
L’AS DE BASTOS

Aturats i Valents
» Deia Lenin que el bon bolxevic havia de mos-
trar-se humil amb qui penca i superb amb qui no 
ho fa. Clar, que això ho va dir en plena Revolució 
quan, qui no treballava era perquè no volia. Avui, al 
nostre país qui no treballa és perquè no pot. Amb 
un atur que voreja el 20% de la població i un espoli 
que s’accentua amb la crisi, la classe treballadora 
catalana és la més desprotegida d’Europa occiden-
tal. I encara n’hi ha qui diu que tenim massa drets. 
No he conegut gent més emprenedora que els 
aturats, autèntics professionals del “currículum 
vitae”, de les trucades telefòniques, 
de moure’s ací i allà, de fer mans 
i manegues per arribar a final de 
mes... Des d’ací un homenatge a 
la gent més valenta.

Patraix, un barri històric que
exigeix inversions

Ningú no és més esclau que qui es considera lliure sense ser-ho. » J.W. Goethe
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CARLES BANYULS
La conselleria d’Educació que presideix 

el pintoresc Alejandro Font de Mora tindrà 
enllestida d’ací a ben poc la normativa que 
permetrà la cesió (llegiu-ne el regal) de sòl 
públic per a la construcció de nous col·legis 
concertats. I lògicament, la patronal de 
l’ensenyament privat no sap si dedicar-li una 
mascletà o regalar-li una llandeta d’anxo-
ves ara que s’acosta Nadal. Fixeu-vos en la 
perversió que implica ja la mateixa paraula 
“patronal” referida a l’ensenyament. Un 
dret fonamental com és el dret a l’educació 
“ells” el converteixen en negoci. No es tracta 
només d’adoctrinar (que també), sinó de 
guanyar diners amb una cosa tan seriosa 
i sagrada com és el dret a l’educació. Diu 
sovint el president d’ERC, Joan Puigcercós, 
que per a una persona d’esquerres la cosa 
més important és l’escola. La informació, 
la cultura, el saber representen el poder, 
per això “ells” sempre han procurat que 
només pogueren estudiar els fills dels rics i 
que el poble fóra el més ignorant possible. 
Com hem dit, per a algú d’esquerres el més 
important és l’educació. Per a algú de dretes 
ho és el negoci. I en el tema de l’educació 
pública, tinguem-ho clar, no hem de retroce-
dir ni un mil·límetre.

Afirma el president de la patronal de 
l’ensenyament, José Manuel Boquet, que 
“l’ensenyament, com totes les activitats, 
quan es gestiona de forma privada és molt 
més eficient tant des del punt de vista de 
la qualitat com en rendiment econòmic” 
(Las Provincias, 21-11-2010). Anem a pams. 
Aquest senyor gosa dir en primer lloc que 
allò privat sempre es gestiona millor (“com 
totes les activitats”), cosa que no deixa de 
ser una afirmació gratuïta, indemostrada 
i que només la diu des del punt de vista 
dels seus interessos de classe -o com diuen 
ara, empresarials-. I en segon lloc, aquest 
“patrón” intenta enredar-nos amb el discurs 
omnipresent de la dreta de que qualsevol 
parcel·la de la vida és susceptible de negoci. 
I no, parcel·les com l’educació o la sanitat 
són drets fonamentals de les persones. 
Aquests paios, si pugueren, prohibirien res-
pirar per a vendre’ns l’oxígen a tant el litre...

I si parlem de l’eficiència... Amb una 
escola pública abandonada, plena de barra-
cons, amb centres que es cauen a trossos i 
sense calefacció, en resum, amb una inver-
sió ridícula per part de conselleria, difícil-
ment es poden fer miracles. I tanmateix, els 
nostres docents són un exemple de supera-
ció, d’integració dels immigrants, de profes-
sionalitat. I si senyorets com el dit Boquet 
volen escoles privades (i concertades, perdó 
per la redundància), que compren terrenys i 
se les construisquen. Que se les paguen ells: 
ni un euro dels nostres impostos a l’escola 
privada o concertada.

ValènciaFreak
«Estoy feliz, los falleros van a venir a recogerme a Madrid 

con el AVE»

tots a una veu
Escola pública, sí
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Nous veïns
Lia Ruiz

 Lia Ruiz va nàixer a Barranquilla 
(Colòmbia) fa 22 anys. És ja llicenciada en dret 
i viu a València des de fa menys d’un any. Tot i 
estar tant poc de temps entre nosaltres, Lia es 
considera atreta per una ciutat que considera, 
a més d’agradable, acollidora. 

Malgrat que portes poc de temps ací,  ja 
sents València com a pròpia?

I tant; és una ciutat que t’enamora amb cada 
racó i per això en poc de temps la pots sentir 
com a teua. He de reconèixer que al principi i 
com a tot començament va ser un xoc cultural 
dur. Però de la mateixa manera reconec que va 
ser perquè no em trobava integrada totalment 
amb la societat d’acollida. Però una volta vaig 
assistir als cursos d’acollida vaig conèixer 
més sobre aquesta cultura i em vaig adonar 
que el valencià, per regla general, és una 
persona amable i solidària i interessada en la 
retroalimentació cultural.

I quins són els aspectes que consideraries 
que s’haurien de millorar a València?

En un context general trobem la 
problemàtica social general per la que travessa 
el país i que comença a evidenciar-se en un 
augment de la inseguretat. Aquests aspectes 
val a dir que no només afecten a València sinó 
al general de la població del país.

Als barris de la perifèria i tot aquell que 

no és el centre, consideres que s’haurien de 
fer millores substancials?

Tot i que millores puntuals no et podria 
puntualitzar, sí crec i considere que tot el 
que siguen canvis per millorar són sempre 
benvinguts i poden ser detalls tan senzills com 
per exemple més carrils-bici, més parades 
d’autobusos, més línies d’aquests mateixos, 
un augment de la seguretat, més passos 
peatonals, més programes d’integració social...
en definitiva iniciatives senzilles que puguen 
ser desenvolupades també per associacions 
de veïns. Tots aquells xicotets canvis que ens 
ajuden a tindre un equilibri a la nostra condició 
de ciutadans.

Consideres que València és un model 
d’integració o canviaries algun aspecte?

Per la meua experiència personal crec que 
València és un molt bon model d’integració 
social. Val a dir que hi conviuen tantes cultures 
diferents que la fan molt rica i diversa en 
aquest aspecte.



combustible per a falles

l’enquesta
Què opines del nou “gran event” Parc Ferrari que pretén el PP?

Una vegada més,  deliris de grandesa: ara toca 
el parc temàtic de Ferrari, com si estiguérem en 
un emirat àrab. El que passa és que ací pretenen 
fer-ho amb diners públics, mentre que a Abu 
Dabi no hi ha diferència entre les finances públi-
ques i la fortuna personal de l’Emir. El somni del 
PP, Terra Mítica, va costar 420 milions d’euros, 
i el “Ferrariland” n’ha costat 800. Terra Mítica 
s’ha tancat amb 16,4 milions de pèrdues, amb un 
històric de números rojos de 60. Què volen ara?

El cas és que no parlem d’una inversió, sinó d’un 
negoci particular que fa créixer una herència 
cada volta més insostenible. Com està la Caixa, 
l’estudi de viabilitat està prompte fet. I pel que 
fa a la transparència, segons l’informe ITA, el 
govern Camps suspén en transparència econòmi-
ca i financera, en contractes de serveis i submi-
nistraments i en matèria d’ordenació del territori, 
urbanisme i obres públiques. No és aquest el País 
que vull per als meus fills.

José Prats
Estudiant d’Automoció

Adolf Sánchez
Tècnic de Telecomunicacions

Llúcia Borràs
Treballadora Social
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La veritat és que sóc un fan de tot el que té a vore 
amb els cotxes, i m’agradaria tindre un museu 
així en la meua ciutat. Però, també sóc conscient 
que nosaltres no som Abu Dhabi i ací no tenim 
rajos de petroli eixint-nos de baix terra. Primer 
cal que ens encarreguem de les coses importants 
com l’educació o la sanitat en les quals no s’està 
posant ni un euro i que una volta tinguem les 
necessitats bàsiques cobertes ens dediquem a fer 
coses d’estes, si escau.

«La lluna està en quart 
minvant, però prompte 

tornarà a eixir el sol» 
  FRANCISCO CAMPS, President de la Generalitat Valenciana

«El PP catalán usó 
la paella como un 
símbolo español»
 Portaveu del Consell
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  Peralta qualifica la visita de la ultradreta a 
Benimaclet com a ‘part de la riquesa democràtica’

RICARDO PERALTA, Delegat del Govern,
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EL HILTON I L’HESPERIA PARC CENTRAL TANQUEN LES SEUES PORTES

VLC perd els seus hotels més emblemàtics

RAÜL GARAY
Aquesta xicoteta plaça és una de les 

més típiques del cap-i-casal, sobretot 
degut al seu enorme sabor comercial i a 
la famosa falla, que es planta gairebé in-
interrompudament des de 1872. Es troba 
situada entre els carrers de Liñán, de les 
Carabasses, del Pòpul i del Músic Peydró 
(antic de Gràcia), i va sobreviure mira-
culosament a les reformes interiors que 
donaren lloc a l’actual avinguda de Maria 
Cristina. La plaça pren el seu nom de 
l’antic convent de religiosos mercedaris 
(o de “redempció de captius”) que existia 
en aquesta zona i que fou enderrocat en 

el segle XIX, durant la desamortització. 
Tot i que la denominació “de la Mercé” 
està molt arrelada en l’imaginari popular 
(sobretot per la dita falla), el nom històric 
de la plaça fou “dels Alls”, possiblement 
per ser-ne lloc de venda, i com a tal està 
documentada des del segle XVI. També 
fou coneguda com a plaça “dels Capsers”, 
perquè hi vivien molts fabricants de 
capses. Actualment, els edificis que s’hi 
veuen tindran vora cent anys; ara bé, és 
de lamentar l’estat quasi ruïnós en què 
es troba avui la plaça en conjunt, amb un 
gran solar en un dels seus costats, que fa 
mal a la vista.    

Coneguda en 
part per la 
típica falla, 
antigament 
s’anomenava 
Plaça dels Alls

La Falla de la Mercé, en 

una plaça plena de xar-

xes i bastides, testimoni 

del seu estat ruïnós.

mARiA poRqUERES
Si l’arribada d’Eduardo Zaplana al 

Palau de la Generalitat va suposar un 
autèntic boom en la construcció d’obres 
gegantines, amb tot un seguit de parcs 
temàtics i ciutats del cinema o de les 
llengües ací i allà del territori valencià, 
l’arribada de Francisco Camps va supo-
sar la conversió de l’administració pú-
blica valenciana en promotora de grans 
esdeveniments, entre els quals es troben 
l’America’s Cup, la Formula 1, l’Open 
500 de tennis --en alguna cosa havien de 
fer servir l’Àgora --, el Global Champions 
Tour d’hípica, etc., cosa que va suposar 
una aposta decidida per part del Consell 
en favor del turisme de luxe.

Tot i això, aquesta aposta no ha donat 
els seus fruits i el balanç final cal qua-
lificar-lo de devastador ja que dos dels 
hotels més importants de la ciutat han 
vist com tancaven les seues portes en els 
darrers mesos; primer va ser el Hilton 
(un dels pocs cinc estreles de la ciutat, 

CARRERS I CARRERONS 

Plaça de la Mercé

La majoria 
dels turistes 
venen a 
VLC amb 
transports 
barats

situat junt al Palau de Congressos, zona 
en expansió) i després va fer-ho l’Hesperia 
Parc Central, ubicat en la plaça de Sanchis 
Guarner, ben a prop de la Pantera Rosa.

El turisme de luxe no qualla
A açò cal afegir que l’altra gran aposta 

pel turisme de luxe, la remodelació de la 
Marina antiga per a amarrar iots de gran 
envergadura, apareix dia sí i dia també 
absolutament buida. Amb tot, i pel que fa 
als hotels esmentats, sembla que ambdós 
edificis  podrien tornar a obrir de la mà 
d’inversors estrangers, britànics en el 
primer cas i andalusos en el segon.

Però, malgrat l’encabotament del Con-
sell per aquest turisme elitista, la realitat 
demostra que la majoria dels turistes es-
trangers que venen a la ciutat ho fan amb 
mitjans de transport barats com els vols 
de baix cost, fet que ha obligat al govern 
de la Generalitat a signar un conveni amb 
Ryanair per reobrir la seua base a València 
a principis de novembre.

L’APUNT

Formigó fregit...
RAfA ASENSio ChENovARt

Sembla que el Consell no s’assabenta 
que els valencians no mengem formigó. 
I no ho dic per dir: vist que les taxes de 
desocupació no deixen d’augmentar i que 
la crisi té pocs visos d’acabar, dins de poc, 
si no ja, hi haurà una bona proporció dels 
valencians que no tindran ni per menjar. 
I, com vostés comprendran, les Grans 
Obres que duu a terme la Generalitat no 
els llevaran la fam, perquè, fins on jo sé, 
açò no és el conte de Hansel i Gretel  i els 
edificis no estan fets de xocolate.

De què es preocupa el govern dels va-
lencians? Sembla que de la seua població 
no, no inverteix en sanitat, no inverteix 
en educació, en definitiva, no inverteix en 
els pilars del nostre sistema del benestar, 
prefereix gastar diners en altres mamar-
ratxades, com en un edifici inútil (és a 
dir, sense cap utilitat demostrada) com és 
l’Àgora, que ja duplica els costos previstos 
inicialment.

Tanmateix, l’oposició oficial sembla que 
està en una altra cosa, publica enquestes 
on demostren com estan d’enfonsats i es 
dediquen a dir amén a les polítiques que 
proposa el Consell. I a més, veten en els 
seus mitjans qualsevol opció que puga 
fer-los ombra... 
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ANNA pEÑA
Fa 100 anys, moltes famílies 

treballadores s’establien a diver-
sos carrers de Patraix, un barri 
nascut a partir d’una alqueria àrab 
d’aquest nom i que va desenvolupar 
Ajuntament propi al 1811 per passar 
al 1870 a ser part administrativa de 
la ciutat de València. Al 1910 s’in-
augurava el grup d’habitatges des-
tinats a famílies obreres Ramón de 
Castro del qual ara només en queda 
un carrer. Moltes d’aquestes famí-
lies treballaven a les línies ferrovi-
àries com la que va fins a Castelló 
de la Ribera, ara en un metro que 
no ha patit massa modernitzacions 
des d’aquell moment. Aquells veïns 
han vist el creixement de pobla-
ció al barri arran de la migració 
dels anys 50 que va lligar Patraix 
a l’entramat urbà de València i 
l’evolució que patit als darrers anys 
i una constant transformació que 
no ha anat acompanyada de nous 
serveis per als ciutadans i ciutada-
nes. Ells mateixos reclamen ara per 
a aquelles llars on encara viuen que 
es rehabiliten, i es convertisquen 
en nous tallers artesans, un sector 
productiu molt vinculat al territori 
i que pot ser un revulsiu més per a 
eixir de la crisi que afecta a tantes 
famílies del barri.

Si bé altres zones de València 
han estat dotades de nous i mi-
llors serveis a remolc dels grans 
esdeveniments, Patraix és un dels 
barris constantment oblidats pel 
govern municipal i que ha malmés 
la conservació i la cohesió social al 
barri. Tantes oportunitats perdu-
des i tantes promeses incomplides 
han provocat que siguen moltes i 
molt diverses les problemàtiques 
que pateix el barri, que s’ha fet 
tristament conegut no pel seu valor 
humà i urbà sinó per la insistència 
del consistori d’ubicar al barri una 
subestació elèctrica tot i la mobi-
lització constant dels veïns preo-
cupats per les conseqüències que 
aquesta instal·lació pot tenir per a 
la seua salut.

Els veïns volen conservar l’entra-
mat urbà, i el poc patrimoni que els 
queda del seu passat com a poble 

i que encara és part del seu ADN 
com quan van viure la fundació 
de la FAI entre els seus carrers al 
1927. Saben que pot ser una bona 
oportunitat per donar una nova 
vitalitat al barri i que siga lloc 
d’acollida de noves famílies i joves 
com s’ha fet a moltes altres ciutats 
europees. Patraix com altres espais 
de la ciutat pot esdevenir un barri 
modern, ben habitable, que encara 
conserva unes construccions més 
amables amb els ciutadans i que 
amb l’execució d’un nou pla de 
rehabilitació poden ser un revulsiu 
que torne a Patraix una mica de 
llum. Com ha passat en altres zones 
de la ciutat, Patraix també té el seu 
propi pla de rehabilitació del casc 
antic del barri, que manté l’entra-
mat urbà original, però tot i estar 
aprovat des de l’any 1993, només 
s’ha executat la peatonalització de 
la Plaça de Patraix que suposa una 
petita part del projecte mentre que 
la resta del conjunt urbà continua 

degradant-se. I els veïns tampoc 
tenen un espai on recordar la seua 
història, com reclamen en alguna 
de les masies que encara queden 
en peu.

Però a més del patrimoni Patraix 
continua mancat d’un espai cívic 
i esportiu per als veïns on puguen 
seguir treballant en bones condici-
ons per a millorar la cohesió social 
del barri, en un indret on hi ha di-
verses i actives entitats de tot tipus 
i que puga esdevenir un punt de 
trobada per als joves on puguen de-
senvolupar activitats de lleure. Una 
vegada més tot i estar projectat les 
inversions han anat destinades a 
altres espais de la ciutat i a d’altres 
esdeveniments, des d’un consistori 
poc interessat en facilitar espais de 

ELS VEÏNS D’AQUEST ANTIC POBLE DEMANEN INVERSIONS PER A LA CIUTADANIA, DAVANT LA INDIFERÈNCIA DEL PP

Patraix: l’etern oblidat

“Patraix continua 
mancat d’un espai 
cívic i esportiu que 
esdevinga punt de 
trobada de joves i 
majors, i on s’hi facen 
activitats”

trobada entre el veïnat on puguen 
treballar conjuntament per mante-
nir la vitalitat de Patraix, com a les 
festes del barri.

Patraix com altres barris de la 
nostra ciutat, malda per ser capaç 
d’avançar batallant pel que ha 
sigut sempre, un poble cohesionat 
i emprenedor, llar de les classes 
treballadores, dels ferroviaris i dels 
artesans, que veu com fins i tot les 
escultures, com el Tritó de Pon-
zanelli, que pertanyien al barri es 
veuen a altres llocs de la ciutat com 
el jardí de la Glorieta “més nobles” 
a d’altres ulls. Un barri viu, i valent, 
a qui no li falta l’empenta de saber 
buscar el seu futur, com ho han fet 
els i les que hi viuen, i que malgrat 
tot continua essent l’etern oblidat.
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EL PRESIDENT CAMPS SUGGEREIX LA CONSTRUCCIÓ D’UN PARC FERRARI, MENTRE MALBARATA DINERS AMB L’ÀGORA

La Generalitat és una vidriola foradada

RAÜL GARAY
Segons informa el neutral i imparcial 

Canal 9, el president Francisco Camps 
ha anunciat que la Generalitat pensa 
comprar la Lluna i gestionar els viatges 
turístics que s’hi faran a través de la 
societat Eventos Intergalácticos SA, on 
vol involucrar la CAM i Bancaixa. Aquest 
anunci és pura fantasia, evidentment, 
però s’acosta perillosament als nous 
projectes made in Camps, delirants i 
malbaratadors de diners públics (quan 
no pagues amb els teus propis diners és 
molt senzill tindre deliris de grandesa), 
com ara l’inefable Àgora o l’encara més 

increïble Parc Ferrari.
Àgora, l’edifici inútil
L’edifici que ha culminat la Ciutat 

de les Arts i de les Ciències, l’Àgora, 
costarà la brutal xifra de 90 milions 
d’euros (quan el seu pressupost inicial 
era de 45 milions). Imagineu la quantitat 
d’escoles i hospitals públics o d’inversió 
en benestar social o en línies de metro, o 
en potenciació de la cultura, la música i 
l’esport base que es podrien fer amb 90 
(o 45) milions d’euros? Doncs l’honora-
ble Camps prefereix gastar-se els diners 
de tots de forma no tan honorable, en 
un edifici absurd, inútil i d’estructura 

L’Àgora 
costarà 
90 milions 
d’euros el 
doble del seu 
pressupost 
inicial

pAU oSòRio
La supervivència dels barris per 

aquells que se’ls estimen provoca moltes 
voltes iniciatives modèliques i intel-
ligents dignes de no quedar-se al calaix 
dels projectes. El barri de Patraix es 
planteja un repte que, més que interes-
sant, es podria adjectivar de novedós: 
la recuperació d’una part del seu barri 
i l’aprofitament d’aquest per tal de 
retrobar-se amb el comerç tradicional. 
La creació d’un barri artesanal que 
aprofitaria les cases històriques on 
abans vivien els primers proletaris de la 
València que experimentava l’expansió 
de la revolució industrial al segle XIX, i 
on ara campa amb impunitat desordre i 
inmundícia a parts iguals, ha sigut una 
de les propostes de l’Associació de Veïns 
de l’històric barri valencià. Segons el 
president d’aquesta, Toni Pla, “eixe an-
tic barri obrer, ubicat al carrer Ramon 
de Castro, seria una perfecta ubicació 
per tal d’oferir una ajuda a l’eix comer-

cial i turístic. Cada casa recuperaria un 
treball tradicional valencià i s’oferiria al 
públic, per tal d’ajudar a eixe eix i per 
salvar l’únic barri obrer que encara es 
conserva.”

A la recuperació i rehabilitació de la 
zona s’uniria la defensa de l’eix comer-
cial-veïnal-turístic i la salvaguarda d’una 
història que alguns volen enderrocar 
per tal de construir amb la ja consabuda 
excusa de “sanejar” allò que s’ha embru-
tat conscientment per guanyar diners 
(què prop, sense saber-ho, queden el 
Cabanyal i Patraix). Aquesta triple 
jugada mestra proposada pels veïns de 
Patraix es completa amb la sol·licitud 
d’un informe del Consell Valencià de 
Cultura sobre aquest barri que el blinde, 
considerant-lo BRL (Bé de Rellevància 
Local) i una futura declaració de BIC 
(Bé d’Interés Cultural). En aquest sentit, 
des de l’Associació s’afirma que “desit-
jaríem que l’Ajuntament intervinguera 
ja, perquè el grau de vigilància i con-

La 
recuperació 
del barri obrer 
de Ramon 
de Castro 
suposaria la 
creació d’un 
eix comercial i 
turístic 

L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS PROPOSA UN INTERESSANT PLA DE REHABILITACIÓ DEL BARRI OBRER DE RAMON DE CASTRO

Patraix: la triple recuperació

complicada per a poder ser utilitzat (com 
no facen allí el Cirque du soleil...). Doncs 
bé, encara no està acabat, és una vidriola 
foradada i si li preguntes al PP per què 
servirà més enllà del tennis, no saben/no 
contesten.

Parc Ferrari, encara més inútil
Doncs ara la senyora Rita i el senyor 

Camps ens volen vendre la burra de la 
construcció d’un parc temàtic Ferrari, 
semblant al que el petrodòlar ha construït 
en Abu Dabi (Emirats Àrabs Units). Si te-
nim en compte que costaria de fer uns 800 
milions d’euros (més del doble que Terra 
Mítica) ens adonarem de la magnitud de 
l’animalada. En Terra Mítica els valencians 
perguérem fins les pestanyes, a l’igual com 
la CAM i Bancaixa, i els números rojos i les 
pèrdues multimilionàries són el seu senyal 
d’identitat. I ara, dins la borratxera que els 
atorga la majoria absolutíssima, pretenen 
clavar-nos ací el Parc Ferrari (que acaba-
rien de pagar probablement els nostres 
besnéts). Com que Camps i el PP se senten 
tan forts, periòdicament en poden dir una 
de grossa. Tot açò de malbaratar i derrot-
xar a mansalva em recorda aquella frase 
espanyola aplicada als “pobres diablos”: 
en mi casa no comemos, pero nos reímos 
más... I per acabar-ho d’adobar, el candidat 
a l’alcaldia de València pel PSOE, va i està 
a favor! De pena...

servació no és l’adequat”. La rehabilitació 
del barri amb la finalitat de crear un espai 
artesà on es pogueren mostrar els nostres 
oficis històrics a l’hora d’aconseguir donar 
vida turística, econòmica i cultural no es 
troba ni es trobarà, com no podia ser d’altra 
forma, dins dels plans del consistori.



viCENt hERvÀS
Un any i mig després de la publi-

cació del Manifest per la plena inte-
gració dels ensenyaments artístics 
en la Universitat, la Coordinadora 
d’Ensenyaments Artístics Supe-
riors-CEEAASS segueix rebent 
recolzaments públics.

Moltes han sigut les activitats 
realitzades per CEEAASS des que 
el Manifest va veure la llum: debats 
entre forces polítiques i sindicals, 
entre representants de centres 
superiors d’ensenyaments artístics, 
entrevistes amb càrrecs polítics i de 
l’Administració General de l’Estat, 
participació en programes radiofò-
nics…

Diverses publicacions han difós 
aquesta iniciativa, que ja compta 
amb 3.500 recolzaments públics 
al Manifest, a més de 2.500 escrits 
signats per al Ministre d’Educació 
que sol·liciten la transformació dels 
conservatoris superiors en facultats 
universitàries, per tal d’aconseguir 
la igualtat real en drets.

Sembla que la reforma norma-
tiva recent dels ensenyaments ar-
tístics superiors no fa massa goig a 
una gran majoria social. A quasi tot 
Europa s’ha aprofitat el Procés de 
Bolonya per a normalitzar aquests 
ensenyaments, dotant-los d’estatus 
universitari.

Mentrestant, a Espanya sols s’ha 
actuat canviant la denominació 
dels títols superiors pel títol de 
Graduat o Graduada, cosa que 
resulta clarament insuficient per 
dotar als centres de l’autonomia 
que requereix l’educació superior.

S’espera que la Comissió d’Edu-
cació del Congrés dels Diputats 
decidisca aviat sobre una Propo-
sició No de Llei presentada per 
Esquerra Republicana, que insta 
al Govern a transformar aquests 
ensenyaments en universitaris, 
cosa que, a l’empara de la Dispo-
sició addicional vintidosena de la 
Llei Orgànica d’Educació, podria 
fer-se sense necessitat de modificar 
la mateixa.

Tot i això, juristes experts opinen 
que, encara que fóra imprescin-
dible una reforma de Lleis Orgà-
niques, açò no requeriria grans 
esforços de tècnica legislativa, sinó 
la sensibilitat, el compromís i la vo-
luntat de les forces parlamentàries.

Aquesta Proposició No de Llei 
aborda també el problema de la in-
estabilitat laboral del professorat, 
que ha crescut fins límits insoste-
nibles, per raó de no convocar-se 
oposicions durant dècades, i que 
està perjudicant la llibertat i la 
democràcia als centres d’ensenya-
ments artístics.

També es demana l’establiment 
d’un periode transitori suficient 
perquè els professors puguen 
realitzar el Doctorat i poder formar 
part així del Cos de Catedràtics i 
Professors Titulars de la Universi-
tat, com es va fer en transformaci-
ons anteriors: Belles Arts, Educació 
Física…

La realització del Doctorat, que 
alguns veuen inconvenient per raó 
de comoditat, resulta un requisit 
indispensable per a donar a la 
investigació artística l’impuls que 
puga situar-nos al mateix nivell 

que altres països europeus i per a 
potenciar el reconeixement social 
dels ensenyaments artístics, massa 
temps marginats pel seu “règim 
especial”, que no ha significat en 
la pràctica més que desigualtat 
en drets d’alumnes i professors 
respecte de l’ensenyament univer-
sitari.

Però la privada sí compta...
Aquestes demandes de la Coor-

dinadora contrasten amb el suport 
incondicional que està rebent de 
mans del Consell i el PP el privat 
(i enormement elitista) Berklee 
College of Music de Boston, la 
universitat de música més gran del 
món. Apadrinada per Rita Barberà 
i Francisco Camps, invertirà 2,5 
milions d’euros en condicionar  les 
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ESQUERRA REPUBLICANA PORTA AL CONGRÉS LES DEMANDES DE L’ASSOCIACIÓ CEEAASS

Els conservatoris superiors, en lluita

“Esquerra Republicana 
ha dut al Congrés 
les demandes de la 
Coordinadora, exigint 
que els conservatoris 
superiors siguen 
facultats universitàries”

instal·lacions del Palau de les Arts 
de València, lloc on s’establirà per 
ara la seua seu valenciana. Camps 
ha venut la instal·lació del primer 
campus del Berklee fora dels Estats 
Units com “una aposta per la 
modernitat i la cultura”, quan allò 
cert és que la Generalitat continua 
marginant l’ensenyament públic de 
la música i les arts escèniques.

Un espai adjacent al Palau de les 
Arts de 3.600 m2 serà la seua seu 
provisional, fins que es construisca 
l’anomenada Torre de la Músi-
ca. Així doncs, mentre alumnes i 
professors de música lluiten al País 
Valencià per la igualtat de drets 
amb la universitat i la millora de la 
qualitat, Camps i el PP aposten pels 
rics i classistes de la Berklee.
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RECUPERANT ELS ORíGENS I LA COHESIÓ SOCIAL DE L’HISTòRIC BARRI VALENCIÀ

Associació de Veïns, Cultural i de 
Consumidors de Patraix

AiNA REqUENA
     Qui formeu l’Associació 
de Veïns, Cultural i de Con-
sumidors de Patraix?

Des de l’associació ens 
plantegem la defensa no 
només dels veïns, sinó 
també del veïnat a nivell 
d’empreses, de consum i 
de canalització de totes les 
reivindicacions que es pu-
guen plantejar. I sobretot i 
especialment d’informació, 
enfocada a la defensa dels 
drets i els interessos dels 
veïns.

Sou una de les associaci-
ons deganes de la ciutat de 
València. Quins serien els 
vostres pilars?

Principalment tres: per 
una banda el reivindicatiu, 
ja que no solament som 
dels més antics, sinó també 
dels més crítics. El cultural, 
perquè lluitem per la recu-
peració del barri i els seus 
elements arquitectònics. I 
per suposat el social, per-
què hem servit com a nexe 
d’unió i aspecte aglutinador 
del barri mitjançant un fum 
d’activitats.

Quines serien les reivin-
dicacions principals que feu 
des de l’Associació?

Les nostres reivindica-
cions van encaminades a 
la recuperació i millora 

del barri, des del retorn de 
les restes arqueològiques 
romanes i àrabs fins a la 
creació d’un barri artesanal 
a  la zona castigada de les 
casetes del carrer Ramon 
de Castro. Per suposat, l’in-
terés de l’associació també 
va encaminat a la bona 
fluidesa del trànsit rodat, 
per això hem plantejat 
l’eliminació de congestions.  
També volem la creació i 
manteniment de les zones 
verdes i la neteja dels excre-
ments que assetgen el barri 
mitjançant campanyes de 
conscienciació al veïnat.

Parlant sobre l’aspecte de 
cohesió social al barri, què 
ens podries contar sobre 
activitats enfocades en 
aquest sentit com el “Nadal 
Solidari” que realitzareu 
enguany?

Enguany comptarà amb 
la recollida d’aliments 
per als més necessitats, ja 
que intentem que tots els 
veïns tinguen la possibili-

tat de passar realment un 
bon nadal. Una iniciativa 
realment bonica és l’arre-
plega dels aliments tant a 
nivell individual com amb 
la col·laboració dels xiquets 
de l’escola “Rodríguez 
Fornos”. Farem també una 
trobada de corals i una cri-
da a tots els xiquets delbarri 
a vore al Pare Noël que 
arreplegarà els aliments. 
Altres anys vam fer fira 
artesanal i aquest en farem 
una de molt especial: els 
xiquets participaran amb 
castells unflables i es farà 
una foguera per cremar 
allò que no val. També es 
repartirà cava i raïm pel Bar 
Patraix amb col.laboració 
amb l’AAVV. Utilitzarem el 
carrer també per a l’orques-
tra musical.

Quin paper juga l’Ajunta-
ment en aquesta utilització 
de la via pública per banda 
del veïnat? 

L’Ajuntament fa cada 
volta més difícil que les en-
titats ciutadanes utilitzen el 
carrer. A hores d’ara encara 
no sabem si el consistori 
autoritzarà la cavalcada 
infantil, cosa que és molt 
trista. L’Ajuntament no 
està actuant d’una manera 
que ens puga ajudar per 
poder complir tot aquest 

aspecte social i nosaltres 
lluitarem des de l’elabora-
ció de propostes per tal de 
canviar això.

Pensem que el moviment 
veïnal ha de fer una aposta 
clara per la integració dels 
veïns al barri. I en aquest 
sentit, nosaltres estem molt 
a prop de la gent necessi-
tada. Aquest punt social 
no només va encaminat a 
conscienciar, sinó també a 
arrelar a la població al seu 
barri.

La conservació del casc 
històric de Patraix és un 
dels punts importants que 
reivindica l’Associació?

El casc històric és del poc 
que ens queda de la història 
viva del barri. Des de l’asso-
ciació hem fet un treball per 
tal de recuperar diverses 
dades que facen referència 
a aquest casc històric, així 
com un llibre: “Patraix, 
de poble a barri”. Moltes 
tradicions, gràcies a aquest 
treball, les hem pogut 
recuperar com ara la traca 
correguda. Segons el CVC, 
el casc històric té un grau 
de protecció que s’hauria 
de complir; de fet, existeix 
un pla d’etapes per a la seua 
recuperació que hauria 
d’estar acabat al 2001 i 
encara no s’ha acabat.

ANTONI PLA PIERA
Aquest veí del barri de Patraix és el 

president d’una de les associaci-

ons més actives i conjuntades de 

la ciutat de València. Lluita des 

de fa vora 16 anys i ho fa des del 

voluntarisme i el treball diari per la 

recuperació d’un Patraix amenaçat 

per les polítiques destructores que 

amenacen amb hipotecar-lo.

Associació
de Veïns, 
Cultural i de 
Consumidors 
de Patraix

Quan parlem d’històrics 
barris de València, ens 
venen al cap inme-
diatament el Carme, 
Velluters, el Cabanyal o 
d’altres més desperso-
nalitzats però cèlebres 
com “la zona de la Gran 
Via“ (l’Eixample). Tot i 
això, València compta 
amb barris històrics però 
per desgràcia descone-
guts com  Patraix. Una 
associació prolífica i amb 
una activitat puntera és 
la de Veïns, Cultural i de 
Consumidors de Patraix 
que té el mèrit de ser 
una de les més anti-
gues de la ciutat (el seu 
naixement es remunta 
a 1978) i que ha sabut  
servir de nexe d’unió de 
tots aquells que s’esti-
men el barri com a propi i 
el volen lluny de la cobdí-
cia dels de sempre.

www.avvcultural
patraix.com 

“El moviment 
veïnal ha de fer 
una aposta clara 
per la integració 
dels veïns al barri”


