
L’AS DE BASTOS

Il·lusió
» A Esquerra no li han anat bé les últimes elecci-
ons. Ho sabem i hem entés el missatge. Però no 
anem a caure en el parany de les lamentacions, 
anem a posar-nos mans a l’obra.
En cinc mesos tenim eleccions municipals, unes 
eleccions que encarem amb la major de les il-
lusions; perquè ens agrada la política i perquè ens 
agraden les nostres ciutats. I les encaremamb 
il·lusió perquè vorem els primers regidors inde-
pendentistes a la comarca de l’Horta. Per això vos 
convide a participar de la nostra 
il·lusió, feu d’Esquerra casa 
vostra.

Poblats Marítims: sabor
mariner i abandó municipal

La lleialtat té un cor tranquil. » William Shakespeare
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CARLES BANYULS
Al País Valencià comencem l’any 2011 

amb una bona col·lecció de destarifos i des-
propòsits, que els dirigents locals del PP ens 
regalen per a major glòria d’una ciutadania 
apardalada, alienada i adormida (la triple 
A), la qual rep els dits destarifos amb una 
apreciable indiferència (en el millor dels 
casos). Començarem pel destarifo ferroviari. 
Els senyors del PSOE han inaugurat amb 
tota la pompa i boato el tren d’alta velocitat 
(bé, alta velocitat espanyola, AVE, no sabem 
en què es diferencia d’altres altes velocitats) 
Madrid-València. Fixeu-vos bé que aquesta 
línia està pensada per a això: per anar de 
Madrid a València i no a l’inrevés. Ha estat 
pensada amb tota la mala bava del món per 
lligar València més si cap a Espanya, per 
ficar en la mentalitat dels valencians que 
som la platja de Madrid i com a tal ens hi 
hem de bolcar a agasajos y atenciones als 
milers de madrilenys que desembarcaran 
a casa nostra. Això, o rendir-los pleitesia, 
que ve a ser el mateix. Mentrimentres, no és 
que no hi haja “corredor mediterrani” cap a 
Barcelona i Europa (com així demanen fins i 
tot els amos de la Ford!), és que anar en tren 
de València a Xàtiva o Alcoi és una odissea 
i anar a Dénia, senzillament un impossible. 
Tot molt lògic, no?

Seguim pel destarifo artístic. El pintor 
i escultor afí al règim Ripollés està ulti-
mant una estàtua de 24 metres d’alçada (i 
que costa unes quantes desenes de milers 
d’euros) en homenatge al president perpetu 
de la Diputació de Castelló, Carlos Fabra. 
Aquesta estàtua, homenatge al culte a la 
personalitat i megalomania del personatge 
(o com diuen en el meu poble, quina manera 
de llepar-li-la!) anirà en el no menys inútil 
aeroport de Castelló. Vaja, dos destarifos 
en un: l’estàtua i l’aeroport. Bé, el dia que 
puguem agafar un vol Castelló-Melbourne 
em desdiré de les meues paraules...

I acabem amb les paraules del campió 
dels destarifos: el nostre molt honorable... 
Les lamentables paraules de Camps en el 
sentit de “cristianitzar” la societat valenci-
ana, davant l’arquebisbe (que tindria la mà 
ben llustrosa de tanta besada) són impròpi-
es  d’una societat moderna i democràtica del 
segle XXI. Aquest desig de Camps recorda 
més bé a qualsevol règim integrista musul-
mà. Sort que vivim en una societat “aconfes-
sional”, perquè d’ací a reviscolar la inquisi-
ció n’hi hauria un pas. Els de l’escola Camps 
són com el déu Janus: tenen dues cares, la 
pública i la privada. Però bé, a això se’n diu 
senzillament hipocresia...

Tot no són destarifos, però. El PSOE 
ens alegra el començament d’any amb la 
destitució de Ricardo Peralta, un comunista 
convertit a l’escola Rubalcaba. Per fi una 
notícia sensata! Fem un brindis!

ValènciaFreak
«Monument a la canción ligera: “Floooores de Valencia que 

he comprado para tiiiiiii”»

tots a una veu
Destarifos
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bloc de blogs
Esquerra: el dol es dóna 
per acomiadat

El president d’Esquerra, en Joan Puigcercós, 
parlava ahir en el Consell Nacional que a partir 
d’aquell moment calia donar el dol per acabat, i 
comparteixo plenament les seves paraules. Des 
del dia 28 de novembre fins ahir a Esquerra 
hem fet un procés d’anàlisi i reflexió sobre 
el resultat de les eleccions, en la majoria de 
casos aquest anàlisi s’ha fet on tocava –en els 
diferents òrgans de decisió del partit i amb la 
militància–, tot i que en altres casos la reflexió 
s’ha fet fora dels òrgans del partit, i potser 
ja és hora d’acabar amb aquestes pràctiques 
que lluny de cohesionar l’organització només 
donen imatge de divisió.

Fruit d’aquesta reflexió s’ha elaborat un 
document aprovat pel Consell Nacional que 
pretén ser un pla d’actuació per als propers 
mesos i que ha de cloure amb un Congrés 
Nacional a la tardor de 2011. Aquesta 
reflexió també ha comportat alguns canvis a 
l’Executiva Nacional que tenen com a objecte 
reforçar la visió municipalista del partit ja 
que la majoria de les noves incorporacions 
provenen del món municipal.

El Consell Nacional del 18 de desembre ha 
de servir com a punt d’inflexió, deixar-nos 
de llepar les ferides i encarar les eleccions 
municipals del 22 de maig amb plenes 
garanties, l’estructura del partit –i les pròpies 
candidatures municipals– han reprès ja la tasca 
de preparar les eleccions municipals que venim 
duent a terme des de fa molts dies. Aquest és 
el nostre objectiu ara: sentir-nos orgullosos 
d’Esquerra i transmetre a la militància, als 
càrrecs locals i a les més de 10.000 persones 
implicades en candidatures d’Esquerra que 
estem a punt per afrontar un nou repte, i al 
mateix temps transmetre un missatge a la 
ciutadania que Esquerra surt enfortida del 
Consell Nacional, que ha entès el missatge del 
28 de novembre i que les nostres propostes 
en l’àmbit municipal hauran de sorgir d’una 
interacció amb la ciutadania a qui ens dirigim, 
mantenint evidentment el segell d’esquerres i 
independentista.

Ara cal parlar i dedicar només els esforços 
a les eleccions municipals –tot allò que ens 
distregui d’aquest objectiu cal deixar-ho 
de banda– i, per tant, ara toca que tothom 
s’aboqui a donar suport a les més de 650 
candidatures que tenim previst (...)

Si vols acabar de llegir aquest article 
o llegir-ne més del Marc Sanglas segueix 
l’enllaç d’ací davall.

http://blocs.esquerra.cat/msanglas



combustible per a falles

gent d’esquerra
Carles Onsurbe

Enguany encareu les eleccions municipals 
amb el projecte ESQUERRA ALBORAIA SI: 
Què ens pots dir sobre això?

El projecte és simplement un fet natural que 
passarà en tots els pobles del nostre País, abans 
o després de les eleccions. És a dir, la unitat de la 
gent valenta, que apostem per un País Valencià 

d’esquerres i lliure. A Alboraia ha nascut abans 
de les eleccions i pren forma, per cert, molt boni-
ca i il·lusionant.

Esteu il·lusioants amb el projecte? Compteu 
amb un projecte humà amb ganes de canviar les 
coses?

Molt. Estem molt il·lusionats. Estem en un mo-
ment històric, en un moment de canvis i és molt 
engrescador poder ser particips del ressorgir de 
la vertadera esquerra valenciana. Confiem que es 
puga sumar el major nombre de gent, i amb això 
aconseguir l’autentic canvi social: la transforma-
ció del model actual, en clau valenciana.

Quina és la realitat d’Alboraia que voleu 
canviar?

Alboraia és un xicotet País Valencià. Es ven 
fum i es gasten diners, que no es tenen, endeu-
tant el poble en macroprojectes , es destrossa el 
territori (tant les platges com l’horta), l’horta i 
la figura del llaurador està en una situació molt 
delicada, s’abandona la nostra cultura, es degra-

da la gestió pública per a donar pas a fundacions 
i empreses que eludisquen el control públic.. En 
resum, no cal canviar coses, cal canviar el model 
que ens han implantat en els últims anys.El nos-
tre model no ven fum, treballem per un model de 
societat del benestar justa, per un poble lliure.

Quines activitats heu realitzat amb Esquer-
ra-Alboraia?

En l’últim any, hem publicat el periòdic local, 
Alboraia Sí, on expliquem les nostres propostes; 
hem realitzat un concert contra el tancament de 
l’Oficina d’Ús i Promoció del Valencià, hem orga-
nitzat la presentació d’Hipàtia a Alboraia, hem 
commemorat el 25 d’abril amb una exposició de 
socarrats i una ofrena a l’escultura de Joan Bap-
tista Basset en la Patacona, hem col·laborat en 
l’organització de l’Aplec d’Esquerra celebrat en 
el nostre poble, també han col·laborat les nostres 
joventuts en l’organització del Xufa Rock, hem 
realitzat la festa presentació de la meua candida-
tura a l’alcaldia, en fi, no hem parat.
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«Hemos venido a Valencia 
a comernos una

 buena paella» 
Primer viatger de l’AVE Madrid-València

«No tancarem la porta a 
qui, estimant València, 
pensa d’una altra forma»
 Enric Esteve, President de Lo Rat Penat

13 DE DESEmBRE DE 201019 DE DESEmBRE DE 2010

     No hi ha una única forma de vore, entendre i 
defendre el valencianisme

Enric Esteve, President de Lo Rat Penat
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ESqUERRA REpUBLICAnA DEMAnA LA pEATOnALITzACIó InTEgRAL DEL CEnTRE hISTòRIC

Per una Ciutat Vella amb 0 cotxes

RAfA ASENSio ChENovARt
La construcció del Port l’any 1792 va 

suposar una el retrocés de la mar a la 
seua banda nord de vora un quilòmetre, 
això va fer que el barri del Cabanyal 
s’estenguera més cap a la mar arribant 
fins a l’actual carrer d’Eugènia Vinyes. 
En aquest procés d’eixamplament es van 
obrir carrers com el de la Reina o el de la 
Barraca, moment en què la vida del barri 
es va traslladar cap a aquests carrers. 
Pren el seu nom per haver estat format 
íntegrament per barraques valencianes, 
algunes de les quals van sobreviure fins 
als primers anys del segle XX, quan un 

incendi va devastar gran part del barri i 
va fer que l’Ajuntament deixara de donar 
permissos per construir-ne de noves i per 
reparar els desperfectes de les que havien 
patit l’incendi. Com a la resta del barri, 
algunes de les cases que es van fer arran 
de la prohibició i que encara perduren 
són d’estil modernista popular, caracte-
ritzat per l’ús del taulell en les façanes.  
Durant les primeres décades del segle 
passat els homes del barri solien treballar 
al Grau i les dones a l’edifici històric de 
la Tabacalera. Mostra de la intensa vida 
del carrer va ser l’existència del Teatre la 
Marina, desaparegut a la década dels 50.

Algunes 
barraques van 
sobreviure fins 
els primers 
anys del segle 
XX

Imatge del carrer amb 

barraques, abans que 

aquestes foren substi-

tuïdes per cases d’obra

RAüL gARAY
Fa anys que ERPV demana -gairebé 

en solitari- la peatonalització integral de 
Ciutat Vella i la seua recuperació per als 
ciutadans. Ara, però, se’ns ha incorporat 
una novetat que encara ens dóna més la raó 
als qui defensem la peatonalització integral: 
el servei de lloguer de bicicletes Valenbisi. 
No és propi d’una ciutat europea i moderna 
que la nostra plaça major siga una rotonda 
gegantina i que davant mateix de l’edifici 
de l’Ajuntament passe una autopista de 
5 carrils. O que milers de cotxes entren 
cada dia al coret de Ciutat Vella a través 
del carrer de Sant Vicent per a anar no se 
sap on. Malauradament, els pàrquings que 
tant li agraden a l’alcaldessa no fan més 
que “cridar” a l’entrada de cotxes al centre 
històric (com el que hi ha projectat al costat 
de la plaça de la Mercé). I és que la senyora 
Barberà hauria de prendre nota de ciutats 
com Montpeller, que tenen la seua plaça 
principal peatonalitzada i amb 2 línies de 
tramvia que arriben al centre mateix de 

la ciutat. Us imagineu la nostra plaça de 
l’Ajuntament peatonal, amb un tramvia cir-
culant-hi i girant pel carrer de les Barques? 
O un tramvia recorrent el carrer de la Pau i 
la plaça de la Reina? Amb això no només es 
guanyaria en qualitat de vida (menys fum, 
soroll, perill...) sinó que València guanya-
ria punts com a ciutat moderna de cara al 
turisme. I és que el PP com sempre “caga 
per mig forat”: per un costat, incorpora el 
lloguer de bicicletes, i per l’altre, no renun-
cia al cotxe en el centre històric (al contrari, 
hi projecta aparcaments subterranis). 

És cert que l’actual alcaldessa ha anat 
més enllà del que va fe el PSOE i ha peato-
nalitzat llocs tan importants com la plaça 
del Patriarca o els carrerets que desembo-
quen en la plaça de l’Ajuntament (la Sang, 
d’En Llop...), i ha limitat la velocitat en 
alguns trams. Però no és suficient. Zones 
monumentals tan espectaculars com la del 
Mercat-Llotja donen una imatge d’abandó 
i són visualment molt lletges per la presèn-
cia diària de milers de vehicles aparcats 

CARRERS I CARREROnS 

Carrer de la Barraca

Cal un pla 
de transport 
públic per 
a la futura 
Ciutat Vella 
íntegrament 
peatonal

o circulant, i això per no parlar del soroll i 
del fum que generen. La plaça de la Reina 
fa pena: només és plaça per a cotxes, taxis i 
autobusos; els vianants no podem baixar de 
les voreres laterals... València guanyaria en 
qualitat de vida i en valor turístic si entorns 
com aquest foren peatonals i es puguera 
passejar-hi tranquil·lament. Evidentment, la 
peatonalització de Ciutat Vella hauria d’anar 
necessàriament acompanyada d’un pla de 
transport públic (creació de noves línies de 
tramvia) i en tot cas, no seria incompatible 
amb determinats drets per als residents 
(faltaria més!). 

L’ApUnT

Al temps
PAU oSòRio

Imaginem-nos, durant un moment, un 
País (així, en majúscula) la capital del qual 
és una de les més endeutades a nivell eu-
ropeu i on l’arribada (per pressions, clar) 
d’un tren d’alta velocitat l’enllaça amb la 
capital d’un altre país que l’espolia fins 
a límits insospitats en poc més de 90 mi-
nuts per tal de poder tindre els cambrers 
més a mà, mentre la seua eixida a Europa 
és cada volta més llarga, més cara i més 
dificultosa. Els dirigents d’eixa capital de 
País (reduïda institucionalment a la cen-
dra de “capital de provincia de Levante”) 
fan creure, mitjançant una propaganda 
brutal, repetida com un mantra, que 
eixa eixida mesetària és el futur que tant 
necessitàvem. Els mitjans de comunicació 
venen la jugada com un èxit del partit 
governant i es preparen per a que les sa-
bates dels empresaris madrilenys queden 
ben lluentes mentre models de passarel·la 
reben a jugadors de rugby madrilenys 
taronja en mà (la primera és afirmació és 
figurada, la de les nimfes valencianes és 
literal, per desgràcia...). I damunt, una de 
les poques solucions d’unes vies abando-
nades al pas d’eixe gegant de senyorets 
que és l’AVE destrossa les poques opor-
tunitats de fer un Parc Central que seria 
un pulmó verd pel Cap i Casal...Els lladres 
entren més ràpid ara per Almansa...
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PAU oSòRio
Parlar dels Poblats Marítims és 

parlar, per a molta gent i sense 
saber-ho, del Cabanyal. Però la rea-
litat és una altra. Poblats Marítims 
és el districte número 11 de la ciutat 
de València , que consta del barris 
del Grau, el Cabanyal, la Malva-
rosa, Beteró i Natzaret. És difícil 
enumerar els problemes de tot un 
districte en un sol article, i encara 
més entrar al detall en cadascú dels 
seus barris. Però sí podem parlar (a 
banda de la ja consabuda prolonga-
ció que pot hipotecar per sempre el 
barri del Cabanyal amb els desitjos 
expansionistes de l’Ajuntament 
de València) de determinats punts 
que afecten aquesta zona històrica 
de València que, per a molts, està 
aïllada de l’imaginari públic. Quan 
parlem del Grau, per exemple i 
sense anar més lluny, ens ve la 
imatge dels pescadors, de les Dras-
sanes i d’eixa avinguda  del port 
bidireccional que, tot i no seguir 
el grandiloquent traçat anterior, 
era molt més efectiva al connec-
tar de fora cap a dins la mar amb 
el centre. Una de les obsessions 
convertides en projecte com ara la 
prolongació de Blasco Ibáñez per 
aconseguir l’eixida a la mar estava 
realitzada mitjançant aquesta 
avinguda que ara només troba 
l’entrada, però descuida l’eixida. La 
façana en compte del pragmatisme 
és una de les tòniques generals 
d’aquest consistori i aquest punt és 
només un entre tants.

Menció especial i a banda rep 
Natzaret. Aquest castigat barri ma-
rítim té un dels índexs més grans 
de delinqüència i el problema no 
ha sigut abordat per l’Ajuntament, 
més enllà de la propaganda feta 
pels mitjans afins, afirmant que la 
inversió per a la seua regeneració 
ha sigut visible i notòria. Ans al 
contrari, Natzaret recorda a ciutats 
com Sao Paulo on al costat de grans 
esdeveniments socials (la Fòrmula 
1 que ens pilla de prop, amb tot el 
soroll i rebombori mediàtic que 
comporta) es troba la misèria i la 
perillositat. L’Ajuntament mira 
cap a la velocitat del circuit mentre 
els programes de reinserció i les 
ajudes socials estan absents. Però 
més i diferents problemes assalten 
a aquest barri valencià, proble-
mes enfocats especialment a la 

mobilitat: per exemple, la línia 2 
de metro, un trajecte diferent que 
connecta la ciutat a la mar i que 
seria perfecte si comptara amb un 
detall “sense importància”. I és 
que l’estació de Germans Maris-
tes, pressupostada en 35 milions 
d’euros, encara està per realitzar. 
Aquesta vergonya és tan impròpia 
com el pont que es va construir 
per unir Natzaret amb la Fòrmula 
1 (no siga que els castigats veïns es 
perderen la concentració de fum 
i motor... que no puguen caminar 
tranquils pel seu propi barri no és 
problema per l’Ajuntament). Ara 
però, el pont està infrautilitzat, inú-
til, i la vista regala només de tant 
en tant a algun transeünt despistat 
o, com a molt, a un ciclista aventu-
rer. I eixa és l’altra, tot i les pro-
meses del regidor Novo, Natzaret 
encara espera com a regal de reis 
que no arriba les tres estacions de 
Valenbisi, el servei públic de bici 
que deixa òrfena a mitja ciutat i 

posa en perill (per la manca de 
carrils acondicionats) a l’altra mei-
tat. Per cert, de l’etern projecte de 
construcció de biblioteca, jardins, 
escola i zones esportives millor 
ni parlar-ne... l’absència, de nou, 
torna a aparèixer.

Aquesta sensació de “segon 
Cabanyal” no és gens estranya 
si tenim en compte que l’Ajun-
tament, a l’hora de regenerar i 
complir promeses, de forment ni 
un gra. I més encara quan trobem 
altres espais com Beteró, castigats 
també per la delinqüència, o la 
Malva-Rosa. Aquest últim, sense 
anar més lluny, ha patit un retrocés 
de tot el seu esplendor. L’essència 
d’aquest antic barri mariner es veu 
constantment amenaçada per uns 

EL DISTRICTE MARInER DE VALÈnCIA VIU EnTRE LA DESÍDIA, L’ABAnDó I L’ESpECULACIó

Poblats Marítims... per la supervivència

“Menció especial 
mereix Natzaret, amb 
els seus problemes 
de delinqüència i falta 
de transport públic de 
qualitat. El metro, de 
moment, no arriba”

grans events que no són més que 
pa per a hui i fam per a demà. A 
banda, les connexions de transport 
públic han rebut especial crítica per 
banda dels seus veïns per la baixa 
freqüència de pas, un problema que 
afecta a pràcticament tota la ciutat 
(a banda de la brutícia i la sensació 
de deixadesa que regna arreu).

A tot això li hem d’unir els ja 
sabuts atacs intencionats per tal 
degradar el Cabanyal i facilitar 
l’enderroc del barri i complir així 
amb els deliris de grandesa i l’exter-
mini del sabor del Cap i Casal per a 
servei i goig de les “constructores 
amigues”. Tenim com a resum que, 
dins la maltractada València, els 
Poblats Marítims no escapen a la 
desídia i l’abandó per part del PP. 
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ELECCIOnS A LES CORTS VALEnCIAnES

Per la normalitat democràtica

RAüL gARAY
S

CRiStiAN AgUDo
El gran repte que s’ha fi xat 
Esquerra Republicana del País 
Valencià a Simat de la Valldig-
na és trobar l’equilibri entre el 
creixement urbà i la preserva-
ció del món rural. Una empresa 
difícil, que només pot ser afron-
tada per gent valenta. Més 
encara, en un entorn regit fi ns 
ara per l’urbanisme salvatge i 
sense cap mena d’escrúpol.

Promoció del reciclatge
Una de les mesures preses per 
afavorir la preservació del medi 
natural va ser la planifi cació 
sobre el reciclatge, que Es-
querra va dur a terme tan bon 
punt va entrar a formar part 
de l’equip de govern, ja que es 
van detectar defi ciències en el 
servei i en la distribució dels 
contenidor. Es va arribar a un 
acord amb la localitat veïna de 

Benifairó per fi nançar conjun-
tament les despeses de l’eco-
parc comú i pagat únicament 
per Simat, fi ns ara. D’altra 
banda, els contenidors de cada 
matèria han augmentat de 13 a 
31. I per últim, s’han negociat 
les condicions del servei amb 
l’empresa que s’encarrega de 
gestionar el reciclatge i s’han 
concentrat els punts de reco-
llida. Aquesta darrera mesura 
incideix directament en la 
comoditat dels veïns i veïnes 
de Simat, afavorint d’aquesta 
manera el reciclatge.
Sanejament de la Font Gran
Ja el 2007, des de l’oposició, 
Esquerra va presentar una 
proposta d’esmena sobre el 
sanejament de la Font Gran 
per dur-la al Congrés, que va 
ser rebutjada. El 2009, en 
canvi, una esmena defensada 
pels tres diputats d’Esquerra al 

Tota 
millora es 
caracteritza 
pel repecte
al medi 
ambient

RECICLATgE, SAnEjAMEnT I EnERgIES REnOVABLES DES DE L’AjUnTAMEnT DE SIMAT

Treballant per l’equilibri entre el món urbà i el món rural
Congrés va ser aprovada. Es van 
aconseguir fons per dur a terme 
el sanejament dels carrers i la 
zona de l’entorn de la Font Gran 
per evitar fi ltracions. Aquesta 
era la primera fase del projecte. 
La segona fase es podrà afrontar 
també gràcies a una nova esmena 
presentada per Esquerra als 
Pressupostos Generals de l’Estat 
del 2011 i que també ha estat 
acceptada.
Plaques fotovoltaiques
Les energies renovables també 
són un camp en el qual Esquer-
ra vol incidir. En aquest sentit, 
s’acaben de licitar 5 punts de 
plaques fotovoltaiques. Esquerra-
Simat, que està complint amb la 
major part del programa electo-
ral, continua, doncs, intentant 
implantar el seu model, en el qual 
tota millora es caracteritza per la 
seva voluntat de respecte al medi 
ambient.

�����-���� ��������
Quan fa just un any que 
Esquerra va deixar tots 
els càrrecs executius a les 
institucions de les Illes, en 
estricte correspondència 
al codi ètic que no s’acom-
plia, el partit afronta en 
aquests moments les 
eleccions autonòmiques 
de 2011 amb un capital 
polític important: la 
credibilitat d’haver deixat 
un Govern que ha incom-

plert més del 50 per cent 
del pacte que li va donar 
sentit el 2007.

Esquerra ha posat en 
evidència que no s’ha 
avançat en cap punt 
d’aquell acord que tengui 
a veure en la construcció 
del país: s’han retallat 
signifi cativament els 
pressupostos d’educació, 
de política lingüística o 
de sanitat, no s’ha creat 
la policia autonòmica, 

no s’ha aprovat la llei 
del cinema, ni la de les 
consultes populars.

A partir d’aquesta 
constatació, entenem 
que només canalitzant 
el desencís de la gent 
progressista, a través 
del vot a Esquerra, pot 
haver-hi una alternativa 
al PP. Esquerra no donarà 
cap suport sense assolir 
objectius a un PSOE que 
ha semblat governar sol. 

Els candidats 

d’Esquerra, Joan 

Lladó i Cathy 

Sweeney.
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Esquerra té 
la credibilitat 
d’haver sortit 
d’un govern 
que ha 
incomplert 
el 50% 
del pacte

ELECCIONS AL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

Credibilitat i objectius 
L’APUNT

Més del doble 
de llistes locals 

» Quan queden poc més de cinc mesos per les 
properes eleccions autonòmiques i locals ens 
trobam davant un escenari que potser ni els 
més optimistes haurien pogut ni imaginar, tot 
i la divisió de l’esquerra nacional propiciada 
per l’actitud partidista i mancada d’horitzons 
nacionals dels que han liderat el Bloc.
La sortida del Govern d’Esquerra ens ha portat 
a un creixement continuat que s’està traduint 
amb la creació de noves seccions locals, dues 
just aquest mes: Vilafranca i Sóller, i la prepa-
ració de més del doble de llistes locals que el 
darrer cop. Això es tradueix en una dolça situa-
ció on ens podem presentar localment 
davant més del 80% de la població 
Illenca.

Joan Gaià 
Secretari de Política Municipal 
d’Esquerra-Illes

���� �������
Els valencians i les valen-
cianes tenen una nova 
cita electoral al 2011 en 
les eleccions a les Corts 
valencianes. 15 anys de 
govern del PP han deixat 

a la societat valenciana 
una desfeta de corrupció, 
descohesió, deixadesa i 
empobriment que, sumats 
a la falta d’un discurs 
propi per al País Valen-
cià per part del PSOE, 

Agustí Cerdà durant un dels seus discursos.
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El repte és 
reconstruir 
l’espai 
valencianista 
i d’esquerres

ELECCIONS A LES CORTS VALENCIANES

Per la normalitat democràtica
L’APUNT

L’Esquerra valenciana 
» En l’actual conjuntura política, filla de l’an-
terior campanya electoral, no sembla possible 
que Esquerra Repúblicana participe en cap 
coalició a nivell de País Valencià. Després del 
fracàs de Compromís, els seus components, 
Bloc i EU, han optat per tornar a reeditar les 
mateixes fórmules, però per separat. 
Esquerra Republicana treballa per crear una 
plataforma d’esquerres i valencianista: l’es-
querra valenciana, i no acceptem més falses 
unitats contra el PP que solament tenen com 
a finalitat sobrepassar la barrera del 5%. En 
les eleccions municipals, amb una mentalitat 
oberta, hem afavorit candidatures d’unitat 
amb èxit en nombrosos pobles, amb la finalitat 
d’aproximar ERPV a la gent socio-
lògicament afí.

Joan Barres
Secretari d’Imatge
i Comunicació d’Esquerra-
País Valencià
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converteixen en una 
urgència democràtica la 
construcció d’un projecte 
de país per als valencians. 
Un projecte amb sentit 
ple que articule la societat 
i li permeta afrontar i re-
soldre els seus problemes 
sense estar supeditada als 
interessos d’altres.

Esquerra assumeix 
aquest repte: reconstruir 
l’espai valencianista i 
d’esquerres. Cal guanyar 
la batalla ideològica de 
la democràcia i la nor-
malitat. Fer conèixer les 
propostes del partit en sa-
nitat, economia, educació, 
etc. De manera accessible 
i rigorosa, generar siner-
gies i comunicació amb el 
moviment associacionista 
i, en defi nitiva, fer una cri-
da a dones, homes i gent 
jove a assumir, sumant-se 
al projecte d’Esquerra.



PACo gALiANo/PEPA mESA
Amb la càrrega de la policia con-

tra els veïns del Cabanyal i d’altres 
llocs de la ciutat de València, es 
posa de manifest el model urbanís-
tic del PP -i del PSOE, per cert-. Un 
model que, en la seua exacerbació, 
oposa la violència a la participació 
i al diàleg. No és un cas aïllat, és 
la punta de l’iceberg de la política 
urbanística del govern valencià i de 
l’Ajuntament de València.

En una societat moderna i eu-
ropea, els conflictes territorials se 
solucionen amb planificació, una de 
les gran oblidades en la política del 
país. El campe qui puga és, en can-
vi, l’opció de la dreta valenciana que 
es troba “còmoda” amb el model 
especulatiu.

Participació ciutadana
Sostenibilitat és participació ciu-

tadana. Hem de posar l’accent en 
el ciutadà, no en la infraestructura 
en si. Allò que legitima una infra-
estructura és la participació. Els 
plans d’ordenació urbana han de 
comptar amb la complicitat d’una 
majoria social. La gestió d’una 
ciutat compta amb elements plurals 
i això genera conflictes i la manera 
de resoldre’ls de forma clara és amb 
la màxima participació ciutadana. 
Hem de fer polítiques que gestionen 
el conflicte, en comptes de políti-
ques que l’amaguen. El problema 
hi és.

Planifiquem el territori amb eines 
del segle XXI. La mobilitat és un eix 
fonamental en la societat actual. 
Per raons d’estudi, de treball, però 
també culturals, esportives, etc. 
S’han generat necessitats noves i 
per tant, hem de fer una planifica-
ció nova. Un altre element central 
és la visió genèrica de ciutat, una 
estratègia de grans objectius que es 
concrete localment, de manera fle-
xible sense especialització per zona, 
sense segregació d’usos i exclusió 
social. En comptes d’una política 
“de més i de tot” hem de man-
comunar instal·lacions i serveis. 
Dotar d’infraestructura amb la visió 
d’igualtat d’oportunitats.

Respecte del Cabanyal, com de 

tota la ciutat de València, s’ha de 
resoldre el tema de la mobilitat, 
que està relacionada amb el valor 
afegit del benestar, del servei a la 
ciutadania i del turisme d’identitat. 
El mitjà de transport urbà més 
important en les enquestes és l’anar 
a peu (sobretot al centre històric) 
i això s’ha de saber jerarquitzar de 
manera flexible amb transports in-
termodals: tramvia, metro, autobús, 
bicicleta i l’ús racional del cotxe. 
Aquest transport intermodal és 
possible amb un concepte de barri 
sense especialització, en un model 
de ciutat sense segregació d’usos 
-i sense ghettos- que genera valor 
afegit al barri, facilita el comerç 
de proximitat i... l’autoestima. Un 
exemple aplicable a la nostra ciutat 
podria ser el de Sevilla, on aquest 
mateix mes s’ha retallat radical-
ment l’entrada dels vehicles privats 
al centre de la ciutat, alhora que 

s’han peatonalitzat carrers i s’ha fet 
arribar el tramvia, en contrast amb 
la nostra ciutat, on sembla que el 
tramvia no deixarà de ser un mitjà 
perfèric.

En definitiva, el repte democràtic 
és apostar per un model de ciutat 
en xarxa, sense fragmentació, amb 
connectivitat, amb territori de qua-
litat que genere valor afegit, amb 
instal·lacions i serveis mancomu-
nats i amb flexibilitat que possibilite 
l’adaptació als canvis i les noves 
necessitats. I per descomptat, de 
tots, és a dir, participatiu.

Majories absolutes
Front al model democràtic i 

europeu de participació que hem 
descrit, l’Ajuntament de València 
oposa el discutible argument de la 
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ELS COnFLICTES URBAnISTICS S’hAn DE RESOLDRE MITjAnçAnT LA pLAnIFICACIó I EL DIàLEg

Participació i model de ciutat

“La manera de resoldre 
els conflictes en una 
ciutat moderna és amb 
la màxima participació 
ciutadana i el diàleg, 
front al model de PP i 
PSOE”

majoria absoluta del PP. És cert que 
en una democràcia impera la volun-
tat de la majoria, però no s’hauria 
de confondre “governar” amb “ma-
nar”. En l’època de Franco, l’alcalde 
nomenat a dit manava. I la gent, a 
callar; si no venien els grisos i les 
seues porres. En una democràcia, 
és impropi que decisions urbanísti-
ques impopulars, polèmiques o amb 
una forta oposició social es duguen 
a terme per la força de les porres 
dels grisos que ara vesteixen de 
blau. Sobretot quan no ha quedat 
demostrat ni de bon tros que eixos 
projectes responguen a l’interés 
general. Estem pensant en el Caba-
nyal, però també en la famosa am-
pliació de l’IVAM i la seua coberta, 
que obliga a enderrocs importants.



dentisme. Una oferta d’independen-
tisme exprés que conjuntament amb 
els de l’ara no toca han acabat fent 
la pinça a l’independentisme seriós, 
el que és conscient que la llibertat 
passa perquè l’esquerra i el centre-
dreta que volen un estat propi siguin 

Només han passat unes hores. 
El resultat és cru. I sense temps 
d’assimilar-lo ens aboquem a uns 
perquès de difícil resposta. I és que 
el que ha succeït no s’explica per un 
sol factor. Alguns carregaran contra 
l’acord de govern. I malauradament, 
fer Montilla president ens ha passat 
factura. Perquè no comunica o sim-
plement perquè creuen que no té 
sufi cient pedigrí. D’altres se centra-
ran en els confl ictes interns. Perquè 
és obvi que la polifonia de missatges 
ha minat la credibilitat —i també el 
nostre estat d’ànim— per explicar 
les decisions que hem pres. I amb 
tot, també hi haurà qui es fl agel·larà 
amb la fragmentació de l’indepen-
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DES DE L’ESCLAT DE LA CRISI

Canvis de govern 
als estats Europeus

«Com explica la teoria 
del comportament 
electoral, el govern 
de torn sol pagar 
la crisi econòmica»

����� ������ és responsable 

de la Secció d’Estudis Polítics 

de la Fundació Josep Irla

INESTABILITAT POLÍTICA ALS PAÏSOS DE LA UE

Crisi econòmica, governs en crisi

 Continuïtat del primer partit de govern Canvi del primer partit de govern Sense govern formal  

 Estats on no s’han fet eleccions des de la irrupció de la crisi. Hem inclòs l’Estat espanyol en aquest apartat perquè no es va fer una campanya electoral en clau de crisi. 

Taradell, 1982

Llicenciat en Història Contempo-
rània per la UAB. Actualment, està 
acabant un màster d’Anàlisi Polític 
a la UOC. Coordinador de la revista 
EINES per a l’esquerra nacional de 
la Fundació Josep Irla.

El context

Des de la irrupció de la crisi eco-
nòmica el 2008, 21 dels 27 estats 
de la UE han celebrat eleccions 
per renovar la confiança amb els 
seus respectius governs. I els 
resultats parlen per si mateixos. 
Només Àustria, Alemanya, l’Estat 
espanyol, Letònia, Luxemburg, 
Malta, Portugal i Suècia han 
aguantat l’envestida dels mer-
cats. Però Merkel ha canviat de 
socis de govern, els socialistes 
portuguesos han perdut la majo-
ria absoluta, Letònia ha canviat 
el president a mitja legislatura i 
ja veuríem què passaria si ara se 
celebressin eleccions a l’Estat 
espanyol. La crisi passa factura 
als governs sense importar el seu 
color polític. Si no, no s’entendria 
que en 10 dels 21 països l’esquer-
ra hagi estat la força més votada. 
La qüestió de fons és la crisi dels 
governs. Perquè en contextos 
econòmics desfavorables, qui 
resta en millor posició de sortida 
és l’oposició. 

majoritaris en els seus respectius 
espais.

Però hi ha un altre perquè que no 
podem obviar. I és que com explica 
la teoria del comportament electo-
ral, el govern de torn sol pagar la 
crisi econòmica. Això és el que ha 
passat a bona part de la UE. I aquí 
és on entronca la necessitat d’un go-
vern fort amb la promesa d’aixecar 
el país. Generar il·lusió col·lectiva 
per aglutinar les necessitats de 
millora individual, mentre el Govern 
s’enfonsa amb les dades d’atur. Una 
estratègia que ha funcionat. Però 
unes expectatives tan grans i diver-
ses es poden convertir en frustració. 
I si no, que li preguntin a Obama. 
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