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LES PIULADES DEL MES
twitter.com/esquerrapv

pacogaliano 
La política que no fas tu, la fan 
contra tu, diu Fuster. I els de dre-
tes ben bé que ho saben. #notot-
selspolíticssoniguals 19 abr

andreujudi No us enganyeu. 
Demà serem nosaltres els qui 
defendrem el dret al treball. Del 
jovent, dels aturats... #vagagene-

ral 28 mar

jveab
Avui fa 19 anys que se’l van endur 
per sempre un grup de neonazis. 
Ni oblit ni perdó! #19anysSenseG
uillem#GuillemAgulloNiOblitNiPer
do 11 abr

agusticerda
Oferta de primavera: es canvia 
República fed. dels Països Cata-
lans i República espanyola per 
monarquia borbona. 2x1. Aprofite 

l’ocasió 2 abr

narnaufor
@ritabarbera2010 els ressos de 
la capella del cementiri alteren 
la pau perquè no els prohibeixes 
també? Clar que són x als teus 
#ritacensura 13 abr

joandemartines 
Avui és dia de fer un homenatge 
a la gent que va lluitar per la 
llibertat i la igualtat de les perso-
nes i dels pobles #14abril 14 abr

valencianna
Visc en un Estat on el Rei de-
mana perdó per anar de safari 
i matar un elefant però no pels 
crims de la dictadura franquista 
#vahomeva 18 abr

saulortola 
El govern elegit per els ciutadans, 
defensa empreses multinacionals 
i ataca als ciutadans, retallant-los 

drets i llibertats.#elmonalreves 
18 abril

El cooperativisme té profundes arrels històriques 
al nostre territori, on trobem un gran nombre de 
cooperatives de treball a sectors econòmics molt diversos 
(ensenyament, comerç, agricultura, transport, etc.) que 
venen demostrant la seua eficiència i competitivitat 
des de fa molts anys. En un moment de recessió com 
l’actual, les cooperatives poden esdevindre un intrument 
fortament arrelat al territori i socialment sostenible capaç 
de generar ocupació estable i de qualitat. 

Aquest 2012, Any Internacional de les Cooperatives, 
ens ofereix una gran oportunitat per reivindicar el paper 
cabdal del cooperativisme en la recuperació econòmica ja 
que, com va dir el secretari general de les Nacions Unides, 
Bank Ki Moon, “les cooperatives son un recordatori a la 
comunitat internacional que és possible buscar a l’hora 
rendibilitat econòmica i rendibilitat social”. 

Esquerra considera essencial promoure l’impuls 
decidit de les cooperatives per part dels poders públics 

en un context de crisi com l’actual. Per això va demanar a 
través d’una proposició no de llei al Congrés del Diputats 
l’adhesió de la cambra baixa a l’Any de les Cooperatives, 
que es reconega la participació de les societats 
cooperativistes en les meses de diàleg dels agents socials, 
que es fixe per llei una quota reservada a les cooperatives 
dels contractes que adjudiquen les administracions 
públiques i que les retallades no impedeixquen elevar la 
dotació pressupostària al seu impuls. 

Perquè, com explicava al seu bloc el diputat d’Esquerra 
Joan Tardà, “el fet que les cooperatives s’organitzin com 
a fórmula de propietat igualitària en pro del benefici 
comú dels seus integrants, de llurs usuaris i de l’entorn 
(difícilment es deslocalitzen) fa que aportin un plus 
de valors de democràcia i de responsabilitat social 
extraordinaris” al temps que “són capaces per la seva 
versatilitat i funcionament de generar ocupació estable i 
de qualitat”.

EL COOPERATIVISME: UNA EINA EFICIENT 
EN UN CONTExT DE CRISI

Aina Requena

LA NOTÍCIA + DESTACADA AL FACEBOOK
www.facebook.com/esquerrapaisvalencia

Esquerra Republicana del País Valencià

Intervenció en vídeo del diputat d'Esquerra, Joan Tardà a la compareixença del 
ministre d'interior al voltant de les càrregues policials a València als voltants de l'IES 
Lluís Vives.

Joan Tardà "no podem permetre xiquets emmanillats, 
estem emmanillant la democràcia"
youtube.com

15 de març a les 20:09

A 29 persones persones els agrada

F: stock.xchng
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El govern Espanya va presentar fa unes set-
manes el projecte de Pressupostos de l’Estat per 
enguany. Com era d’esperar amb les mesures 
neoliberals que està imposant el Partit Popular 
des que va arribar al govern, aquest pressu-
postos suposen el desballestament de l’Estat 
Benestar i també de l’Estat Autonòmic. Les reta-
llades fetes en àmbits claus com l’ensenyament, 
la sanitat, la cooperació o l’atenció a la depen-
dència són un atac frontal a les conquestes 
socials que tant d’esforç ens han costat assolir.

Per si això fóra poc, a més el projecte de pres-
supostos suposa un atac frontal al conjunt dels 
Països Catalans. A més de la tradicional manca 
d’inversió en aquesta territoris que compar-
teixen tots els governs espanyols que coneixe-
ment, a més dels retards en l’execució i fins i tot 
el que no s’arriba a fer mai, enguany han anat un 
passet més enllà. Les inversions cauen de colp 
un 45% en el cas del Principat, un 34,5% als País 
Valencià i més d’un 22% a les Illes Balears. En 
resum: el PP envia un missatge clar i és que per 
a Espanya els Països Catalans no són res més 
que una colònia tributària i una “unidad de expo-
lio en lo universal”. Missatge rebut

Esquerra per descomptat ha presentat esme-
na a la totalitat a uns presupostos que posen 
negre sobre blancs les veritables intencions del 
Govern Espanyol, aprofitar el pretext de la crisi 
per acabar amb les proteccions socials i obrir 
així la porta a més privatitzacions del serveis 
públics i de passada iniciar una deriva recen-
tralitzadora de l’Estat amb la possibilitat fins i 
tot d’intervindre comunitats autonòmes el que 
suposaria la fi de qualsevol intent de relació amb 
l’Estat.

Són conscients que només a cop de porra 
podran imposar-nos les seues retallades socials, 
económiques i democràtiques. Per a mostra un 
botó, les partides dedicades a Interior i Defensa 
pràcticament resten invariables mentre renoven 
els seus equips d’intervenció dels antiavalots, 
com que les pilotes de goma que ja han costat 
la vida a l’Iñigo Cabacas a Euskal Herria. Segon 
missatge rebut. El tercer? La Casa Reial amb la 
que està caient només té una reducció del 2%, 
l’església catòlica ni tant sols això, ni un cèntim 
menys. Per als privilegis i la repressió no hi ha 
retallades.

UNS PRESSUPOSTOS 
QUE FINIQUITEN L’ESTAT 
DEL BENESTAR

Anna Peña
Secretària d’Imatge i 
Comunicació d’ERPV
@valencianna

Que en diríeu si cada dia feren posar en una vidriola 
3’50 € per cada persona que hi viu al País Valencià 
i al cap de l’any la carregaren en l’AVE direcció a 
Madrid per a no tornar-los a veure mai més? Doncs 
això és el que suposa el dèficit fiscal que patim 
valencians i valencianes.

En un context en que des del govern central 
se’ns estan imposant retallades, s’afirma que hi ha 
comunitats autònomes que no són viables o que 
existeix la possibilitat d’intervenció, als parlamentaris 
valencians se’ls oblida aquest fet, que nosaltres ja fa 
segles que estem intervinguts per l’estat espanyol, que 
s’apropia de tota una sèrie de recursos que, amb el 
nostre esforç, els valencians i valencianes generem. 
I damunt tenen la barra de dir que ens rescaten! Sí, 
amb els diners que són nostres i que prèviament 
s’han endut!

I per si fóra poc, ens amaguen quina és eixa 
quantitat. Només tenim dades oficials per a l’any 
2005, després de molta insistència dels diputats i 
diputades d’Esquerra Republicana al Congreso de los 
Diputados. I aquestes dades diuen que els valencians 
aportem a l’estat espanyol 5.575 milions d’euros més 

del que rebem amb inversions i despeses. Aquesta 
quantitat és del 6,32% del PIB, és a dir, que de cada 
100 euros que produïm valencians i valencianes, el 
govern central se’n queda més de 6 per a gastar en 
la resta de territoris. Per a posar un exemple de la 
magnitud de la tragèdia: amb el dèficit fiscal del País 
Valencià es podrien construir i equipar 14 hospitals 
com el nou Hospital La Fe de València.

I, per si no fóra suficient, s’afegeix el fet que els 
valencians som més pobres que la mitjana estatal. 
Així, amb el seu mecanisme de “solidaritat” els 
valencians som solidaris amb altres territoris que 
són més rics que nosaltres, tot un exemple de relació 
colònia- metròpoli. 

Podem veure com estem en un estat que es queda 
els nostres recursos, no compta amb nosaltres 
per a decidir com se’ls gasta (només cal fixar-se 
amb el corredor mediterrani) i que es permet la 
prepotència de dir que ens estan rescatant i que no 
sabem gestionar els nostres recursos. I si comencem 
a pensar que als valencians ens aniria molt millor de 
pagar el peatge “d’ofrenar noves glòries a Espanya”? 

D’OFRENES, COLòNIES I RESCATS

Joan Vea és secretari de Política Econòmica 
d’ERPV

Amb el dèficit fiscAl del PAís 
VAlencià es Podrien construir i 
equiPAr 14 hosPitAls com el nou 
hosPitAl lA fe de VAlènciA
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JoAn fuster
“dir-nos 
‘VAlenciAns’ 
És lA nostrA 
mAnerA de 
dir-nos 
‘cAtAlAns’”
90 Anys despRés deL seu nAIxement, 
20 Anys despRés de LA seuA moRt I 
50 Anys despRés de LA púBLIcAcIó 
de ‘nosALtRes eLs vALencIAns’, eL 
pensAment de JoAn FusteR contInuA 
més vIgent que mAI. en Aquest Any 
2012, esqueRRA RecoRdA I ReIvIndIcA 
A tRAvés d’unA sÈRIe d’Actes eL pApeR 
cLAu de L’escRIptoR suecÀ com A 
ReFeRent cuLtuRAL I poLÍtIc deLs 
pAÏsos cAtALAns

4 TEMA CENTRAL
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Enguany fa 50 anys de la publicació d’un llibre 
cabdal pels valencians, i també, pel conjunt 
dels catalans: “Nosaltres, els valencians”. 
La importància d’aquest llibre no és haver 
estat l’origen del valencianisme. Ja hi havia 
valencianistes abans de Fuster. A la Renaixença, 
i sobretot, al període republicà,  proliferen tot 
un seguit d’organitzacions cíviques, culturals, 
polítiques... valencianistes què corroboren 
l’existència d’aquest moviment. Una existència 
tan real com el caos doctrinal, conceptual 
i programàtic que manifesten aquestes 
organitzacions. I és Joan Fuster, coneixedor 
d’aquest moviment i conreador d’una intensa 
correspondència amb l’exili republicà, qui és 
capaç d’agafar tot el garbuix d’idees (de vegades 
contradictòries) del valencianisme i ordenar-

les. I en eixe sentit, Fuster és tan important pel 
pensament valencianista com Kant ho és per a la 
filosofia, salvant les distàncies per les qüestions 
tractades: després del “Nosaltres els valencians”, 
el pensament valencianista ja no serà el mateix; 
deixarà de ser un guirigall conceptual per 
convertir-se en un corrent de pensament rigorós, i 
sobretot, coherent.

Però és només aquesta l’únic argument 
pel qual considere Joan Fuster un pensador 
imprescindible. Fuster no només ordena el 
pensament nacionalitari: a més a més Fuster 
determina, de manera clara i nítida, quin és 
el subjecte polític central del seu estudi: els 
valencians. I a l’igual que Copèrnic explica 
l’univers situant el Sol i no la Terra al centre de 
l’Univers, Fuster explica la seva visió canviant 

la perspectiva i situant els valencians -què som 
els valencians?- com el subjecte polític, lliure, 
per tant, de la visió distorsionant de qualsevol 
element exogen a l’existència dels valencians 
com a subjecte col:lectiu històric. I al situar 
els valencians com el centre del seu estudi i 
preguntar-se què som, Fuster arriba a una altra 
conclusió: els valencians som part, particular, 
però indestriable de la nació catalana. “ Dir-
nos valencians és la nostra manera de dir-nos 
catalans”. Des de Fuster, la nació catalana ja 
no és la  la nació de Prat de la Riba o Vicenç 
Vives, restringida estrictament al Principat de 
Catalunya, sinó l’ampliada a valencians i balears. 
A partir de Fuster, la qüestió ja no és com encaixa 
la Catalunya estricta amb Espanya, sinó com fer 
els Països Catalans.

A PROPòSIT DE FUSTER

Agustí Cerdà
President d’ERPV
@agusticerda

Aquest 2012 es compleixen 90 anys del naixement de 
Joan Fuster, 20 de la seua mort i 50 de la publicació 
de Nosaltres els valencians (també de Qüestió 
de noms, El País Valenciano i Poetes, moriscos i 
capellans). Per això Esquerra Republicana del País 
Valencià celebrarà durant tot l’any diferents activitats 
al voltant de la figura de Joan Fuster per tal de 
difondre el seu pensament polític.

A més de les activitats que Esquerra organitzarà 
a desenes de municipis, a diferents ciutats del 
País Valencià es realitzaran actes de la campanya 
“Nosaltres els Fusterians”, una iniciativa conjunta 
d’Esquerra, El Moviment en Defensa de la Terra 
(MDT), el Partit Socialista d’Alliberament Nacional 
(PSAN) I Solidaritat per la Independència (SI), 
en una campanya que s’inicià amb un acte el 25 

d’abril a València. Durant aquests actes, les diferents 
organitzacions reflexionaran sobre el bagatge del 
pensament fusterià defensant la seua vigència i 
reivindicant-lo com a la base de les respectives 
organitzacions, ja que comparteixen el marc nacional 
dels Països Catalans com l’àmbit de la seua activitat 
política i l’objectiu de la independència per al conjunt 
de la nació catalana.

2012: ANY FUSTER
Presentació de la campanya 
“Nosaltres els fuesterians” a 
l’Octubre-CCC (València, 25 
d’abril). F: Esquerra

A mÉs de les ActiVitAts que 
esquerrA orgAnitzArà A 
desenes de municiPis, A 
diferents ciutAts del PAís 
VAlencià es reAlitzArAn 
Actes de lA cAmPAnyA 
“nosAltres els fusteriAns”, 
unA iniciAtiVA conJuntA 

Anna Peña

5TEMA CENTRAL
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Amb el pretext de la crisi, el PP ha iniciat, primer 
al País Valencià i ara arreu, el desmantellament 
del sistema públic de sanitat, així com de la resta 
del sector públic. El seu objectiu clar, i cada dia 
més desacomplexat, és anar a parar a un doble 
model de sanitat: una sanitat de primera per a 
aquelles persones amb recursos que la poden 
costejar front a una sanitat de beneficiència, 
pobra, que esta abocada a la precarietat. 

Les mesures que, com a banc de proves, des 
de fa anys ha desenvolupat el govern valencià 
amb un model de centres de salut de titularitat 
pública i gestió privada i amb l’externalització de 
serveis, ara s’han agreujat amb l’arribada del PP 
al govern central. Actualment, amb les diverses 
mesures que està adoptant el PP en la matèria, 
s’està caminant, encara més de pressa, cap a 
aquest doble model. En aquest sentit no podem 
deixar de banda que companyies d’assegurances 
privades (concretament, la companyia sueca 
CAPIO) estan quedant-se amb la major part dels 
hospitals de gestió privada (seguint el model 
de l’hospital d’Alzira o el de Dénia) del País 
Valencià. S’estan privatitzant poc a poc serveis 
(radiografies, anàlisis, etc) i operacions senzilles, 
retirant del sistema públic allò rendible i deixant  
al seu càrrec allò que no interessa al sector privat, 
com els malalts crònics, les persones grans, 
malalties terminals, etc. 

Com a model alternatiu a aquesta doble 
xarxa sanitària en funció de la renda, que 
suposa un greu atemptat a la cohesió social, 
des d’Esquerra defensem mantenir el model de 
sanitat universal i gratuïta com a element clau 

per a la no-discriminació. Per tal de mantenir-
lo, no podem deixar de banda els problemes de 
gestió de l’actual model sanitari molt millorable 
sense que el usuari haja de pagar un preu tan 
elevat com el que suposen les mesures del PP. 
Un malbaratament de recursos públics que 
impedeix poder invertir en altres aspectes claus 
de la sanitat. Per últim, per a Esquerra és clau 
potenciar una xarxa de recerca de qualitat (molt 
més enllà de l’actual, quasi sempre financiada per 
les grans empreses farmacèutiques amb l’únic 
objectiu de millorar els seus comptes comercials) 
com a nou sector clau, més resistent a la crisi que 
patim i encaminada a dotar als Països Catalans 
d’autonomia i independència sanitària.

SANITAT PúBLICA, UNIVERSAL I 
GRATUïTA: INNEGOCIABLE ELEMENT DE 
COhESIó SOCIAL

Anna Peña

És conegut i acceptat que l’actual sistema de 
salut estableix una assistència universal, gratuïta, 
igualitària  i solidària per a tots els ciutadans al marge 
de la seua situació econòmica i social. És clar que 
suposa una gran part del pressupost el manteniment 
d’aquest model , que a nivell de País Valencià és dels 
majors de tot l’ Estat. 

El PP vol aprofitar la greu crisi econòmica per 
canviar el model  sanitari, utilitzarla com una cortina 
de fum per ocultar la seua dolenta gestió. Justament 
aquí rau la gran qüestió: la sanitat pública mai pot 
ser rendible, el que si pot i deu, és gestionar els 
recursos de forma eficient. Els responsables són els 
càrrecs polítics i els directius anomenats a dit, la 
majoria dels quals només han de mostrar fidelitat al 
partit que els tria. Això  els fa totalment vulnerables 
i febles a la pressió de certs grups mèdics o de la 
indústria sanitària, desviant la prioritat en la inversió 
de recursos i incrementant les despeses. Aquest 
és el taló d’Aquil·les de la sanitat pública: la manca 
de gestors que lliures de lligams polítics  puguen 
realitzar una gestió eficient dels recursos sanitaris 
públics.

La crisi i la necessitat  d’acomplir amb els criteris 
de dèficit de l’Unió Europea són els arguments 
del Govern Espanyol per afirmar que el sistema 
sanitari públic és insostenible i cal aplicar retallades 
i privatitzacions. El que no diuen és que  és dels més 
barats de la UE, mentre que la pressió fiscal és de les 
mes baixes amb un nivell de frau al voltant del 25% 
del PIB.

D’altra banda, el creixement de la despesa 
sanitària té poc a veure amb la demanda de la 
població,  i molt amb l’organització, funcionament i 
orientació del sistema; amb la falta de planificació; 
la no coordinació  entre hospitals i atenció primària; 
el mal ús de tecnologies i de la prescripció de 
fàrmacs; la parasitació del sector públic pel privat i 
l’abandonament de l’atenció primària, la promoció i la 
prevenció de la salut.

L’estalvi de totes les mesures implantades pel 
PP (copagament, retallades a la cartera de serveis, 
tancament de serveis sanitaris, reducció de plantilles 
i horaris, etc.) suposa 2.293 Md’€ front als 9.553 que 
resultarien d’una  gestió eficient de recursos, sense 
retallades, segons la FADSP.

ERPV proposa repensar el model sanitari, adaptant-
lo a la situació econòmica actual, però tenint molt 
clar que la universalitat, la gratuïtat i la igualtat de 
l’actual model sanitari  són trets irrenunciables. 
Són necessaris pressupostos finalistes i una gestió 
eficaç, eficient i transparent, l’anul·lació dels concerts 
amb entitats privades, la no construcció d’hospitals 
en concessió administrativa i la potenciació d’una 
investigació adreçada a la salut i no sotmesa a les 
pressions de grups econòmics privats.  

EL MODEL DE SALUT QUE 
VOL IMPLANTAR EL  PP

Joan Martínez
Secretari de Polítiques de la 
Salut d’ERPV

F: stock.xchng

els Problemes de gestió 
de l’ActuAl model sAnitAri 
són molt millorAbles 
sense que l’usuAri hAJA de 
PAgAr un Preu tAn eleVAt
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VICENT MAURI
Portaveu d’Intersindical Valenciana

GONÇAL BRAVO
Coordinador General de la COS

Quin marge queda per a nego-
ciar la reforma laboral?
Ben poc, per no dir, no cap. El fet 
que, gràcies a les direccions de 
CCOO i UGT, s’aprovés la refor-
ma de la negociació col·lectiva 
fa uns mesos, junt a les mesu-
res restrictives aplicades en 
aquesta nova contrareforma 
(i també, la contrareforma del 
codi penal) fan que no queden 
gaires possibilitats “legals” de 
tirar-la enrere. Què es podrà 
fer? Doncs continuar incre-
mentant la presència al carrer 
d’una banda. Per l’altra reforçar 
les organitzacions realment de 
classe; i per últim, organitzar 
des de ja mateix estructures 
de solidaritat, suport mutu i 

autocupació solidària, per poder 
generar espais propis, des d’un 
punt de vista de classe, però 
també nacional.
Quines conseqüències tin-
drà l’aplicació de la reforma 
laboral entre els joves, que 
molts d’ells tot just acaben 
els estudis?
Doncs dues, i molt dures. La 
primera, que els dificultarà mol-
tíssim més accedir a un lloc de 
treball (poc, o gens, relacionat 
amb la seua qualificació acadè-
mica). La segona, que els pocs 
que puguen trobar faena, ho 
faran pràcticament sense cap 
mena de dret, protecció social 
i/o d’atur, etc. Per exemple, si 
observem el cas del “contracte” 

d’aprenent (aprovat pel PSOE 
un dia abans de les darreres 
eleccions estatals), pràctica-
ment es legalitza el treball 
esclau del jovent.
Quines especificitats té la crisi 
i la reforma laboral al nostre 
país?
Al nostre país, aquesta nova 
contrareforma (i la crisi, 
també), només representa una 
forma més de destrucció de la 
nostra realitat nacional, ja que 
destrueix els ja minsos drets 
socials, laborals, etc. que ens 
quedaven i empitjora la ja des-
favorable balança entre salaris, 
preus, etc.

“LA REFORMA REPRESENTA UNA FORMA MÉS DE 
DESTRUCCIó DE LA NOSTRA REALITAT NACIONAL”

Quin marge queda per a nego-
ciar la reforma laboral?
La reforma laboral s’ha de 
derogar. No és possible la seua 
millora en una procés de nego-
ciació. Tot i aixó, el govern, unila-
teralment, ha anunciant algunes 
mesures per  intentar fer-nos 
creure que la suavitzen. Per In-
tersindical Valenciana la via més 
efectiva per derogar-la és la 
lluita social i la defensa jurídica. 
Cal augmentar la pressió al go-
vern de Rajoy per fer efectiva la 
derogació de la reforma laboral i 
de les retallades socials.
Quines conseqüències tin-
drà l’aplicació de la reforma 
laboral entre els joves, que 
molts d’ells tot just acaben 
els estudis?
Les conseqüències seran 
devastadores en molts sentits. 
A curt termini, dificultats per 
trobar una feina ja que les noves 
formes de contractació que 
regula la recent reforma laboral 
són fórmules ja fracassades 
anteriorment. En cas de trobar 
feina serà en condicions de 

desigualtat pel que fa a salari, 
horaris, drets a futures presta-
cions... En un marc laboral en el 
qual l’empresari o empresària 
tenen el poder per decidir pràc-
ticament tot i els treballadors i 
treballadores no poden decidir ni 
negociar pràcticament res ens 
trobem en una situació marcada 
pel “paternalisme”, que sempre 
cal evitar en qualsevol relació 
laboral i tants anys ens havia 
costat allunyar. La submissió 
marcarà les relacions laborals. 
A mig termini, les indemnit-
zacions per acomiadament es 
reduiran més que considerable-
ment en el millor dels casos, ja 
que amb les noves formes de 
contractació que afectaran el 
personal més jove es prolonga 
el període de prova i sense dret 
a la indemnització. Les presta-
cions per desocupació també 
seran molt reduïdes ja que els 
salaris seran molt baixos. 
A llarg termini, serà molt comú 
que les persones més joves 
no cotitzen el temp mínim i 
necessari que es marque en el 

seu moment per generar dret a 
pensió de jubilació. La reforma 
laboral ens portarà a un major 
empobriment de les persones 
més joves i de la societat en 
conjunt. 
Quines especificitats té la crisi 
i la reforma laboral al nostre 
país ?
La conjuntura econòmica al 
nostre país és força descoratja-
dora ja que l’estructura econò-
mica, que ha generat el partit 
governant durant gairebé 20 
anys, està basada en la cons-
trucció i la indústria adjacent. 
És molt important crear una 
nova estructura econòmica que 
passa per importants reformes 
basades en una major inversió 
en formació, la recerca en nous 
camps d’inversió, el cooperati-
visme, recuperar sectors que 
s’han abandonat com l’agrari, 
canvis en el sector financer en 
que es propicie la banca pública i 
la banca ètica amb capacitat per 
finançar les fórmules assenya-
lades. 

“LA VIA MÉS EFECTIVA PER DEROGAR LA REFORMA 
ÉS LA PRESSIó SOCIAL I LA DEFENSA JURÍDICA”
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Com declarava fa uns dies la portaveu d’Esquerra 
Anna Simó: “Els Països Catalans estem patint 
els efectes de la crisi econòmica que afecta 
tot Europa amb l’agreujant del maltractament 
fiscal i institucional a què estem sotmesos i per 
la manca d’eines i marge de maniobra suficients 
per fer-ne front, per les decisions ideològicament 
equivocades sobre la política de despesa i 
d’ingressos i per manca de voluntat i fermesa 
política”. I jo afegisc que al País Valencià, a més, 
pel malbaratament i mala gestió d’un govern de 
dretes espanyolista que porta 16 anys al poder. 
Els Països Catalans patim una triple crisi: d’espoli 
social, d’espoli nacional i d’espoli fiscal i ara 
caldrà sumar-hi l’espoli democràtic, donades les 
darreres notícies sobre una possible intervenció a 
l’autonomia valenciana avançades per la premsa 
econòmica europea i confirmada per dirigents de 

l’actual govern espanyol del PP. L’invent espanyol 
de les autonomies els ha esclafit en la cara als 
mateixos que el crearen i ara el volen liquidar.

Nosaltres hem de fer marxa, Espanya i la seua 
concepció d’estat i el tracte que ens infringeix no 
ens apanya i el republicans d’esquerres valencians 
ja portem temps dient-ho. No busquem encaixar 
perquè no hi ha encaix possible, ens menystenen 
continuament i com a exemple els darrers PGE 
als que Esquerra ja ha presentat una esmena a 
la totalitat perquè no compleixen amb amb els 
Països Catalans, ni amb les inversions necessàries, 
a banda que són els “pressupostos que finiquiten 
l’estat del benestar i l’estat autonòmic” com 
explicava el nostre diputat Joan Tardà.

Les retallades en els serveis públics i drets 
laborals per les que portem mesos mobilitzant-
nos ens han portat moltes vegades al carrer 

(sobre tot als valencians i valencianes) i seguiran 
portant-nos perquè les coses cada vegada venen 
més maldades i les retallades ideològiques del 
govern del PP van dirigides sempre a castigar-nos 
als mateixos i ells s’ho veuen vindre i ja corren a 
canviar el codi penal per criminalitzar filant prim 
amb qui gose manifestar i reclamar els seus drets 
i llibertats. Els neocons espanyols segueixen 
fil per randa la biblia de l’Escola d’Economia de 
Chicago aplicadora de la Doctrina del Shock (1). 
El que no tenen en compte és que els hereus 
dels maulets que eixim al carrer cada 25 d’abril i 
sempre que cal, les hem vistes de tots colors des 
de fa més de 300 anys i si sortim al carrer i no 
hem de tornar a casa en una temporada, doncs no 
ho farem. 

1-The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism 
(Naomi Klein 2007) 

NI ESPOLI FISCAL, NI ESPOLI SOCIAL, NI ESPOLI DEMOCRÀTIC

infogràficA

ESQUERRA 
DIU NO ALS 
PRESSUPOSTOS
Redacció

El govern de Rajoy ha presentat 
uns Pressupostos Generals de l’Estat 
que suposen una retallada història 
i finiquiten l’estat del benestar i 
l’estat autonòmic. Amb l’excusa 
dels objectius del dèficit, han reduït 
el finançament de les comunitats 
autònomes, mentre que el Govern 
continua sense fer una retallada 
d’acord amb les seves possibilitats i 
manté en el seu àmbit competencial 
despeses supèrflues i retallables. 
A més, han reduït gairebé totes les 
partides destinades a polítiques socials 
en un moment de crisi i empobriment 
social, la qual cosa suposa carregar 
el gruix de la crisi sobre les persones 
més necessitades, mentre les partides 
destinades a la casa Reial o a les 
forces de seguretat gairebé s’han vista 
afectades per les retallades.

Aquests PGE no només no serviran 
per sortir de la crisi, sinó que 
agreujaran la situació més encara. Per 
tot això, Esquerra ha presentat una 
esmena a la totalitat perquè siguen 
retornats, a més de múltitud d’esmenes 
destinades a millorar i cobrir 
importants necessitats concretes arreu 
dels Països Catalans.

AlmAssorA: 
Creació d’espigons 
a la linia costera 
i d’una pantalla 

verda separadora 
del Pol. Industrial

simAt de lA 
VAlldignA: 

Segona fase de 
sanetjament de la 

Font Gran rescAt AP-7: al 
tram entre les 

eixides de Pego i La 
Vila Joiosa, a Xeresa 

i a Oliva, entre 
d’altres xàbiA: 

Instal·lació 
de senyal TDT 
en 20Km2 on 

actualment no hi 
ha senyal

suecA: 
Soterrament de 

les vies del tren de 
la linia València-

Gandia

benicArló: 
Augment del 

transport ferroviari 
entre Benicarló 
i Castelló de la 

Plana

Any fuster: 
Celebració dels 

50 anys de la 
publicació de 

“Nosaltres els 
valencians”

creVillent: 
Promoció 

internacional 
de l’estora de 

Crevillent

cAmP de 
morVedre: Pla 

de Promoció de la 
innovació industrial 

i tecnològica

xixonA: 
Construcció d’un 
viver d’empreses, 

un auditori, un 
centre de dia i un 

poliesportiu

Algemesí: 
Construcció 
d’un Centre 

d’Innvestigació 
d’Estudis 

Antropològics i 
Culturals 

lA riberA: 
Sol·licitud d’ajudes 

i exempcions als 
agrigultors per pal·liar 

els efectes de les 
gelades de febrer


