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Endeutament...? 
Per a serveis socials, sí
» Tenim un nou debat imposat sobre la taula: 
l’endeutament dels municipis i la seua capacitat 
per renovar crèdits. Jo sóc dels que pensa que 
la banca és la primera que s’endeuta, pero amb 
els treballadors. Els bancs viuen de la capacitat 
d’aquests per estrényer-se el coll, i en última 
instància, de la ingent riquesa generada per ells 
com a força de treball. Els municipis tenen el dret 
moral d’agafar el que els pertany (“endeutar-se”, 
com dirien els nostres adversaris) i 
invertir-lo en serveis socials. La fi-
nalitat última d’una bona política 
municipal ha de ser el benestar 
dels seus ciutadans.

CIUTAT » 4

El 9 d’Octubre 
trau la senyera al balcó! Josep Heras

Portaveu d’Esquerra-
València

València
esquerravlc.cat
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Manifestació 9 d’octubre
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CARLES BANYULS
Avui toca parlar de Màlaga. Aquesta 

històrica ciutat andalusa, emplaçament 
de romans i àrabs, de clima privilegiat i 
carrers senyorials ideals per al passeig, com 
el de Larios, serà la protagonista d’aquesta 
columna. Si bé és cert que Màlaga és una 
ciutat de passat, amb un abundant patri-
moni històric i arqueològic, no ho és menys 
que resulta una ciutat de futur. I a jutjar per 
les fabuloses infraestructures de què s’està 
dotant la ciutat, podem augurar als seus 
habitants un futur d’allò més pròsper. 

Repassem breument els regalets que 
li han caigut a Màlaga en aquesta dècada 
2000-2010:

1. L’ampliació de l’aeroport. Màlaga ha 
estrenat enguany la nova terminal (T3), 
immensa i dotada de les més novedoses 
tecnologies, amb aparcaments gegantins i 
galeries comercials. Al seu costat, la flamant 
ampliació de l’aeroport de Manises resulta 
ridícula i fa ganes de riure. Dit d’una altra 
manera, el nostre sembla un aeroport de 
joguet.

2. El tren a l’aeroport. El govern espanyol 
està construint la corresponent estació de 
tren per a comunicar l’aeroport de Màlaga 
amb la ciutat.

3. L’AVE Còrdova-Màlaga. Aquest ramal 
d’alta velocitat, inaugurat en 2007, permet 
els malaguenys d’arribar a Còrdova, i d’ací 
poder agafar l’AVE a Madrid.

4. El metro. Màlaga està construint 2 
línies de metro subterrani que seran inau-
gurades previsiblement en novembre de 
2011. Cal dir que, a diferència del metro de 
València (on el cost total de les obres i de la 
infraestructura correspon íntegrament a la 
Generalitat Valenciana), el metro de Màlaga 
és pagat a mitges entre la Junta d’Andalusia 
i l’Ajuntament, i el ministeri de Foment del 
gobierno de España.

Amb totes aquestes ambicioses obres, 
els integrants del govern espanyol marquen 
molt bé quin és el seu mapa de prioritats i 
quines són les zones estratègiques on han 
d’invertir en infraestructures de futur. 
Mentrimentres, els valencians, sempre els 
primers quan es tracta d’ofrenar glòries a 
Espanya, rebem ben poc dels governs de 
Madrid. Seguim amb les carreteres ben 
col·lapsades de camions, amb autopistes 
de peatge cap a Barcelona i Europa i uns 
trens que no arriben ni a Dénia. Aquesta 
és la pena dels valencians i el preu de ser 
uns espanyols que no acaben de ser espa-
nyols: perquè per molt que ofrenem, per als 
governs de Madrid mai serem dels seus, mai 
serem igual d’espanyols que Màlaga. Els 
valencians no rasquem bola, ni amb PSOE 
ni amb PP. 

Crec que l’alternativa està clara, no?

infogràfica
La posició del català respecte d’altres llegües

tots a una veu
Màlaga
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Bloc de blogs
L’atac de banyes

Aquests dies hem pogut veure com, al 
marge dels arguments humanistes, encara 
avui n’hi ha que volen veure en l’abolicionisme 
de les curses de bous una pugna identitària 
entre l’espanyolisme i els territoris desafectes. 
Segurament, no ho interpretaren d’aquesta 
manera els nacionalistes espanyols quan 
l’any 1991 s’aboliren les curses de braus a les 
Canàries en temps del PP. L’atac de banyes 
apareix quan és Catalunya qui, actuant com 
societat diferenciada, articula un debat 
modèlic i pren una decisió fonamentada en 
la construcció d’una societat més humana 
sense demanar permís ni al constitucional, ni 
a Sant Jaume, ni al sursum corda. Catalunya 
ha decidit i ho ha fet perquè és dinàmica. 
Les civilitzacions i el seus valors no són 
estàtics. Canvien i s’adapten. Les tradicions 
evolucionen en paral•lel a la experiència i a les 
formes de relació i de comprensió dels pobles. 
La tortura infringida a un animal és un corpus 
cultural del qual podem prescindir; ja fa anys 
que a la felanitxera manera ho reclamen els de 
”El Coso”. En això cal donar la raó al torero 
Rafael el Gallo que deia que “clásico és lo que 
no se pué hacé mejón”

Si vols seguir llegint altres articles del 
bloc de Joan Lladó segueix l’enllaç que hi ha 
més avall.

http://blocs.esquerra.cat/joanllado



combustible per a falles

l’enquesta
Creus que al País Valencià caldria adoptar mesures antitaurines com s’ha fet al Principat?

Com va dir Puigcercós al Parlament, aquesta 
és la contribució de la nostra generació a les 
venideres. Al País Valencià la situació és distin-
ta, però la determinació ha de ser la mateixa. 
Al Principat simplement han obert el camí i 
potser és hora de recollir la seua determinació i 
articular un moviment antitaurí realment fort i 
transversal.

La prohibició de les corregudes de bous al Princi-
pat, tot i ser incompleta per no prohibir també els 
bous al carrer,  no deixa de ser una excel·lent no-
tícia que ens allunya una miqueta de la barbàrie. 
I els valencians també podem fer-ho a una altra 
escala; l’Ajuntament de Paterna ja va eliminar 
els bous al carrer, i mobilitzacions com les dels 
antitaurins d’Algemesí han de  ser un exemple 
per a tots.

Rafa Asensio Chenovart
Redactor en cap VLC Sí

Maria Porqueres
Redactora VLC Sí

Raül Castanyer
Director VLC Sí
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Crec que el que s’ha fet al Principat és un pas 
molt important en la defensa dels animals i que 
al País Valencià hauríem de prendre mesures 
semblants. El que ara cal és que hi haja un major 
control en les festes de bous al carrer, tradicio-
nals al nostre país. Sobretot en el cas dels bous 
embolats, on potser una bona mesura seria canvi-
ar les boles de foc per altres de leds o similar com 
ja s’ha fet en algun poble.

«El Consell instaura el día 
del toro ante el veto a la 

fiesta en Cataluña» 
  TITULAR de LAS PROVINCIAS 

«Fem una societat més 
humana i responsable, 
aquesta és la nostra con-
tribució per les pròximes 
generacions»
JOAN PUIGCERCÓS, President d’Esquerra Republicana

28 DE SETEMBRE DE 201017 DE SETEMBRE DE 2010

Defensar que es faci patir un ésser vivent [...] 
pel sol fet que sigui una tradició espanyola 
o, diuen alguns, catalana, em sembla 
d’un nacionalisme perillós i tronat.
JOSEP-MARIA TERRICABRAS, filòsof “
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EL PARTIT REPUBLICà REIVInDICA LA SEnyERA VALEnCIAnA HISTòRICA En EL 9 D’OCTUBRE

Esquerra aposta pels símbols valencians

RAÜL GARAY
Aquest carrer té els seus orígens en 

el camí que antigament comunicava la 
ciutat de València (precisament des del 
Portal Xic de Russafa, en la confluència 
dels actuals carrers de Colom i Xàtiva) 
amb el poble -i municipi independent, 
fins 1877- de Russafa, antiga alqueria 
àrab. El camí que anava al poble de 
Russafa en realitat estava constituït per 
dos trams, de manera semblant al cas del 
carrer de Quart, que te un tros intra-
murs i un altre extramurs. Així doncs, la 
muralla del segle XIV dividia una Russafa 
de dins i una Russafa de fora (el poble). 

Una vegada transformat l’antic camí en 
carrer, el tros “de dins” passà a adquirir 
diversos noms, com el de Calvo Sotelo. 
L’Ajuntament democràtic, amb molt 
bon criteri, el peatonalitzà i convertí en 
Passeig de Russafa, en clar mimetisme 
respecte al Passeig de Gràcia a Barce-
lona. Va destacar pels teatres (Ruzafa, 
Lírico, Eslava, avui tots desapareguts) i 
després els cinemes (Serrano, Artis, Lys). 
Actualment, és un carrer comercial molt 
agradable i els turistes es multipliquen.
Respecte al tros “de fora”, necessita una 
remodelació, amb arbres inclosos, i una 
rehabilitació integral dels seus edificis.

Antic camí que 
conduïa de 
València fins 
al poble de 
Russafa

Reproducció de l’antic 

Portal de Russafa

REDACCió
 Esquerra-VLC ha tornat, un any 

més, a presentar la seua campanya “El 
9 d’Octubre penja la senyera al balcó” 
amb motiu de la celebració de la Diada 
del País Valencià. El secretari d’Imatge i 
Comunicació de la secció local d’Esquer-
ra, Raül Garay,  ha afirmat que “un any 
més, els republicans valencians volem 
celebrar la nostra Diada amb una campa-
nya de vistositat nacional” ja que, segons 
ell, “mentre molts han anat amagant els 
nostres símbols d’identitat, des d’Es-
querra tornem a fer una aposta valenta i 
decidida per la recuperació de la nostra 
senyera, la senyera històrica de tots els 
valencians. En un dia com el 9 d’Octubre, 
la bandera històrica valenciana ha d’eixir 
al carrer. Hem de reivindicar allò que és 
nostre i ens volen amagar”. El dirigent 
republicà ha afirmat que la campanya 
es completarà amb la tirada de 10.000 
enganxines que seran distribuïdes per 
militants, simpatitzants i col·laboradors 
per tota la ciutat.

Segons Garay, “Esquerra és un partit 

CARRERS I CARREROnS 

Carrer de Russafa

El 9 
d’Octubre, 
trau la 
senyera al 
balcó!

compromès amb les polítiques socials, 
d’esquerres i, per suposat, independentis-
ta. Durant tot l’any lluitem per la justícia 
social, però no abandonarem mai els 
nostres referents ideològics i identitaris”. 
Per al dirigent republicà “hui més que mai 
es fa imprescindible que el màxim nombre 
de valencians orgullosos d’allò que són 
traguen als seus balcons la senyera que fa 
ja vuit segles Jaume I va introduir al Cap i 
Casal del regne, la bandera de la llibertat i 
del nostre País Valencià, i que és oficial en 
molts dels nostres pobles, com Sagunt”.

Crida a la participació
Esquerra Republicana del País Valencià 

estarà present un any més en els distints 
actes reivindicatius que s’han organitzat 
al voltant de la Diada del País Valencià. 
Fem una crida a tota la ciutadania pro-
gressista i valencianista a que se sume al 
matí a la Trobada d’Escoles en Valencià, 
que celebrarà els seus 25 anys a la ciutat 
de València, i a la vesprada, a la tradicional 
manifestació que arrancarà de la plaça de 
Sant Agustí.

L’APUnT

No ens amaguem

PAU oSòRio
Esquerra Republicana del País Valencià 

torna a presentar la campanya “El 9 d’Oc-
tubre penja la senyera al balcó”. Un any 
més i ja en van tres. I els que seguiran. 
Perquè Esquerra és un partit de valenci-
ans, organitzat per valencians que vol un 
poble i una ciutat lliure del desencant i 
de l’amenaça constant. Perquè som gent 
valenta que no s’amaga. Ens seria molt 
fàcil optar per la via de la renúncia com 
ja van fer altres en el seu moment. Però 
llavors, no seríem d’Esquerra. Qui milita 
al partit republicà té molt clar que no s’hi 
valen renúncies, que no està a les nostres 
coordenades l’allò del “tot s’hi val”. 

Ara vindran eleccions, i continuarem 
treballant. I escoltarem les reinvindica-
cions veïnals com hem fet fins ara. Seran 
dies difícils, ningú ho posa en dubte. I 
continuarem amb la gent que ha patit 
la política destructora d’aquells que es 
pensen que la ciutat és seua. Però per 
suposat, no ens ocultarem d’allò que som: 
valencians que enlairen la seua senyera 
i la mostren una volta més per demanar, 
sense por i sense complexos, la llibertat 
del seu País. Sense amagar-se!
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PAU oSòRio/M. PoRqUERES
Quan a València es parla de 

barris amb problemes i amb rei-
vindicacions veïnals sol haver un 
barri del què no es parla: Russafa. 
Enclavat al districte de l’Eixam-
ple l’històric barri, i que fins l’any 
1877 va ser un poble independent, 
compta a dia d’avui amb 25.000 
habitants, una immensa colònia 
de nouvinguts i un riquíssim teixit 
associatiu i cultural que ha sabut 
créixer a pesar de l’abandonament 
patit per part de l’Ajuntament.

Bona prova d’això la tenim en la 
Plataforma per Russafa, una entitat 
veïnal i reivindicativa sense ànim 
de lucre amb un treball voluntari 
i constant des de fa anys. Aquest 
exemple de treball veïnal pacífic 
i democràtic,s’ha centrat última-
ment en l’aconseguiment d’una vol-
ta per totes d’un nou col·legi i del 
que parlarem més endavant. Però 
no només d’aquesta reivindicació 
ha viscut l’associació: incrementar 
l’accessibilitat als serveis públics 
al barri, aconseguir instal·lacions 
esportives públiques (actualment el 
barri no compta amb cap equipa-
ment esportiu que no siga de caire 
privat) i fer pública la deixadesa 
a la que l’Ajuntament ha sotmés 
als seus veïns, tot i ser un dels 
barris més històrics de València. 
L’exemple de Russafa, a qui la 
reivindicació veïnal ha unit a barris 
com Patraix, és un punt més de la 
València que no ix als mitjans: la 
que demana allò que és seu, critica 
la gestió de paradeta del consistori

Un dels punts on Russafa ha 
fixat la seua lluita, ha sigut el de la 
construcció d’un nou col·legi ubicat 
al carrer de Puerto Rico. És evident 
que la dreta no és precisament la 
defensora de l’educació pública, 
però sorprén que l’Ajuntament de 
València va descuidar la construc-
ció d’una escola pública durant, ni 
més ni menys, que 8 anys. L’excusa 
(com tot el que fa la dreta per tal 
d’amagar els seus bruts i foscos 
propòsits) no va ser altra que la 
de no haver licitat les obres. La 
conseqüència, més de mil xiquets i 
xiquetes de barri sense plaça.

Altre dels darrers episodis de la 
lluita veïnal i que va implicar no 
sols a la Plataforma, sinó a distintes 
associacions culturals, veïnals i po-
lítiques, va ser el de l’aparcament 

que el consistori volia construir al 
Parc Manuel Granero, únic espai 
verd del qual disposa el barri i on es 
pretenia la tala de tots els arbres, 
alguns de gran tamany. La pressió 
veïnal, argumentada i justificada 
per tal que el consistori no tallara 
els arbres propers a aquest empla-
çament, va fer que finalment Rita 
Barberà reculara i anunciara ara fa 
just un any la retirada del projecte. 
Imma Bauset, portaveu de la Plata-
forma per Russafa va dir en aques-
tes mateixes pàgines que “el millor 
de la 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”. I en aquest 
sentit trobem justament l’essència 
d’un barri que lluita per això: ser 
distint i millor. Un barri distint a la 
València gris i monòtona a la que 
ens aboca el govern popular.

I així, poc a poc i gràcies als 
esforços de molta gent i de moltes 
associacions, el barri ha reviscolat 

fins a convertir-se en un dels barris 
més moderns i dinàmics de la 
ciutat. Enrere han quedat els prin-
cipis dels 90 on la prostitució, les 
drogues i els afters campaven a les 
seues amples pel barri. Posterior-
ment arribaren els anys de la forta 
immigració que canvià la fesomia 
del barri; primer arribaren mar-
roquins, després sud-americans i 
darrerament han estat els ciuta-
dans xinesos els qui han trobat en 
el barri el seu xicotet Xina Town.

Va ser en eixos moments quan 
el col·lectiu gai comença a arribar 
al barri i es converteix en autèntic 
motor del creixement actual. El re-
sultat, tot i els problemes inicials, 
ha estat un barri multicultural i 
alhora profundament arrelat a les 

L’AJUnTAMEnT FA DEIXADESA DE L’AnTIC POBLE I ELS VEÏnS EXIGEIXEn InVERSIOnS URGEnTS

Russafa: un barri viu

“En ple segle XXI els 
veïns estan exigint 
des de fa anys la 
construcció d’un nou 
col·legi. El Tercer Món? 
No, Russafa”

tradicions, un barri viu i dinàmic i 
orgullós de sí mateix que no ha dub-
tat a plantar cara a l’Ajuntament 
d’una forma poques vegades vista a 
la ciutat.

Russafa torna a viure uns anys 
daurats, a ser un dels pocs barris on 
es pot viure, anar a sopar i després 
eixir fins altes hores de la nit. El 
mercat ja no és freqüentat sols per 
senyores majors com solia ser-ho 
fins fa poc; avui dia és normal veure 
parelles joves fent la compra. Fins i 
tot es comença a dir que Russafa ha 
arreplegat el relleu del que solia ser 
el barri del Carme. Potser sembla 
exagerat però la recent qualificació 
com a ZAS del Carme afectarà, i 
molt, al tipus d’establiments que 
obriran a l’històric barri de Russafa.
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L’AJUnTAMEnT ESTREnA Un FLAMAnT nOU SERVEI DE LLOGUER DE BICIS 

Està VLC preparada per al lloguer de bicis?

RAÜL GARAY
Li ha costat al nostre Ajuntament, 

però amb una miqueta de retard final-
ment també València pot oferir als seus 
ciutadans i als seus visitants un servei 
de lloguer de bicicletes. Aquest servei, 
anomenat “Valenbisi” (un nom molt 
afortunat, pel joc de paraules amb la 
pronúncia valenciana de la paraula bici) 
és gestionat per una empresa privada 
(com no!) i s’ha començat a instal·lar 

pels sectors est i centre de la ciutat. 
Progressivament, s’anirà ampliant per 
tots els racons de la ciutat i tindrem allò 
que molts hem somiat: una ciutat on els 
protagonistes siguen les persones i no 
els cotxes, sense tant de soroll, fum i risc 
d’atropellaments... 

Pros i contres
Però compte! Tot el que hem dit 

està molt bé (en Esquerra, a diferència 
d’altres partits, no estem instal·lats en el 

El servei 
“Valenbisi” 
contrasta 
amb una 
ciutat 
pensada 
només per a 
cotxes

ANNA PEÑA
Més de 12.400 estudiants s’han 

quedat de nou aquest curs sense plaça 
en l’idioma que havien escollit a l’Escola 
Oficial d’Idiomes de València, una instal-
lació que està saturada des de fa molts 
cursos. Precisament, aquest curs 2010-
2011 només 3.000 dels 12.000 deman-
dants de places de docència de llengües 
han aconseguit plaça en la llengua que 
havien solicitat.

Una nova Escola Oficial
Els estudiants de l’Escola Oficial 

d’Idiomes fa molts cursos que davant la 
saturació de les actuals instal·lacions del 
Pla de la Saidia demanen que s’inicien 
les obres de la segona escola d’idiomes 
de la ciutat, projectada al districte de 
Quatre Carreres de València. L’actual 
situació de saturació ha portat a impar-
tir classes de l’EOI en centres provisio-
nals adscrits a l’escola però que no són 
suficients per a atendre la demanda 
d’ensenyament de llengües.

Prioritat per a ERPV
Des d’Esquerra exigim la construcció 

d’aquesta nova infraestructura necessà-
ria per a la ciutat. La manca de places a 
les Escoles d’Idiomes no és únicament 
un problema de la ciutat de València, 
sinó que és una constant en tot el país 
i una mostra més del poc interés de les 
administracions valencianes en fomen-
tar una educació pública de qualitat. Si 
parlem de l’edifici actual de la Saidia, a 
més de la saturació de les seues instal-
lacions, els alumnes han d’estudiar en 
males condicions de llum i ventilació i 
van patir la caiguda parcial de la façana 
de l’edifici. Des d’Esquerra pensem que 
és absolutament prioritari ofertar als 
nostres ciutadans una formació com-
pleta en altres llengües, com qualsevol 
societat moderna i europea oferta. El PP 
s’afanya a acabar projectes de cartó-
pedra mentre no hi ha encara data per a 
la col·locació de la primera pedra de la 
nova EOI.

Milers 
d’alumnes 
queden 
sense plaça 
i l’edifici 
actual es cau 
a trossos

MILERS D’ESTUDIAnTS ES TORnEn A qUEDAR SEnSE PLAçA A L’ESCOLA D’IDIOMES

L’Escola Oficial d’Idiomes: la vergonya del PP

“no a tot”), però cal fer diverses puntualit-
zacions. De moment, hi ha pros: l’encertat 
nom de “Valenbisi”, el seu econòmic cost 
(un abonament anual costa 18 euros), 
l’abundant xarxa de punts de recollida de 
bicicletes, que la web del servei està en 
valencià... Però també hi ha contres i no 
pocs, que es poden resumir en un: està 
VLC preparada per a mantindre un servei 
d’aquestes característiques que oferisca 
qualitat i seguretat als usuaris? N’estem 
convençuts que no, sobretot si recordem 
els desgraciats accidents mortals que han 
patit els darrers mesos diversos ciclistes 
en la nostra ciutat. Com pot l’Ajuntament 
presumir de “ciutat moderna” si crea un 
servei de lloguer de bicis però manté uns 
carrers que són autèntiques autopistes 
urbanes? La qüestió no és si més o menys 
carrils-bici. Es tracta d’“humanitzar” el 
carrer i recuperar-lo per a les persones. 
No té sentit mantindre avingudes com la 
del Port, amb 5 o 6 carrils per a cotxes 
que van com a bales, amb l’excusa que ja 
hi ha un marginal (al marge, en la vorera) 
carril-bici. O un carrer de Colom que és 
una infumable autopista en ple centre, on 
la gent s’apreta com a formiguetes. “Va-
lenbisi”, d’acord. Però no “al marge”, sinó 
en una ciutat de persones i no de cotxes.
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La Cort s’esforça en dir que no 
entrarà en el debat de «si el dret 
internacional confereix un dret posi-
tiu a Kosovë a declarar unilateral-
ment la seva independència ni, per 
descomptat, de si el dret internaci-
onal en general dóna dret a altres 
entitats a trencar unilateralment 
amb els estats als que pertanyen». 
Però malgrat això, la Cort afi rma 
que «durant la segona meitat del 
s.XX, s’han donat casos de nous 
estats que han exercit el dret d’au-
todeterminació sense que l’exercici 
del dret vingués motivat per la 
descolonització o la fi  de l’imperia-
lisme». La sentència diu literalment 
que el dret a l’autodeterminació 
dels pobles ha evolucionat i que en 

UN NOU ESTAT EUROPEU

Kosovë: independència de fet i de dret

Vaig conèixer Kosovë en qualitat de 
territori administrat per les Nacions 
Unides (Administració UNMIK, 
Resolució 1244 del Comitè de Segu-
retat). Era l’agost del 2007, havien 
fracassat les negociacions de la Troi-
ca (UE, Russia, EUA) sobre el futur 
de Kosovë i s’estaven preparant les 
primeres eleccions a l’Assemblea 
Nacional kosovar pel novembre del 
mateix any. 

El paisatge de Kosovë compartia 
els trets de la resta de l’Europa de 
l’Est, amb les sòrdides marques de 
la crueltat de la guerra. Però també 
oferia un aspecte pintoresc: les 
banderes americanes inundaven els 
carrers fi ns al límit de l’emulació. I 
les samarretes del Barça es venien a 
les parades del mercat al costat de 
les samarretes vermelles de l’exèrcit 
d’alliberament nacional (UÇK). Les 
forces especials de la KFOR encara 
controlaven les comissaries de les 
grans ciutats. 

Declaració de la independència
Pocs mesos després de les elecci-
ons, el 17 de febrer de 2008, 109 
parlamentaris, d’un total de 120 de 
l’Assemblea Nacional, es van reunir 
amb el President de Kosovë i van 
adoptar la declaració unilateral de 
la independència. Els 10 diputats 
que representaven a la comunitat 
sèrbia i gorani no van assistir a la 
reunió. 

Arran de la declaració d’indepen-
dència, les reaccions no es van fer 
esperar. La sortida política escollida 
per Kosovë va merèixer el reco-
neixement internacional de molts 
estats (69 membres de la ONU i 22 
de la UE) que contrastaven amb les 
reaccions de Sèrbia que denunciava 
que la mesura era il·legal i atemp-
tava contra el principi d’integritat 
territorial. 

Aval de la Cort Internacional
Davant de la situació, l’Assemblea 
General de les NNUU va formular la 
següent pregunta a la Cort Inter-

nacional: la declaració unilateral 
d’independència, de les institucions 
provisionals d’autogovern de Ko-
sovë, és de conformitat amb el dret 
internacional? 

Finalment, la Cort Internacional 
ha emès la seva opinió consultiva 
(amb 10 vots a favor i 4 en contra)
concloent que la declaració d’inde-
pendència de Kosovë no viola el dret 
internacional general ni tampoc la 
Resolució 1244 (1999) del Consell 
de Seguretat que establia el marc 
constitucional vigent. 

La sentència
En el cos de la sentència, la Cort 
deixa molt clar quin és l’objectiu del 
seu pronunciament, el d’una simple 
qüestió de legalitat; és a dir, de 
verifi car si la declaració d’indepen-
dència de Kosovë viola, o no, el dret 
internacional. Per tal que no hi hagi 
males interpretacions al respecte, 
la Cort es desmarca de la sentència 
del Tribunal Suprem del Canadà 
(1998) que es va pronunciar sobre si 
el Quebec tenia el dret de secessió 
d’acord amb el dret internacional vi-
gent. En cap cas afi rma que Kosovë 
tingui el dret de secessió.

����� ������ és secretaria 

de Política Internacional d’Esquerra

La declaració 
d’independència 
de Kosovë no viola 
el dret internacional 
general
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contra d’aquesta evolució no ha sor-
git cap norma, ni costum, en ordre 
internacional, que hagi prohibit 
aquestes noves pràctiques. 

Declaració vàlida
La sentència afi rma que la decla-
ració unilateral és vàlida perquè 
és adoptada per persones que han 
actuat conjuntament en la seva qua-
litat de representants del poble de 
Kosovë (diputats elegits a les elec-
cions el mes de novembre de 2007) 
i que en cap cas poden ser conside-
rats institucions provisionals. 

Per a nosaltres, la sentència cons-
titueix un precedent de reafi rmació 
democràtica, respectant i garantint 
la voluntat majoritària del poble 
kosovar expressada a través dels 
seus parlamentaris. És amb aquest 
fet amb el que ens hem de quedar. 
L’ordre internacional es postula a 
favor de la voluntat majoritària del 
poble, que és qui pot decidir supe-
rar el marc legal vigent amb més 
democràcia. 
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L’ASSOCIACIÓ PROGRESSISTA I ALTERnATIVA DInAMITZA DES DEL SEU LOCAL EL BARRI DE VELLUTERS

Ca Revolta: 10 anys per la cultura 
sense censura

PAU oSòRio

     Què és Ca Revolta??
Ca Revolta és un projecte 

en construcció. Això vol dir 
que la idea continua sent 
construir un espai on es 
puguen trobar diferents ini-
ciatives, des de la interven-
ció social fins la divulgació 
cultural alternativa. Perquè 
pensem que històricament 
la cultura ha sigut un instru-
ment per difondre reivin-
dicacions de tot tipus. Tant 
la intervenció social com la 
divulgació cultural es dóna, 
sí, però molt subvencionada, 
cosa que fa que es tinguen 
dificultats a l’haver de lligar-
se a determinada institució. 
Nosaltres volem articular la 
democràcia des de baix cap 
a dalt, és a dir, reivindiquem 
un model participatiu. I ens 
interessa la política, per 
suposat... però creiem que 
els processos electorals els 
han de fer uns altres. Estem 
en eixa dinàmica i en la de 
construir constantment un 
pensament crític.

Creieu que el teixit asso-
ciatiu està viu a València?

Actualment i per desgrà-
cia, està molt deteriorat. No 
vull dir que no n’hi haja, per-
què existix i molt. El proble-
ma, o un dels problemes, és 

que està molt atomitzat. Per 
al mateix, n’hi ha un ventall 
molt extens, ja siga dona, 
immigració, o especialment 
ecologisme.. L’experiència 
ha sigut molt positiva, però 
quan neix el fenònem de la 
subvenció tot això tendeix 
a trencar-se. Nosaltres, per 
exemple, no tenim cap tipus 
de subvenció per banda de 
la Generalitat Valenciana. 
Si tendim a superar aquesta 
atomització, però, arriba-
rem a alguna cosa. Malgrat 
això, sóc optimista per al 
futur donades les diferents 
associacions nascudes, com 
ara els “Salvem”. Aquests 
han pogut trencar la inèrcia 
anterior perquè sense fer se-
guidisme, són molt respec-
tuosos i plurals. Cal potenci-
ar el dret a la participació i 
crec que s’està aconseguint.

Sobre els problemes amb 
l’Ajuntament, quines han 
sigut les dificultats?

Tot i que mai hem rebut 
ajudes ni de PSOE ni de 

PP, no ens hem d’estar de 
dir que l’Ajuntament ens 
ha sotmés a una situació de 
persecució. Estem absoluta-
ment convençuts d’això. Ha 
sigut molt dur, i continua 
sent-ho. El problema és 
perquè no ens concedeixen, 
a propòsit, les llicències que 
necessitem per fer diverses 
activitats culturals. I ho fan, 
per suposat, per les diferèn-
cies ideològiques que tots 
coneixem. No fan una altra 
cosa que buscar excuses per 
fer-nos la vida impossible. I 
tot i que fa temps que no ha 
ocorregut, la presència de 
la Policia Local per reforçar 
aquest sentiment ha sigut 
constant.

Llavors, les relacions 
amb el consistori...

Per suposat ens agrada-
ria tenir les relacions que 
qualsevol associació cultural 
pot tenir amb el seu ajunta-
ment. Però per desgràcia, 
tenim el que tenim i la 
relació normal és absoluta-
ment impossible. I més que 
impossible, l’hauríem de 
definir com inexistent.

Actualment esteu cele-
brant el desè aniversari. 
Podries fer-nos un balanç?

Hem fet moltes activitats 
al llarg de l’any. Una de les 
més interessants, a banda 

de les coordinades amb el 
Voluntariat Lingüístic, va 
ser la de la cercavila amb 
vora 300 veïns del barri de 
Velluters per tal de reivindi-
car el teatre Princesa per al 
barri, juntament amb l’asso-
ciació de veïns del Palleter i 
diferents organitzacions per 
reivindicar l’espai del teatre. 
I va comptar amb xaranga 
i un ambient molt dinàmic. 
A banda, hem fet diferents 
activitats relacionades amb 
la reflexió i la cultura, com 
ara la poesia, tema d’arts, 
etc. I per al que queda d’any, 
tenim previst fer la celebra-
ció d’un concert en valencià.

Heu aconseguit ser un 
referent a la societat de 
València? 

A voltes em sorprén fins 
a quin punt hem aconseguit 
ser-ho. Moltes associacions 
s’animen a vindre perquè ja 
hem aconseguit un nom. I 
no només associacions, sinó 
grups de teatre, música, 
etc. Per a València som un 
referent i molt més del que 
nosaltres mateixos ens pen-
sem. Estem molt satisfets 
per aquests 10 anys que, 
tot i ser durs, han pagat la 
pena.

PEP PACHECO
València, 1950 

Nascut al barri de Benicalap, porta 

una dilatada vida dins de la lluita 

política. Militant del Moviment Co-

munista i diferents grups antifran-

quistes, va ser un intens lluitador 

per la llibertat. Aquest treballador 

social és fundador de Ca Revolta i 

un home compromès amb la lluita 

i la cultura.

Ca Revolta

Ca Revolta és una 
institució i un referent 
dins del món cultural 
progressista de València. 
Amb els seus 10 anys 
d’activitats, aquest racó 
ubicat en un palauet 
del valencià barri de 
Velluters, ens ofereix 
dinamisme cultural i, per 
suposat, reivindiació pel 
valencià, tot i els proble-
mes amb un ajuntament 
sectari que, per discre-
pàncies ideològiques, 
no ha dubtat en perse-
guir-los. Però censures 
a banda, Ca Revolta 
continua i més viva que 
mai. Ens ofereix des d’un 
programa de ràdio, fins 
concerts i exposicions, 
passant per un servei de 
cuina i bar... i el sabor de 
boca que ens deixa una 
associació reivindicativa 
i amb color dins del cap 
i casal.

www.carevolta.org

“El teixit associatiu 
està viu però molt 
atomitzat en petits 
grups. Cal superar 
eixa divisió”


