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Gràcies Carod
»  Fa poques setmanes el president d’Esquerra, 
Joan Puigcercós, va ser proclamat candidat a la 
Generalitat de Catalunya. Parafrasejant Woody 
Allen, direm que un partit polític és com un tauró, 
o es mou cap endavant, o es mor. I això fa Esquer-
ra, apostant per les noves idees. Aquesta reno-
vació, però, no hauria estat possible sense el pas 
endavant fet per Josep Lluís Carod-Rovira quan va 
donar el relleu a Puigcercós. Carod ha demostrat 
ser conscient del canvi de cicle i d’idees que vivim, 
on l’eix esquerra-dreta comença a ser superat pel 
Països Catalans-Espanya. Un canvi de cicle, que 
tot i el canvi de lideratge, no deixarà 
de comptar amb un dels seus 
actius més importants, ja siga al 
Parlament o on siga necessari.

CIUTAT » 4

Arranca amb força la 
secció local d’ERPV 
d’Alboraia

Josep Heras
Portaveu d’Esquerra-
València

València
esquerravlc.cat
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Ryanair fa una oferta 
que pot crear 1.500 
llocs de treball
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Esquerra lidera les iniciatives contra la corrupció al Parlament i a Madrid



CARLES BANYULS
Penseu-ho bé: en la vida, tot és política. 

O si ho preferiu d’una altra manera, qual-
sevol element o circumstància de la vida es 
decideix per la política, regulat bé per una 
llei, un decret, una ordenança o una decisió 
aprovada pels veïns de l’escala. Però absolu-
tament tot és política: des del preu del bitllet 
del metro fins a quant costa una viena de 
pa, un quilo de carxofes o un pot de melme-
lada. La política (les distintes instàncies en 
què es practica aquesta: ajuntaments, Corts 
Valencianes, Congrés espanyol, Parlament 
Europeu, etc) decideix si tinc dret a fer o no 
tal cosa, si el salari mínim ha de ser de qua-
tre pessetes o de cinc o de si els diners de 
tots s’inverteixen en fer escoles de qualitat 
o en pagar els wàters per als qui creuen en 
el Papa. Darrerament (des de fa més temps 
que no ens pensem), la dreta tracta de des-
prestigiar la política, de fer veure que “tots 
els polítics són iguals” (és a dir, corruptes) i 
d’aconseguir que cada vegada majors capes 
de la població es desinteressen per la políti-
ca, sobretot gent d’esquerres. A ells ja els va 
bé això. Cal dir, però, que la culpa de tot açò 
no la té només la dreta. A les acaballes dels 
anys 80 i principis dels 90, caiguda l’URSS 
i el comunisme, molts militants d’esquerres 
deixaren de fer política per passar a l’agi-
tació cívicosocial o estrictament cultural. 
Un error. De la mateixa manera, un sector 
genys menyspreable del “nacionalisme” 
valencià ha cregut que ja ens anava bé 
amb tocar la dolçaina, fer presentacions de 
llibres o lectures de poesia. Un altre error: 
mentrimentres, la dreta, a fer política, a 
tocar poder i a ocupar les màximes insti-
tucions possibles. Mentre milers d’antics 
esquerrans se’n van a casa, el PP és un partit 
amb vora un milió d’afiliats a tot l’estat. 
A banda del preocupant arrelament de la 
consigna de la dreta perquè la gent no s’in-
teresse per la política -perquè és una cosa 
de lladres i corruptes- hi ha un altre factor 
que ens hauria de fer reflexionar. A la dreta 
li dóna igual la política perquè ja té el poder 
en les altres parcel·les socials: té el poder 
econòmic, el poder mediàtic, té a Déu (si 
em permeteu la broma), té als militars, etc. 
Mireu si no a Zaplana, bellament col·locat a 
Telefónica després del seu periple polític o 
a tants altres elements de la dreta passats a 
l’empresa privada. A l’esquerra, a les classes 
populars, però, no ens queda una altra arma 
que la política si volem canviar les coses. 
No consentim que la dreta faça veure que 
la política és innoble, bruta o que no ha 
d’interessar. “Ells” ho tenen tot i manen 
des de qualsevol parcel·la. Nosaltres només 
tenim la nostra participació en el joc polític, 
la militància i la feinahhh per transformar 
la societat al nostre favor. En això estem els 
homes i dones d’Esquerra Republicana.

la Imatgetots a una veu
Tot és política
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bloc de blogs
A les aules, cap creu

En el debat parlamentari celebrat el dijous 
passat en el plenari del Congrés dels Diputats 
en què PSOE, PNB, BNG i Esquerra sumaren 
prou vots per poder rebutjar les esmenes a 
la totalitat al projecte de llei d’interrupció 
de l’embaràs presentades pel PP i CiU, els 
republicans ja vam deixar dit que sobre 
l’esquerra espanyola recau una bona part de la 
responsabilitat del fet que, avui dia, encara la 
democràcia estigui condicionada per l’Església 
catòlica. El PSOE és part del problema per la 
manca de voluntat política d’avançar cap a la 
plena aconfessionalitat de l’Estat, pas previ i 
indispensable per assolir escenaris de laïcitat.

Els fets són inqüestionables: l’Església 
catòlica espanyola, tot i que en l’actualitat 
rep més aportacions econòmiques de l’Estat 
(recordeu la casella de la Declaració de la Renda 
i l’increment de l’aportació fins el 0,7% , tot 
deixant enrere el 0,5%), a través de l’acció de la 
Conferència Episcopal ha sabut mantenir una 
parcel•la important de l’educació a través de la 
concertació i evitar, a més, que l’ensenyament 
de la religió fos foragitat de l’escola pública. 
Però encara més: sota el guiatge de l’actual 
jerarquia eclesiàstica, dominada per la dreta 
més extrema, ha aconseguit aturar totes les 
reformes que haurien d’haver-se dut a terme 
de fa anys. Ni s’han encarat reformes d’abast, 
com ara la denúncia del Concordat amb l’Estat 
del Vaticà, ni altres de caràcter menor com 

supressió de la presència de la simbologia 
catòlica en l’administració i institucions. 
D’exemples, n’hi ha un munt: els ministres 
continuen prenent possessió davant del Cap de 
l’Estat i sota presència d’una creu, es repeteixen 
les cerimònies religioses d’Estat de ritus catòlic, 
no han desaparegut els capellans de les casernes 
i un llarg etcètera de situacions que res no 
tenen a veure amb l’aconfessionalitat a què està 
constitucionalment obligat l’Estat.

La retroalimentació entre Església i 
Partit Popular ha dificultat enormement els 
reconeixement dels matrimonis homosexuals 
o, en l’actualitat, provoca greus resistències al 
reconeixement dels drets sexuals i reproductius 
de la dona i la despenalització de la interrupció 
de l’embaràs. No obstant, el PSOE continua 
incomplint els compromisos contrets i una i 
altra vegada se’ns respon amb allargues davant 
dels debats que una i altra vegada plantegem.
Acaba de llegir l’article al blog de Joan Tardà 
seguint el link d’ací baix...



combustible per a falles

l’enquesta
Què opines de la creació d’una policia de la Generalitat?

Pense que la creació d’una policia valenciana és 
una bona idea. Això farà que la nostra depen-
dència respecte a Espanya disminuïsca, ja que 
deixarà en mans d’un cos policial d’obediència 
valenciana la seguretat dels valencians. D’aques-
ta manera, estic convençut que s’aturaran també 
els casos de vulneració dels drets lingüístics que 
han patit molts valencians. Tenim dret que la 
policia que paguem amb els nostres impostos i 
ens ha de protegir parle i ens escolte en català.

Crec realment que és necessari tenir una Policia 
pròpia. Ara bé, aquesta policia no pot ser una 
continuació del que ja tenim. Ha de parlar en la 
nostra llengua i ha de ser, per suposat, democràti-
ca. Els valencians portem patint ja des de fa molt 
de temps una policia (siguen grisos, marrons, 
verds o blaus) que no exerceix com a demòcra-
ta, que es tapa els ulls davant de les agressions 
feixistes i que arriba a ridiculitzar als que parlem 
en valencià. Amb el possible establiment de la Po-
licia Valenciana, tot això hauria de desaparéixer.

Jordi Vayà
Secretari d’Organització Esquerra-PV

Joan Vea
 Estudiant

Anna Peña
Periodista
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Des de fa anys, Esquerra ho vé dient i demanant: 
una policia pròpia en llengua pròpia. Volem un 
cos amb totes les competències, també les de 
trànsit. I per suposat, que s’adrece en valèncià a 
la ciutadania. Un dels símbols de normalitat més 
clars és tenir una policia pròpia. Mentre tinguem 
una Policia Nacional que no entén la nostra 
llengua, no podem ser un país normal. I en tot 
cas, repetisc que cal que siga una policia integral, 
no només per a vigilar les portes d’edificis oficials 
com pretén el PP.

(Preguntada sobre la possible in-
tegració d’Iniciativa del Poble Va-

lencià en el PSOE) «En política mai 
m’agrada dir les paraules ‘nunca’ ni 

‘jamás’»
Mònica Oltra, Iniciativa del Poble Valencià

«El caso Gürtel es un boicot contra 
la Comunidad Valenciana»
Francisco Camps, President de la Generalitat Valenciana

21 dE jUNY dE 2009oCtUBRE dE 2009

AdAgi LLAtí
“Qui té una conciència recta posseeix un regne”

“Mens regnum bona possidet
D’altres, a jutjar pel cas Gürtel, ni tan sols posseirien una ‘Comunidad’...
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COnSTITUïDA LA nOVA SECCIó LOCAL REpUBLICAnA D’ALBORAIA

Puigcercós presenta Esquerra-Alboraia

piLAR NAvARRo
Al barri de Montolivet de València hi 

ha el carrer de Sant Jacint Castanyeda. 
Com és habitual, gairebé ningú sap qui va 
ser aquell personatge a qui se li ha dedi-
cat un carrer, i menys amb la proliferació 
de santets que ens envaeix. Però aquest 
aventurer es mereix una referència. 

Nascut a Xàtiva el 13 de gener de 1743 
i fill de Josep Castanyeda, escrivà reial 
i públic, i de Josepa María Pujasons, va 
estudiar amb els dominics a Xàtiva i a 
Oriola, on el reclutaren per anar a les 
Filipines. 

Allà acabà els estudis i fou ordenat 
sacerdot l’any 1765. Immediatament el 
destinaren a Xina, on començà a tindre 

problemes amb les autoritats. Va ser 
detingut i expulsat, amb amenaça de 
mort si tornava. Els superiors de l’orde el 
feren tornar a Filipines, però per poc de 
temps. De seguida el destinaren a Tonkin, 
l’actual Vietnam, on arribà el 1770. 

Tanmateix, en 1773 ja havia emprenyat 
prou a les autoritas com perquè el torna-
ren a detindre.

Aquesta vegada va ser condemnat a 
ser empresonat dins una gàbia, a la plaça 
pública, fins al moment d’executar la 
sentència de mort, el 7 de noviembre de 
1773.

Finalment, ja al segle XX va ser beati-
ficat al 1906 per Pius X, i canonitzat per 
Joan Pau II el 1988.

El religiós 
valencià va 
ser destinat a 
l’extrem orient

L’OpInIó

Policia Valenciana
pAU oSoRio

 Des de fa més de 300 anys, el nostre 
no és un País normal. Tres-cents anys des-
prés de la nostra ocupació, a hores d’ara 
encara és una odissea parlar valencià 
sense tindre les de perdre al nostre terri-
tori. “Gràcies” a determinats sindicats “de 
classe”, ( lluitadors pels drets socials: ara, 
una peça més de l’stablishment al servei 
dels designis de PP i PSOE), anem camí 
de que els funcionaris públics no tinguen 
l’obligació de conéixer la nostra llengua 
(serà que això de parlar valencià és cosa 
de burgesos...)

Dia a dia, encara són molts valencians 
que no han renunciat al fet de ser-ho els 
que pateixen abusos d’autoritat o, direc-
tament, discriminació per raó de llengua 
i molta d’eixa discriminació vé per banda 
d’uns funcionaris d’un cos de policia del 
ministeri de l’Interior que no ens consi-
dera com a poble. No avorriré amb les ja 
sabudes anècdotes que molts de nosal-
tres hem patit al ser obligats a “hablar 
en español” pels agents de Rubalcaba. 
Però sí que diré que totes elles han sigut 
dignes d’un estat ocupant contra un poble 
ocupat. Clar i ras.

No tenir una policia pròpia, és no tenir 
un País propi. És pràcticament equivalent 
a no tenir unes institucions o una llengua. 
Ens hi juguem molt en això. Des d’Es-
querra apostem i lluitarem per la normali-
tat del País en tots els àmbits.

Placa del carrer, al barri 

de Montolivet

REdACCiÓ
El passat dia 31 d’octubre el president 

d’Esquerra, Joan Puigcercós, va inter-
vindre en el míting inaugural de la secció 
local d’Alboraia d’Esquerra Republicana. 
Els actes van començar pel matí, amb un 
dinar organitzat per la federació comar-
cal de l’Horta al restaurant “La Lluna”, 
on va tindre lloc un emotiu homenatge 
a l’exalcalde d’Alboraia i avui secretari 
d’Imatge i Comunicació d’ERPV, Joan 
Barres, qui va explicar com va trobar en 
la formació independentista el partit on 
podia realment lluitar pel seu país sense 
dependre de Madrid. Durant aquest dinar, 
es va presentar a la nova formació a Al-
boraia. El secretari d’Organització, Jordi 
Vayà, va donar la benvinguda als nous 
membres en nom de l’executiva d’ERPV.
Ja de vesprada, a un acte al Saló de Plens 
de l’Ajuntament d’Alboraia, el president 
d’Esquerra va  intervindre davant de més 
de 200 persones. Puigcercós va afirmar  
que “quan la política està en crisi la dreta 
i la pseudoesquerra són les que l’ataquen. 

Tanmateix és l’únic instrument que tenim 
els honestos contra els corruptes, els 
febles contra els poderosos: el contrari de 
la política és la demagògia”. 

L’acte, presentat pel secretari de Polí-
tica Municipal d’Esquerra-l’Horta, Lluís 
Pujades, va comptar amb la presència 
del portaveu d’Esquerra al Parlament de 
Catalunya, Anna Simó, i del director de la 
Fundació Josep Irla, Josep Vall. Puig-
cercós va reivindicar la necessitat d’una 
nació compartida per a tots els homes i 
dones dels Països Catalans. “El País Va-
lencià és el meu país. La personalitat va-
lenciana enriqueix Esquerra i ens fa més 
forts. La única oportunitat de defensar la 
nació completa i compartida però, és la 
política”, va sentenciar Puigcercós. 

Destacar que tant el dinar del matí com 
l’acte de la vesprada van reunir a un bon 
nombre de militants i ciutadans d’Albo-
raia, que ha vist com Esquerra ha entrat 
amb força a la seua població.

CARRERS I CARREROnS 

Carrer de Sant Jacint Castanyeda

Nova secció a l’Horta d’ERPV
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SERgi SoL
Novament, i és l’enèsima vegada, ha estat 

Esquerra qui ha instat a l’aprovació de me-
sures per combatre la corrupció i fiscalitzar 
els comptes dels partits polítics i fundacions 
afi ns. Així va ser el 2007, a les Corts espa-
nyoles, quan es va endurir la Llei orgànica 
de fi nançament dels partits.

O al Parlament liderant la creació de l’Ofi-
cina Antifrau i salvant les reticències de tots 
aquells que ho consideraven innecessari. 
Com també va ser l’esquerra independentis-
ta la que va posar sobre la taula la neces-
sitat de retallar les despeses en campanya 
electoral. Dimarts, Joan Ridao va defensar 
i fer possible que s’aprovés per unanimitat 
una iniciativa que, entre d’altres, incremen-
ta els recursos materials i humans adscrits a 
l’Agència Tributària, la Fiscalia Anticorrup-
ció i el Tribunal de Comptes.

Si bé hi havia més d’un grup que havia 
anunciat la presentació d’esmenes, totes van 
ser retirades perquè el debat es va produir 
tot just després que s’anunciés la detenció 
de Macià Alavedra i Lluís Prenafeta (CiU) 
i de Bartomeu Muñoz, alcalde socialista 
de Santa Coloma de Gramenet i d’altres per-
sones relacionades amb el PSC. L’impacte 
de la notícia es va deixar sentir amb força 
durant el debat i el mateix Ridao s’hi va 
referir a l’inici de la seva intervenció.

El missatge fi nal de Ridao va ser prou 
clar: «nosaltres som humans, i com a tals 
podem equivocar-nos, però no posar la mà, i 
no ens fa por que algú estiri la manta... una 
manta que ha de ser molt grossa per tapar 
les vergonyes d’alguns», en directa al·lusió 
a aquells que durant els darrers dies han 
intervingut en el debat amenaçant d’esquit-
xar a tort i a dret.

LES CORTS ApROVEn nOVES mESURES pER fISCALITzAR ELS COmpTES DELS pARTITS pOLíTICS I fUnDACIOnS AfInS

Setge a la corrupció a instància d’Esquerra

Incrementa 
els recursos 
destinats a 
Anticorrupció 
o al Tribunal 
de Comptes

A
C
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L’ApUnT

Qui l’ha feta,
que la pagui

» Algunes persones amb notorietat 
pública han amenaçat els darrers dies 
amb estirar de la manta. D’altres, 
en connivència amb els primers, han 
advocat per una línia de defensa que 
consisteix en generalitzar les sospites 
tota vegada que llençaven un adver-
timent del tipus «compte que tots 
podrem prendre mal». Aquesta actitud 
no és greu, és gravíssima, i evidencia 
la voluntat de tapar-se les vergonyes 
per tal que ningú —dels enfangats, és 
clar— no prengui mal.
O sigui, un pacte de silenci i a passar 
full que no ha estat res i tal dia farà 
un any. Doncs aquí no ens hi trobaran. 
Prou que ho saben i prou que els ho 

haurem de recordar.
Portem una temporada funesta per 
a la salut pública del país. Convulsio-
nats encara pel cas Millet, assistim a 
una segona trama. Plou sobre mullat. 
Crèiem, cofois amb allò de l’Oasi 
català, que això no succeïa a Catalunya 
i que els casos de corrupció a les Illes 
i el País Valencià només afectaven les 
entranyes del PP i més esporàdica-
ment el PSOE. I que això de veure la 
Guàrdia Civil entrant en un ajuntament 
era propi d’altres latituds i lligat a 
personatges com Jesús Gil. 
Com també ha estat un gerro d’aigua 
freda la detenció de dos destacadís-
sims membres de CDC i alts càrrecs 
en l’anterior administració. 
Repetidament hem estat nosaltres els 
pioners en mesures contra la corrupció 
i novament ara hem pres la iniciativa. 
No permetrem que les males arts 
d’uns quants desacreditin les instituci-
ons catalanes, no tolerarem cap espai 
d’impunitat i no mirarem cap a una 
altra banda.
Qui l’ha feta, que
la pagui.

Joan Ridao
Secretari general
d’Esquerra

a les penes, puyalades
manuel puyal

Alguns semblen voler
un pacte de silenci
per tapar-se les vergonyes
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AEROpORT DE mAnISES

Ryanair fa una oferta que crearia 1.500 llocs 
de treball a l’aeroport de Manises

MARiA poRQUERES
Segons va donar a conéixer la compa-

nyia de baix cost irlandesa, Ryanair ha 
fet una proposta en ferm a la Conselleria 
de Turisme segons la qual està disposada 
a reobrir la base a l’aeroport de Manises 
amb dos avions, 20 rutes i 1,5 milions de 
passatgers a l’any. Durant els primers vuit 

mesos de l’any, l’aeroport de Manises ha 
patit una baixada del 15% en el nombre de 
passatgers. En el mateix període, entre-
tant, Ryanair ha experimentat un creixe-
ment del 12% i ha estat l’única línia que ha 
experimentat un augment de passatgers a 
l’estat espanyol. A canvi de garantir rutes 
i nombre de passatgers, l’aerolínia dema-

L’aerolínia 
irlandesa 
demana un 
tracte com 
AirNostrum

Boeing de Ryanair na un tracte similar al que rep Air Nos-
trum (participada per Iberia i empresaris 
propers al PP ), que en aquest mateix 
període ha baixat el seu nombre de pas-
satgers transportats a l’aeroport valencià 
i ha acomiadat centenars de treballadors, 
tot i haver rebut 16 milions d’euros de la 
Generalitat. És de destacar que l’oferta de 
Ryanair, asseguren, implicaria la creació 
i manteniment de 1.500 llocs de treball a 
València. 

Alacant, 9 avions i 56 rutes 
Mentrestant, l’aeroport de l’Altet 

continua augmentant les seues línies 
internacionals i el nombre de passatgers, 
que aquest any seran 3 milions amb la 
companyia irlandesa, que recentment ha 
anunciat l’obertura de set noves línies a 
Altemburg, Cracovia, Sevilla, Smaland, 
Estocolm, Valladolid i Venècia. És clau 
per a la competitivitat de l’economia 
valenciana la inversió en els nostres aero-
ports i la connexió de les nostres capitals 
amb el món a través de vols internacio-
nals.

RAüL gARAY
El passat mes d’octubre el ple de la Dipu-
tació de València va aprovar -com cada 
any- un seguit de subvencions per a dues 
associacions del reducte blaver: la Real 
Acadèmia de Cultura Valenciana (RACV) 
i Lo Rat Penat, totes dues contràries a la 
unitat de la llengua catalana. Tenint en 
compte que la Diputació està governada 
pel PP, no és cap novetat, doncs. Passa, 
però, que el representant d’Esquerra 
Unida (EU) en la Diputació, el regidor de 
Manises i advocat Jesús León, també va 
votar a favor d’alimentar dues entitats 

que únicament tenen com a missió entre-
bancar la normalització del valencià. Les 
quantitats que generosament els seran 
concedides enguany són de 120.000 
euros a la RACV i de 90.000 a Lo Rat 
Penat, xifres idèntiques a les subvenci-
ons atorgades en 2008. Resulta un tant 
sorprenent que EU vote junt al PP per 
engordar econòmicament els enemics 
de la cultura i la racionalitat i que a més 
decidisca incumplir la llei de creació de 
l’Acadèmia Valenciana de la Llengua 
(AVL), que estipula que les subvencions 
públiques estaran condicionades a l’ús de 

LO RAT pEnAT I LA RACV REBEn SUBVEnCIOnS GRÀCIES A ESQUERRA UnIDA

EU alimenta amb 210.000 euros els enemics del valencià

Cantonada de la seu de 

Lo Rat Penat, al carrer 

del Trinquet de Cava-

llers de València

les Normes de Castelló, que són les pròpies 
de l’AVL. 
Així, els qui pretenen que el valencià quede 
acorralat al reducte folklòric alimentant un 
fals conflicte sobre la nostra llengua (que 
ells, per cert, no parlen ni conreen) tenen 
un inesperat aliat que els finança les seues 
activitats en pro de l’extinció de l’idioma.
Precedents
El comunisme espanyol ha anat incorpo-
rant des de la transició de forma més o 
menys sincera els trets identitaris que als 
valencians ens identifiquen com a poble, i 
això és positiu. Tanmateix, de vegades, no 
poden dissimular els seus orígens. Pensem, 
si no, en el debat parlamentari previ de 
la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià 
(1983), on el PCE, junt amb Aliança Po-
pular, es resistia a acceptar determinades 
obligatorietats del català -tot i que acabà 
votant a favor- o en relliscades polítiques 
com la comesa per la diputada-estrella 
Mònica Oltra (exPCE), que en un intent per 
semblar més papista que el papa, i a imita-
ció de Catalunya, demanà en les Corts no 
fa molt que foren restituïts els documents 
incautats pel franquisme a la Generalitat 
Valenciana en la II República, institució que 
no va existir car el País Valencià no arribà a 
gaudir d’autonomia els anys 30 per l’esclat 
de la guerra civil.

El regidor d’EU 
a Manises, 
Jesús León, ha 
votat amb el PP 
aquesta moció
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xAviER vENdRELL és diputat 

al Parlament de Catalunya

Històricament, el nostre país i la 
seva gent, hem tingut una actitud 
emprenedora, rigorosa i estalvia-
dora. En canvi, mentre nosaltres 
produíem i estalviàvem, hem vist 
com l’Estat espanyol espoliava 
els nostres recursos. Esquerra, 
com a partit, ha patit una situació 
semblant. Mentre nosaltres hem 
fet una política de contenció de la 
despesa, d’austeritat i de rigor que 
ens ha portat a ser el partit menys 
endeutat, hem vist com els altres 
partits s’endeutaven desmesura-
dament i després ho resolien a cop 
de donatiu anònim o de subvenció 
governamental extraordinària. Evi-
dentment això ens dóna una gran 
tranquil·litat ètica i moral, però a 
l’hora de competir electoralment 
suposa un gran desavantatge. 

Les mesures d’Esquerra
Davant d’aquesta situació, des de 
l’any 2000 Esquerra ha impulsat 
diferents mesures que ens portessin 
a una situació més justa, competiti-
vament parlant. Així, hem impulsat 
una llei de finançament dels partits 
polítics que no permet els donatius 
anònims o la creació d’una oficina 
antifrau pionera a Europa, eines 
que han de servir per frenar les 
males pràctiques a institucions 
i partits.

Calia, però, fer un pas més, i una 
altra manera d’evitar que algú robi 
és evitar que en tingui la necessitat. 
Vist que la majoria de partits no 
han estat capaços d’adaptar la seva 
despesa als seus ingressos, calia tro-
bar una fórmula per forçar-los a fer 
campanyes més austeres. Així, vam 
impulsar un procés de debat, sota la 
cobertura institucional del Parla-
ment de Catalunya, amb els respon-
sables d’organització i finances de 
tots els partits amb representació 
parlamentària. En aquest sentit, 
vam presentar una proposta per tal 
de limitar la despesa: els tiratges de 
cartelleria, les tanques publicitàri-
es, els actes públics,... I una propos-
ta que personalment portava al cap 

feia temps per reduir dràsticament 
el cost de la tramesa electoral. 

Quan Esquerra concorre a les di-
ferents eleccions a Catalunya Nord, 
els costos de campanya són molt in-
feriors. I això es produeix per molts 
elements, però principalment per 
un: el cost de la tramesa electoral.  
A l’Estat francès la tramesa electo-
ral és única per a tots els partits, i a 
càrrec de l’Estat. Els partits només 
hem de fer-nos càrrec d’imprimir 
un fulletó —del mateix format per 
a tothom— que queda inclòs, junt 
amb els dels altres partits, i amb 
les diferents paperetes de vot, en 
la tramesa conjunta que arriba a 
totes les electores i electors. Això 
permet estalviar milions de sobres 
de tra-mesa, milers d’hores de 
manipulació i distribució, i 
milions  
 
 
 
 
 

de 

sobrets de votació que acaben ma-
joritàriament llençats, en el millor 
dels casos, al contenidor de reciclat-
ge de paper. Per posar un exemple, 
en unes eleccions s’editen a la part 
dels Països Catalans del sud de la 
Jonquera, més de 50 milions de 
sobrets de votació i de paperetes 
de vot, quan en cap cas n’entren 
en una urna més de 5 milions: 45 
milions llençats.

La proposta de limitar despeses
Des d’Esquerra vàrem estar impul-
sant durant mesos aquest projecte, 
gairebé dos anys, durant els quals 
vam tenir la sensació, cal reconèi-
xer-ho, de tenir només el suport 
de l’aleshores president del Parla-
ment, Joan Rigol. Proposàvem una 
sèrie de mesures de reducció de la 
despesa electoral i al costat d’això 
reclamàvem 
més presència 
del debat i 
la formació 
polítiques a 
través dels 
mitjans de 
comunica-
ció públics. 

 

LES CAmpAnyES I EL fInAnçAmEnT DELS pARTITS

Estalvi o espoli

«Mentre Esquerra 
ha fet una política 
de contenció, 
d’austeritat i de rigor, 
els altres partits 
s’han endeutat 
desmesuradament»

Es va fer pressió als responsables 
dels mitjans; això sí, ningú tenia cap 
inconvenient a tenir més hores de 
càmera per als seus candidats. Però 
no va haver-hi manera de tancar un 
acord per retallar sensiblement la 
despesa per part dels partits. Com 
s’està veient aquests dies, hi ha 
partits que sempre volen jugar amb 
avantatge encara que sigui a base 
d’ingressos irregulars. Des d’Es-
querra continuarem apostant per 
poder anar a dormir tranquils cada 
nit. El temps posarà tothom 
al seu lloc.
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EL CASAL REALITzA DIVERSES ACTIVITATS CULTURALS I LúDIQUES En fAVOR DEL pAíS VALEnCIÀ

Casal Jaume I de la Malva-rosa i el Cabanyal: 
15 anys lluitant per la terra

pAU oSÒRio
En què consisteixen les 

vostres activitats?
El Casal Jaume I de la 

Malva-rosa i el Cabanyal fa 
més de 15 anys que es dedica 
a la recerca i la difusió de la 
cultura i la llengua catalana 
a tot el districte del Marítim. 
Dins de les nostres activitats 
concorren des d’exposicions 
fins a cursets del més variat, 
com són de socarrats, pas-
tisseria, informàtica i dansa.  
A més, participem de les 
nostres festes populars, com 
les falles o les fogueres de 
Sant Joan, sempre des d’una 
perspectiva reivindicativa, 
satírica i valencianista.

La lluita per la millora 
del barri ha anat de la mà 
de la defensa de la nostra 
identitat?

I tant. Per una banda, 
sempre hem lluitat i conti-
nuarem lluitant moltíssim 
per la defensa i la millora 
d’un barri maltractat dia a 
dia per l’Ajuntament de Va-
lència. El consistori encara 
no ha entés que determinats 
barris de València es troben 
en una situació penosa. 
La Malva-rosa és un barri 
directament oblidat per Rita 
Barberà, que sembla que de 
la seua Glorieta no ix. Les 
nostres activitats impliquen 

aire fresc davant la desídia 
de l’Ajuntament. Tot això 
va connectat amb activitats 
per la llengua i la cultura 
del  País Valencià, així com 
la coordinació de colles 
culturals.

Quines són les més 
actives?

Entre d’altres, les colles 
de dolçainers i de dimonis. 
Entre els dolçainers i els 
tabaleters es troben “Buf-
Ali”, amb una bona repre-
sentació de músics i amb 
un bon reconeixement del 
món reivindicatiu. Al mateix 
temps, hem engegat la colla 
de dimonis “Tirant lo Foc”, 
que amb les seues primeres 
activitats donen molt de 
color a les diverses festes 
que s’estan fent.

Quines són les activitats 
que esteu preparant per al 
proper any?

El fet de tindre contacte 
amb l’Octubre Centre de 

Cultura Contemporània fa 
que puguem tindre accés 
a les presentacions de 
diferents llibres amb els 
seus autors. Això acompa-
nyat de diversos cursos i, en 
especial, una presentació de 
fotografia amb un autor de 
reconegut prestigi interna-
cional. Són molts projectes 
ambiciosos els que tenim 
en ment i estem segurs que 
amb la col·laboració de tots 
podrem tirar-los endavant.

Per la qual cosa, cada 
volta que teniu una 
presentació d’un llibre 
important amb el seu au-
tor,  heu de desplaçar-vos 
fins al Centre de Cultura 
Contemporània?

Així ha sigut fins que a la 
fi, hem decidit fer el canvi 
d’emplaçament del nostre 
local. Fins ara, teníem la seu 
al carrer de Sant Rafel, però 
d’ací a poc estarem ubicats 
al carrer de Cavite. El bon 
emplaçament farà de la nos-
tra seu un “mini-Octubre 
Centre de Cultura Contem-
porània”,  on podrem rebre 
infinitat de xerrades i pre-
sentacions sense necessitat 
d’anar al centre, però sense 
perdre cap tipus d’indepen-
dència, i sempre al voltant 
de l’interés que puga inspi-
rar als socis del Casal.

fRAnCESC RAUSELL
Representant del Casal Jaume I 

de la Malva-rosa 

Casal de la 
Malva-rosa i 
el Cabanyal

El Casal Jaume I de la 
Malva-rosa i el Cabanyal 
és una de les associ-
acions valencianistes 
més actives a la ciutat 
de València. Emplaçat a 
l’històric barri mariner 
del cap-i-casal, des de 
vora 15 anys lluita per la 
dignificació del barri i per 
la llengua catalana amb 
diverses activitats cul-
turals, com ara la seua 
tradicional i famosa falla 
o els actes amb motiu 
de Sant Joan. Actual-
ment, es troben canviant 
la seua ubicació cap a 
un local que els donarà 
més autonomia, al poder 
presentar diferents 
actes sense necessitat 
de desplaçar-se fins a 
l’Octubre Centre de Cul-
tura Contemporània. Per 
cert, que per al proper 
any, preparen una bona 
sorpresa en el camp de 
la fotografia...

www.acpv.net/casals/
malva-rosa

“Treballem per 
la difusió de 
la llengua i la 
cultura catalana 
al districte del 
Marítim”


