
L’AS DE BASTOS

Catalunya decideix, tu també
» No sempre les “Espanyes” tenen la culpa dels 
nostres mals. De tant en tant -i darrerament mas-
sa sovint- nosaltres mateixos, sense que ningú 
ens ho demane, ens llencem pedres al nostre propi 
teulat, amb una irresponsabilitat històrica suïcida.
I ho dic perquè, després de la sentència del TC, de 
la manifestació del 10-J, dels referèndums per la 
Independència...si resulta que el Parlament de Ca-
talunya té menys diputats/des independentistes 
que abans de tot aquest procés ...cagada l’hem.
“Qui escura plats, en trenca”, i Esquerra 
n’ha escurat. Ara bé, la factura 
dels plats trencats no pot ser una 
alegria per les “Espanyes”. Cata-
lunya decideix. Tu, també.

El Barri del Carme: 
entre la vida i la ZAS

Hi ha una força motriu més poderosa que el vapor, l’electricitat i l’energia atòmica: la voluntat            » Albert Einstein
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gent d’esquerra
Marçal Casanovas

Barcelona, 1921.

Enginyer tèxtil. Militant d’Esquerra-Olot 

des del 2000. Diputat al Parlament
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tribuna
Som-hi tots!

Oriol Junqueras
Cap de llista d’Esquerra al Parlament Europeu

CARLES BANYULS
Ja estem d’ambient preelectoral. Les 

eleccions catalanes seran en poques setma-
nes i les autonòmiques valencianes (ací cal 
afegir la “coletilla”, perquè les nostres són 
en companyia de la Rioja, Extremadura, 
Cantàbria i resta de comunitats de pesseta) 
en pocs mesos. I de nou tornarà el debat del 
vot útil, de falsos missatges apocal·líptics, de 
les presses per “tirar al PP” i de les estèrils 
proclames a “la unitat” després de punya-
lades per l’esquena i una escissió sorgida 
d’una cosa “unida” prèviament. Sembla 
que açò de les eleccions a casa nostra dóna 
per a distints tipus de conductes humanes. 
Vegem-hi:

N’hi ha qui, en el súmmum del seu deliri 
-o de la seua irresponsabilitat- s’ha atrevit a 
dir que després del mes de maig “hi haurà 
un govern d’esquerres al País Valencià”. 
Com parlar és debades i qui diu aquestes 
collonades després no ha de pagar el Prozac 
ni els kleenex als milers de deprimits i tris-
tos que deixarà pel camí, doncs les amolla 
i es queda més ample que llarg. Ni Tolkien 
tenia tanta fantasia quan escriví El Senyor 
dels anells! Són propagadors professionals 
de depressions: resulta que en 2007 anaven 
a tirar al PP i a qui tiraren va ser a la pobra 
Glòria Marcos... Aquests experiments de 
curta volada i basats en matrimonis de 
conveniència ja sabem quin resultat donen: 
pa per a quatre anys i fam per a demà. Ja 
ho vam advertir en 2007: ERPV no parti-
ciparia en un pacte que no fos sincer, per a 
totes les eleccions i més d’una legislatura. 
Van preferir, però, un pacte per salvar el cul 
quatre anys tot a costa d’unes Corts Valen-
cianes previsiblement bipartidistes en 2011. 
Misèria i companyia.

N’hi ha d’altres, en canvi, que opten per 
entropessar no una, ni dues, sinó trenta 
vegades amb la mateixa pedra. I continuen 
votant PSOE a casa nostra. No n’han tingut 
prou amb els guàrdies civils precintant repe-
tidors de TV3, amb la creació d’un Canal 9 
acastellanat i xabacà, amb un Estatut mise-
rable de 1982 pactat amb la dreta d’alesho-
res i un de 2006 pactat amb la dreta d’ara, 
amb un Peralta enviant a sus aguerridos 
muchachos o un ben espanyol Lerma que 
continua emblanquinant la seua barba en el 
Senat de Madrid. I no en tenen prou amb el 
GAL, la legalització de les ETT i els contrac-
tes-basura, els retalls a les pensions i als fun-
cionaris que ha fet ara Zapatero o l’intent de 
no presa en consideració en el Congrés de la 
iniciativa d’Acció Cultural per poder veure 
TV3. I aquests ens han de “salvar” de Camps 
i el PP? No serà pitjor l’espart que l’escurà? 
Per a quan un vertader vot en clau de país i 
de futur? Fins quan serà compatible anar al 
25 d’Abril i votar PSOE?

infoGràfica
El català i lles llengües oficials 

al Parlament Europeu

tots a una veu
El vot més útil?
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Nous veïns
Botuku Mbomio

Fa set anys Botuku s’establia a València. 
Aquest metge estomatòleg va nàixer a Guinea 
Equatorial als anys 60 i considera València 
com “una de les ciutats més atractives” de 
totes les que coneix. Viu al barri de Soternes i 
treballa com a metge en consulta privada. Està 
casat i té una filla. Considera que n’hi ha moltes 
coses a millorar en la ciutat i la consideraria 
“perfecta” per viure si tinguera el govern 
indicat.

Portes vora 7 anys a València. Quins 
aspectes t’han cridat més l’atenció?

En primer lloc, València és una ciutat 
agradable per viure, oberta i mediterrània. El 
seu clima és ideal, és una de les coses que més 
m’han cridat l’atenció. La gent és també oberta 
i hospitalària. Per viure el dia a dia, València és 
ideal.

Què milloraries de la ciutat?
Tot i que, com ja he dit, és una ciutat 

esplèndida i amable, la gestió del PP al 
capdavant de l’Ajuntament deixa molt que 
desitjar. No entenc com l’Ajuntament pot 
malbaratar diners en obres espectaculars 
mentre no n’hi ha una inversió als barris de 
la perifèria. Falta il·luminació, presència 
de la Policia Local per evitar robatoris...i 
l’aparcament comença a ser un bon problema.

Què ens dius sobre Ciutat Vella i el pla de 

declarar-la Zona Acústicament Saturada?
No estic d’acord en declarar ZAS Ciutat 

Vella, perquè crec que repercutiria molt 
negativament sobre comerços i atacaria 
directament la vida nocturna valenciana

I sobre el model de transport a la ciutat?
La veritat, les característiques de València la 

fan una ciutat plana i ideal per caminar. Estic 
a només 20 minuts del centre i això és tot un 
luxe vivint a la rodalia de la ciutat. Per la qual 
cosa, no utilitze molt el transport públic, però 
segons he sentit a veïns i companys, s’hauria 
d’ajustar molt més la freqüència de pas: és 
molt irregular i tendeix a fallar en hores punta, 
especialment al metro.

Què opines dels casos de corrupció que han 
afectat al Govern del País Valencià?

Diu molt poc dels governants que tenim. 
És una autèntica llàstima que puguen arribar 
fins eixos extrems. No cal que un tribunal 
condemne al President per vore que tot 
l’espectacle que s’ha donat ja és de per sí trist.



combustible per a falles

l’enquesta
Què opines de la declaració del Carme com a Zona Acústicament Saturada (ZAS)?

El Carme és del’oci nocturn del Cap i Casal. Els 
seus carrers en són testimoni fins la matinada. 
Però durant el dia es veu brut i ple de solars, com 
si esperara la nit. Els intents de recuperar-lo han 
estat un fracàs donat el descens d’habitants. El 
ZAS s’ha declarat per a captar vots i després no 
fer res... i de pas enfonsar-lo definitivament. El 
que s’hauria de declarar ZAS és el Circuit, men-
tre al Carme caldria dotar-lo de serveis d’aparca-
ment i neteja que són les qüestions primordials 
per als veïns. Altrament, mai no hi haurà cap 
recuperació...

La declaració del barri del Carme com a ZAS em 
sembla l’aplicació d’un rigor excessiu per ama-
gar una perversa intenció. Hi ha mala gestió de 
l’Ajuntament pel que fa a les llicències, però la 
major part dels que protesten van anar a viure-hi 
de bell nou perquè el barri estava de moda, sense 
preocupar-se’n quan s’estava morint. I encara 
està en risc si no es fa habitable per a les persones 
i atractiu per als qui el visiten i generen negoci.
Sí que hi ha soroll i molèsties, però també hi ha 
altres formes de redreçar-ho, com ara el control 
del trànsit, de les activitats il·legals i les conduc-
tes incíviques.

Diana Ruiz
Administrativa

Isabel Sendra
Bibliotecària

Teresa Clari
Mestressa de casa
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Crec que la declaració com a ZAS del Carme és la 
punteta que li faltava a l’oci nocturn de València. 
Primer va ser Xúquer, després la zona Woody, 
després l’horari de tancar al Carme va pasar de 
les 6 a les 3 i pel que sembla, ara a la 1 haurem de 
tornar a casa. Una ciutat com la nostra necessita 
tindre un centre històric viu, que no siga tan sols 
un dormitori. A més a més, crec que és incompa-
tible el creixement turístic amb un centre tancat 
a la 1. Per cert, crec que allò que contamina acús-
ticament són tots els cotxes que passen pel barri, 
no els locals nocturns.

«Usted es hijo de la oscu-
ridad y el PP es la luz» 

  FRANCISCO CAMPS, President de la Generalitat Valenciana

«Es la primera vez en este Parla-
mento que alguien arroja un arma 
arrojadiza en la sacrosanta cáma-
ra de la palabra valenciana»
FRANCISCO CAMPS, President de la Generalitat Valenciana

28 DE SETEMBRE DE 201021 D’oCTUBRE DE 2010

  [Agradezco a F. Camps] su manera de  
entender una forma de gobierno” [que ha 
posibilitado que la UCV] encontrase [...]un 
lugar y un espacio en Valencia
CARLOS OSORO, Arquebisbe de València “
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ÉS IMMINENT LA INAUGURACIÓ DEL NOU HOSPITAL SENSE TRANSPORT PÚBLIC PER ARRIBAR-HI

Anirem a peu a La Fe!

RAÜL GARAY
Està situada davant de l’actual església 

de la Santa Creu i rep el nom (a l’igual 
que tot el barri) de l’antiga església i con-
vent del Carme Calçat, entre els carrers 
de Roters, Museu, Pintor Fillol, de la 
Palma, Pineda i Pare d’Òrfens. La plaça 
que veiem ara està molt canviada res-
pecte a temps antics i és producte d’una 
àmplia remodelació ja iniciada al segle 
XVII, que va començar amb l’enderroc de 
les cases que hi havia enfront del cam-
panar i que eren propietat dels Escrivà 
de Romaní, i va seguir amb les cases del 

carrer de Pineda (antic de la Goleta) més 
pròximes a l’edifici de l’església. Amb 
aquest esponjament es féu més ampla la 
plaça i se li donà la forma quasi rectangu-
lar que té ara. Entre els edifics d’interés 
que hi podem trobar, destaca el Palau de 
Pineda, seu de la Universitat Internacio-
nal Menéndez Pelayo. La remodelació i 
esponjament de la plaça del Carme van 
culminar definitivament en 1946, quan 
es va enderrocar el Palau dels Aguilar, an-
nex a la paret lateral de l’església, donant 
lloc al jardinet actual del carrer del Pare 
d’Òrfens.

La plaça està 
molt canviada 
després de la 
remodelació 
iniciada ja al 
segle XVII

Imatge del Palau de 

Pineda, a la plaça del 

Carme, número 4.

RAÜL GARAY
 
Ja està tot a punt per a la flamant inau-

guració de l’hospital més gran del món 
mundial i part de la galàxia: La Fe nova, 
molt a prop de la carrera Malilla. El 
president Camps i el PP valencià fan seua 
la màxima espanyola de caballo grande, 
ande o no ande i tota la seua tasca de go-
vern es mesura per la mida, per l’apari-
ència, pel luxe i la sumptuositat... encara 
que els interiors freqüentment estiguen 
més buits que el frigorífic de Carpanta. 
El nou hospital La Fe (ja podrien can-
viar-li el nom, de clares reminiscències 
religioses) ha costat 400 milions d’euros, 
té més ascensors que l’Empire State (una 
de les dades que més els ha d’importar 
als malalts, veritat?) i cables elèctrics que 
cobreixen la distància entre València i 
Moscou. Però la pregunta és: té trans-
port públic per arribar-hi? I la resposta, 
que fa riure per no plorar, és no. Vegem: 
un hospital de 1.000 llits, més els seus 
treballadors, més familiars i amics de 

CARRERS I CARRERONS 

Plaça del Carme

El president 
Camps va 
afirmar en 
2006 que 
era prioritari 
el metro a 
La Fe nova

malalts, més els repartidors de subminis-
tres, sumen al dia uns quants milers de 
persones. Si no hi ha transport públic de 
qualitat i l’hospital es troba emplaçat en 
un lloc d’accés difícil (a l’altre costat del 
bulevard sud), algú ha previst el caos de 
trànsit i els embussos infernals que s’hi 
poden produir? Sembla que no...

Mentides i grosses
El senyor Camps, en un d’eixos calen-

tons produïts per la conjuntura i el nervi-
osisme del moment (en concret, després 
de l’accident de metro del 3 de juliol de 
2006, on moriren 43 persones i ningú va 
assumir cap responsabilitat) va afirmar 
rotundament que s’eliminaria el revolt on 
va descarrilar el tren (el tram entre plaça 
Espanya i Jesús) i es prolongaria la línia 1 
per sota Ausiàs March fins La Fe nova. I va 
afegir que seria una absoluta prioritat per 
a la Generalitat, de manera que al mateix 
temps que s’havia d’inaugurar el macro-
hospital, s’inauguraria també el metro. 
Res, mentida i guanye. No han posat ni la 

primera pedra. El tramvia orbital era una altra 
promesa que havia d’estar enllestida quan s’obri-
ra el nou hospital. Res de res. Al remat, davant la 
vergonyosa i absoluta manca de transport públic, 
Ferrocarrils de la Generalitat i l’Ajuntament han 
improvisat una línia d’autobús provisional (veu-
rem quants anys dura) que va des de l’avinguda 
de Burjassot fins al Cabanyal i que recorre més o 
menys el traçat del futur tramvia orbital. Tal com 
està el trànsit, aconsellem els usuaris que millor 
vagen a peu a La Fe nova.

L’APUNT

PSOE i la TV3

PAU oSòRio
Durant mesos, la Iniciativa Legislativa 

Popular (ILP) “Televisió sense fronteres” 
ha cohesionat la societat valenciana. Grà-
cies a l’esforç de molts fedataris i partits 
que, com Esquerra, han mobilitzat als 
seus per tal de poder vore la TV3 al País 
Valencià, més de 650.000 persones (vora 
300.000 valencians), han expressat la 
seua voluntat de poder vore una televisió 
nostra a casa nostra i (per suposat) en la 
nostra llengua. Però el PSOE no creu en 
altra cosa que la indissoluble unitat d’Es-
panya, tot i els seus esforços de maquillar 
aquesta pretensió amb la bandera del 
federalisme. 

El preocupant no és que el ministeri de 
la Presidència haja intentat tombar la ILP 
(afortunadament, la Mesa del Congrés ha 
rebutjat aquest criteri i sembla que la cosa 
tirarà endavant). Ni tan sols ens preocupa 
que el PSOE tinga els mateixos objectius 
que el PP, tot i que amb diferents formes. 
No preocupa perquè això ja ho sabíem... 
el problema és fins a quan continuaran 
enganyant la ciutadania amb la “pampli-
na” resabuda del “vot útil per fer fora al 
PP...” i quanta gent continuarà mossegant 
l’ham...
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PAU oSòRio
El Carme i Ciutat Vella han sigut, 

durant anys, el referent cultural, 
veïnal i reivindicatiu de València: 
podríem dir (especialment aquells 
que ens ens l’estimem com a propi) 
que ha sigut més que un barri. Ja 
Manuel Vicent en parlava de la 
seua idiosincràsia, dels diferents 
racons i centres nocturns que, hui 
en dia i amb les variacions obliga-
des pel pas del temps, continuen 
oberts. Ha sigut font d’inspiració 
per a pintors, músics, i ha sabut 
barrejar, amb un gust més que ex-
quisit, els diferents colors de la ciu-
tat. Durant els anys 80 i principis 
dels 90, tothom recorda una pinta-
da significativa a la rodalia de l’his-
tòric barri: “Fora pijos del Carme!” 
pregava la reivindicació a mode 
de benvinguda, mentre a vora 50 
metres coexistien amb total tran-
quil·.litat els primers “JASP” del 
Cap i Casal amb els últims “punks” 
autèntics. A la plaça del Tossal, po-
díem trobar (i encara trobem) llocs 
com el “café Infanta”, de delicada 
decoració, amb personatges típics 
que són part del barri tant com els 
forns històrics o l’eterna dotació de 
la Policia Local que vigila de prop 
eixa barreja social i als adolescents 
que comencen la marxa nocturna 
valenciana. Al costat del restaurant 
“la Francesa del Carme”, on és fàcil 
trobar personatges de la literatura 
o el bo i millor de la intel·lectualitat 
valenciana, hi ha el mític bar 
“l’Andana”, amb més de 20 anys 
d’història al darrere, i que compta 
i comptava amb la visita d’històrics 
personatges com ara Paquito, quasi 
centenari faller del carrer dels So-
guers, o Blanquita, en la memòria 
de tots, així com bohemis, escrip-
tors, estudiants i parroquians que 
fan del barri un barri viu de vida 
nocturna i pacífica.

Però tot eixe eclecticisme s’ha 
vist amenaçat durant anys i, espe-
cialment, des de l’arribada al poder 
de Rita Barberà. Tota realitat que 
s’escapa de la uniformitat dictada 
pels “populars” ha de ser aixafada 
sense contemplacions, i bona prova 
d’això és l’intent de declaració 
com a zona ZAS, que implicaria la 
hipoteca del barri. Aquesta decla-
ració, feta pública el mes de juliol, 
ha sigut tan defensada pel consis-
tori com per diferents associacions 

de veïns que, argüint el legítim 
descans dels veïns (respectable i 
defensable per altra banda), pot 
arribar a tindre conseqüències de-
sastroses. Tan desastroses com els 
solars depauperats, el foc (intencio-
nat?) al Teatre Princesa.

La criminalització de Ciutat Vella 
va començar als anys 80. En eixa 
època, el feixisme valencià va fer 
una campanya virulenta enfocada 
a desprestigiar el barri. Segons 
el “rotatiu” (més semblant a un 
pamflet feixista en temps de guerra 
que a un diari) Las Provincias, amb 
personatges inventats afusellant 
bramades des de la secció “El 
cabinista” i des de les ordres de la 
directora amb batuta María Consu-
elo Reyna, es va oferir, indiscrimi-
nadament una visió injusta i irreal 
del barri. Drogadicció, prostitu-
ció, baralles, destrosses, fogates, 
crema de contenidors i la sensació 
irrespirable de viure a un barri més 
semblant al Harlem va despresti-

giar tant la imatge que encara hui 
es pot escoltar a alguns alertats 
parlar del barri com del centre de 
la depauperació i la criminalitat; 
en definitiva, al Carme i Ciutat 
Vella li va costar, i molt, desfer-se 
d’eixa imatge de Sodoma valenci-
ana on el detritus social campava 
al llarg i ample. El feixisme va fer 
caure en la trampa a la majoria 
de ciutadans; els que enarboraven 
la bandera de l’antivalencianisme 
més rabiüt van ser els mateixos 
que van intentar desfer la zona fent 
el millor que ha sabut fer la dreta: 
alertar, posar la por al cos i obligar 
al “recte i exemplar” ciutadà cami-
nar per la vorera de l’statu quo.

Ara, el PP agafa eixe testimoni 
i intenta cercar al barri amb la de-

L’AJUNTAMENT DECLARA ZAS EL BARRI DEL CARME, AMENAÇANT AMB DEGRADAR-LO

Ciutat Vella: perilla el sabor de la història 

“La criminalització 
de Ciutat Vella va 
començar als anys 80, 
quan el feixisme local 
pretenia donar una visió 
de marginalitat i mala 
vida”

claració d’un ZAS (Zona Acústica-
ment Saturada) que inevitablement 
coronaria el retrocés del barri, 
abocant a establiments i tasques 
històriques a tancar a la 1 de la ma-
tinada i hipotecant el futur del barri 
a la imatge d’un segon Velluters, 
amb una autèntica depauperació... 
Serà que la dreta només sap conre-
ar discòrdia...

El ZAS que vindrà
Si ningú li posa remei, clar. I és 

que el passat juliol, l’Ajuntament de 
València ja va donar un pas enda-
vant en el soterrament de la vida i 
el futur nocturn del barri, declarant 
el Carme com a ZAS. És de sentit 
comú que el futur del barri passa 
per donar-li vida, no per convertir-
lo en un barri fantasma.
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ESQUERRA IX AL CARRER UN ANY MÉS CONVOCADA PER LA COMISSIÓ 9 D’OCTUBRE

9 d’Octubre: per un País Valencià sense màfia

PEPA MESA
Tot i l’amenaça constant de la pluja 

i amb els concerts posteriors suspesos 
per la presència d’aquesta, els valen-
cians van tornar a demostrar, un any 
més, que la cara B a l’oficialitat existeix 
i continua més viva que mai, tot i els 
intents destructors del PP i del PSOE 
envers la personalitat del País Valencià. 
En una manifestació on les inclemències 
meteorològiques no van ser cap impedi-
ment i on no es van registrar incidents, 
milers de persones es van manifestar 

de manera pacífica i reivindicativa pels 
carrers del Cap i Casal.

Esquerra que va comptar amb el grup 
més nombrós a una manifestació on 
vora 10,000 valencians van fer sentir la 
seua veu, va participar amb el lema “Per 
un País Valencià sense màfia” junta-
ment amb les JERPV. Dins la Comissió 
9 d’Octubre i amb el lema “Pels drets 
nacionals i socials”, els independentistes 
van participar en la tradicional marxa 
amb militants i simpatitzats arribats des 
de diferents punts del País Valencià. La 

Un any més, 
èxit de la 
manifestació 
del 9 
d’Octubre, 
amb més 
de 10.000 
valencians

PAU oSòRio
I una més. De tota manera...a qui sor-

prén ja? El Delegat de Govern va fer va-
ler (de nou) la força bruta dels agents de 
la UIP de la Policia Nacional per agredir, 
durant la passada jornada de vaga gene-
ral del 29-S, a estudiants i sindicalistes 
al carrer de Colom de València. Els fets 
van ocórrer durant el matí, quan una 
important representació d’estudiants i 
membres de diferents sindicats es ma-
nifestaven pacíficament i tranquil·la per 
la cèntrica via valenciana quan, arribats 
a un punt, la policia va decidir carregar 
brutalment contra els manifestants, pro-
vocant importants contusions en molts 
d’ells. Segons testimonis presencials, 
els agents de la policia espanyola ja van 
estar preparant-se durant la marxa per 
efectuar la brutal càrrega, prop de la 
Porta de la Mar.

No contents amb això, la policia va fer 
un conat d’agressió a membres del sin-
dicat COS durant la manifestació de la 

vesprada, quan els independentistes van 
exhibir una pancarta al·lusiva al trist i 
violent espectacle ocorregut al matí que 
havia tingut com a màxim responsable 
a l’excomunista Peralta. Aquesta volta, 
però, l’incident no va passar a majors 
i els antidisturbis van retirar-se sense 
provocar més altercats (cosa a la que, 
per desgràcia, ja ens tenen acostumats).

Escalada violenta
No és la primera volta. El Delegat 

de Govern, Ricardo Peralta, ja va ser el 
màxim responsable de les càrregues al 
Cabanyal durant els enderrocs que va 
realitzar l’Ajuntament de València, així 
com al 9 d’Octubre de 2008 a militants 
d’ERPV durant el desplegament d’una 
senyera. Però no només això: ciutadans 
de tots els colors polítics no dubten en 
assegurar que l’actitud dels “equips 
operatius” de la UIP (enquadrats al País 
Valencià en el Grup III) de la Policia 
Nacional és cada volta més xulesca, 
prepotent i provocativa. I tot això s’ha 

L’ex-
comunista 
Peralta fa 
valer de 
nou la força 
bruta contra 
manifestants 
pacífics

VIOLÈNCIA POLICIAL EN LA MANIFESTACIÓ DE LA VAGA GENERAL DEL 29 DE SETEMBRE 

Peralta torna a la càrrega

marxa va acabar a la plaça d’Amèrica on 
representants de la Comissió van llegir el 
manifest centrat tant en els atacs socials 
com nacionals que pateix el nostre país.

La jornada havia començat pel matí 
amb la Festa pel Valencià, que aquest any 
complia el 25 aniversari de Trobades en 
Valencià i que va comptar amb la pre-
sència ,entre d’altres, de Diego Gómez, 
president d’Escola Valenciana, Ernest 
Benach, president del Parlament de Cata-
lunya i Agustí Cerdà, president d’ERPV. 
Aquest últim va declarar que “l’hegemonia 
de l’espanyolisme aconseguida pel PP ens 
ha fracturat com a societat i ha portat de 
la mà la corrupció i els abusos de poder. 
Cal dotar-nos com a societat dels anticos-
sos necessaris per defendre’ns d’aquests 
abusos, articular-nos contra la màfia i 
pel País”. Per la seua banda, Benach va 
afirmar durant l’aniversari de les Troba-
des que “veure que Escola Valenciana fa 
25 anys i que funciona amb normalitat i 
qualitat, és una gran notícia i és la millor 
resposta a les ofensives del PP balear i 
valencià contra la llengua. Actes com el de 
hui són la prova que els Països Catalans 
avancen cap a la normalitat en alguns 
àmbits”. La Diada es va completar durant 
el matí, on militants d’ERPV al Camp de 
Morvedre van desplegar una senyera este-
lada al castell de Sagunt.

accelerat des que Peralta va ser nomenat 
“pretorem provincias” al País Valencià pel 
govern espanyol. El màxim responsable, 
prefereix tirar pilotes fora i tirar en cara als 
demòcrates, fins i tot, el dret a manifestar-
se. Per desgràcia, no serà aquest l’últim ar-
ticle sobre fets semblants a VALÈNCIA SÍ.
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REDACCiÓ
El PSOE ha donat un nou colp, 

i possiblement definitiu, contra 
els interessos i la personalitat del 
País Valencià. El ministeri de la 
Presidència feia públic el passat 
dilluns 18 d’octubre el criteri del 
Govern respecte a la tramitació de 
la proposició de la Llei de Televisió 
sense Fronteres que havia sabut 
cohesionar a la societat valenciana. 
De les més de 650,000 signatures 
presentades al Congrés dels Dipu-
tats el passat 22 de juny per ACPV 
(amb la col.laboració de la societat 
valenciana), 254,000 eren del País 
Valencià. En distribució territorial, 
més del 90% de signatures pre-
sentades corresponien als Països 
Catalans.

Segons la proposició de llei, 
les llengües incloses i els àmbits 
territorials on s’hauria de garan-
tir la recepció dels canals seria la 
catalana als territoris de la nostra 
nació, la basca al País Basc (inclo-
ent, òbviament, Navarra), l’occi-
tana a la vall d’Aran i la gallega a 
Galícia, Castella, Astúries i Lleó. Es 
pretenia (igual que ara) que el Go-
vern poguera garantir la recepció 
de canals digitals de ràdio i televi-
sió de titularitat autonòmica que 
emeteren en les llengües incloses 
a l’àmbit de protecció de la “Carta 
Europea de les Llengües Minorità-
ries”.

L’Iniciativa Legislativa Popular 
(s’havien de presentar mig milió 
de signatures) i el treball al seu 
voltant, amb fedataris recollint 
signatures de manera transver-
sal, va ser un èxit de campanya 
i de mobilització: fins a 651,650 
signatures es van poder arreplegar. 
Era la voluntat de més de mig milió 
de persones que volien posar punt 
i final a una lluita que es remunta 
des de fa quasi 30 anys, quan els 
diferents governs del PSOE van 
ser còmplices de la falta de lògica 
i van posar tantes pals a les rodes 
com van saber per tal de dificultar 
la recepció de TV3 a les nostres 
terres. Ja aleshores la mobilització 
ciutadana va ser exemplar: pinta-
des arreu dels carrers (la ja típica 
“Volem TV3” omplia els carrers 
de pobles i ciutats valencianes), 
guàrdies als repetidors, etc. Van fer 
possible salvar les recepcions.

Tot i això, amb la iniciativa de 
PP d’executar i eliminar el canal 
del Principat i, per suposat, amb 
la connivència d’un PSOE que poc 
o res va fer per evitar el sacrifici 
de les recepcions, la lluita conti-
nua quan els repetidors es tornen 
a vore amenaçats. Es tornen a 
repetir, anys després, les mateixes 
mobilitzacions i actes arreu del 
País. En aquest sentit, el naixement 
de la ILP ve justificat per blindar, 
d’una volta per totes, TV3 al País 
Valencià. Comencen així mesos de 
compromís, de treball, signatures, 
actes, cohesió social i feina desin-
teressada de gent que, arreu el 
País, es mobilitza i treballa per les 
emissions de TV3 al País Valencià 
en particular i pels nostres signes 
d’identitat en general.

El passat dilluns18, el Ministeri 
de la Presidència enviava un infor-
me a la Mesa del Congrés pel qual 
demanava que es paralitzara el 

tràmit del projecte de llei. L’ex-
cusa era tècnica: segons el PSOE, 
esta volta, la denegació de tirar 
endavant la ILP no era altra que 
l’aplicació d’aquesta provocaria 
“prejudicis econòmics derivats de 
la impossibilitat d’utilitzar el divi-
dendo digital per prestar serveis a 
comunicacions electròniques”: és a 
dir, per a que ens entenguem tots: 
un cost addicional a l’estat d’entre 
12 i 15.000 milions d’euros. Res 
més lluny de la veritat, per altra 
banda. La raó exposada no era més 
que una excusa que el PSOE argu-
mentava per tal de tombar l’esforç 
de tanta gent. Per passar, en defini-
tiva, per damunt de la voluntat de 
més de 600.000 ciutadans. Amb 
l’excusa econòmica, a molta gent li 

LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR IMPULSADA PER ACPV TOPETA AMB L’ESPANYOLISME DESAFORAT DEL PSOE

TV3: el PSOE contra el valencià

“Membres de la 
sucursal valenciana 
del PSOE han formulat 
excuses per justificar 
el rebuig del govern a 
la proposta de 650.000 
persones”

va vindre al cap el preu de les flotes 
adquirides pel ministeri de Defensa 
recentment i va obrir un seguit de 
reaccions que no es van fer esperar.

Així, totes les associacions i els 
partits polítics democràtics del País 
Valencià mostraven la seua repulsa 
per aquest nou atac del PSOE al 
nostre territori. Fins i tot, membres 
de la sucursal del PSOE al País 
Valencià mostraven excuses o, fins 
i tot, disculpes per aquest nou atac. 
Difícilment podien justificar aquest 
despropòsit que, a dia d’avui, està 
paralitzat per la Mesa del Congrés 
i si ningú li’n torna a posar remei, 
pot tirar endavant. Però el mal ja 
està fet. El colp donat pel PSOE els 
retrata encara més com el que són: 
aliats del PP en l’espanyolisme. 
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L’ENTITAT IMPULSA UNA EXITOSA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR PER ARTICULAR TELEVISIVAMENT ELS PAÏSOS CATALANS

“TV sense fronteres”: pel reconeixement 
legal de l’espai català de comunicació

AiNA REqUENA
     Consideres que els 
motius econòmics pels que 
el Govern espanyol s’ha 
negat a tramitar la ILP de 
la televisió sense fronteres 
són els vertaders motius?

El Ministeri de Presidèn-
cia va enviar un informe 
a la Mesa del Congrés 
en el qual demanava que 
aquesta paralitzés el tràmit 
del projecte de llei, amb 
l’argumentació de l’alt 
cost econòmic de la seua 
aplicació. Cal dir que això és 
un reconeixement implícit 
que el projecte està ben 
fonamentat des dels punts 
de vista jurídic i tècnic i que, 
per tant, no és atacable per 
cap d’aquestes dues bandes. 
Però la Mesa, en la seua 
reunió del 19 d’octubre, va 
rebutjar la pretensió del 
Ministeri, de manera que la 
ILP continua el seu tràmit. 
Respecte a l’argumentació 
exposada en aquell informe, 
les dades que tenim són 
que el cost econòmic real és 
molt menor del que s’hi diu i 
perfectament assumible per 
l’estat. Per tant, si no hi ha 
raons reals de pes que pu-
guen qüestionar el projecte 
de llei ni jurídicament ni 
tècnicament ni econòmica-
ment, l’única explicació que 

queda és que hi ha hagut un 
intent de paralitzar-lo per 
raons d’un altre tipus que 
no s’han volgut explicitar 
i que, precisament per no 
haver-les exposat, s’ha fet 
el ridícul argumentant una 
mala excusa.

És la primera vegada que 
el Govern intervé d’aquesta 
manera en una ILP per-
què ni tan sols arribe al 
Congrés. Per què ara i per 
què amb la televisió sense 
fronteres?

Crec que en una part del 
Govern espanyol (i més 
enllà d’aquest govern en 
particular, en allò que es 
diu l’aparell de l’estat) hi 
ha, ben arrelada, una idea 
jacobina d’una Espanya 
negadora de les realitats 
no castellanes com a bé 
suprem. Probablement, 
aquesta mentalitat pròpia 
del segle XIX ha interpre-
tat el projecte de llei com 
el reconeixement legal de 
l’existència de les realitats 

lingüístiques catalana, 
basca i gallega i del fet que 
aquestes, en el segle XXI, 
conformen també un espai 
comunicatiu, i han consi-
derat que això s’ha d’evitar 
fins i tot al preu de permetre 
l’atac a la llibertat d’expres-
sió i la pluralitat informa-
tiva que implica l’intent de 
l’actual Govern valencià de 
tancar TV3 al País Valencià. 
Però és evident que aquesta 
mentalitat té en contra el 
vent de la història, que al 
segle XXI bufa en direcció 
contrària.

En vista de les de les 
últimes novetats, quins són 
els passos a donar a partir 
d’ara?

Cal garantir que el pro-
jecte de llei continue el seu 
tràmit parlamentari i, en 
aquest sentit, reconduir la 
situació que s’ha produït. 
En part ja s’ha fet, amb el 
posicionament de la Mesa, 
però hem de continuar les 
gestions per tal de garantir-
ho.

651.650 persones van 
signar a favor de la televisió 
sense fronteres. Quines són 
les reaccions ciutadanes 
davant el posicionament 
del Govern respecte a la 
ILP que has observat?

Partits, sindicats i enti-

tats, entre els quals ERPV, 
s’han expressat clarament 
en un doble sentit. Primer, 
criticant el Govern espanyol 
per aquest intent d’evitar el 
debat parlamentari del pro-
jecte de llei. Segon, donant 
suport al debat i l’aprovació 
del projecte, perquè parlem 
d’una situació molt greu (la 
censura que inicia aquesta 
ILP) i d’una proposta amb 
un fortíssim consens social 
i polític. El Govern espa-
nyol ha de saber que, si no 
actua d’acord amb aquesta 
majoria progressista, serà 
indiferenciable de la dreta 
espanyola en un tema tan 
sensible com aquest, i 
aquesta és la millor manera 
per aplanar el camí perquè 
la dreta espanyola ocupe el 
poder.

Perquè és important per 
al conjunt del Països Cata-
lans que aquest projecte de 
llei tire endavant?

Primer, perquè faria evi-
dent que és possible plantar 
cara a la dreta espanyola 
i guanyar. Segon, perquè 
mostraria la força de la uni-
tat d’acció des del respecte a 
la pluralitat. Tercer, perquè 
significaria el reconeixe-
ment legal de l’espai català 
de comunicació, un objectiu 
vital en el segle XXI.

TONI GISBERT
Alzira, 1967 

Llicenciat en Geografia i Història 

per la Universitat de València, de 

la que va ser membre del claustre, 

és coordinador d’ACPV. Ha sigut 

coordinador de la Iniciativa Le-

gislativa Popular “Televisió sense 

Fronteres”, una iniciativa per vore 

les emissions de TV3 arreu del País 

Valencià i que gràcies al treball 

de centenars dels fedataris ha 

aconseguit reunir més de 650.000 

signatures. .

Iniciativa 
Legislativa 
Popular “Te-
levisió sense 
fronteres”

La Iniciativa Legislativa 
Popular (ILP) al Congrés 
dels Diputats “Televisió 
sense fronteres” ha 
estat impulsada i coor-
dinada per la històrica 
entitat valencianista 
Acció Cultural del País 
Valencià (ACPV). Amb 
el suport de destacats 
intel·lectuals, artis-
tes, partits, sindicats i 
ciutadans d’arreu dels 
Països Catalans i en 
menor mesura, d’altres 
nacions de l’Estat, com 
Euskal Herria i Galícia, 
la campanya ha sigut un 
clamorós èxit, amb més 
de 650.000 signatures. 
Cal destacar el nefand 
paper del govern espa-
nyol, favorable a rebutjar 
la presa en consideració 
de la ILP i a tirar al fem 
la proposta democràtica 
de centenars de milers 
de ciutadans. Tot i això, 
la proposta segueix el 
seu camí al Congrés... 

www.televisiosense-
fronteres.cat

“Una part del PSOE 
té arrelada la idea 
d’una Espanya 
negadora d’allò no 
castellà”


