
L’Ajuntament consenteix la 
desfeta del Teatre Princesa

Des que vaig nàixer que em foten la tabarra amb Espanya... que se’n vagen a fer punyetes     »            Pepe Rubianes
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L’AS DE BASTOS

El PP i Franco
»  València té com a alcalde honorari al dicta-
dor que durant quaranta anys va sotmetre a la 
població a una dictadura criminal. Aquest és el 
tarannà i la voluntat democràtica del PP. Aquest 
és, en definitiva, el projecte que ténen els popu-
lars per a València: que Franco (i un bon grapat 
de col·laboradors de la dictadura feixista) figure 
al quadre d’honor del consistori mentre milers 
de lluitadors per la llibertat estan soterrats a les 
fosses comunes del cementeri de València, sense 
cap reconeixement a la seua 
lluita. Des d’Esquerra-VLC, 
continuarem treballant per 
tal de que aquesta política 
pro-franquista desapare-
ga, d’una volta per totes, 
de la nostra ciutat.
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CARLES BANYULS
Potser resulte redundant aquesta expres-

sió, “valencianisme d’alliberament”, perquè 
els valencians som un poble sotmés a Es-
panya i per tant, tota expressió d’afirmació 
valencianista hauria de ser necessàriament 
“d’alliberament”. Passa, però, que això no 
és exactament així i tradicionalment han 
existit diverses expressions que s’han recla-
mat “valencianistes” sense qüestionar per 
a res el marc autonòmic (de subordinació a 
Espanya) del poble valencià: ha existit el re-
gionalisme conservador d’UV, per al qual els 
valencians només érem una regió d’Espanya 
amb una “peculiaridad cultural” de caire 
folklòric; i existeix l’autonomisme centrista 
actual hereu de l’antiga UPV que accepta la 
unitat de la llengua però no pretén anar més 
enllà de voler gestionar l’orxateria adminis-
trativa del carrer de Cavallers. Renunciar, 
però, al màxim de llibertat a què pot aspirar 
el País Valencià i conformar-se amb gestio-
nar les engrunes que ens permet l’amo de 
Madrid (l’autonomia d’opereta) és propi de 
derrotistes i pessimistes, i representa una 
mentalitat de poca autoestima, de no creure 
en les possibilitats que té el nostre poble. No 
és eixe el camí, com bé demostren 30 anys 
de renúncies i alhora, d’“impotència naci-
onal”. Per als independentistes, en canvi, 
no pot haver un altre valencianisme que el 
d’alliberament. No es tracta d’un transpàs 
competencial més o menys, de gestionar la 
Rodalia de Renfe o l’aeroport de Manises, 
sinó de ser els amos del nostre propi destí. 
Des del valencianisme d’alliberament pre-
tenem que els valencians manen dels seus 
propis diners i decidisquen en què se’ls vo-
len gastar o amb qui volen ser solidaris. Des 
del valencianisme d’alliberament pretenem 
que els nostres ciutadans tinguen un major 
nivell de vida, una millor sanitat, una millor 
educació i infraestructures de primera, que 
facen competitiva la nostra economia en 
Europa. Pretenem, en una paraula, que el 
nostre país decidisca lliurement el seu futur, 
sense haver de demanar permís a Madrid. 
Front als qui “ofrenen glòries a Espanya” 
i als defensors del “patriotisme estatutari” 
(que al remat, també acaben ofrenant-les), 
la gent d’ERPV oferim el valencianisme 
d’alliberament. I ho fem per una qüestió de 
normalitat (hi ha algun poble del món que 
renuncie als màxims de llibertat?) i de be-
nestar: amb la independència viurem millor.

infoGràfica
Balances fiscals per habitanttots a una veu

Valencianisme 
d’alliberament

2 | VALÈNCIA SÍ 4
ABRIL DE 2009

bloc de blogs
Una de romans

El dimecres passat, 11 de març, em trobava 
a Madrid, al Congreso de los Diputados, per 
una reunió amb el ministre Rubalcava, que ara 
no ve al cas. Esperant que es fera l’hora de la 
reunió, vaig veure eixir de l’edifici principal 
del Congreso els diputats del PNB Erkoreka 
i Beloki, enraonant mentre caminaven en 
direcció a la reixa que tanca les instàncies 
de l’hemicicle. M’apropí i ens saludàrem 
efusivament, mentre, amb un mig somriure els 
vaig preguntar: “¿Ya entran los romanos en la 
Gàlia, o què ? No reproduiré els comentaris, 
qualificatius i apel·latius que feren (seria de mal 
gust) al voltant de la situació generada al País 
Basc després de les eleccions autonòmiques i 
l’imminent constitució del “Frente Nacional-ista 
Espanyol” entre el PSE-PSOE i el PP, sense la 
més mínima vergonya democràtica per haver 
aconseguit aquest resultat, en gran part, com 
a conseqüència d’impedir que més de 100.000 
persones pogueren exercir el seu dret a elegir i 
ser elegits.

Tot legal, això sí: una legalitat, però, que 
s’assembla bastant a la turca. Una legalitat 
pensada tot just per aconseguir alterar la 
majoria al parlament basc. Que a un Estat, dit de 
dret, s’impedesca exercir els drets democràtics 
a persones que no han comés cap delicte, és 
molt greu. No em serveix que s’argumente que 

és per protegir l’Estat de dret o per impedir 
que “alguns” no estiguen a les institucions. No 
entenc que siga una bona manera de defensar la  
democràcia aplicar d’una llei que la restringeix. 
Que qualsevol delinqüent no puga elegir o ser 
elegit, això ho empara la llei electoral; ara bé, 
negar els drets a persones que ni han estat 
acusades ni molt menys condemnades per 
cap delicte, en base a que tenen els mateixos 
objectius que ETA, em sembla que és allò que 
dirien a la meseta, una “triquiñuela”. Legal, això 
sí. S’hauria de il·legalitzar el PP perquè té els 
mateixos objectius que els que posen bombes 
a les seus dels partits i sindicats d’esquerres al 
País Valencià?

Acaba de llegir l’article al blog d’Agustí 
Cerdà entrant al link de davall



solvència contrastada

l’enquesta
Què opines sobre la possible trama de corrupció al PP valencià?

Em sembla que els indicis que venien acumu-
lant-se i que tots coneixíem de possibles “irre-
gularitats” per fi estan eixint a la llum i poden 
convertir-se en un gran maldecap per al PP i el 
president Camps. El que sobta és que ací ningú 
dimiteix ni dóna explicacions. Al final, si la histò-
ria dels famosos “vestits” de Camps es demostra, 
serà un dels episodis més greus de la recent 
història valenciana, perquè voldrà dir que haurà 
existit la compra de voluntats i de favors.

EL PP ha centrat la seua política en la menti-
da; llavors, la mentida és la seua forma de fer 
política. El fet que els impliquen en una trama de 
corrupció no és nou, només cal mirar a Fabra en 
Castelló, que ja col·lecciona 7 o 8 imputacions a 
possibles delictes. És com a mínim graciós que 
encara no els hagen trobat res i condemnat, ja 
que aquestes persones fan politica de butxaca i es 
venen a qui més els l’òmpliga.

Mariví Lostado
Treballadora de la neteja

Abelard Ródenes
Treballador de la construcció

Ulisses Nicolàs 
Estudiant
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JERomE KLApKA JERomE
Humorista anglès, 1858-1927

El millor és dir sempre la veritat,
a no ser que sigues un fantàstic mentider

No vull aventurar massa el que pot passar, perquè 
en tot cas serà la justícia la que té l’última parau-
la. Però sí que pense que el govern del PP, des de 
l’època de Zaplana, ha tingut una forma de fer 
política xulesca, prepotent i a colp de talonari. De 
tots els indicis de presumptes irregularitats que 
ha anat destapat la premsa mai s’ha demostrat 
res, però això pot canviar. Veurem si al PP açò li 
passa factura...

 

«No hay riesgo de crisis económica.
Y vamos a seguir creando empleo.

La productividad está aumentando»
José Luis Rodríguez Zapatero, president del Govern espanyol

«No hay ningún riesgo de crisis. Y vamos a seguir creando empleo en 
cuanto se clarifique la situación de los mercados financieros. [...] Hay 
una parte positiva en el proceso que estamos viviendo en la economía 

española, y es que estamos yendo a un modelo más productivo, más 
sostenible, con mejores fundamentos, por utilizar un término balon-

cestístico, porque la productividad está aumentando, están mejorando 
las exportaciones y, desde luego, la industria y la capacidad tecnológi-

ca del país mejoran».

«Podemos tocar con los dedos
el pleno empleo y ser líderes
europeos en derechos sociales»
Alfredo Pérez Rubalcaba, ministre de l’Interior espanyol

«Podemos tocar con los dedos el pleno empleo y ser líderes euro-
peos en derechos sociales. [Mariano Rajoy} Ha hecho una oposi-
ción que fundamentalmente ha consistido en augurarnos todos 
los males del infierno, todas las catástrofes posibles», pero «mes 
tras mes sus catástrofes se diluían como un azucarillo en agua. 
[Rajoy] Empezó bien su carrera como profeta, porque cuatro años 
después tenemos superávit y se ha creado más empleo que en 
toda nuestra historia».

4 dE fEBRER dE 2008 17 dE dESEmBRE dE 2007
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FRANCO I NOU DELS SEUS mINISTRES ES TROBEN AL QUADRE D’HONOR DE LA CIUTAT

Franco, present

RAüL gARAY
Aquesta plaça tan típica i bonica de la 

nostra ciutat està emplaçada en el barri 
del Mercat i pren el seu nom de la seua 
mateixa realitat física. Efectivament, la 
placeta forma un tossal (una elevació 
del terreny de 15 metres d’altura), sent 
el seu origen totalment artificial. Per ací 
discorria un antic braç mort del riu Túria 
(que baixava pel carrer de la Bosseria) i 
per a evitar inundacions, en el segle XI es 
decidí “elevar” amb terra i altres materi-
als la vora d’aquest llit fluvial. Cal tindre 
en compte que la ciutat àrab acabava ací 
(com testimonien les restes de la muralla 
que es poden visitar en el subsòl, en la 
galeria municipal per a exposicions) i el 

mateix carrer de Quart ja era extra-
murs. Tot i estar la plaça i el seu entorn 
envoltat d’edificis del segle XIX (i alguns 
del XXI!), es pot comprovar perfectament 
la baixadeta que fa el tossal tant cap a la 
plaça de Sant Jaume com cap a la Bosse-
ria i el Mercat Central (on l’altura ja és de 
12’7 metres). Aquesta plaça antigament 
era més xicoteta, havent-se esponjat per 
una illa enderrocada. Dir, per últim, que 
per deformació popular, el Tossal també 
es coneix com a “Tros Alt” (com ens co-
menta orgullosa la senyora Rosa España, 
nascuda en la mateixa plaça però avui 
veïna de Nou Moles) que, curiositats del 
llenguatge, vol dir exactament el mateix. 

El Tossal 
representa el 
punt més alt 
de València, 
amb 15 metres

L’OPINIó

Espanya,
a l’avantguarda

RAüL CAStANYER

Espanya, a l’avantguarda del pensa-
ment a Europa. La ministra de Defensa, 
Carme Chacón, ha anunciat que les 
tropes espanyoles es retiren de Kosovo, 
ja que el Govern espanyol no reconeix, ni 
reconeixerà, la independència d’aquest 
país balcànic. Així, Espanya es col·loca a 
l’avantguarda del pensament i de la polí-
tica europea junt a altres superpotències 
com Sèrbia, Rússia, Geòrgia o Romania.

Espanya, junt a Sèrbia, es col·locava fa 
vora un any al capdavant d’aquesta nova 
avantguarda de països garants de les 
llibertats personals i col·lectives. Fora han 
quedat països per civilitzar com França, el 
Regne Unit i Alemanya, que han recolzat 
el resultat d’un referèndum avalat per ob-
servadors internacionals i amb un resultat 
d’un 65% favorable a la independència.

Les ments pensants del socialisme 
espanyol (Moratinos, Bono, Ibarra, Zapa-
tero, Corbacho) diuen que no només no 
reconeixen al nou estat, sinó que no ho 
faran mai. N’estic completament d’acord: 
Sérbia, una, gran i lliure, collons!

Però dic jo una cosa; què passarà el dia 
que Kosovo entre a formar part de la Unió 
Europea? Se n’eixirà Espanya i refundarà 
l’Alianza de Civilizaciones junt al Marroc i 
Argelia? Carme dirà…

Imatge de la plaça del 

Tossal des del carrer de 

Cavallers

pAU oSòRio
L’Ajuntament de València manté 

encara, després de més de trenta anys de 
la seua mort, a Francisco Franco com a 
Alcalde Honorari del Cap i Casal.  Jun-
tament amb aquest, fins a cinc generals 
que es van alçar contra el Govern legíti-
mament constituït de la República, són 
encara fills adoptius de la capital del País 
Valencià. Entre d’altres trobem a Cami-
lo Alonso Vega, home de confiança del 
dictador que va ser Director General de la 
Guàrdia Civil l’any 1943. Antonio Aranda, 
que va comandar l’exèrcit feixista que va 
ocupar  València en març de 1939 i que 
va deixar darrere de sí milers d’afusellats 
i represaliats, és un altre dels generals 
franquistes que encara es troben home-
natjats per l’Ajuntament. 

A més d’això, nou ministres de Franco 
es troben al Quadre d’Honor d’un Ajun-

tament que no ha volgut ni tan sols parlar 
del tema. I és que el consistori, mitjançant 
fonts oficials (ni la mateixa alcaldessa ni 
cap dels seus regidors han volgut pronun-
ciar-se al respecte) ha afirmat que  “com-
plirà la llei”,  una declaració ambigua que 
no especifica en cap manera si retirarà 
o mantindrà aquest títol a Franco i els 
seus militars i ministres, que continuen 
rebent honors després de vora 40 anys de 
repressió cap a persones i organitzacions 
democràtiques del País Valencià.

Diverses organitzacions han demanat a 
l’Ajuntament la retirada del títol al Dicta-
dor, sense que s’haja produït cap resposta 
per banda del consistori, que, hores d’ara, 
prefereix mirar cap a un altre costat.

CARRERS I CARRERONS 

La Plaça del Tossal

L’Ajuntament no ha respost a les 
sol·licituds de retirada dels títols
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RAüL gARAY
      La nit del 26 de febrer de 2009 
un incendi devastà el Teatre de 
la Princesa, una xicoteta joia que 
posseíem els valencians i que 
romania tancada i abandonada des 
de 1989. Fou construït en 1853 per 
l’arquitecte José Zacarías Camaña 
en part dels solars del desaparegut 
convent de monges de la Puritat; 
constituint, per tant, el segon teatre 
més antic que conservava València 
després del Principal. Més de 150 
anys després de la seua construcció, 
el Teatre Princesa (també anomenat 
de la Llibertat en etapes històriques 
progressistes) ha conegut la seua 
mort davant la vergonyosa desí-
dia i el desinterés  d’Ajuntament i 
Generalitat. Malauradament, aquest 
no és l’únic cas de joia cultural 

desapareguda en la nostra ciutat, 
sinó que forma part d’una llarga 
(i trista) llista que ve a confirmar 
que la cultura no forma part de les 
prioritats de Rita Barberà. Si ja el 
franquisme causà vertaders estralls 
enderrocant bona cosa de cinemes 
i teatres històrics (alguns d’una 
arquitectura notable, com el Teatre 
Líric, construït per Goerlich en 
1914, en el cantó passeig de Russafa-
convent de Santa Clara i enderrocat 
en 1948), la democràcia tampoc ha 
tractat millor molts “temples de la 
cultura”, que han sigut eliminats 
sense contemplacions. Alguns 
exemples de barbaritats arquitectò-
niques comeses a València durant 
els darrers anys de dictadura poden 
ser l’enderroc del Teatre Apolo 
(1969, on es troba l’actual galeria 

QUEDA DESTRUÏT DAVANT LA TOTAL INDIFERÈNCIA DE LA GENERALITAT

Després d’anys d’oblit es crema 
el Teatre Princesa 

El Princesa: un Teatre Nacional Valencià?

Si ja el franquisme efectuà 
greus atemptats contra el 
patrimoni cultural valencià 
(amb l’enderroc de diversos 
teatres), els governs de 
PSOE i PP han mostrat una 
total indiferència respecte 
a la desaparició d’aquests 
espais.

comercial Don Juan de Austria) o 
del Teatre Russafa (1973, on s’hi va 
construir un “Lanas Aragón” i ara hi 
ha un “Corte Inglés”). En democrà-
cia, però, els responsables munici-
pals, primer del PSOE i ara del PP, 
han consentit coses com l’enderroc 
del cinema Rex (a l’avinguda del 
Marqués de Sotelo, conegut per una 
espectacular làmpara d’aranya); 
la desaparició del Cine Capitol, al 
carrer de Ribera (del qual només ha 
quedat la façana, però que contenia 
bellíssimes pintures i un pati de 
butaques espectacular); o altres de-
saparicions que causen tristesa, com 
la de l’antic Teatre Eslava (després 
cinema i avui una perfumeria). No 
cal dir que totes aquestes “defun-
cions” s’han produït amb la total 
complicitat de les nostres autoritats.

misèria i compa-
nyia

Així es com es titula un memo-
rable sainet valencià, d’eixos 
que estaven tan de moda a les 
acaballes del segle XIX i princi-
pis del XX, quan València bullia 
amb una efervescent oferta 
teatral i d’espectacles diver-
sos. Amb aquesta frase, però, 
podríem descriure quin és el 
panorama de teatres i cinemes 
a començaments de segle XXI, 
caracteritzat per la desolació. 
D’aquella València plena de 
teatres i cines (fins fa no tant, 
agafem qualsevol “Cartelera 
Turia” dels 70 i ho comprova-
rem), què ha quedat? D’aquell 
centre atapeït de cinemes, amb 
el Lys, l’Eslava, l’Artis, el Serra-
no, el Capitol, el Rex, el Suizo, 
l’Oeste, l’Aula 7, el Jerusalem, 
etc, ha quedat un immens 
desert. Però a més, l’oferta 
teatral d’una ciutat d’una àrea 
metropolitana de milió i mig de 
persones es redueix a 4 teatres 
públics, l’Olympia, el Micalet 
i alguna xicoteta sala privada. 
Algú podrà argumentar que 
els gustos han canviat i ara la 
gent té altres entreteniments 
(electrònics o audiovisuals) que 
expliquen la pobre oferta tea-
tral i cinematogràfica a Valèn-
cia, però aquesta explicació és 
totalment falsa des del moment  
en que agafes la cartellera de 
Madrid o Barcelona i contem-
ples la impressionant activitat 
cultural que allà es respira. Per 
posar un exemple, un carrer 
cèntric i molt transitat com el 
de Colom (podria ser l’equiva-
lent a la Gran Vía madrilenya) 
de nit està mort -a l’igual que la 
plaça de l’Ajuntament-. Ni un 
miserable teatre, ni un simple 
cine (més enllà del resistent 
ABC Park), ni tan sols una 
cafeteria: només cotxes trans-
itant i voreres buides. Front a 
la indigència que presenta la 
cartellera valenciana, l’alcal-
dessa fa ben poca cosa. És 
més: consenteix desaparicions 
com la del Princesa sense cap 
problema. “Millor -deu pensar-. 
No siga cosa que ens toque 
destinar diners a cultura!”

Flota d’avions de Ryanair a l’aeroport de Madrid

En el marc de les eleccions autonò-
miques de 2003, l’aleshores candi-
dat del PP, Francisco Camps, feia la 
promesa (que després ha repetit en 
altres ocasions) de crear un “Teatre 
Nacional (sic) Valencià”, que moltes 
veus ubicaven al Teatre Princesa. 
El cas és que han passat sis anys i 
primer s’ha cremat que el govern del 
PP ha mostrat cap interés per reha-
bilitar-lo i fer-lo seu d’aquest pro-
jecte. La idea, en realitat, era molt 
interessant (i de fet, des d’ERPV 

s’han fet moltes declaracions exigint 
Camps que cumplira eixa promesa), 
ja que el Princesa era un espai tea-
tral ideal, amb capacitat per a unes 
2.000 localitats (un autèntic colisseu 
en comparació amb altres sales de la 
ciutat) i ubicat en un barri avui molt 
degradat (Velluters), que hauria 
conegut un magnífic episodi de re-
vitalització i regeneració. Malaura-
dament, la Generalitat va convertir 
allò del “Teatre Nacional Valencià” 
en un altre projecte fantasmagòric. 

Fa poc, la Societat General d’Autors 
i Editors (SGAE) també es va inte-
ressar pel Princesa per fer-lo servir 
de seu, però no va quallar. I mentre 
la Generalitat es gasta el que no està 
escrit en el Palau de les Arts i en un 
Àgora que encara no saben per a 
que servirà, deixa abandonats fins 
a morir recintes culturals històrics 
com el Princesa. Per a una bona idea 
que copien als catalans (el Teatre 
Nacional de Catalunya) i resulta que 
al final no la materialitzen! 



ERPV COmENÇA UNA CAmPANYA DIVULGATIVA DE L’ESPOLI FISCAL

Valencià: paga i calla

LA mOBILITZACIó VEÏNAL FA QUE L’AJUNTAmENT mOGA FITXA

Russafa, la victòria popular
pAU oSòRio

El barri de Russafa i la seua 
Plataforma són un dels exem-
ples més grans de victòria 
ciutadana contra les polítiques 
destructores del patrimoni 
valencià a càrrec del PP. La 
gestió prepotent de l’alcaldessa 
Barberà té ja acostumats al 
conjunt de ciutadans de Valèn-
cia. Però en determinats casos, 
l’arrogància i la mala gestió del 
PP es troba amb la resposta 
exemplar i modèlica d’uns veïns 
que, lluny d’acceptar la destros-
sa del seu patrimoni, lluiten per 
la conservació del seu barri,

És el cas de l’històric barri 
de Russafa i el parc “Manuel 
Granero” que és considerat 
un símbol de la resistència i 
la victòria d’uns veïns que van 
decidir lluitar i organitzar-se 
fins a aconseguir la retirada del 
Pla que tenia com a objectiu 
destruir els últims arbres que 

La 
determinació 
dels veïns 
associats en 
la Plataforma 
salva l’únic 
jardí del barri

quedaven a la zona.
Aquesta lluita s’inicia fa 

anys, quan en el 2006,  la Pla-
taforma presenta al·legacions 
per sol.licitar la paralització 
de les obres d’un pàrquing 
subterrani que l’Ajuntament 
havia planejat construir, des-
trossant així els arbres de la 
zona ubicada entre els carrer 
Cuba i l’Avinguda Filipines. 
Des d’eixe moment, els veïns 
de Russafa porten a terme un 
seguit d’accions i reivindicaci-
ons pacífiques i constants que 
acaben provocant la claudica-
ció dels plans destructors d’un 
Ajuntament que, en el poder 
des de l’any 1991, havia arribat 
a pensar que València era el 
seu camp d’operacions i que 
podia fer i desfer sense tenir 
en compte les reivindicacions 
veïnals.

Mentre l’alcaldessa Barberà 
inaugurava parcs (seguida 

de prop per la premsa amiga 
del PP) a la zona de Na Rove-
lla, presentava  quasi el mateix 
dia el pla per a la destrucció 
d’arbres i zona verda en Russa-
fa, mitjançant la creació d’un 
pàrquing subterrani amb efectes 
devastadors. Des d’Esquerra es 
van reconéixer els problemes 
d’aparcament a la zona, però, 
al mateix temps, es va afirmar 

que, destruint l’única zona verda 
del barri no s’aconseguiria m´s 
que eliminar el patrimoni de 
la ciutat. De fet, la morfologia 
del barri (amb un eixample en 
quadrícula previst a principis de 
segle XX), provocava que totes 
les illes foren edificis i no hi ha-
guera jardins. Afortunadament, 
la tenacitat dels veïns ha pogut 
més i David ha vençut Goliat.
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ANNA pEÑA
Coincidint amb el debat 

sobre el finançament de les 
Comunitats Autònomes, 
Esquerra-País Valencià ha 
llençat una campanya que amb 
el títol “Valencià: paga i calla” 
vol fer arribar al conjunt dels 
valencians la situació d’espo-

El finança-
ment és un 
problema 
de tots els 
valencians

liació fiscal que pateix el País 
Valencià. Esquerra vol denunci-
ar la pèrdua de recursos per als 
valencians, que són cabdals per 
a posar solucions per superar 
l’actual crisi econòmica. Per als 
republicans és una mentida allò 
que Madrid cobra els impostos 
i reparteix la recaptació seguint  
“criteris de solidaritat”. Els 
valencians estem per baix de 
la mitjana estatal de riquesa i 
paguem com si estiguérem per 
dalt. I això no és solidaritat, és 
espoliació.

Amb els recursos que els 
valencians perden (entre els 
diners que s’hauren de rebre 
en concepte de solidaritat -i 
en canvi es paguen per aquest 
mateix concepte, que pugen 
segons Esquerra fins als 7600 
milions d’euros-, i els 5600 
milions d’euros anuals en què 
les dades oficials del ministeri 
d’economia van xifrar el dèficit 
fiscal valencià), la Generalitat 

Valenciana tindria el doble de 
recursos per millorar la qualitat 
de vida dels valencians, ja que 
pràcticament els 13.200 milions 
d’euros en què es xifra la pèrdua 
de recursos és l’equivalent al 
pressupost de la Generalitat per 
al 2008. A més, la campanya 
denuncia com el Govern Central 
administra arbitràriament els 
recursos destinats al concepte 
de solidaritat en funció dels 
seus vivers de vots i com Madrid 
apareix sovint com a aportadora 
de recursos a l’Estat quan no 
és cert a causa de l’anomenat 
“efecte seu”. Segons aquest, 
moltes de les inversions de l’Es-
tat que es fan a Madrid (M30, 
M40, reforma del Museu del 
Prado etc) no computen com a 
inversions fetes a Madrid sinó 
al conjunt de l’Estat en virtut 
de “l’interés general”. A tot 
això cal afegir que moltes de 
les grans empreses que fan les 
seues activitats al País Valencià 

tenen la seu central a Madrid 
i per tant els seus impostos 
van destinats allà. Aquest és 
el cas de les concessionàries 
d’autopistes que tot i cobrar els 
peatges al País Valencià tributen 
a Madrid on pràcticament no 
existeixen aquest tipus de vies.

Per als republicans, el finan-
çament no és una qüestió de ser 
“nacionalistes”, sinó que és un 
problema de tots els valenci-
ans, ja que determinarà la vida 
quotidiana dels ciutadans i 
ciutadanes. Ara bé, tampoc po-
dem caure en el victimisme del 
govern valencià amb el govern 
central ja que la mateixa culpa 
tenia el govern d’Aznar, però en 
aquell moment no van denun-
ciar la manca del finançament. 
Amb Zapatero, Aznar o Felipe 
González els valencians patim 
el mateix escanyament. I és 
que, guanye qui guanye, guanye 
el PSOE o el PP els valencians 
sempre perdem. 
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ELECCIONS EUROPEES DE JUNY

Oriol Junqueras: la nostra veu a Europa

CONGRÉS EXTRAORDINARI D’ERPV

Candidats valencians a les europees

RAüL gARAY
Oriol Junqueras, historiador 

i tertulià en diversos mitjans de 
comunicació, serà el candidat 
d’Esquerra a les eleccions eu-
ropees del mes de juny. Un dels 
principals objectius del pro-
grama amb el que els indepen-
dentistes anirem a les eleccions 
(en coalició amb altres forces 
sobiranistes como BNG, Aralar, 
EA i Entesa per Mallorca), serà, 
en paraules de Junqueras, la re-
ivindicació d’“una Europa més 
respectuosa amb la diversitat”. 
El candidat republicà consi-
dera que els Països Catalans i 
les altres nacions sense Estat 
d’Europa, com Euskal Herria, 
Còrsega o Occitània “necessiten 
tindre un Estat propi a fi de 
disposar dels instruments per 
a resoldre els problemes dels 
ciutadans”.

Açò, ha recalcat, “sembla 
cada vegada més evident” donat 
el pes que continuen tenint 
encara els Estats en les estruc-
tures institucionals de la UE, 

i es reflecteix “en la capacitat 
que es té per a actuar contra 
la crisi econòmica”, que “és el 
que més preocupa actualment 
a la gent”. Junqueras ha evitat 
desqualificar de forma directa 
a altres candidatures com Ga-
leuscat (que impulsen les dretes 
nacionalistes, CiU i PNV), però 
ha lamentat que hi haja forma-
cions que quan arriben a les 
institucions europees “deixen 
de defensar els drets nacionals 
dels pobles als que represen-
ten”.

Junqueras ha declarat que 
“la independència dels Països 
Catalans és una prioritat i tam-
bé s’ha de defensar en Europa, 
ja que respon a les necessitats 
dels nostres ciutadans i ha de 
ser reivindicada des de qualse-
vol marc institucional, bé siga 
municipal, nacional o europeu, 
des de totes bandes”.

Segons el cap de lista 
d’ERPV, els pobles que busquen 
el seu propi espai en Europa 
“no ens podem permetre el 

luxe de renunciar a defensar 
aquest dret en cap dels àmbits 
institucionals en els que estem 
presents”.

Açò no és incompatible, 
evidentment, amb “el fet que 
la prioritat més immediata siga 
combatre la crisi econòmica, 
perque el que esperan els ciuta-
dans dels polítics és que trobem 
mecanismes que ens puguen 
ajudar a eixir d’aquesta situa-
ció”. Així doncs, 
el proper mes 
de juny, 
Junqueras 
es conver-
tirà en la 
veu dels 
valencians a 
Brussel·les

La veu dels 
valencians a 
Europa

Pilar Navarro 
i Ximo Graña 
seran els 
candidats 
valencians 
d’Esquerra

L’APUNT PERSONAL

ORIOL JUNQUERAS

» Oriol Junqueras i Vies (1969) és llicenciat 
en Història Moderna i Contemporània i doctor 
en Història del Pensament Econòmic per la 
Universitat Autònoma de Barcelona. 
Ha col·laborat en diferents mitjans de comuni-
cació, com ara els programes “En Guàrdia” i “El 
nas de Cleòpatra” de Catalunya Ràdio, en els 
programes “Minoria absoluta” i “Tu Diràs” de 
RAC 1 i en el programa “El favorit” de TV3.
És professor associat al departament d’histò-
ria moderna i contemporània de la UAB. Triat 
cap de llista d’Esquerra per a les eleccions eu-
ropees de 2009, és així mateix, regidor d’ERC 

a l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts 
(Baix Llobregat).

pAU oSòRio
El Congrés Extraordinari 

d’Esquerra, celebrat el passat 
dissabte  28 de febrer a l’Octu-
bre, Centre de Cultura Contem-
porània, va triar Ximo Graña 
(militant de Sagunt) i  Pilar 
Navarro (militant de València)
com a candidats valencians a les 
eleccions europees del proper 
mes de juny. Els dos acom-
panyaran l’historiador Oriol 
Junqueras, candidat nacional 
d’Esquerra, en la llista del partit 
independentista a les eleccions 
europees. 

El Congrés va comptar amb 
la presència d’Oriol Junqueras, 
qui va afirmar que “Esquerra 
treballarà des d’Europa en clau 
nacional, defensant els interes-
sos dels Països Catalans”. El 
candidat d’Esquerra va declarar 
que “volem fer Europa més 
nostra, i volem ser tan europeus 
com qualsevol altre. Per això, 

necessitem un Estat i anem a 
Brussel·les a seguir treballant 
per la independència i el benes-
tar dels nostres ciutadans i ciu-
tadanes”. Les eleccions al Par-
lament Europeu oferiran una 
candidatura independentista i 
multinacional encapçalada per 
Esquerra Republicana, i integra-
da també pels bascos d’Aralar i 
Eusko Alkartasuna, els gallecs 
del BNG, l’Entesa per Mallorca 
i els Verds-confederació estatal. 
El Congrés va concloure amb 
la intervenció d’Agustí Cerdà, 
president d’Esquerra Repu-
blicana del País Valencià, que 
va expressar el seu desig que 
“els republicans d’esquerres i 
valencianistes fem un molt bon 
paper en aquestes eleccions i 
anem consolidant l’autèntica 
opció útil per a aquest País, la de 
l’esquerra inconformista i arre-
lada a la terra, que vol el màxim 
autogovern per als valencians”.
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LA PLATAFORmA ATURA LA DESTRUCCIó DEL JARDÍ DE mANUEL GRANERO

La lluita per recuperar Russafa
per a les persones

pAU oSòRio/RAüL gARAY
Quines són les prin-

cipals motivacions que 
us animen a continuar 
lluitant per la dignitat del 
vostre barri?

Des de que ens constitui-
rem, ens vam proposar com 
objectiu millorar la qualitat 
de vida al barri i ser partí-
cips d’una democràcia real. 
Al mateix temps, varem 
proposar-nos incrementar 
l’accesibilitat als serveis 
públics al barri i acabar amb 
el desterri de tots aquells 
xiquets i xiquetes que no 
poden accedir a places 
escolars públiques al seu 
barri per la carència de 
les mateixes. Per suposat, 
també ens hem plantejat 
aconseguir instal.lacions 
esportives al barri davant la 
inexistència de cap que no 
siga de caràcter privat.

El barri de Russafa 
és un dels més històrics 
de València i, al mateix 
temps, un dels pitjors 
tractats per l’Ajuntament. 
Quines són les principals 
deficiències que es troben? 

Les principals deficièn-
cies són la falta de places 
escolars (vora 2,500 xiquets 
en edat escolar primària) 
i, per suposat, actualment, 
una carència absoluta 

d’instal·lacions esportives 
públiques. A tall d’exem-
ple, no hi ha ni tan sols una 
cistella de bàsket en tot el 
barri... la resta, opta per les 
concertades, com l’escola 
dels Maristes o els dominics.

S’ha vist com el Parc 
Manuel Granero va ser 
amenaçat per l’Ajunta-
ment i l’acció ciutadana 
va impedir-ho. Creus que 
és possible plantar cara a 
la política destructora del 
PP amb accions exemplars 
com les vostres?

Creiem que la base del 
sistema en què vivim som 
nosaltres mateixos i que 
sense nosaltres, res és 
possible. Ni sospitem el 
poder que podem tenir si 
ens uni. No obstant això, 
davant el risc de perdre els 
nostres arbres, hem reac-
cionat de forma massiva. I 
ho hem fet veïns de tots els 
colors polítics amb un únic 

denominador comú: l’amor 
pels arbres del Parc Manuel 
Granero. Això ens ha donat 
com a resultat l’anunci per 
banda de l’Ajuntament el 
passat mes d’octubre de la 
retirada del projecte d’apar-
cament al parc. Crec que 
el millor d ela Història de 
la Humanitat s’ha donat a 
través de la unió de perso-
nes que creien que les coses 
poden ser distintes i millors. 
Hui no gaudiríem dels drets 
que tenim si no haguera si-
gut per ells. Per què deixar-
lo tot en mans d’altres?

Les protestes veïnals 
contra el pàrking van ser 
exemplars i al mateix, 
temps, unànimes. Després 
de la victòria veïnal, el 
barri es troba més fort 
contra la política del PP?

La Plataforma no va en 
contra de ningú, sinó a favor 
d’una major participació de 
la ciutadania en les decisi-
ons que afecten al territori 
que ocupa el nostre barri. 
La nostra és una acció posi-
tiva i propositiva. Intentem 
que els responsables de es 
administracions, siguen del 
color polític que siguem 
tinguen en compte als veïns 
i a les seues necessitats.

Quines són les activitats 
que teniu preparades per 

als propers mesos?
Aniran enfocades a dos 

punts importants: referent 
al dret de l’educació al barri, 
exigirem a l’Ajuntament la 
demolició de l’interior de la 
zona on s’alçarà la futura 
escola “Puerto Rico”. Al 
mateix temps li demanarem 
al Consistori reconeixement 
de la necessitat d’altre 
institut públic d’ESO i 
Batxillerat. Proposarem una 
campanya informativa i una 
petició i de solidaritat als òr-
gans de govern dels centres 
escolars com a entitats del 
barri. Respecte a la vivenda, 
investigarem i informa-
rem al barri dels diversos 
convenis subscrits entre les 
administracions sobre les 
ajudes a les rehabilitacions a 
les vivendes i edificis.

A banda de la no cons-
trucció del pàrquing, us 
podeu anotar altres èxits 
amb la vostra mobilitza-
ció?

Sí, recolzant les iniciati-
ves de l’AMPA del col·legi 
públic Balmes, s’aconseguí 
que per al curs 2005/06 
s’obrira reformat; la millora 
de la zona de jocs del parc 
Manuel Granero o el fet 
que l’escola del carrer de 
Puerto Rico pot començar a 
construir-se en breu.

ImmA BAUSET
València.

Portaveu de la Plataforma per 

Russafa.

Plataforma 
per Russafa

La Plataforma per 
Russafa (composada 
per persones que viuen, 
treballen i/o simplement 
els interessa el barri de 
Russafa) és una entitat 
veïnal constituïda com 
a associació sense ànim 
de lucre. Treballa des del 
voluntariat per a acon-
seguir més dotacions i 
serveis públics -educa-
ció, sanitat, serveis so-
cials- i de més qualitat, 
per a construir entre 
tots un barri més digne i 
habitable. Si esteu inte-
ressats en les activitats 
de la Plataforma, podeu 
visitar-la en la seua seu, 
ubicada al carrer de 
Dénia, 80 de València. La 
Plataforma per Russafa 
s’organitza en distintes
comissions de treball: 
educativa, urbanisme, 
integració i convivència, 
relacions amb altres 
entitats i comunicació.    
El seu màxim òrgan de 
decisió és l’Assemblea, 
que es reuneix una 
vegada al mes i on les 
comissions informen de 
la seua feina.

www.russafa.org

Russafa té una 
carència de 2.500 
places escolars 
en primària davant 
la inoperància de 
l’Ajuntament i la 
Generalitat


