra-
dials de Ferran VI i Carles III, fins arribar a l’Espanya 
del ferrocarril del segle XIX, a les autopistes del segle 
XX i als mitjans de transport més recents: l’AVE i el 
transport aeri. Aquest conjunt d’actuacions ha obeït 
objectius d’ordenació del poder polític i territorial 
molt més que a dinàmiques econòmiques. Açò per-
met entendre per què les polítiques d’infraestructures 
a l’Espanya actual són tan singulars i diferents de les 
dels països del nostre entorn, i per què susciten un 
consens tan ampli i sense fissures, tal vegada l’únic, 
entre govern i oposició. Dretes i esquerres. Espanyols 
i espanyols.
En aquest context, la construcció de l’AVE o d’un 
aeroport no depén ni del trànsit ni de l’economia. Si, 
a més, es considera com un servei equiparable a un 

On ens porta l’AVE?

hospital o a una escola, cal un AVE i un aeroport en 
cada capital de provincia. És per això que Zapatero 
presumeix que Espanya ha fet més quilometres d’AVE 
que ningú a Europa, i que ja uneix vint-i-una capitals 
amb Madrid. Des del punt de vista econòmic, la rela-
ció entre inversió efectuada en la xarxa d’alta velocitat 
espanyola i beneficis econòmics obtinguts és, ara per 
ara, patètica.
El 18 de desembre l’AVE Madrid-València arribà al 
cap i casal del País Valencià. L’Espanya dissenyada 
fa vora tres segles a la manera de la França jacobina 
compleix així una de les seues finalitats: ordenar la 
nació, la nació espanyola. L’aplaudiment de la classe 
dirigent del país, desitjosa d’ofrenar noves glòries 
a Madrid, ha estat unànime. Moment històric, diu 
el president de la Generalitat, l’AVE ens portarà la 
recuperació econòmica de la mà del turisme madri-
leny i forani via l’aeroport internacional de Barajas. 
La construcció i el turisme tornaran a tirar de la 
nostra economia i, mentrestant, la Ford amenaça que 
se’n va si no fan ja el corredor mediterrani. Segles i 
segles mirant al nord, construint una societat agrícola 
i industrial i estàvem equivocats. L’agricultura i la 
indústria a Marroc, nosaltres al taulell, als geriàtrics i 
al turisme de sol i mar. Es ahí on ens porta l’AVE?

La construcció i el turisme 
tornaran a tirar de la nostra 
economia i, mentrestant, la Ford 
amenaça que se’n va si no fan ja 
el corredor mediterrani

el model centraliSta i radial de l’eStat eSPanYol
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Si no fa vent, remarem
la GUillotina

>>     Que hem estat dolorosament derrotats no ho 
amaga ningú al nostre partit. Fa molts anys que 
corren un parell de sentències populars: “tots els 
polítics són iguals” i “ningú perd les eleccions, 
tots guanyen sempre”. Les dues són falses, però 
tan s’hi val, continuen repetint-se des de molts 
altaveus.
Comencem pels altaveus: l’1 de desembre 
telefona una senyora al Matí de Catalunya Ràdio 
i diu: “sóc del corrent X i aquesta vegada no he 
votat Esquerra”, la petita conversa subsegüent 
destil·lava revengisme. Molt bé, ja tenim una 
causa de la desfeta, aquells que avantposen els 
personalismes al projecte. Ara imagineu que algú 
que no compartesc guanya el proper Congrés i els 
que volem un altre candidat ja no votem Esque-
rra.
El mateix dia em vaig trobar companys d’altres 
partits quan passejava pel carrer. Els del PP no 
cabien dins les jaquetes (donar-li pel sac a Cata-
lunya i guanyar-hi escons, és màgic. Com al País 
Valencià). Un conegut del PSOE em feia escoltets 
mentre em pegava colpets a l’esquena, com si em 
volgués consolar. Us puc ben assegurar que no 
vaig mostrar, en cap moment, cap signe de pre-
ocupació, però aquest senyor tenia una idea feta i 
no calia res més. Home! per a derrotes la del PSC 
que era qui tenia la Presidència i la majoria del 
Govern. Per a derrotes la del PSPV-PSOE que ho 
perd tot des del 1995, i tornarà a perdre el maig 
vinent. I finalment els meus amics (de veritat) 

del BLOC, que de vegades passen setmanes i 
no ens trobem enlloc, però casualment l’1 de 
desembre vam coincidir al carrer. I segurament 
no té res a veure, però aparentaven una felicitat 
estraordinària.
A pams, creure que la victòria de CiU és vic-
tòria del Bloc és quimèric. Els regionalistes de 
CiU tornaran a fer-nos ajudetes perdonavides 
als valencianets, com va fer Pujol en els seus 
23 anys (quatre duros d’amagat perquè no 
s’assabente la caverna), i així ens ha anat. Però 
els companys del Bloc ens han demostrat una 
cosa als militants d’ERPV al llarg d’aquests deu 
anys: per molt que una força fresca irrompa en 
un nou escenari i se situe com a força emergent, 
com ho va fer Esquerra ací, les organitzacions 
que porten temps arrelades –encara que no alcen 
un gat pel rabo, com deia aquell- no desapareixen 
irremissiblemet. De fet, la marginalitat del Bloc hi 
era abans d’Esquerra i ho ha estat amb Esquerra 
a l’escenari, que encara és més marginal. Però en 
això, alguns dirigents del Bloc són –ací sí- com 
CiU: odien Esquerra.
Lliçó: hem escoltat molts despropòsits en poques 
hores. Si férem cas d’alguns altaveus hauríem 
de pegar-li foc a la seu i donar-nos de baixa de 
militants. Evidentment, per molt disfressats que 
vagen, això només agradaria l’espanyolisme. Si us 
ho diuen amb una estelada al front, no ho dubteu: 
són espanyols infiltrats. Deu diputats i milers de 
vots no és poca cosa ni marginalitat, que que-

de ben claret. No hi ha cap força “hegemònica 
independentista” que puga desplaçar Esquerra i 
enviar-la a la “decadència més absoluta”, ni res 
paregut. Tot això ja ho hem viscut i ja ho sabem. 
Tenim 80 anys d’història i ens les hem vistes 
de tots els colors. Els qui volien arribar ja a la 
independència i les presses els han fet abandonar 
Esquerra per abraçar altres propostes, tenen 
tot el nostre respecte. Però si em permeteu una 
modesta opinió, crec que han fet el camí contrari. 
Senzillament en retardaran la data de proclama-
ció. No passa res però, hi ha coses que per molt 
que s’expliquen s’han d’experimentar. Després 
del PI, el SI, i després vindrà el WI, i ... i així cada 
vuit, deu anys, fins que Esquerra tinga majoria 
absoluta i ho faça.
Jo, mentre siga militant d’Esquerra, votaré 
Esquerra sempre, dirigisca qui dirigisca el par-
tit. I que ningú plore la fugida de militants o 
col·laboradors, perquè segurament no eren els 
millors que necessitava una organització com 
ERC, que ha de portar els Països Catalans a la 
independència. Quan les coses 
vénen al gairó és quan més 
s’ha de treballar, per això,  
si no fa vent, remarem.

Vicent terol
Secretari de Política 
Social d’ERPV

Les eleccions catalanes del 2010 han comportat un 
molt mal resultat per a Esquerra. El pitjor dels últims 
vint anys, postergada a la cinquena plaça del Parla-
ment. Cal admetre-ho sense pal·liatius ni disfresses. 
També s’ha produït una profunda davallada en el 
suport electoral per als tres socis de govern. Aquest 
resultat, coherent amb una seqüència estadística his-
tòrica d’enquestes, confirma la progressiva pèrdua de 
confi ança en el partit iniciada ja l’any 2006, tant en 
intenció directa de vot com en la percepció d’utilitat 
(del 8,3% el març de 2006 al 2,9% l’octubre de 2010). 
Després de molts anys en augment, Esquerra ha 
deixat de ser la segona opció de molts votants: la 
simpatia ha passat del 14,6% el juliol de 2006 al 8,1% 
l’abril de 2010. En aquest mateix període, però, l’eix 
ideològic majoritari en la població continua en el 
centreesquerra. I han augmentat notablement els que 
es consideren només catalans i els que desitgen un 
Estat independent.

Anar a la deriva o sortir de la depressió 
Cal agrair els 218.000 vots rebuts, que configuren una 
base electoral prou sòlida. Tanmateix, són el 52% dels 
aconseguits fa quatre anys. Moltes persones, votants 
tradicionals d’Esquerra, tot i compartir els objectius, 
han volgut expressar en aquestes eleccions el seu 
disgust amb Esquerra, aplicar-li un correctiu que cal 
interpretar com una exigència perquè en el futur, ja 

noU fUll de rUta

Assumir els errors i construir un nou camí per tornar a sumar i il·lusionar

Esquerra tornarà al lloc 
que li correspon i serà 
al darrere de tots els 
canvis polítics i socials 
del país

redacciÓ /eSQUerra nacional

fora del Govern, millori la manera de servir aquest 
objectiu.
Un cop analitzats amb rigor els resultats electorals, cal 
trobar les causes explicatives, els factors d’ordre intern 
i extern que hi han influït, i extreure les conclusions 
necessàries amb l’objectiu de continuar treballant des 
del rigor, la seriositat i la humilitat, per aconseguir 
recuperar la confi ança de la nostra societat en el 
projecte polític que representa Esquerra. El partit pot 
quedar noquejat, anar a la deriva i esperar un xoc de 
trens a les pròximes eleccions municipals i espanyo-
les o intentar sortir de la depressió i fer una sincera, 
descarnada i útil lectura dels errors comesos.

Esquerra té futur
I el primer pas per sortir del sot ha estat l’elaboració 
del nou full de ruta, recentment avalat pel Consell 

Nacional d’Esquerra, un partit que el pròxim mes de 
març complirà 80 anys de vida. Es tracta d’una llarga i 
atzarosa història, plena de moments gloriosos i hores 
adverses.
Per això, bo i admetent els errors comesos, i la neces-
sitat d’esmenar-los, cal estar convençuts de la feina 
feta i que, més aviat que tard, Esquerra tornarà al lloc 
que li correspon, que tornarà a ser al darrere de tots 
els canvis polítics i socials del país. 
I és que la base ideològica del partit continua intacta. 
Esquerra és el partit de l’esquerra nacional per la in-
dependència, d’aquells catalans i catalanes que volen 
i treballen per un futur de  ustícia social i de llibertat 
nacional. D’aquelles persones d’esquerres que volen la 
independència de la nostra nació, de Salses a Guarda-
mar i de Fraga a Maó.
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dieGo GÓmeZ, PreSident d’eScola Valenciana

“La llengua és el nostre tret d’identitat més vital i important”

aina reQUena

escola Valenciana 
- federació 
d’associacions per la 
llengua

http://www.escolavalenciana.com>   
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“El valencià ens 
ha d’identificar 
com a poble únic 
i amb projecció 
europea”

>   

Les Trobades han complit 25 anys, 
quin balanç en fas? 
Les Trobades i Festes per la 
Llengua són la manifestació lúdica 
i reivindicativa més nombrosa i 
representativa de la societat valenciana 
en defensa de la seua llengua. Són 
la forma més directa d’escenificar la 
necessitat de normalitzar el valencià 
com a llengua pròpia  i com a vehicle 
d’identitat  del nostre poble. Per a 
la societat valenciana representen 
tot un antídot contra el passotisme 
individual  i la manca de normalització 
del valencià a nivell institucional. Han 
estat uns anys plens d’esperança i de 
lluita constant. Les Trobades i Escola 
Valenciana s’han consolidat dins de la 
societat valenciana. I anem a continuar 
treballant pel futur de la nostra llengua. 
No volem cap almoina. El valencià, el 
nostre català, és de llei i els valencians i 
valencianes tenim uns drets lingüístics 
que ens identifiquen com a poble. Les 
Trobades han contribuït a reforçar eixa 
premisa.
Com afecta a l’esforç escolar per nor-
malitzar l’idioma l’estat precari dels 
àmbits d’ús del valencià en la nostra 
societat?
Aquesta és una de les qüestions 
que Escola Valenciana reivindica 
diàriament. L’esforç normalitzador de 
l’escola ha de tenir continuïtat en la 
resta d’usos socials. I per això anem 
a treballar. La nostra força és la de les 
persones de les comarques que lluiten 
dia a dia. La nostra sempre ha estat una 
actitud de respecte i independència 
política. Nosaltres sempre hem pensat 
en sumar, en ser imaginatius i en 
potenciar les xarxes socials comarcals. 
L’èxit de les Trobades i d’Escola 
Valenciana es troba en l’arrel de la 
gent valenciana que vol defensar el seu 
patrimoni més valuós: la seua llengua 

i que vol acollir i integrar a partir de la 
seua llengua. Impediments hi ha tots 
els dies però  la nostra dedicació és 
com reflecteixen els versos del mestre 
Carles Salvador: “portar una rosa 
als llavis, que és el símbol de la terra 
triomfadora, és la joia que embolcalla 
la fe en el pervindre”.
La vostra proposta d’educació mul-
tilingüe amb el valencià com a base 
no ha estat acollida per la Conselleria 
d’Educació. Creus que la política 
que proposa l’administració del PP 
en aquest terreny atempta contra el 
valencià? 
Sense dubtes, al PP sols l’interessa el 
conflicte amb la llengua i les amenaces 
catalanistes per a rendibilitzar aquests 
temes de forma electoral. Mentre 
tant s’obliden de la manca de política 
lingüística. Aquest és el problema: la 
falta d’una política lingüística de la 
Generalitat, la manca de promoció 
del valencià i l’enfrontament del 
valencià front a l’anglès en benefici 
dels que no creuen en la defensa 
del nostre tret d’identitat més vital i 
important. Nosaltres ja ho hem dit, 
per a ser plurilingües cal ser primer 
bilingües. El valencià és el basament 
de coneixement d’altres llengües, 
el valencià ha de convertir-se en la 
llengua d’acollida als nouvinguts i en la 
llengua que ens ajude a enfrontar-nos 
als reptes del futur. El valencià ens ha 
d’identificar com a poble únic i amb 
projecció europea. El conseller Font de 
Mora, ha de comptar amb el bagatge 
i l’experiència de l’escola en valencià 
i no pot enfrontar-se  a la comunitat 
educativa valenciana seguint les 
directrius polítiques del seu partit i de 
Madrid.
El Programa d’Incorporació Progres-
siva del Valencià ha fracasat?
El Programa d’Incorporació Progres-

siva, mal anomenat línea en castellà, 
va complir el seu paper d’incorporar 
el valencià de forma no traumàtica, i 
sense crear conflictes. Era i és un pro-
grama de mínims. Però en l’actualitat 
és l’excusa per no fer valencià, és 
l’amagatall dels centres concertats i 
privats per no normalitzar el valencià. 
A l’actualitat és un programa a des-
aparèixer. No podem esperar 25 anys 
més per normalitzar el sistema educa-
tiu en percentatges que superen el 50% 
de la població escolar. No podem crear 
una doble xarxa educativa excloent de 
línees en castellà i línees en valencià. 
Hem d’avançar i donar continuïtat als 
Programes d’Ensenyament en Valencià 
i d’Immersió Lingüística i a la vegada 
incorporar de forma didàctica, amb 
assessorament, amb formació i recur-
sos altres llengües estrangeres en el 
currículum. En resum ser bilingües per 
a poder ser plurilingües.
Quins són els reptes de futur?
Ja ho diem el passat 9 d’octubre a la 
Festa pel Valencià. Escola Valenciana, 
es compromet a continuar comptant 
amb les persones, amb els ciutadans 
i ciutadanes de totes les comarques, 
amb les universitats valencianes, amb 
els sindicats, amb els artistes i músics 
valencians, amb els editors, amb els 
ajuntaments, amb les associacions, 
amb els mitjans de comunicació, amb 
totes i tots aquells que pensen que 
el País Valencià està per descobrir i 
per vertebrar. Escola Valenciana vol 
comptar amb la diversitat i trencar amb 
les imposicions i les falsedats actuals. 
Hem de generar un nou compromís 
valencià. Hem de dir sí al valencià, i 
això implica dir SI a la democràcia, sí 
a la tolerància, sí al plurilingüisme, sí 
a l’ensenyament de qualitat, sí al poble 
valencià... Ara més que mai, nosaltres 
tenim la clau.

Escola Valenciana - Federació 
d’Associacions per la Llengua 
(FEV), és una entitat cívica for-
mada per 24 associacions comar-
cals i d’àmbit de país. El principal 
objectiu de l’entitat és la nor-
malització lingüística en tots els 
àmbits d’ús de la llengua, amb 
especial incidència en el sistema 
educatiu valencià.

A més de les vora 20 Trobades  
d’Escoles en Valencià que re-
uneixen cada any més de 220.000 
persones entre pares, mares, 
alumnes i mestres, Escola Valen-
ciana-FEV ha ampliat el treball en 
matèria de normalització lingüís-
tica a la resta d’àmbits d’ús so-
cials, amb projectes i serveis com 
el Voluntariat pel Valencià, La 
Gira- Festival Itinerant de Música 
en valencià, l’Acosta’t al Territori, 
el Cinema a l’Escola, l’Oficina de 
Drets Lingüístics, així com la De-
vedeteca, la col·leció “l’Àlbum” i 
els Tallers de Cultura Popular

http://www.escolavalenciana.com
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dia internacional contra la ViolÈncia maScliSta

Que la violència no ens prenga la 
independència

Com cada any, al voltant del 25 de novembre se cele-
bren multitud d’activitats al voltant del dia internacio-
nal contra la violència masclista, una diada que ens els 
darrers anys ha adquirit una gran importància en el 
que suposa ja una de les principals causes de mortali-
tat entre les dones. Durant el que portem d’any ja són 
18 les dones que han mort als Països Catalans i 75 al 
conjunt de l’Estat Espanyol.
Esquerra Republicana del País Valencià, ha participat 
com cada any també, en les manifestacions convoca-
des a València, Alacant i Castelló, així com també en 
actes convocats a Simat de la Valldigna o Pego als quals 
Esquerra s’ha adherit reiterant així, públicament, el 
seu compromís en l’eradicació de qualsevol forma de 
violència envers les dones, i expressant el condol per la 
mort d’aquestes víctimes.
La violència masclista constitueix una greu vulneració 
dels drets humans fonamentals de les dones. Destrossa 
vides, famílies i comunitats i és un impediment per al 
ple desenvolupament econòmic, polític, social i cultu-
ral de les persones i les societats. 
Tot i que fa anys que s’ha aprovat la llei integral contra 
la violència de gènere les morts de dones continuen 
produint-se i no hi ha hagut una modificació dels com-
portaments i les pràctiques que atempten contra els 
drets de les dones, ja que el model patriarcal continua 
profundament arrelat a la nostra societat. Tot i que els 
canvis són lents Esquerra vol seguir contribuint al cos-
tat de les entitats i institucions perquè es produïsquen 
els canvis profunds que necessita l’estructura social del 

nostre país, i que en faciliten l’eradicació.
Al País Valencià, a més  continua sense desenvolupar-
se des de fa sis anys la Llei Integral contra la violència 
de gènere. Tenim un govern que no planteja cap políti-
ca a nivell educatiu, sanitari, assistencial ni als mitjans 
de comunicació per eradicar la violència masclista. 
Any rere any veiem com els drets més fonamentals de 
les dones i de la societat en general, pel fet de ser va-
lencianes, no s’acompleixen i per tant, ens considerem 
discriminades. 
Des d’Esquerra i les JERPV entenem també que cal 
seguir posant les dones en el centre de les polítiques 
públiques per tal que aquestes siguen subjectes de drets 
i ens comprometem a continuar desenvolupant rigoro-
sament i amb responsabilitat la Llei del dret de les do-
nes a eradicar la violència masclista. Com a republicans 
i d’esquerres no podem defugir la nostra responsabilitat 
cívica d’acabar amb aquesta xacra social i permetre 
seguir avançant per tenir un país lliure d’homes i dones 
lliures. 

      3/1/2010 Josefa R.Z; 21/1 Ivana 
S.F i Joana Maria R.B; 9/2 Viktoria S.; 
18/2 Mayorie R.; 18/2 Malina M.; 28/2 
Isabel B.F ; 15/3 Alla T. i la Julia, 
l’Eulalia, la Cristina, la Teresa, la 
Mónica...
Aquests noms, aquestes víctimes 
anònimes encapçalen la llista negra 
de dones assassinades  a mans de 
les seus parelles o ex parelles fins 
a un total de 75 al llarg de 2010 a 
tot l’Estat espanyol, 16 d’elles al 
País Valencià, i tot i que desitgem 
que aquestes siguen les últimes, el 
compte segueix sumant. 
L’any 2004 es va aprovar la Llei 
integral contra la violència de gènere 
i, 6 anys després, aquesta es mostra 
insuficient per assolir els reptes pel 
qual va ser creada. Tal com denuncia 
Amnistia Internacional a l’informe 
No màs violencia contra las mu-
jeres aspectes fonamentals com 
ara l’atenció sanitària de qualitat, 
l’accés a recursos d’atenció integral, 
l’assistència immediata o la consoli-
dació del principi de no discriminació 
encara no són una realitat, més bé 
una utopia. 
Des d’ací mostrem el nostre condol 
per totes aquelles dones arreu del 
món que pateixen doblement la vio-
lència masclista, d’una banda per ser 
dones, d’altra per ser usades com a 
arma de guerra en conflictes armats 
i, així, encoratgem tota la societat 
civil a mostrar tolerància zero cap a 
qualsevol manifestació de violència 
envers les dones. Demanem a les ins-
titucions que desenvolupen totes les 
eines al seu abast perquè l’eliminació 
de la violència masclista siga algun 
dia una fita acomplida.

tolerància zero en 
la violència contra 
les dones

la GUillotina

>>

anna 
martínez
Secretària de la 
Dona
d’Esquerra-CdM

anna PeÑÁ
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Representació d’Esquerra a la manifestació contra la violència masclista. València

Cal seguir posant les 
dones en el centre de les 
polítiques públiques per 
tal que aquestes siguen 
subjectes de drets

esquerra.cat/paisvalencia

http://locals.esquerra.cat/paisvalencia

