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Finançament
»  A hores d’ara, alguns dels acòlits de Camps 
s’estan atrevint a dir que tornaran a proposar 
una nova reforma de l’estatut valencià perquè 
aquest tinga un model de finançament millor que 
el que té Catalunya. A més de dir que els seus 
amos de Madrid no els ho deixaran fer, cal deixar 
clar que ho hagueren pogut fer ja fa temps. Tant 
PSOE com PP votaren NO a un model de finança-
ment favorable als valencians. Estimar-se el País 
és treballar perquè el conjunt dels 
ciutadans visquen millor i no 
llençar soflames populis-
tes que no fan més que 
tapar el que millor sap 
fer la dreta: furtar.
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La deliberada lentitud 
de les obres de la línia 
2 del tramvia

Agustí cerdà
President d’Esquerra-
País Valencià
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Per un 9 d’Octubre en 
llibertat, valencià i 
reivindicatiu!
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CARLES BANYULS
En política cal tindre idees, alternatives, 

iniciatives, capacitat d’innovar, de crear 
i d’actuar. Tanmateix, en bona part de 
l’oposició al PP al País Valencià (tant de la 
parlamentària clàssica del PSOE, com la 
de la constel·lació de sigles que formaren 
el Compromís) s’ha instal·lat un poderós 
vici consistent en acceptar l’agenda del PP i 
posar-se a la contra sense més de qualsevol 
projecte proposat pel partit que governa 
(recordem-ho, perquè el drama és gros, 
amb majoria absolutíssima).Dit d’una altra 
manera: l’esquerreta valenciana pateix la 
síndrome del Doctor No, per seguir un símil 
de James Bond. Dic açò perquè s’equivoca 
qui es pense que es pot fer oposició al PP 
únicament estant a la contra de tot, i en par-
ticular i per posar un exemple recent, de la 
Fórmula 1. Amb la Fórmula 1 tenim l’exem-
ple més clar del nefand vici que mencionava 
adés: si ets d’esquerres “has d’estar en con-
tra perquè sí”, sense més reflexió ni mitges 
tintes. I precisament això és el que vol el PP: 
l’esquerreta està tan desnortada, que fins i 
tot cau en el parany que li paren Camps i els 
seus deixebles i es llança a bramar contra la 
Fórmula 1 sí o sí. I cauen en una gran tram-
pa per diversos motius: 

1. Els votants del PP volen Fórmula 1.
2. La gran majoria dels votants dels 

altres partits també o en són indiferents (és 
a dir, no estan en contra).

3. Amb el discurs del “No”, el PP 
queda com el qui té un projecte per al País 
Valencià (ni que siga de “grandes eventos”), 
mentre que l’esquerreta no vol que, com 
diria Camps, “aquesta comunitat prospere i 
vaja avant”.

4. L’esquerreta amb l’actitud d’anar 
en contra d’una festa (perquè al remat la 
Fórmula 1 és un esdeveniment lúdic) es posa 
en contra al públic en general, que vol festa.

Us imagineu que l’emperador romà de 
torn hagués suprimit el “pa i circ” i hagués 
tancat els teatres, amfiteatres i circs (o siga, 
la diversió de la gent)? Llevar-li a la gent 
la festa, la diversió, és una mala inversió, i 
en política això es paga. No es tracta ni de 
bon tros d’aplaudir al PP sense més, però 
tampoc criticar “per vici” sense més. Igual 
com hi ha diners per a Falles i mascletades, 
poden haver-hi diners per a promocionar 
internacionalment València (heu vist quants 
turistes estrangers hi ha a l’agost?). El que 
sí cal és fiscalitzar adequadament tot açò i 
exigir la transparència deguda. Però fer de 
Dr. No tot el temps regalarà el govern al PP 
fins al dia del Judici Final...

infoGràfica
Nombre d’usuaris d’internet

tots a una veu
El vici del Dr. No
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bloc de blogs
Nova negativa a l’ús 
del català al congrés

Aquesta setmana he rebut la carta de Jose 
Bono negant la petició impulsada des del grup 
d’Esquerra al Congrés i signada per tots els 
grups, excepte PP, PSOE i UPD, per permetre 
l’ús al Congrés de les llengües oficials que no 
són el castellà. Lamentem que Bono invoqui 
arguments de tipus legal o de procediment per 
tancar la porta a la petició de tots els grups 
minoritaris del Congrés impulsada per Esquerra 
per recuperar la possibilitat de fer ús de les 
llengües oficials distintes al castellà. Existeix 
un precedent en l’anterior legislatura del criteri 
utilitzat pel president Martín i no es tracta d’una 
qüestió que afecti el reglament del Congrés, sinó 
que es tracta d’un potestat del president de la 
Cambra en l’àmbit de les seves atribucions. Amb 
aquest fet, Bono demostra nul•la sensibilitat per 
la pluralitat lingüística i per la petició de tots 
els portaveus. D’acord amb el que Bono m’ha 
fet saber, en una carta personal, mantindrem 
una conversa sobre aquesta qüestió, però és 
evident que es tanca aquesta via i només resta la 
via de donar impuls a la reforma del reglament 
i recuperar els treballs del final de l’anterior 
legislatura.

Sembla mentida que l’any 2009 i en 
qüestions de drets, una de les màximes 
institucions de l’Estat, que representa un òrgan 
que ens representa a tots, doni un cop de porta 

ha la presència, ni que sigui limitada, del català 
o d’altres llengües oficials. Han passat 30 anys 
de democràcia espanyola i no han servit per 
aconseguir ni tan sols, per aconseguir que el 
català es pugui fer servir al Congrés. Aquesta és 
una demostració més que l’esquerra espanyola 
no està disposada a reconèixer la pluralitat 
política, lingüística i cultural, i que Espanya en 
els últims anys no ha evolucionat, sinó que s’ha 
tancat. La decisió de Bono, que de ben segur 
comparteixen PSOE i PP, és un nova victòria 
ideològica del nacionalisme espanyol més 
uniformista i confirma, a l’espera de la sentència 
del TC sobre l’Estatut, la crisi del model 
autonòmic i la inviabilitat...

Acaba de llegir l’article al blog de Joan 
Ridao entrant al link de davall...

PER L’ENSENYAMENT 
PÚBLIC VALENCIÀ



combustible per a falles

l’enquesta
creus que els valencians tenim el finançament que ens mereixem?

Ni de bon tros. Els valencians som dels qui més 
diners paguem a Madrid i en canvi, el govern 
espanyol apenes inverteix en les infraestructu-
res que necessitem. El País Valencià és el gran 
oblidat/castigat per Espanya: ni tenim encara 
alta velocitat a Europa, ni autovia gratuïta cap a 
Barcelona, ni tan sols el tren Gandia-Dénia! En 
canvi, a Madrid no paren d’unflar-la a grans in-
fraestructures: l’aeroport de Barajas, les autovi-
es de circumval·lació, la nova estació subterrània 
de Puerta del Sol... Madrid ens roba.

El meu treball està lligat a la protecció social. 
Veig cada dia com molts valencians estan pen-
dents de l’aplicació de la llei de la Dependència. 
Compleixen els requisits i necessiten aquesta 
atenció. Hi tenen dret; però són tractats com a 
ciutadans de segona. En la resta de l’estat, aques-
ta llei s’esta aplicant com toca, en canvi al País 
Valencià paguem molt més impostos i no poden 
afrontar l’assistència social.

Alba Reina
Música

Enric C. Porqueres
Aturat

Mariajo Nicolau 
Treballadora Social
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Crec que els valencians tenim un finançament 
que fa riure. Hem de saber, al mateix temps, que 
aquesta situació és responsabilitat d’un PP que no 
compleix . Els valencians patirem la mala gestió 
d’un Consell que no ha forçat a l’estat, i d’un estat 
(l’espanyol) que mai ha considerat als valencians 
més enllà de ser uns ciutadans simpàtics i poc 
reivindicatius. Molt haurà de canviar la situació si 
no volem pagar-ho a molts nivells, i és que, amb 
aquest finançament ens hi juguem molt: sanitat, 
educació, transport...

 

«Hasta que no dimita Zapatero por 
las anchoas no dimite nadie

 en mi partido»
Rita Barberà, alcaldessa de València

7 dE jULioL dE 2009

pRiNCipi dE dREt

“Honestum lucrum illud est per quod nemo laeditur
És a dir, el lucre és honest quan no danya ningú. Hi ha que no se n’asabenten d’açò, 

sobretot quan el lucre l’aconsegueixen a costa dels diners públics...

«¡Dios, qué bien lo hacen, cuánta 
rentabilidad obtienen de sus votos, 
cuánta capacidad de influencia!»
Fernando Ónega, periodista

«Por segunda vez en pocos años, quiero felicitar a Esquerra Republicana. ¡Dios, 
qué bien lo hacen, cuánta rentabilidad obtienen de sus votos, cuánta capacidad 
de influencia demuestran! Con sólo tres escaños en el Congreso de los Dipu-
tados y presencia decisiva, pero secundaria, en el Govern y en el Parlament, 
han podido decir al final de la pelea financiera: ‘Hemos plantado cara al Estado 
y hemos ganado’. [...] han hecho temblar el nuevo sistema de financiación,  
han tenido en vilo al país, han irritado a los presidentes de otras comunidades».

14 dE jULioL dE 2009
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ErpV DENuNciA LA DELiBErADA LENTiTuD AMB QuÈ S’ESTAN FENT LES OBrES DE LA LÍNiA 2 DEL TrAMViA

La T2: el tramvia electoral del PP

REdACCió
 Carrer situat al cor del barri de Vellu-

ters, el qual arranca del carrer de Roger 
de Flor (antic carrer del Pilar) i desembo-
ca en el de Maldonado (antic de la Séquia 
Podrida), molt a prop del carrer de l’Hos-
pital.  Agafa el nom de l’arbre que fa prés-
secs (anomenats “duraznos” en espanyol 
i que al Principat ha esdevingut sinònim 
del que al País Valencià es coneix com a 
“bresquilles”). El presseguer és un arbre 
de la família de les rosàcies, caducifoli, i 
que pot assolir fins a 6 metres d’alçada. 
La paraula “préssec” ens ha vingut del 
llatí, de “prunu persicu”, es a dir, “pruna 
de Pèrsia”, esdevenint “presicu” degut a 
una metàtesi. Per tant, aquest carrer, ens 

informa el cronista Vicent Boix, prendria 
el seu nom d’algun presseguer que s’hi 
trobaria plantat antigament, essent do-
cumentada la denominació almenys des 
del segle XVII. La rellevància d’aquesta 
denominació consisteix en demostrar que 
la paraula préssec estava ben viva en el 
català de València, havent-se perdut i so-
brevivint només en la parla del Principat, 
si bé, com hem mencionat, com a sinònim 
de “bresquilla”. D’altra banda, la fesomia 
del carrer conserva el traçat d’abans de 
les reformes del segle XIX, descrivint una 
lleugera corba. Com a curiositat, ens in-
forma Boix que en el seu temps s’escrivia 
“Perseguer”, si bé afortunadament s’ha 
recuperat la correcta denominació.

Aquest nom 
demostra que 
la paraula 
préssec estava 
viva en el 
català de VLC

L’OpiNió

Transport públic,
secundari pel PP
RAüL gARAY

A data d’escriure aquestes línies ni tan 
sols s’ha col·locat la catenària en el tram 
final de la línia T2. Aquesta doble vara de 
medir (els “grans events” són la prioritat 
i s’hi bolquen tots els recursos materials 
i humans possibles, mentre els serveis 
públics ja “s’hi van fent”, sense pressa) de-
mostra quina és la prioritat del PP  quan 
gasta els diners públics. Es resumeix en 
allò que va mencionar Rita Barberà: “para 
el Papa, lo que haga falta”. Mentrimen-
tres, un aspecte bàsic del funcionament 
d’una ciutat moderna i del benestar de 
la ciutadania, com és el transport públic, 
apenes ocupa un lloc secundari en l’agen-
da del govern valencià. Tots recordem 
encara les promeses del conseller d’Infra-
estructures arran de l’accident del metro 
d’eliminar la falsament batejada com 
“curva de la muerte” afirmant que per al 
2009 (sic!) s’inauguraria la prolongació 
de la línia 1 fins al nou hospital de La Fe 
a Malilla. Doncs bé, aquestes obres ni tan 
sols tindran redactat l’estudi informatiu. 
I el mateix està passant amb la línia 2, 
no només amb eixa lentitud deliberada 
en acabar el tram final, sinó també en la 
qüestió d’executar la part més feixuga: 
la de la tunneladora. Ni dates ni previsi-
ons, tot empastrat, però això sí, l’Àgora 
acabada per a veure partits de tennis, que 
segurament són més útils.

Cantonada del carrer del 

Presseguer, al barri de 

Velluters,

RAüL gARAY
La futura línia 2 del tramvia, que 

recorrerà de nord a sud la ciutat (des dels 
Orriols a Natzaret) duu un ritme de tre-
balls sospitosament lent, tenint en compte 
la relativa facilitat tècnica que implica la 
construcció d’una estructura tramviària 
en superfície. Deixant de banda el tram 
central del futur recorregut d’aquesta 
línia (entre les estacions del carrer d’Ala-
cant i el Pont de Fusta, tram que serà 
necessari construir amb tunneladora a 
més de 30 metres de profunditat, i per al 
qual no hi ha data fixada de començament 
dels treballs), la part sud, la que va des del 
carrer d’Alacant fins a Natzaret sembla 
retardar-se de forma deliberada, com si el 
PP estiguera esperant que s’acoste la data 
màgica de les eleccions de 2011 per a po-
der acabar-lo i -oportunament- inaugurar-
lo. De fet, en el tram final de la línia, entre 
l’avinguda del General Urrutia i Natzaret, 

ja en superfície, la tasca d’aplanar el sòl, 
pavimentar-lo, col·locar les vies i plantar 
palmeres als costats de la plataforma ha 
requerit d’un temps desmesurat, amb 
mesos i mesos de treball deliberadament 
“de baixa intensitat”. Açò contrasta 
enormement amb els seus veïns Pont de 
l’Assut de l’Or i Àgora, els treballs dels 
quals han merescut per a la Generalitat 
ritmes de construcció frenètics i accele-
rats, amb treball ininterromput dia i nit 
i desenes d’operaris. El nou pont s’inau-
gurà recentment en un temps rècord (tot 
i que el peculiar disseny amb un altíssim 
canvi de rasant ja s’ha cobrat una víctima 
mortal) i l’Àgora està quasi acabada tam-
bé després d’un temps digne de figurar al 
llibre Guinness.  

cArrErS i cArrErONS 

El carrer del Presseguer

 El tram entre General Urrutia i 
Natzaret avança a pas de tortuga
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joSEp ENRiC gARCiA ALEMANY
L’Ajuntament de València ha destinat 4 

milions d’euros del Fons Estatal d’Inver-
sió Local promogut pel govern espanyol 
per a la construcció de noves infraestruc-
tures ciclistes. Alfonso Novo, regidor de 
Trànsit d’aquesta localitat, va informar 
a començaments del passat mes de juliol 
que durant els pròxims mesos s’habilita-
ran 25 quilòmetres de carrils-bici (d’ús 
exclusiu per a ciclistes i emplaçats a 
voreres de suficient amplada o adossats 
a les calçades) i 40 de ciclo-carrers, on es 
produeix la convivència de vehicles mo-
toritzats a baixa velocitat amb la resta de 
modes i on es dóna la prioritat a ciclistes 
i vianants. Sumats a la xarxa actual la 
ciutat de València comptarà l’any 2010 
amb 126 quilòmetres d’itineraris ciclables. 
Extenent l’àmbit d’anàlisi i segons dades 
de l’Entitat de Transportà Metropolità, 
l’Àrea Metropolitana de València comp-
tarà el 2010 (any de finalització del Pla 
d’Infraestructures Estratègiques de la 
Comunitat Valenciana encetat el 2004) 
amb una xarxa de 220 quilòmetres, que 
sumats als de la ciutat de València repre-
sentaran un total de 346 quilòmetres. 

Per a una població d’1,5 milions 
d’habitants aquestes xifres poden ser a 
priori més que raonables, però si fem 
una pas més enllà i comparem aquestes 
dades amb les de l’evolució dels hàbits de 
mobilitat metropolitans s’observa que la 
realitat no és per “llençar coets”.

Es disposa de dades obtingudes mitjan-
çant enquestes de mobilitat dels anys 1991 
(Generalitat) i 2006 (Ministerio de Fo-
mento) que mostren un increment de 0,4 
desplaçaments per dia i habitant a l’Àrea 
Metropolitana de València durant aquests 
15 anys, passant dels 2,4 als 2,8 actuals. 
D’aquests els que es duen a terme a peu o 
en bicicleta s’han incrementat en un 5% 
entre el 1991 i el 2006, període durant el 
qual s’ha anat construint la xarxa de rutes 
ciclables existents, però d’altra banda 
la mobilitat en vehicle privat a motor ha 
augmentat en sis punts i l’ús del transport 
públic s’ha reduït dràsticament, passant 
del 15% a un alarmant  6%.

Models insostenibles
La lectura que se’n dedueix d’aquests 

valors mostra que el model de mobilitat 
dut a terme per les diferents adminis-
tracions implicades les dues darreres 
dècades no ha estat basat precisament en 
paràmetres de sostenibilitat. L’evolució 
que veuríem en cas contrari seria la d’un 
notable increment dels desplaçaments 
a peu o en bici i en transport públic, 
que vindria donat per la suma dels nous 

viatges produïts i la captació de part dels 
desplaçaments en vehicle privat, que en 
conseqüència veurien rebaixada la seua 
representativitat.

L’actual model de mobilitat no es basa 
en paràmetres sostenibles. Són dues les 
causes principals, d’una banda l’incessant 
increment de la mobilitat que genera l’ac-
tual model econòmic i d’organització del 
territori, que entre d’altres incrementa les 
desigualtats i obliga a la construcció de 
més i més capaces infraestructures. D’al-
tra banda el cotxe i l’ús que fem d’ell tant 
en la mobilitat obligada com en la no obli-
gada, que després de cinquanta anys de 
forta implantació ha imposat el seu model 
de mobilitat i ha modificat la nostra forma 
de relacionar-nos amb l’entorn.

Tenim per tant dos grans reptes a 
solucionar; un més ambiciós que deuria 
perseguir l’objectiu de reduir la mobilitat 
global i altre més fàcilment abastable que 
consisteix en reduir l’ús i la presència 
dels cotxes a les nostres ciutats. El primer 
requereix d’un anàlisi més acurat. Pel que 
fa als cotxes, la seua reducció ha d’estar 
basada en dos tipus d’actuacions diferen-
ciades. En primer terme s’han d’oferir 
modes de transport alternatius: la xarxa 
de transport públic ha de ser eficient i el 
més extensa possible, comptant amb tari-
fes raonables i sistemes tarifaris integrats. 
De la mateixa manera les xarxes de vies 
aptes per a ciclistes han de ser igualment 
extenses i eficients. L’Àrea Metropolitana 
de València té unes condicions orogràfi-
ques i climàtiques immillorables per a l’ús 
de la bicicleta i malgrat els 346 quilò-
metres que la seua xarxa tindrà al 2010, 
encara es troba molt lluny de possibilitar 
la connexió segura entre tots els seus 
barris i municipis. 

LA MOBiLiTAT A L’ÀrEA METrOpOLiTANA DE VALÈNciA: SiTuAció AcTuAL i rEpTES DE FuTur

El carril bici a VLC: assignatura suspesa 

Les excel·lents 
condicions 
orogràfiques 
de València 
contrasten 
amb la pobra 
infraestructura 
ciclista amb 
què compta la 
ciutat

L’ApuNT

València en bici,
sí o sí
» València es proposa ara el disseny 
i l’establiment d’un servei de lloguer 
de bicicletes que dote a la ciutat d’un 
transport còmode, ecològic i alterna-
tiu al cotxe. Aquest servei, contarà, 
en un primer moment, amb vora 700 
bicicletes repartides en 50 punts de 
recollida, a prop de parades de metro 
i bus, que, segons la regidoria de re-
ordenació urbana, podria començar a 
funcionar a partir de l’any que ve.
El servei de lloguer de biciletes, que 
destaca per ser gratuït en els primers 
mintus per a passar a cobrar vora 50 
cèntims l’hora (un preu raonable i a 
l’abast de tothom),  que servirà també 
per poder fer turisme d’una manera 
diferent.
Òbviament, ningú que s’estime la seua 
ciutat pot deixar d’alegrar-se davant 
una notícia així. El que ha de quedar 
clar, no obstant això, és que aquest 
servei, una volta més, arriba tard i 
s’eternitza en el temps, com tantes 
altres promeses del PP. Des de l’any 
2006 el Consistori promet aquest 
servei sense que es materialitze en 
manera alguna, mentre altres ciutats 
del nostre país, com BCN, ja gaudeixen 
d’aquest servei per a comoditat dels 
seus ciutadans.

Enquesta d’elaboració pròpia. Fonts: Enquestes de mobilitat a l’AMV de la Gen. Val. de 1991 i  a MOVILA del M. de Foment de 2006-07

pau Osòrio
Secretari d’Organització
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FA 1 ANy DE LA cELEBrAció DEL 9 D’OcTuBrE A VALÈNciA AMB uNA SENyErA ESTELADA GEGANT

Per la normalitat democràtica a València

REdACCió
El  9 d’Octubre de 2008, un grup de 

30 militants d’ERPV ens aplegàvem a 
un edifici cèntric de València per tal de 
celebrar, amb total normalitat, la festa 
dels valencians. L’exercici de celebració 
consistia en exhibir una bandera estelada 
de més de 150m2 durant la processó cívi-
ca. Un exercici  de democràcia, pacífic i  
legítim. Els qui estàvem a eixe edifici, vam 
entendre l’acció com la celebració d’una 
festa valenciana, celebrada a València, 
commemorada per un grup de valencians, 
que, parlant en valencià, ensenyaven una 
bandera valenciana.

Sabíem de les dificultats que ens posa-

rien el grup de gossos i gossets regionals 
guardians de l’estat, concentrats per a 
l’ocasió amb banderes estrangeres (la 
sacrosanta bandera espanyola). Sabíem 
que les “autoritats” civils ens fregirien 
a amenaces, que ens intentarien portar 
davant els seus tribunals, que els agents  
de la Policia Nacional ens esperarien a la 
porta decidits a guanyar-se el sou a colp 
de porra (com així va ser). Sabíem que 
els mitjans oficials acabarien posant-nos 
a l’alçada d’eixos violents que van tallar 
la processó i que vendrien la legítima i 
valenciana celebració com una “provoca-
ció entre radicals”. Fins ací, tot previsible: 
com diuen els nostres veïns, “quien tuvo, 

Curiós concepte 
de democràcia és 
no poder celebrar 
de forma lliure i 
pacífica la Diada 
del 9 d’Octubre

R.C.
El conseller de Cultura i Mitjans de Co-

municació de la Generalitat de Catalunya, 
Joan Manuel Tresserras, ha afirmat que 
Esquerra condicionarà el suport als pres-
supostos generals de l’Estat per al 2010 a 
l’aprovació per part del govern espanyol 

del decret llei que permetrà l’emissió de 
TV3 al País Valencià.

El conseller considera que l’aprovació 
del decret, pendent des del 2007 quan 
Joan Clos estava al capdavant del ministe-
ri d’Indústria, no ha acavat de concretar-
se per les pressions exercides per les tele-

Imatge de l’estelada 

gegant que ERPV va 

despenjar el 9 d’Octu-

bre de 2008 a la plaça 

de l’Ajuntament de 

València. 
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retuvo” i no era d’estranyar que la coral 
monofònica derivada d’un règim autori-
tari actuara d’eixa manera. El que a molts 
va sorpendre, va ser la reacció de certs 
“compatriotes”, que, sempre darrere 
de la bandera de l’estricta obediència 
valenciana, van condemnar amb ben poca 
valentia l’acció realitzada pels republi-
cans. Aquesta mateixa gent, no contenta 
amb això, va titllar la celebració lliure i 
pacífica, com “provocació”. Provocar sig-
nifica incitar a la violència, escandalitzar, 
desafiar i irritar a la parròquia. Des de 
quan un valencià considera que ensenyar 
una bandera valenciana a València és una 
provocació? Aquesta afirmació només pot 
eixir de la boca, o d’un covard d’un espa-
nyolista. O d’algú que, per tal de guanyar 
vots, és capaç d’alinear-se amb l’enemic 
per tal d’assenyalar al compatriota. 
D’això, al meu barri, es diu traïdor, tot i 
que després, tant el traïdor com el valent 
acaben perseguits pel guanyador. A la fi, 
a l’Alemanya nazi, van acabar passant  
per les càmeres de gas tant els jueus com 
els policies de la Judenrat, jueus al servei 
de les SS alemanyes que assenyalaven, 
condemnaven i titllaven de provocadors 
als propis jueus pel simple fet d’existir. No 
cal dir, seguint l’al·legoria, qui seria qui en 
aquesta història...

ESQuErrA VOL  AcONSEGuir D’uNA VEGADA pEr TOTES QuE LA rEciprOciTAT TV3-cANAL 9 SiGA uNA rEALiTAT 

TV3 al País Valencià, condició d’Esquerra
Joan M. Tresserras 

Conseller de Cultura i 

Mitjans de Comunicació 

de la Generalitat de 

Catalunya. 

visions privades espanyoles, les mateixes 
que han dut al govern espanyol a eliminar 
la publicitat de TVE per a, així, minimit-
zar el pastís publicitari audiovisual.

Tresserras ha assegurat que el princi-
pal escull que impedeix la reciprocitat de 
TV3 al País Valencià i Canal 9 a Catalunya 
és el bloqueig d’un decret llei que ha de 
donar al govern valencià un nou múlti-
plex de televisió digitalz terrestre (TDT) a 
través del qual es podrà oferir la progra-
mació de l’emissora catalana.

Per Tresserras, aquest és “un objectiu 
cultural de primer ordre” per aconseguir 
“vertebrar” un espai audiovisual en català 
a tot el territori.

Aquest punt, juntament amb el desple-
gament del finançament i de l’Estatut, el 
traspàs de l’aeroport del Prat i Rodalies 
són la base a partir de la qual Esquerra 
ha començat ja a negociar amb el Govern 
espanyol un possible sí als pressupostos 
generals de l’estat de 2010.

Esquerra serà 
inflexible en 
l’exigència 
de TV3 al País 
Valencià
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Un pas endavant, tot i la desídia de Camps 
L’ApuNT

Quo vadis, rita?
»  El barret del mag ja no dóna més conills: 
el ciment, s’acaba; la Copa Amèrica se’n va 
als Emirats Àrabs Units, Ratzinger no pot 
vindre cada any de festa . . . Sembla que 
sols li queda a la nostra estimada alcal-
dessa la seua aliança amb el Fürher de la 
Fórmula 1, i ja veurem per quant de temps.
Es pot enganyar alguns per molt de temps, 
a alguns durant algun temps, però no es pot 
enganyar a tothom sempre. 
Seria deplorable que la “dona de roig” con-
tinués matxacant impunement la ciutat no-
més per la ineficàcia de l’oposició i la manca 
d’alternatives. La gent d’Esquerra no ens 
resignem a l’statu quo 
(Rita, reina; oposició 
inexistent) i seguirem 
plantant cara...

pilar Navarro
Secretària de Formació
d’Esquerra-l’Horta

CRiStiAN AgUdo
Com succeeix a tots els terri-
toris de parla catalana, el País 
Valencià també pateix un gran 
dèficit fiscal. En aquest cas, la 
xifra és de 5.575 milions d’euros 
l’any, que suposen 1.141 euros 
per cada habitant. El nou model 
de finançament reportarà uns 
1.200 milions addicionals el 
primer any, que poden ajudar 
a pal·liar una part d’aquest 
dèficit. Es demostra, un cop 

més, que el País Valencià surt 
guanyant quan col·labora amb 
el Principat per defensar inte-
ressos comuns més que no pas 
quan se sotmet a Espanya.

La tenacitat d’Esquerra ha re-
sultat clau en la negociació d’un 
nou model que, segons Agustí 
Cerdà, «beneficia el finança-
ment dels valencians, ja que fixa 
paràmetres de llengua, població 
i costos diferencials que repor-
taran més recursos a les arques 

El nou model 
beneficia
els valencians

de la Generalitat Valenciana».
El president d’Esquerra-País 

Valencià es mostra irònic per 
demanar una bona gestió dels 
nous recursos: «instem al Go-
vern de Francisco Camps a no 
malbaratar de nou els recursos 
dels valencians en la creació del 
seu fons d’armari».

Malgrat que diverses comu-
nitats governades pel PP havien 
expressat la seva oposició al 
nou sistema, finalment van op-
tar per abstenir-se en la votació 
del Consell de Política Fiscal i 
Financera i acceptar les quan-
titats corresponents. Camps 
haurà de reconèixer que, gràci-
es a Esquerra, el País Valencià 
tindrà un millor finançament.

Imatge de la campanya d’Esquerra-País Valencià.

FOrMAció

IV Escola d’Estiu d’Esquerra-PV
pAU oSòRio

La IV Escola d’Estiu que Esquer-
ra del País Valencià realitza des de 
fa quatre anys va tenir lloc el cap 
de setmana de l’11 i 12 de juliol a 
l’Escola Politècnica Superior del 
Grau de Gandia i va reunir a vora 
un centenar de militants i simpatit-
zants de l’organització. 

L’escola, que va tractar diversos 
temes, va comptar amb la presència 
d’Anna Simó, portaveu del grup 
parlamentari d’Esquerra al Parla-
ment de Catalunya i el director de la 
Fundació Irla, Josep Vall. 

Entre els tallers destacables, es 
van trobar el de polítiques de dones, 
realitzat per Georgina Oliva, secre-
tària de Formació, que va tractar 
sobre les polítiques desenvolupa-
des tant a nivell de la Generalitat 
Valenciana com a nivell municipal 
i com elaborar uns pressupostos de 
gènere (el pressupost que afecta a 
política de dona a nivell municipal, 
coordinant diferents departaments 

que influeixen en aquesta matèria).
Així mateix, l’escola va comptar 

amb la presència de Toni Balsera, 
cap tècnic d’organització d’Esquer-
ra, que explicà el funcionament 
organitzatiu i financer del partit. 

Per la seua banda, Josep Vall, 
director de la Fundació Irla, va 
parlar sobre els postulats ideolò-
gics d’Esquerra, entroncant aquest 
tema amb els orígens i la història de 
l’organització als anys 30.

La cloenda va anar a càrrec de 
Josepa Costa, secretària de Forma-
ció d’Esquerra al País Valencià, qui 
va agrair la presència de tots els 
militants i simpatitzants a la 
IV edició.




