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les piulades del mes

El passat 1 d’Octubre va tindre lloc a Girona el 
26è Congrès Nacional d’Esquerra, on la militància 
assitent va ratificar amb els seus vots la ponència 
política i la reforma estatutària del partit, així com 
va elegir mitjançant eleccions els membres de la 
nova Executiva i del Consell Nacional del partit. Els 
nous Estatuts amb que s’ha dotat Esquerra amplien 
la flexibilitat organitzativa del partit i enforteixen 

els conceptes de municipalisme, democracia i 
participació de la militància. Daltra banda, en la 
composició del Consell Nacional resultant del 
Congrés, han sigut escollits cinc membres de la 
federació territorial d’Esquerra al País Valencià: 
Teresa Garcerà (566 vots), Lluís Batalla (469 vots), 
Mario Carbonell (469 vots), Ximo Graña (407 vots) i 
Rafael Fabregat (364 vots). 

Congrés d’Esquerra
la imatge

rEDacciÓ

La nova Executiva Nacional d’Esquerra durant la clausura del 26è Congrés Nacional
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agusticerda
Cap a Madrid, a fer costat a Tardà 
i Ridao que defensaran avui la ILP 
“Televisió sense fronteres”. Els 
valencians tenim dret a veure TV3. 
13 set

Uns Estatus per a la nova Esquerra republicana
l’aPUnt

Eduard lópez
Vicesecretari general 

de Coordinació Interna 
i Acció Electoral  

El 26è Congrés Nacional d’Esquerra Republi-
cana constitueix un punt d’inflexió en la història 
recent del partit i l’inici d’una nova etapa. Al 
marge de l’elecció de la nova Executiva Nacional, 
encapçalada per Oriol Junqueras i Marta Rovira, 
el congrés ha servit, també, per a l’aprovació dels 
nous Estatuts. Es tracta d’un text ambiciós, fruit 
d’una reforma en profunditat de la normativa 
anterior. Les seves característiques principals 
van en la línia de flexibilitzar l’estructura organit-
zativa del partit per tal de fer-la més adaptable 
a un context divers i molt variable (pel que fa, 
sobretot a les seccions locals i les federacions 
comarcals), promoure la presència del municipa-
lisme en els diferents nivells de direcció i poten-
ciar nous mecanismes de control i de participació 
de la militància en la vida orgànica.  S’opta, 
paral·lelament, per fixar un model d’elecció del 
conjunt de la direcció nacional radicalment dife-
rent al que era vigent fins ara: en lloc d’escollir-la 
al plenari del Congrés es farà per sufragi univer-
sal de tota la militància, tal com ja es fa en el cas 

de la Presidència i la Secretaria General. És una 
aposta que enforteix el nervi democràtic propi de 
la cultura d’Esquerra.

L’estructura orgànica a nivell de Països Ca-
talans també ha sortit reforçada amb el 26è 
Congrés Nacional. I això perquè es dota de major 
reconeixement polític i flexibilitat autorganitza-
tiva a aquells territoris que, com en el cas del 
País Valencià, es mouen en un context diferent 
al del Principat i tenen, en conseqüència, altres 
necessitats. No es tracta tant 
de fixar un punt d’arribada 
com de posar les condicions 
per avançar cap a allò 
que volem ser: un partit 
plenament nacional. 

JoanTarda
Hi ha qui ens acusa de gir a la 
dreta. Deu ser de 360 graus, 
perquè jo sóc on sempre he estat. 
29 set

joanveabadenes 
Esperaré fins l'anunci oficial, però 
si el Corredor Mediterrani passa 
per Madrid i no per Alacant, algú 
hauria de rebre classes de geo-

grafia 5 oct

MarioCarbonell 
Hi ha gent q si creu en la política. 
Sala plena de gom a gom parlant 

sobre idees. #26cnesquerra 1 oct 

martarovira
Moltes gràcies pel vostre suport 
d’aquestes setmanes. Assumim 
el compromís amb responsabili-
tat i iŀlusió. Continuarem #cons-
truimconfiança 18 set

CarlesOnsurbe
NO ALS BOUS AL CARRER!! 
#Alboraia #fb Volem una societat 
avançada, els animals són part 

d'ella. 24 sept 

junqueras
Avui és una jornada clau pel futur 
d’@Esquerra_ERC, i per tant, 
també pel futur del país. A votar!
#viscaERC 17 set
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Esquerra-Camp de Morvedre celebra el 5è Aplec amb 
motiu del 9 d’Octubre

Per cinquè any consecutiu, la secció 
comarcal d’Esquerra al Camp de 
Morvedre ha celebrat, amb motiu 
de la Diada del País Valencià, el seu 
Aplec comarcal. Al llarg del matí del 
9 d’Octubre, Esquerra organitza un 
conjunt d’actes a distints punts de 
la comarca. Aquest any, a més de la 
tradicional pujada al Castell de Sagunt 
que es ve celebrant des l’any 2006, 
ha tingut lloc per primera vegada 
una ofrena floral al monument de 
Jaume I a Benifairó. Després, s’ha 
celebrat un dinar de germanor a 
Faura. Segons la presidenta comarcal, 
Núria Arnau, “sempre repartim els 
actes a distints pobles de la comarca, 
però especialment aquest any, en què 
Esquerra ha obtingut dos regidors 
al Camp de Morvedre, a Faura i a 
Benifairó,  ens feia especial il·lusió 
celebrar part dels actes de l’Aplec a 
aquests dos municipis”.

Arnau ha destacat també que 
amb aquest Aplec, “Esquerra és 
l’única organització que celebra a 

Sagunt la diada nacional amb un 
acte conmemoratiu i reivindicatiu, 
que busca mantindre vives les arrels 
històriques i la identitat nacional”. 

La pujada al Castell es celebra cada 
any en un ambient festiu, al ritme de 
dolçaines i tabalets, partint des de la 
plaça de l’Ajuntament i recorrent els 
carrers a través de la fira mitjeval que 
té lloc en aquestes dates a Sagunt. 

La clau reivindicativa de l’Aplec 
recull diversos punts: la recuperació 
del partimoni morvedrí oblidat pels 
governs valencià i espanyol (el Castell, 
la Gerència, el Museu d’Arqueologia 
industrial, el Museu de la Moreria, el 
Palau Vives de Benifairó,...); el dret 
col·lectius d’existir com a poble en una 
Europa de Pobles Lliures; els drets 
socials (a favor d’un marc laboral 
propi al País Valencià, en contra de la 
reforma de la Constitució espanyola) 
i la denúncia de l’espoli fiscal que 
parim les valencianes i els valencians. 
En aquest any 2011, s’ha comptat 
amb la presència del recentment 

escollit president d’Esquerra, Oriol 
Junqueras, i de la portaveu d’Esquerra 
al Parlament català, Anna Simó. A 
més, han intervingut als parlaments 
Agustí Cerdà, president d’Esquerra 
Republicana del País Valencià, 

Núria Arnau, presidenta comarcal 
d’Esquerra-Camp de Morvedre, Joan 
Vea, regidor d’Esquerra a Benifairó, i 
Domènec Garcia, regidor d’Esquerra 
a Faura.

Per a què volem l’educació? El sistema educa-
tiu és el fonament de la construcció, o  destruc-
ció, d’una societat amb igualtat d’oportunitats, 
crítica i competitiva. És l’eix de la cohesió social 
i nacional, assumpte compartit per tots, no tan 
sols pels professionals. “El primer ciutadà de la 
República és el mestre”, deien els que fa 80 anys 
van comprendre que la cosa de tots, la república, 
depenia d’una educació pública, laica i gratuïta.

I ausades que la dreta dominant, que n’és 
conscient, s’hi organitza i reacciona amb els seus 
missatges elitistes centrats en la segregació, el 
classisme i l’espanyolisme perquè veu perillar 
una posició de privilegi. I també un negoci!

Fem una ullada a aquesta relació entre pro-
jecte educatiu i projecte econòmic i social: Per 
què el fracàs escolar i abandonament al País 
Valencià és dels més alts de l’Estat espanyol (un 
40%)? I com és que és més alt entre les clas-
ses populars? Ens podem permetre que amb els 
pressupostos d’educació, que són el 31’16% dels 
pressupostos de la Generalitat, es mantinga una 
doble xarxa educativa pública i privada? Per què 
s’amaguen els costos reals de l’ensenyament 

concertat? 
I encara pitjor: no sols sostenim amb diners 

públics una xarxa privada sinó que, en plena crisi, 
seguim patint un permanent espoli fiscal que 
impedeix als valencians i valencianes invertir el 
que cal per a una educació moderna, democràtica 
i de qualitat.

D’una altra banda, hi ha la immersió lingüística, 
símbol d’excel·lència educativa per a la UE que, 
27 anys després d’una tímida Llei d’Ús tan sols 
s’aplica a un 28% de l’alumnat, una altra selecció 
d’alumnat.

Els 80000 llicenciats i llicenciades valencians 
que treballen a Catalunya o els 4000 alumnes 
sense plaça aquest curs en FP expliquen el 
nostre model d’economia, la fuga de cervells i 
la mà d’obra poc qualificada. Resultat: un model 
especulatiu insostenible, basat en la rajola, sense 
capacitat de reacció ni reconversió davant la crisi. 
Sí, el sistema educatiu és a la base del model 
econòmic.

Tanmateix, als valencians i valencianes, que te-
nim els recursos i les capacitats, la crisi ens dóna 
una oportunitat. Al País Valencià li cal una refor-

ma política i educativa assentada en l’economia 
productiva i alhora del coneixement i del valor 
afegit. Però no podem esperar que Espanya, amb 
les seus reformes educatives més o menys pro-
gressistes, siga la solució, ja que Espanya és part 
del problema.

Esquerra proposa situar el debat sobre 
l’educació al centre de la societat que volem 
construir. Hem de lluitar contra la supressió de 
places de professorat i les retallades en pressu-
postos i unitats. Cal disposar dels recursos que 
generem i reinvertir-los en educació de manera 
que s’assegure l’accés a una educació pública i 
gratuïta a tothom. El països 
que millor afronten la crisi 
són els que inverteixen en 
formació de qualitat per 
a tots perquè l’educació 
genera igualtat i riquesa.

Més educació, menys crisi

Paco Galiano
Membre de la Comissió 
sectorial  d’Ensenyament 
d’ERPV ‘Gonçal Anaya’ 

la GUillotina
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Quins són els objectius i les prioritats en aquesta 
etapa que has iniciat com a president d’Esquerra?
La prioritat és posar-nos al servei del país i 
defensarels seus interessos. Per això necessitem ser 
un partit fort i cohesionat, oferir un discurs clar 
que sigui útil al país. Hem d’escoltar els nostres 
conciutadans, intentant entendre el que ens 
demanen, ajudar i cooperar amb la nostra gent. 
Utilitzem el concepte de partit cooperatiu, és a dir, 
compartim amb la ciutadania molt objectius, que 
poden anar des de la indepèndencia a un determinat 
model escolar. A més, formem part d’un país amb 
molta història i també volem posar en valor el millor 
de l’experiència acumulada al llarg dels anys.

Que creus que aporta la teua experiència europea 
en aquesta nova etapa que inicies?
Jo espere que la meua trajectòria personal aporte 
coses positives a l’etapa com a president d’Esquerra, 
no només en l’àmbit europeu, sinó en l’àmbit 
comunicatiu, polític, com alcalde del meu poble, 
etc. Però crec que és especialment important tindre 
aquesta perspectiva europea. Perquè nosaltres som 
independentistes, però també som europeistes. De 
fet, el nostre grup parlamentari, l’Alliança Lliure 
Europea, que integra tots els independentistes del 
Parlament Europeu, és també el grup més europeista 
de tots. Resulta molt interessant prendre conciència 
de la importància creixent que va tenint Europa en 
la pressa de desicions. I un altre aspecte és adonar-se 
que, més enllà dels discursos estrictament ideològics, 
als quals l’Estat espanyol hi és molt aficionat, hi ha 
una necessitat permanent d’adaptació i de negociació 
amb la realitat econòmica, social i política, i que ha 
d’haver-hi una adaptació constant entre el discurs i la 
realitat. Això a Europa s’apren, i s’apren molt depresa.

En concret, respecte al País Valencià, quins són els 
compromisos de la nova direcció?
Com a primera consideració, cal dir que la 
Generalitat Valenciana és una de les administracions 
públiques més endeutades d’Europa, fruit en bona 

part de despeses absolutament excesives, de caràcter 
sumtuari, basades en críteris de representació política 
dels dirigent d’aquesta institució i no en termes 
econòmics, socials, d’inversió en conèixement i de 
millora de la productivitat. Això condiciona molt la 
capacitat de creixement del País Valencià i explica 
perquè és un dels àmbits territorials de l’Estat 
espanyol amb un índex d’atur més alt. Per tant, una 
de les prioritats és explicar als ciutadans amb claretat 
com açò és una de les causes dels mals actuals. No 
hi haurà polítiques socials possibles si no garantim 
la priorització adequada de la despessa per part de 
les administracions públiques. Altra prioritat és 
asegurar els vincles culturals, econòmics i polítics 
amb la resta dels Països Catalans. En aquest sentit és 
clau l’eix mediterràni, que hem defensant amb total 
determinació en l’àmbit del Parlament europeu, no 
només dels trens de mercaderies sinó també dels 
trens de passatgers. Políticament, hem d’aprofitar la 
fortalesa que podem tenir al Principat per defensar 
amb més eficàcia els interessos polítics, culturals i 
lingüístics de les valencianes i dels valencians.

És precisament el proper 19 d’Octubre quan 
la Comissió Europea farà públics els eixos de 
transport que considera prioritaris. Quina és la 
perspectiva?
Per pressió de l’Estat espanyol, la CE ha fet una 
proposta que tallaria el corredor mediterràni a 
València ciutat, i per tant no es prollongaria cap 
al sud, i es crearia un corredor central Barcelona-
Saragossa-Madrid-Algecires. Aquesta pressió del 
govern espanyol és dificil de canviar, entre altres 
coses, perquè la UE financiarà com a molt entre el 
10 i el 20% d’aquesta obra, mentre l’Estat financiarà 
més del 80%. Per tant, per molt que la CE considere 
prioritari l’eix mediterrani, si l’Estat espanyol no té 
intenció de destinar el 80% o 90% que falta, aquest 
corredor no es farà mai. La UE sap que la prioritat 
de l’Estat espanyol és l’anomenat eix central, i per 
tant la pressió de l’Estat és molt dura. Qui decidirà el 
traçat no és la UE, sino l’Estat espanyol. Està molt bé 

que pressionem la UE, però de vegades oblidem que 
hauriem d’exercir entre 5 i 9 vegades més pressió, en 
termes percentuals de despesa, sobre l’Estat espanyol. 
En aquest sentit, uns bons resultats electorals són 
clau perquè tinguem una bona capacitat de pressió. 

Està en aquests moments l’Estat espanyol en 
condicions de fer front a aquesta inversió?
Aquest és un altre problema, i és que l’Estat espanyol 
està endeutat, té un dèficit brutal i, per tant, no està 
en condicions de financiar aquest tren d’ample de 
via europeu. I no té aquests diners, entre altres coses, 
perquè els ha llançat fent un tren d’alta velocitat on 
no hi viatja ningú. No hi ha ningú tan enemic de 
l’estat del benestar com aquells que llancen els diners 
que els hi han de servir per garantir-lo. Per tant, no 
hi ha ningú més enemic de l’estat del benestar ens 
aquests moments que el PSOE.

Quin serà el full de ruta del diputats d’Esquerra a 
Madrid durant la propera legislatura?
Cal explicar que, amb una més que previsible 
majoria absoluta del PP a la propera legislatura, la 
nostra capacitat per negociar a Madrid serà molt 
limitada. Per tant, a Madrid anirem a explicar-nos 
tan bé com puguem, especialment als nostres propis 
conciutadans. Serà un altaveu més per explicar 
amb claretat quins són els nostres problemes. La 
millor manera de garantir l’estat del benestar és 
controlar la despesa. Per tant, a Madrid demanarem 
la suspresió dels Ministeris de Sanitat, de Cultura i 
d’Ensenyament, perquè tenen totes les competències 
traspasades a les CC.AA. i per tant són rebundants, 
i també la reducció de la despesa militar, ja que 
mentre Alemanya a reduit el nombre dels seues 
efectius militars un 40%, l’Estat espanyol o ha fet en 
un 0% més o menys. Hi ha marge per fer coses, per 
reduir despeses innecessàries i tenir així més diners 
disponibles per fer polítiques socials i productives 
que si són necessàries.

4 entrevista

“Sóc independentista. Per això 
estic en política”

oriol Junqueras

aina rEQUEna
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“No hi ha ningú tan 
enemic de l’estat 
del benestar com 

aquells que llancen 
els diners que els 

hi han de servir per 
garantir-lo”

Hui celebrem el 9 d’Octubre, conmemoració 
de l’entrada de Jaume I a la ciutat de València. 
Podem dir que la concepció federativa que defensa 
Esquerra per als Països Catalans troba les seues 
arrels històriques en el model d’estat de Jaume I?   
És evident que el model estatal de la Corona d’Aragó 
en el segle XVI era un model relativament original 
si el comparem amb el model d’estats centralitzats 
que acabaràn triomfant en els segles posteriors. Però 
també és veritat que a l’època no era tan original 
perquè de fet l’Imperi Alemany també era un estat 
fortament confederal. En el cas dels Països Catalans 
i de la seva estructura política a la corona d’Aragó, 
l’estructura era una mescla canviant entre confederal 
i federal. A l’estat federal, la sobirania és una i es 
reparteix sobre el territori i a l’estat confederal, les 
sobiranies són múltiples i s’integren en un poder 
comú. Clar, els Països Catalans són fruit d’aquesta 
realitat i mai han tingut una estructura política 
totalment mancomunada, mai hi ha hagut un 
Parlament ni unes Corts pel conjunt dels Països 
Catalans. Per tant, la nostra estructura de partit beu 
d’aquesta tradició federal-confederal, respectant la 
sobirania dels àmbits territorials del País Valencià, 
de les Illes i del Principat, clarament, i en el cas de 
la Catalunya Nord d’una manera mixta, tenint en 
compte que la Catalunya Nord en molts aspectes 
històrics forma part del Principat.

Aquesta realitat pot marcar ritmes diferents als 
diferents territoris?
Evidentment, els ritmes del país i de la societat són 
diferents. Ara bé, l’objectiu del partit ha de ser el 
mateix. El partit té un objectiu comú, però s’adreça a 
àmbits territorials que tenen ritmes diferents. Hem de 
ser concients que perquè la nostra acció política siga 
eficaç hem d’adaptar-nos a aquests ritmes diferenciats 
que hi ha al Principat de Catalunya, a les Illes o al 
País Valencià, sense renunciar mai a l’objectiu polític 
comú de la independència. Personalment, si no fos 
així, no hem dedicaria a la política. Si estic en política 
és perquè sóc independentista. 

oriol Junqueras
Sant Andreu del Palomar, 1969 

Fill d’una supervisora d’urgències de l’Hospital 
de Bellvitge i d’un professor d’institut. Als dos 
anys va anar a viure a Sant Vicenç dels Horts. 
Alhora, ha mantingut molt de contacte amb 
Castellbell i el Vilar, al Bages, on la família hi 
té camps d’ametllers i oliveres, que encara ara 
cultiva. 

És alcalde de Sant Vicenç dels Horts (Baix 
Llobregat), l’alcaldia més gran d’Esquerra des 
de la II República, eurodiputat d’Esquerra 
(grup parlamentari dels Verds-Aliança Lliure 
Europea) des de l’any 2009 i president electe 
d’Esquerra Republicana des del 17 de setembre 
del 2011.

Doctor en Història del Pensament Econòmic per 
la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), 
ha escrit diversos llibres sobre la història de 
Catalunya, entre els quals destaca Economia 
i pensament econòmic a la Catalunya de l’alta 
edat moderna (1520-1630) i Els catalans i 
Cuba. Des de ben jove, ha combinat la docència 
universitària amb intervencions a programes 
de ràdio i televisió, com ‘En Guàrdia’ (Catalunya 
Ràdio), ‘Minoria Absoluta’ (RAC1) o ‘El Favorit’ 
(TV3). 



PAÍS VALENCIA SÍ 5 
OCTUBRE 20116

Durant anys i panys, hem anat sentint allò de “la 
Constitución Española es intocable”. De fet, ho era 
tant que pràcticament la meitat de la població actual 
de l’Estat Espanyol ni l’hem votat (o per convicció 
o perquè ni tant sols havien nascut o tenien dret a 
vot). Ara de sobte, en un procés de 15 dies, cau el 
tòpic i PP i PSOE o PSOE i PP (total, per a aquestes 
coses de la unitat d’Espanya, tanto monta, monta 
tanto) fan una reforma exprés seguint el dictat dels 
mercats. Curiosa manera de llegir la situació actual: 
quan les constitucions havien servit per a blindar 
drets adquirits pels ciutadans, ara es converteixen en 
un mecanisme per a donar via ampla per al desba-
llestament de l’Estat del Benestar fixant un sostre de 
topall de despesa pública i condemnant de passada 
als valencians a patir una major espoliació fiscal i a 
retallar (constitucionalment això sí) la poca auto-
nomia financera que tenim a casa nostra, ja siga a la 
Generalitat o als Ajuntaments

La presses del procés i el model compartit d’Estat 
per a PP i PSOE (dictat per la FAES d’Aznar, tot 
siga dit) ha acabat per excloure la resta de forces 
polítiques i al conjunt dels ciutadans, per a tenir un 
text constitucional més centralista (sí, era possible) 
i al servei del neoliberalisme més rampant que 
impera en aquesta crisi. Fóra queda, doncs, qualsevol 
oportunitat d’obertura d’aquest model d’Espanya 
unificada i per descomptat qualsevol esment al dret 
a l’autodeterminació dels pobles. Així doncs amb 
l’aprovació d’aquesta reforma constitucional 

mor també qualsevol intent d’un model d’Espanya 
federal, i ni tant sols plural, amb la qual cosa 
queda tancada també la via federalista. Davant 
aquest panorama més valdrà que els 

valencians fem el nostre camí cap a un país més 
lliure i més just.

Per si tot això fóra poc, a més hem vist una 
reforma de la Constitució Espanyola que PP i PSOE 
(en endavant PPSOE) han titllat d’urgent i que 
s’ha cuinat pels dos actors amb presses, durant les 
vacances agost i amb un tràmit parlamentari d’una 
setmana. És tant urgent alguna cosa com a fer-la 
d’esquenes als ciutadans que han exigit almenys un 
referèndum? I és més, pot ser urgent alguna cosa 
que no tindrà efectivitat fins a l’any 2020 com a per a 
donar l’esquena als ciutadans d’aquesta manera?. Per 
a la gent d’Esquerra i als nostres valors republicans 
no. I és per això que en el moment de la votació 
vam optar per allò més coherent: donar l’esquena 
a la votació abandonant l’hemicicle, exactament 
el mateix que havien fet amb els ciutadans, el 
PP i el PSOE fent aquesta reforma a la carta dels 
seus interessos i ni consentit, ni tant la votació en 
referèndum.

la seva constitució 
que la votin ells!

la GUillotina

Joan tardà
Diputat d’Esquerra al 

Congrés

Esquerra no va participar de la farsa que PP i 
PSOE van decidir impulsar en ple mes d’agost 
per tal de fixar a la Constitució espanyol el límit 
de dèficit. Ens vam aixecar i vam marxar després 
de recordar que la reforma era un nou atac als 
Països Catalans i un pas més per perpetrar reta-
llades socials. 
La reforma és antidemocràtica perquè s’aprovà 
amb menys garanties, menys transparència i 
menys participació democràtica que un Reial 
decret; és antisocial perquè té un clar signe 
conservador en eliminar d’arrel el dèficit com a 
instrument polític per afavorir el creixement i la 
protecció en èpoques de crisi, abocant a més 

retallades l’estat del benestar i més privatitza-
cions; i és rabiosament centralista perquè està en 
contra de l’autonomia financera de les comuni-
tats autònomes i imposa un tractament homogeni 
que ignora el nivell competencial i la balança 
fiscal.
Esquerra va participar del debat, no vam dubtar 
en explicar que la sacrosanta Constitución Espa-
ñola no va ser referendada per una gran part de la 
ciutadania  i que no fou fruit del consens sempre 
explicat perquè alguns partits no la vam defensar. 
Va ser el cas d’Esquerra perquè com digué Ba-
rrera i repetirem des de la tribuna:‘una autèntica 
i efectiva democràcia a Espanya no és possible 
sense restitució prèvia de la sobirania de les 
nacions que la integren’.  
Fa 30 anys Esquerra no va votar una constitució 
que no preveia la sobirania de les nacions, i 30 
anys després s’ha demostrat que quan els convé 
es pot canviar sempre que sigui en benefici seu. 
Per tot això, i veient com PP i PSOE signaven una 
reforma centralista, antisocial i que feia feliç 
al dogma neoliberal, Esquerra 
va optar per abandonar el 
Congrés en el moment de 
la votació i demostrar que 
aquesta no és la nostra 
Constitució i que no 
participem del joc dels 
partits espanyols. 

 PP i PSOE signaven 
una reforma centralista, 
antisocial i que feia feliç al 
dogma neoliberal

Reforma de la Constitució espanyola? 
Hola Mercats, adéu Espanya plural!

anna PEÑa

La presses del procés i el 
model compartit d’Estat per 
a PP i PSOE ha acabat per 
excloure la resta de forces 
polítiques i al conjunt dels 
ciutadans
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Un primer èxit de la ILP “Televisió sense 
Fronteres”

Joan Ridao sobre la ILP “Televisió Sense Fronteres”
algú ho havia de dir!

“ “
En nom d’Esquerra voldria felicitar els 
promotors d’aquesta ILP avalada per prop 
de 700.000 signatures. Hi ha poques coses 
que omplen de tanta joia el nostre grup 
parlamentari com veure aquest debat de 
presa en consideració de la ILP “Televisió 
Sense Fronteres”.

“ “
És ben sabut que aquesta no és una inicia-
tiva privativa del País Valencià, però també 
és cert que durant 25 anys la Televisió de 
Catalunya ha pogut ser vista al País Valen-
cià gràcies a la iniciativa de la societat civil 
i a l’esforç d’ACPV.

“ “
Aquest és un problema eminentment polí-
tic, no és una qüestió tècnica. És paradoxal 
que al 2011, en plena era de la globalitza-
ció, a Alzira, Crevillent o Vinaròs es puga 
veure la CNN o Al Jazeera però no la TV3

“ “
L’oposició a les emissions de TV3 al País 
Valencià és una mostra clara i visce-
ral d’anticatalanisme, però també d’un 
caciquisme contrari al pluralisme polític i 
informatiu

“
“

L’actitut del PP al País Valencià només 
s’explica perquè TV3 emiteix en la llengua 
pròpia de molts valencians i és sentida com 
a pròpia, cosa que va contra l’objectiu de la 
dreta valenciana i de l’espanyolisme més 
ranci que tracta d’eixamplar la fractura, les 
diferències i el desencontre entre Catalun-
ya i el País Valencià

rEDacciÓ

El Congrés del diputats va aprovar en el passat 
mes de setembre la presa en consideració de la ILP 
‘Televisió sense Fronteres’ amb els vots a favor de 
tots els grups parlamentaris a excepció d’UPyD, 
que va votar en contra, i amb les abstencions de PP 
i UPN. La ILP, recolzada per 651.000 signatures, 
serà debatuda durant la propera legislatura i, en 
cas de ser aprovada, suposarà la reciprocitat en la 
recepció de mitjans públics als territoris de l’estat que 
comparteixen llengua i, per tant, la recuperació de 
les emissions de TV3 al País Valencià.

Per al president d’ERPV, Agustí Cerdà, el resultat 
d’aquesta votació va suposar un èxit ja que, segons 
va manifestar, “Esquerra ha recolzar i promogut 
des del principi la recollida de signatures arreu 
dels Països Catalans i aposta per la ILP, per tant 
estem contents, tot i que també han de seguir les 
negociacions entre els actuals governs de Catalunya 
i el País Valencià, que va iniciar en el seu moment el 
conseller Tresserras, per aconseguir la reciprocitat 
dels mitjans en llengua pròpia als nostres territoris”. 
Segons Cerdà, “s’ha de seguir treballant en aquesta 
doble via” en considerar que “la negociació de la 
reciprocitat no és la sol·lució idònia, pero si la més 
factible”.
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Els caps de llista d’Esquerra Republicana del 
País Valencià a les Corts espanyoles

Foto
candidat
Alacant

Mario carbonell
Cap de llista d’Esquerra per Alacant a les eleccions a les Corts espanyoles

lluís Batalla
Cap de llista d’Esquerra per Castelló a les eleccions a les Corts espanyoles

Joan serra
Cap de llista d’Esquerra per València a les eleccions a les Corts espanyoles

Com valores la feina feta per Esquerra al Congrés?
En unes condicions totalment en contraries,  amb un 
PSOE enrocat en el centralisme i venut als mercats, 
els nostres diputats han sabut acollir tot el nostre 
programa i el nostre ideari i aconseguir resultats. 
Podem dir també que sempre han estat al costat de 
les comarques del sud, amb qüestions com el riu de 
Xixona o el port d’Alacant.
Amb quines propostes encares aquestes eleccions?
Cal canviar el model económic actual, perquè no 
podem seguir depenent de les constructores, de 
la rajola i del turisme. Hem de potenciar la nostra 
industria. Tampoc podem deixar de costat l’estat del 
benestar. Per crear treball cal ajudar els treballadors. 

Concretament, la industria tèxtil i del calçat són dos 
dels sectors on l’atur ha colpejat més durament. Per 
crear el teixit econòmic necessari, hem de crear les 
infraestructures per exportar aquest producte. Per tant, 
defensarem el corredor mediterràni.
Com afrontes el repte de ser el cap de llista per 
Alacant?
En un moment com l’actual, amb la política més 
devaluada que mai, realment el que necessitem és 
fer política.  Si no, l’economia del capital se’ns menja. 
El que no podem permetre és que la gent vote uns 
diputats a Alacant que després, a Madrid, defensen tot 
el contrari del que necessita Alacant, i això és el que 
constantment fan els diputats de PP i PSOE.

Com valores la feina feta per Esquerra al Congrés?
Exel·lent, tot i ser un grup molt reduït, i sempre al 
costat del conjunt del territori. Concretament, a 
Simat, de la Valldigna, el sanejament de La Font Gran 
ha estat possible gràcies a les esmenes als PGE del 
grup d’Esquerra. Aquest és un cas puntual que és pot 
extrapolar a la resta dels Països Catalans. 
Amb quines propostes encares aquestes eleccions?
Al País Valencià tenim moltes deficiencies i cada 
vegada els nostres drets estan més atropellats. Per 
tant, els nostres reptes passen per intentar aconseguir 
una educació de qualitat, en valencià i laica. També 
necessitem una sanitat pública que atenga les 
necessitats dels nostres malalts i les nostres persones 

grans. En tercer lloc, treballarem per avançar en 
la recuperació econòmica de la millor manera 
possible, que entenem que passa per un canvi de 
mentalitat, viure del que tenim i millorar. En el sector 
industrial, invertir en I+D i en el sector agricola, fer 
una reconversió per enfortir-lo i que no siga sempre 
moneda de canvi respecte d’altres països.
Com afrontes el repte de ser el cap de llista per 
València?
És un gran repte i una gran responsabilitat, i al mateix 
temps és també un reconeixement per part del meu 
partit, cosa que m’omple d’orgull. Ara mateix, amb 
moltes ganes d’anar a Madrid.

Com valores la feina feta per Esquerra al Congrés?
Ha estat molt positiva. Els diputats d’Esquerra són 
sempre el contrapunt a les dinàmiques que segueixen 
els partits grans, partint de la filosofia de tocar de peus 
a terra i fer front a eixe bipartidisme que impera al 
Parlament espanyol.
Amb quines propostes encares aquestes eleccions?
Un dels problemes principals que tenim que resoldre 
són els desequilibris territorials, tant dins del País 
Valencià com a tot l’Estat espanyol. I no parle només 
del dèficit fiscal, sinó també de les inversions que dins 
d’un mateix territori perjudiquen greument alguns 
pobles. El nord de la província de Castelló ha estat 
oblidada, i crec que desde Madrid s’ha d’engegar, i 

serà Esquerra qui ho farà, un finançament molt més 
racional respecte de les realitats que tenim en el nostre 
dia a dia. Respecte a propostes més concretes, volem 
que la A-68 arrive desde Saragossa a la mediterrània i 
que les obres de l’A-7 puguen finalitzar.
Com afrontes el repte de ser el cap de llista per 
Castelló?
Amb molta esperança, tot i ser conscient del 
bipartidisme tan marcat que tenim. Cal que fem notar 
els votants que pot ser l’hora de canviar una mica la 
musiqueta PP-PSOE per altres opcions, com Esquerra, 
pensant en clau de País Valencià. És molt important 
recuperar la consciència de país per poder exigir coses.

20-n


