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Esquerra antivalenciana
»  Queda clar que el PP té una voluntat inequivoca 
d’esborrar tota presència catalana al País Valen-
cià, però en la seua feina han trobat en l’esquerra 
oficial valenciana un aliat indispensable: així, va 
ser el PSOE qui va enviar diverses vegades la 
Guardia Civil a tancar els repetidors, va ser un 
ministre socialista, Joan Clos, qui es va negar a 
regularitzar les emisions de TV3...  i ara ha estat 
el delegat del govern de Madrid qui ha impedit que 
la marxa del 9 d’octubre finalitzara al Parterre. 
I per arredonir la feina ara han estat 
CCOO i UGT els qui han rebutjat el 
requisit lingüístic. Esquerres i 
dretes unides per una idea: la 
defensa de la pàtria una.
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CARLES BANYULS
El president Camps i per extensió, tot 

el el PP valencià, estan envalentonats per 
la borratxera de poder. Des que esclatà 
el cas Gürtel, de presumpta corrupció i 
finançament irregular del PP, la tàctica de 
Camps ha sigut la de l’estruç: clavar el cap 
sota terra i negar-ho absolutament tot. De 
res han valgut les dades del sumari que 
hem anat coneixent gràcies a la premsa 
(que demostren que la banda de Francisco 
Correa, alias Don Vito, feu negoci fins i tot 
de la visita del Papa) ni les imputacions de 
nombrosos membres del PP. Per a Camps i 
el gabinet de comunicació del PP, el cas Gür-
tel no existeix. Fruit d’aquesta inexistència 
és la manca de víctimes polítiques. Només 
Ricardo Costa ha sigut el peó sacrificat com 
a cap de turc en tot aquest sarau. Rajoy de 
moment no obri la boca si no és per a de-
fensar Camps amb aquella fórmula ridícula 
del “estaré siempre a tu lado y delante y 
detrás...” i cada dia ens alcem amb noves da-
des, si cap més indignants. De tota manera, 
més enllà de l’argument de lladres i serenos, 
hi ha un fet més inquietant, i és que la qua-
litat democràtica del nostre país ha quedat 
en entredit. Perquè vegem: que el màxim 
representant del poder executiu valencià 
(el president Camps) siga “més que un amic 
íntim” del màxim representant del poder 
judicial valencià (el president del Tribunal 
Superior de Justícia, Juan Luis de la Rua) 
que a més, és qui l’ha de jutjar, és un atac de 
manual a la divisió de poders que el senyor 
Montesquieu va tindre a bé formular fa més 
de 200 anys en benefici d’un govern just. 
En setembre de 2008 Camps declarava açò 
en un acte públic: “tendremos que buscar 
en el diccionario otra palabra distinta (a la 
d’amistat) que resuma esta íntima y sentida 
relación entre De la Rúa y el presidente de 
la Generalitat”. Visca la divisió de poders, 
que en l’escola ens ensenyen que és l’ABC 
de la democràcia. D’igual manera, en Nadal 
de 2008, Camps li declarava el seu amor a 
Álvaro Pérez, el Bigotes, considerant-lo el 
seu “amiguito del alma” i “un amigo maravi-
lloso”, culminant tan bonica relació amb el 
famós “te quiero un huevo”. Ni aquestes fra-
ses romàntiques, ni els presumptes suborns 
que la trama del Bigotes ha fet a membres 
del PP, ni les dades que es coneixen sobre 
adjudicacions milionàries a les empreses 
fantasma de la trama, ni tan sols la defe-
nestració de Costa, han sigut prova de res 
per a Camps, el qual, impasible el ademán, 
continua negant-ho tot. I s’erra de totes 
totes, perquè l’entitat de la mascletà Gürtel 
és segurament massa gran com per contro-
lar-la. De fet, és possible que de mascletà 
haja passat a cordà, com a Paterna, i ja se 
sap que ací hi ha coets que poden desviar-se 
i esclatar-te en el moment menys pensat.

infoGràfica
La tdt que ens espera

tots a una veu
Mascletà Gürtel
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bloc de blogs
un passeig per 
l’ajuntament de 
València

L’altre dia em vaig enterar que Rita Barberà 
ha impulsat un “pla anticrisi” consistent en una 
congelació d’impostos, taxes i sous de polítics 
i personal de confiança. Aquest pla, de fet, 
està en marxa des de l’any passat, però resulta 
tan poc ambiciós, i estreny tan poc el cinturó 
dels implicats, que pràcticament ha passat 
desapercebut.

Si aprofundim, per contra, en les finances de 
l’Ajuntament de València, ens n’adonarem  de 
com d’irrissori i propagandístic és aquest “pla 
d’austeritat”. Segons una notícia apareguda 
al diari “Levante”, la factura de mòvils del 
personal “alt” de l’ajuntament, ascendeix, 
anualment, a 561.000 euros, un 12% més que 
l’any passat. També informava de que el consum 
mensual mitjà, apenes variava els mesos d’estiu, 
quan hi ha les vacances dels regidors, assessors i 
alts funcionaris.

Però la mateixa notícia, aportava algunes 
dades d’interès sobre la vida laboral dels nostres 
representants; unes dades que ben bé podrien 
ser encapçalades amb aquell epígraf de.. 
“sabíeu que...?”, perque sincerament, val la pena 
conèixer-les. Aquestes són algunes:

1.- sovint és complicat trobar alguns regidors 
en horari de matí a l’ajuntament. A la vesprada 

és impossible.
2.- Els regidors de València cobren 3.600 

euros al mes, quantitat que s’incrementa més 
d’un 15% si tenen responsabilitat de govern, o un 
50% en el cas de l’alcaldessa.

3.- Els regidors disposen de cotxe oficial i dret 
a dinar o sopar amb càrrec dels contes públics 
en 40 restaurants de gamma mitjana-alta. A 
aquestes cites gastronòmiques poden assistir els 
invitats que el regidor vulga, i corren a càrrec 
del departament de protocol.

Si això no és malversar diners públics, que 
baixe Déu i ho veja! És evident que el consistori 
valencià no és l’única institució que por 
“pressumir” d’aquestes dades.

  Acaba de llegir l’article al blog de Josep 
Heras entrant al link de davall...
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combustible per a falles

l’enquesta
Creus que s’hauria legalitzar la prostitució?

Crec que ja n’hi ha prou de tanta hipocresia 
sobre aquest tema. En parlar de prostitució 
sempre es pensa en dones explotades o amb 
problemes de drogadicció, sense pensar que 
també hi ha homes, i d’altres que es disfressen 
amb altres noms i altra consideració social. La 
regularització seria la resposta més raonable. Es 
tracta de reconèixer i garantir els drets laborals 
i els drets de les persones. Perquè parlem de 
drets i garanties d’una gent que són treballadors 
i treballadores del sexe, com podien ser-ho d’una 
altra cosa.

Amb la regularització del treball sexual es 
foragitaria, o almenys és el que es pretén, la seua 
explotació per màfies, i es procuraria una major 
garantia sanitària. Amb la regularització laboral 
de la prostitució s’hauria de fer d’aquest treball 
una activitat tan lliure (o tan poc), i amb tantes 
garanties com la que tenen les persones que han 
de baixar a una mina, collir taronges al camp o 
fer jornada a una cadena de producció industrial. 

Rafael A. Burgos
Jubilat

Rosa Peris
Mestressa de casa

Guillem Benítez
Geògraf
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Caldria legalitzar-la, perquè treballar amb el sexe 
no és cap cosa dolenta. Pense que s’hauria de 
regularitzar com l’intercanvi de serveis que és: un 
servei oferit lliurement per un home o una dona 
a canvi d’un preu, com tantes altres coses en la 
vida. I qui exercira aquest treball hauria de tindre 
els mateixos drets laborals i socials que qualse-
vol altre treballador. N’hi ha molta hipocresia al 
voltant d’açò. Al final, el sexe és una cosa natural 
i no passa res perquè hi intervinga un preu pel 
mig, com en tantes altres parcel·les de la vida.

«En España se puede defender 
cualquier idea, del independentismo 

a los que no quieren autonomías»
Rodríguez Zapatero, president del Govern espanyol

«La abogacía del Estado es clara, 
no cabe en la Constitución la auto-
determinación y la independencia»
Fernández de la Vega, vicepresidenta del govern espanyol

«La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa fernández de la Vega, 
afirmó hoy, sobre la intención del ayuntamiento de Arenys de Munt (Barcelona) 
de celebrar una consulta popular sobre la independencia de Cataluña,
que ‘no cabe en la Constitución la autodeterminación y la independencia’.
‘Ha intervenido ya un juez y hay una resolución judicial —que dictó la suspensión 
cautelar—. La posición de la Abogacía del Estado es muy clara y no hay
lugar a dudas’, subrayó.»

«Aquí se puede defender cualquier idea, desde el independentismo a los que
no quieren que hayan autonomías, pero lo que no cabe y no cabrá nunca

en democracia es el apoyo a la violencia, el crimen y el asesinato. Representar 
ideas es radicalmente incompatible con callar, apoyar y secundar la violencia, 

la intimidación, la amenaza, y el chantaje», añadió. fue la respuesta
desde la tribuna al centenar de simpatizantes de la izquierda aberzale que

se concentraron ante el teatro del mitin para llamarle ‘fascista’ y ‘torturador’».
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CONStItUCIÓ ESPANYOLA
Article 8.1, amb els vots del PSOE (PSC), CiU, PSUC i UCD 

Las Fuerzas Armadas tienen como misión garantizar 
la soberanía e independencia de España, defender 
su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.
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LA inCApACiTAT DEL pSOE VALEnCià pER A fER OpOSiCió  ELS fORçA A uSAR LA DELEGACió DEL GOVERn

Peralta o la impotència del PSOE

REdACCIÓ
Es troba situat al barri del Mercat i 

enllaça l’actual plaça de Lope de Vega 
(antiga plaça de les Herbes), amb la plaça 
del Mercat. És un dels carrers amb més 
sabor comercial de la ciutat de Valèn-
cia, nodrit antigament de tota mena de 
botigues d’alimentació, i que conserva 
encara reminiscències de la seua trama 
medieval i àrab. Aquest carrer s’anomena 
“del Trenc” perquè, com diu la paraula, 
en època de la conquesta de Jaume I es va 
trencar la muralla àrab que discorria per 
ací per fer-hi un pas. De fet, en el soter-
rani del proper edifici Octubre (i més o 
menys alineada de forma paral·lela amb 
el carrer de Sant Ferran) podeu contem-

plar restes d’aquesta muralla a la que se 
li va obrir el dit “trenc”. Com a curiositat, 
ens informa Vicent Boix, que aquest car-
rer es va pavimentar per primera vegada 
en 1766, renovant-se posteriorment en 
1863. Com hem mencionat, sempre ha 
sigut un carrer comercial: a meitat del 
segle XIX s’hi trobaven carnisseries i pei-
xateries, informant-nos el citat cronista 
de València que s’hi venien saladures 
“des de temps immemorial”. Si hi aneu 
a hores d’ara comprovareu que no s’ha 
perdut del tot aquest caràcter comerci-
al i botiguer, constituint aquest carrer, 
junt a la veïna plaça Redona (en aquests 
moments en fase de rehabilitació) un dels 
racons més típics de la nostra ciutat.

Es troba situat 
al barri del 
Mercat, propet 
de la plaça 
Redona

L’Opinió

Virrei a València
RAüL GARAY

 Com afirmàvem més amunt, el PSOE 
està seguint la tàctica de promocionar 
Peralta per tal de crear un contrapoder a 
Camps i el govern del PP. Un contrapoder, 
a més, que li ix “gratis”, donat que el càr-
rec de delegat del govern és “a dit”, men-
tre que Camps ha hagut de passar per les 
urnes. I en aquesta tasca no estan mirant 
pèl, de manera que de vegades resulta 
grotesc contemplar Peralta fent declaraci-
ons sobre mil diversos temes, alguns d’ells 
prou pintorescos. Per posar alguns exem-
ples, Peralta es destapava el 4 de juny de 
2009 amb aquest titular banal i super-
flu: “si vienen  millones de turistas será 
porque sienten que hay seguridad” (allò 
important no és el tema a tractar sinó 
el fet que parle, que isca en els mitjans, 
encara que el que haja de dir no tinga el 
més mínim interés). O aquest altre del 26 
de novembre de 2008: “Ricardo Peralta 
pide tranquilidad a los empleados de Ford 
porque el ERE temporal no son despidos” 
(curiós, ja que el delegat del govern no té 
competències en indústria o economia). 
El PSOE valencià, per tant, està promoci-
onant Peralta a tal nivell que de vegades 
sembla una mena de virrei de València, 
nomenat a dit des de Madrid, i que opina 
de tot (qualsevol dia farà declaracions 
també sobre el mal joc del València CF). 
No és casualitat: segurament encapçalarà 
alguna candidatura en 2011.

Vista del Carrer del 

Trench des de la canto-

nada amb el dels Drets

RAüL GARAY
La incapacitat i impotència del PSOE 

valencià per poder plantar-li cara al 
govern Camps i la seua majoria abso-
lutíssima els ha dut a utilitzar la figura 
de la delegació del govern per a crear 
una mena de contrapoder al govern del 
PP. Com a episodi més recent d’aquesta 
tàctica hi ha el nomenament de l’excomu-
nista Ricardo Peralta com a nou delegat 
del govern espanyol al País Valencià des 
de maig de 2008, acompanyat de tota una 
campanya mediàtica a càrrec sobretot 
del diari oficial de Blanqueries (altrament 
dit Levante-EMV) consistent en tota una 
exhibició  de pompa i propaganda amb 
motiu de cada  visita, visiteta, declaració 
i excursions que el senyor Peralta efectua 
al llarg i ample de la geografia valenciana. 
Però anem a pams i descobrim primer el 
currículum de l’actual  delegat del govern.

Ricardo Peralta és natural d’un poble 
de Toledo, advocat laboralista de pro-
fessió, i es va afiliar al PCE en 1972. Va 
ser membre fundador d’Esquerra Unida 

del País Valencià en 1986 i diputat d’IU 
al Congrés per València en 1989, 1993 i 
1996. Cal dir que Peralta va ser membre 
fundador del corrent socialdemòcrata 
Nova Esquerra, que al remat es va disfres-
sar en Partido Democrático de la Nueva 
Izquierda (per a preparar la seua integra-
ció en el PSOE) i es va escindir en 1997 
d’IU. En eixe moment, Peralta abandonà 
el grup parlamentari d’IU en el Congrés 
dels Diputats (junt amb Cristina Almeida i 
Manuel Alcaraz) sense deixar l’escó i pas-
sant tots tres al grup mixt, convertint-se, 
per tant, en trànsfugues. En 1999 Peralta 
ingressà en el PSOE i 9 anys més tard, 
Ferraz ha premiat la seua “conversió” 
nomenant-lo ni més ni menys que delegat 
del govern. No és nova aquesta política 
de premis: el PSOE ja premià un altre 
il·lustre ex-IU, Diego López Garrido, amb 
el nomenament de portaveu socialista al 
Congrés. Roma no pagava traïdors, però 
d’altres...

CARRERS i CARREROnS 

El carrer del Trench

Peralta va ser trànsfuga d’IU
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SÒNIA RABAdAN 
Tradicionalment s’ha donat per fet que 

tot el món que accepta la unitat de la llen-
gua  és, utilitzant una expressió cinemato-
gràfica, “uno de los nuestros”. I realment, 
acceptar que el valencià és català només 
només hauria de ser símptoma de cul-
tura o senzillament de tindre dos dits de 
front. El dia a dia, però, demostra no ser 
símptoma de cap més cosa: es pot afirmar 
la unitat de la llengua i seguir sent tan 
espanyol com sempre (no té per què haver 
contradicció). També hi ha la sensació per 
part de molta gent que el “melting pot” 
que va a les manifestacions  del 25 d’Abril 
o el 9 d’Octubre ( partits, sindicats i asso-
ciacions) estan tots “del mateix costat de 
la barricada” i venen a lluitar totes més o 
menys pels mateixos ideals. Sovint es dona 
per bo que el fet de traure la senyera i llan-
çar proclames per la unitat de la llengua  
converteixen als assistents en lluitadors 
per les llibertats nacionals del país. 

Amb  aquesta introducció volem 
il·lustrar el vergonyant comportament 
dels sindicats UGT-PV i CCOO-PV en la 
negociació de l’esborrany de Llei d’orde-
nació de la funció pública valenciana, dient 
amén a la idea del PP que els funcionaris 
no tenen per què saber parlar valencià. Dit 
d’una altra manera: si s’aprova aquesta llei 
ens convertirem en un dels pocs països del 
món en què els funcionaris poden no saber 
la llengua dels administrats. València is 
different una vegada més. 

Ni un sol avanç
L’esborrany de la llei, pactat pel govern 

del PP, els sindicats “de classe” UGT i 
COO, més els anomenats sindicats “grocs” 
CSI-CSIF i CEMSATSE, no contempla, 
per tant, el requisit de conéixer el valencià 
per part de qui aspire a ser funcionari de 
la Generalitat. I amb açò, el País Valencià 
es converteix en l’única comunitat au-
tònoma amb llengua pròpia distinta del 
castellà (amb l’altra vergonyant excepció 
de Navarra) en què els funcionaris públics 
no estan obligats a saber la llengua pròpia 
dels ciutadans als quals serveixen. Allò 
cert és que aquest esborrany no contempla 
cap avanç respecte a la normalització del 
català en l’administració valenciana. En 
aquest sentit, segueix la línia de la tímida 
i mediocre Llei d’Ús i Ensenyament del 
Valencià (aprovada en 1983, durant el go-
vern del PSOE de Lerma) que tan sols ens 
atorga l’almoina als ciutadans de poder-
nos adreçar en català a l’administració (tot 
i ser llengua oficial) però sense preveure 
mesures que obliguen els funcionaris a 
saber valencià. 26 anys després de la Llei 
d’Ús, UGT i CCOO pacten amb la dreta 

antivalenciana i beneïxen l’statu quo de 
discriminació del català a València en be-
nefici de l’espanyol, llengua que tots estem 
“obligats” a conéixer segons determina la 
sacrosanta Constitució.

Paripés sense valor
En aquest atac a la llengua dels va-

lencians destaca pel seu grau d’autoodi 
l’article 100 de la futura llei, on s’afirma 
que el valencià “podrà ser valorat” (tan 
sols “podrà”, no és segur que ho siga) en 
els concursos com un “mèrit”, equiparable 
al coneixement “d’altres idiomes comu-
nitaris”. Comparar la llengua pròpia dels 
valencians amb qualsevol idioma estranger 
és molt greu: és fer-nos sentir estrangers 
en la nostra terra. On queden, per tant, els 
compromisos exigits i signats per UGT i 
CCOO en manifestos unitaris com el Com-
promís pel Valencià de 2003 o el Manifest 
pel Requisit Lingüístic? Doncs queden com 
un simple paripé sense valor. El que val en 
qualsevol àmbit de la vida són els fets i no 
les paraules. Queda molt bé fer-se la foto 
amb Acció Cultural i Escola Valenciana i 
jugar a formar part de la “societat civil” 
progressista, però a l’hora de la veritat, 
UGT i CCOO es mostren absolutament 
submisses i pactistes davant la dreta. 

Paradoxalment, qui queda millor parat 
en aquesta aventura és el propi PP, que no 
enganya ningú i aplica el seu ideari espa-
nyolista i antivalencià. Altres, però, juguen 
a ser “uno de los nuestros” i simplement 
es comporten com a sindicats febles i molt 
allunyats de la defensa dels drets dels 
valencians.

L’ESBORRAnY DE LA LLEi DE LA funCió pÚBLiCA MEnYSpREA EL CATALà 

UGT i CCOO, contra el valencià

UGT i CCOO es 
posen al costat 
del PP i dels 
sindicats grocs 
per blindar 
l’espanyol 
en l’àmbit de 
l’administració 
pública

L’Opinió

El requisit 
lingüístic, garantia 
democràtica

» La conseqüència legal i lògica que 
s’hauria de derivar de la consideració 
del valencià com a llengua oficial i 
com a llengua pròpia és que hauria de 
ser la llengua d’ús normal i habitual 
de qualsevol administració radicada al 
País Valencià. 
Però aquesta pràctica de normalitat, 
que ara és més aviat excepcional, 
tindria amb el requisit lingüístic una 
eina potent i imprescindible per tal 
de normalitzar i fer avançar l’ús del 
català al nostre País. 
I no oblidem que la normalitat política 
i la democratització real del País Va-
lencià no serà possible si el nom de la 
llengua pròpia i el seu ús no és normal. 
Amb una bona llei de requisit lingüístic 
els valencians no sols ens juguem el 
futur de la nostra llengua pròpia sinò 
també el ser o no ser una societat 
democràtica.

Imatge d’una pancarta d’Escola Valenciana en defensa dels drets dels catalanoparlants

Teresa Garcerà
Presidenta 
d’Esquerra-L’Horta
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Junqueras insta el PSOE a complir 
en la defensa del corredor mediterrani

REdACCIÓ
La històrica reivindicació d’un eix ferro-
viari mediterrani, element vertebrador 
dels Països Catalans, ha tornat a escena 
darrerament gràcies a l’eurodiputat d’Els 
Verds-ALE Oriol Junqueras, que ha instat 
els eurodiputats del PSOE que es compro-
metin públicament a votar-ne a favor en 
la Comissió de Transports del Parlament 
Europeu. Junqueras va recordar que el 
govern i el Congrés espanyols s’havien 
pronunciat amb anterioritat a favor de 

l’opció del corredor mediterrani, però 
«ara que arriba l’hora de la veritat al 
Parlament Europeu», va advertir, «els so-
cialistes espanyols semblen disposats a fer 
la pinça amb els populars i fer passar el 
tren de mercaderies que enllaça Hamburg 
amb Algesires pel centre dels Pirineus». 

L’eurodiputat independentista conside-
ra que no té cap lògica fer passar el tren 
de mercaderies pel mig dels Pirineus: 
«Aquest traçat no és pas l’opció òptima, 
és molt més car i molt més lent perquè  

«No té cap 
lògica fer 
passar el tren 
de mercaderies 
pel mig dels 
Pirineus»

L’eix mediterrani 

és un element clau 

en la vertebració 

dels Països Catalans.

el tren de mercaderies hauria de passar  
a una altitud de 1.500 metres». 

Junqueras ha assegurat que, si final-
ment els socialistes i els populars bloque-
gen el corredor mediterrani, es demos-
traria que, un cop més, «l’Estat espanyol 
perjudica els interessos dels ciutadans 
dels Països Catalans».

Bloqueig al català
D’altra banda, Junqueras va respondre 
el president de la Comissió Europea, 
José Manuel Durão Barroso, que es va 
defensar de la manca de reconeixement 
oficial de la llengua catalana a la UE 
recordant les subvencions comunitàries 
a la dessalinitzadora del Llobregat, al 
TGV i a l’ampliació de l’aeroport del Prat. 
L’eurodiputat català va considerar desa-
fortunat el comentari del president de la 
Comissió, i li va recordar que Catalunya 
és un contribuent net a la Unió Europea. 
«M’agradaria saber si el senyor Barroso 
estaria disposat a renunciar a l’oficialitat 
del portuguès per una subvenció a una 
dessalinitzadora a Portugal. Em sembla 
que no, i ben fet que faria», va reblar 
Junqueras.

CRIStIN AGUAdO
L’aparició d’unes fotografies a diversos 
mitjans que mostraven l’exercici de pràc-
tiques sexuals als carrers de Barcelona va 
tornar a obrir recentment el debat sobre
la prostitució. Els arguments dels 
partidaris de la regularització i els de la 
prohibició van omplir pàgines de diaris i 
tertúlies televisives.
Al Congrés, en canvi, només Esquerra 
s’ha atrevit a abordar el tema a través 

d’una moció presentada per Joan Tardà, 
que proposava regular la prostitució. El 
sempre actiu diputat independentista va 
tornar a denunciar que «és hipòcrita no 
voler regular la prostitució per mantenir
la situació tal com es troba actualment ». 
Tardà va proposar «perseguir severament 
l’explotació sexual» i va recordar que la 
legislació actual persegueix la baula més 
dèbil, com és la persona que exerceix la 
prostitució. 

MOCió AL COnGRéS

Només Esquerra aposta per regular la prostitució

Aquesta estampa és 

habitual en moltes 

ciutats del país.

El diputat d’Esquerra va recordar que «la 
prostitució s’eradica amb polítiques socials 
que ofereixin una sortida i no amb polici-
es». Tardà va instar a reconèixer els «drets 
laborals i socials com el descans
setmanal, les vacances pagades, la pro-
tecció davant la maternitat, la malaltia o 
la jubilació o fi ns i tot els drets de vaga o 
seguretat jurídica» i a «destinar els diners 
fruit de l’exercici de la prostitució a mesu-
res de reinserció social i laboral».
També es va preguntar «si el govern, parti-
dari d’acabar amb la prostitució perseguint-
la, també perseguirà la prostitució de luxe, 
o també a aquelles persones que practiquen 
sexe amb rics a canvi de regals com apar-
taments, cotxes o joies». La moció d’Es-
querra, que demanava al govern espanyol 
a presentar en sis mesos un pla integral de 
prostitució que recollís els drets laborals 
de les treballadores del sexe, no va sumar 
el suport de cap grup parlamentari. El 
resultat de la votació va ser de cinc vots a fa-
vor, 329 en contra i sis abstencions. I és que 
sembla que, mentre el tema no torni a ser 
denunciat pels mitjans, hi ha qui prefereix 
mirar cap a una altra banda.

«És hipòcrita 
no voler regular 
la prostitució 
per mantenir la 
situació actual»
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ESquERRA VOL GARAnTiES LABORALS pER ALS TREBALLADORS DEL SExE

Legalitzem la prostitució
LA GuiLLOTinA

prostitució: 
regularitzem-la!
»  Aquestes setmanes els mitjans de comu-
nicació ens han estat bombardejant amb tota 
la qüestió de la prostitució, enfocant el debat 
cap a la part més hipòcrita del tema: l’atenció 
estava centrada únicament en l’ordre públic, 
sense cap interès vers les condicions amb què 
es troben les treballadores sexuals. Lluny, 
doncs, d’aquesta trivialització, Esquerra ha 
entrat al Congrés una moció on es glossen 
els pilars fonamentals que han de sustentar 
aquesta qüestió. Això és, la regularització de 
l’activitat, per tal que aquestes dones surtin 
de l’alegalitat, per tal de garantir-los els drets 
mínims que qualsevol persona ha de tenir com 
a treballador/a; les possibles sortides per a 
les dones que volen abandonar la 
prostitució, i el fet que l’actu-
ació policial s’ha d’adreçar a 
les xarxes mafioses
i no a les dones.

Ester Alberich
Secretària de la dona

REdACCIÓ
 La prostitució a València es 

realitza en diversos llocs, si bé hi 
ha un que crida l’atenció per la 
seua proximitat al centre, a no-
més 500 metres del mateix balcó 
per on Rita Barberà ix a veure les 
mascletades:  el barri de Velluters. 
Com ha denunciat reiteradament 
l’associació de veïns El Palleter, el 
barri viu un problema sagnant de 
droga i prostitució a plena llum 
del dia (de vegades la Policia Local 
està fent controls al carrer alhora 
que ixen els xiquets del col·legi 
Balmes) sense que ni Ajuntament 
ni Generalitat oferisquen cap 
solució als veïns. Fins ara, l’única 
resposta que han donat les admi-
nistracions governades pel PP o pel 
PSOE a la qüestió de la prostitució 
és la policial: es tira les prostitutes 
del barri X i al poc temps acaben 

recalant al barri Y. PP i PSOE tenen 
un comportament ben hipòcrita 
al voltant d’aquest tema, tancant 
els ulls a una realitat social que 
existeix i negant-se a acceptar la 
regularització de la prostitució. No-
més Esquerra Republicana defensa 
que es legalitze la prostitució com 
un treball per als homes i dones que 
elegisquen realitzar-lo, amb totes 
les garanties laborals i higièniques 
necessàries. D’aquesta manera 
s’acabarien les màfies que viuen de 
l’explotació d’éssers humans i tota 
la degradació que hi ha associada 
(droga, delinquència, extorsió, 
etc).  Barris com Velluters (amb la 
famosa avinguda de l’Oest), el Grau 
o Natzaret compten amb focus de 
marginalitat amb la complicitat del 
comportament hipòcrita i la morali-
na repressora de la lliure sexualitat 
que comparteixen PP i PSOE.

A Velluters 
la prostitució 
al carrer es 
practica a 500 
metres de 
l’Ajuntament

EL pp, AMB LA COMpLiCiTAT DEL GOVERn ZApATERO, iMpEDEix LA RECEpCió DE TV3 ALS VALEnCiAnS

TV3 amenaçada de nou
ANNA PEÑA

Enmig de l’escàndol del Cas 
Gürtel que esquitxa de corrupció 
el Consell Valencià, el Tribunal 
Superior de Justícia del País Valen-
cià ha donat l’autorització judicial 
pertinent per a tancar el repetidor 
d’Acció Cultural del País Valencià 
que dóna cobertura dels canals de 
la Corporació Catalana de Mitjans 
Audivisuals per a tota l’àrea de Va-
lència. El tancament d’aquests repe-
tidors suposaria perdre el senyal de 
TV3 i Catalunya Ràdio en l’àrea que 
comprén València, l’Horta i part 
del Camp de Morvedre, Camp de 
Túria, Foia de Bunyol i Ribera Alta 
i Baixa, i que suposa  una població 
d’aproximadament un milió i mig 
de persones. Aquest tancament 
seguiria als que ja es van produir al 
desembre de 2007 al repetidor de la 
Carrasqueta a Xixona (l’Alacantí), i 
posteriorment a Alzira i la Llosa de 
Ranes.

Aquest tancament es produeix 
enmig de la campanya ciutadana 
que ha engegat ACPV mitjançant 
una Iniciativa Legislativa Popular 
“Per una televisió sense fronteres” 

que busca recollir mig milió de 
signatures per què el Congrés dels 
Diputats vote una llei que permeta 
que es vegen els canals de televisió 
de la comunitat lingüística pròpia. 
Tot i l’adhesió de centenars de col.
lectius ciutadans, entitats cíviques, 
partits polítics, sindicats o ajunta-
ment, arriba l’anunci d’aquest nou 
tancament mentre el govern central 
segueix sense habilitar l’espai 
radioelèctric necessari. La proposta 
també ha sigut objecte de debat al 
Congrés dels Diputats i a Europa, 
on l’eurodiputat Ignasi Guardans 
ha denunciat davant la Comissió 
de Cultura, que malgrat el principi 
essencial de lliure circulació entre 
els països de la UE d’informació 
i de productes audiovisuals de la 
Directiva de serveis audiovisuals, 
a l’Estat espanyol es posen traves 
a la circulació dels continguts 
audiovisuals de TV3. A més, també 
s’ha aprovat una moció al  Con-
grés dels Diputats, presentada per 
Esquerra Republicana on d’insta al 
govern espanyol a habilitat tots els 
mecanisme necessaris per facilitar 
la recepció de les cadenes de la 

Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisual al País Valencià abans 
que acabe l’any.

De nou ens trobem amb un atac 
frontal a la llibertat d’expressió 
perpetada pel Partit Popular amb 
la complicitat del govern espanyol. 
Una “pinça” tant antiga com la 
pròpia història de les emissions 
de TV3 al País Valencià. No en và, 
va ser la Generalitat presidida per 
Joan Lerma la primera a perseguir 
les emissions de tv3 al País Valen-

cià en lloc d’articular una televisió 
comuna per a tots els catalanopar-
lants, solapant les emissions amb 
les de la nova cadena, Canal 9 que 
tot just ara fa 20 anys, i creant les 
famoses llistes de paraules prohibi-
des durant el mandat a la televisió 
d’Amadeu Fabregat. 20 anys des-
prés, els valencians ens trobem al 
mateix atzucac entre una televisió 
manipulada a l’extrem i la voluntat 
ciutadana de legalitzar les emissi-
ons d’una vegada per totes. 
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 L’ASSOCiACió AMiCS DEL CARME TREBALLA pER TORnAR-Li L’ESpLEnDOR A AquEST TípiC BARRi DEL CAp-i-CASAL

Per un Carme rehabilitat i viu

PAU OSÓRIO
Com va nàixer l’associ-

ació?
L’associació de veïns 

“Amics del Carme” és una 
associació jove relativa-
ment, ja que va aparèixer 
l’any 2000. Un dels motors 
d’aquest naixement va 
ser la sobreexplotació de 
locals d’oci, sense control 
del soroll. Aquestos són els 
problemes que més “prem-
sa” tenen, però cal unir 
també els de brutícia, falta 
de planificació i, sobretot, 
falta de projecte per al barri 
per banda de l’Ajuntament.  
La forta activitat econòmica 
amenaça el caràcter resi-
dencial del barri. 

Actualment, en quins 
eixos centru les vostres 
reivindicacions?

Considerem que anar a 
contracorrent desgasta. Al 
barri, tant des de la cons-
titució de l’associació com 
ara, hi havia una sèrie de 
problemes com el soroll, 
la brutícia, etc. A banda, 
quan apareix l’oci nocturn, 
s’acaba demostrant que a 
curt termini pot resultar 
depredadora. Els artesans 
tanquen degut a la pressió 
logística perquè no es pot 
competir amb els bars d’oci 
nocturns. En aquest sentit, 

les conseqüències poden ser 
devastadores per al barri. 

Quina és la problemàti-
ca amb les cases expropia-
des en la zona de l’IVAM?

El carrer de la Benefici-
ència, on s’ubica aquesta 
zona, era un carrer viu. La 
degradació forçosa va fer 
que només hi hagueren, al 
cap d’un temps,  18 famílies 
resistents que a la fi van ser 
canviades de lloc. Davant 
d’aquesta degradació, lluny 
d’oferir ajuda, les institu-
cions han consentit aquest 
canvi a pitjor. Fins i tot hi 
han hagut pallisses i amena-
ces per banda de drogadic-
tes i cap institució ha fet res 
per evitar-ho.

 El Carme és un dels 
barris amb més solars de 
la ciutat. Quina és la vos-
tra visió al respecte?

Quan comença el Pla 
Riva (el pla de protecció i 
reforma), hi han 70 solars 

al Carme. Actualment, el 
número puja fins a 144, cosa 
que nosaltres considerem 
surrealista. Això deixa clar 
quin és el model de recupe-
ració del barri per banda de 
les institucions. Els números 
ens diuen que actualment hi 
han més solars, però també 
més cases abandonades; i en 
això l’Arquebisbat també té 
la seua part de responsabi-
litat, al tindre en propietat 
un conjunt de cases sense 
ocupar. Fa temps que 
demanem coordinació entre 
les administracions. Uns per 
altres, encara hi han edifica-
cions i obres de millora que 
estan tardant vora 4 anys 
en ser efectives. Les actuals 
administracions, tant l’au-
tonòmica com la municipal, 
pavimenten carrers, però 
això no és suficient. Apos-
tem per una rehabilitació 
de veres, no carreres tallats 
on cases cauen, literalment, 
a terra, com al carrer del 
Pintor Fillol.

La mobilitat s’ha plan-
tejat, des de fa temps, com 
un dels problemes que ata-
quen al barri del Carme. 
Hi ha una alternativa a la 
saturació d’aparcament 
actual?

Al barri del Carme, no hi 
ha una contenció del trànsit. 

La gent que va a fer tràmits 
pel carrer o, simplement, va 
a passejar, es veu contínua-
ment amenaçada, amb tant 
de fluxe de cotxes. Tant la 
nostra ciutat com el nos-
tre barri són zones que no 
tenen encara un pla definit 
de mobilitat on es done 
prioritat al vianant. A tot 
això, òbviament, cal unir el 
problema de l’accesibilitat.

Llavors, quines serien 
les possibles alternatives 
que proposeu?

Des de l’associació 
apostem per una política de 
contenció del trànsit. Enlloc 
de soterrar els aparcaments, 
cosa que tendeix a ser un 
despropòsit, hem parlat en 
moltes ocasions sobre els 
llocs estratègics a la perifè-
ria del Carme. Per exemple, 
una de les eixides seria 
aparcar el cotxe en llocs 
adeqüats per a tal ús a Pont 
de Fusta i la Plaça de Sant 
Agustí, fent que els ciuta-
dans pogueren accedir al 
barri del Carme caminant, 
i no aparcant el seu cotxe 
al barri amb la saturació 
que això està implicant.  No 
és costós i solucionaria el 
problema de la pressió. Les 
converses amb el regidor 
Alfonso Novo han anat en 
eixa direcció.

TOni CASSOLà
Representant de l’Associació de 

Veïns i Comerciants del Carme

Associació 
“Amics del 
Carme”

L’Associació de Veïns 
i Comerciants “Amics 
del Carme” lluita des de 
l’any 2000 per la dignifi-
cació del barri de l’histò-
ric barri valencià des de 
diversos fronts. Actual-
ment, les relacions amb 
l’Ajuntament i l’escolta 
de les seues problemà-
tiques per banda del 
consistori són absoluta-
ment inexistents. Entre 
els seus eixos de canvi 
per al barri plantegen un 
nou model d’oci per a la 
zona, la rehabilitació de 
zones com ara les viven-
des properes a l’IVAM, 
apostar per no privatit-
zar els espais públics o  
potenciarnous models 
d’aparcament per tal de 
contindre el trànsit.

www.amicsdelcarme.
com

“Apostem per 
una rehabilitació 
de veres; no 
n’hi ha prou 
amb la simple 
pavimentació de 
carrers”


