
Un poble no pot ser ajudat més que per ell mateix. » Theodor Herzl
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L’AS DE BASTOS

victòria ciutadana
» La lluita ciutadana ha aconseguit una victòria 
sobre els plans destructors de l’Ajuntament de 
València. Aquesta volta, la gestió de demolició del 
consistori volia destruir una cinquantena d’arbres 
centenaris al Guillem de Castro amb l’excusa de 
construir un aparcament mixt. Esquerra-VLC va 
mostrar el seu malestar davant aquesta situació 
i va emplaçar l’ajuntament a rectificar aques-
ta mesura desproporcionada. Ara, la tenacitat 
dels veïns i la pressió exercida han aconseguit 
paralitzar la barbàrie. I això ens ha de quedar 
clar: per molt de poder, per molta arrogància que 
tinga acumalada el PP, la lluita 
veïnal pot aconseguir més del 
que alguns es pensen si ens 
mantenim units contra aquells 
que no respecten els nostres 
símbols d’identitat.
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la Memòria Història
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CARLES BANYULS
La pregunta que et faré és clara, amable 

lector: tu què vols per als valencians? Vols 
que la nostra llengua, el català, estiga plena-
ment normalitzada i arribe a tots els àmbits 
d’ús o prefereixes que seguisca subordina-
da a l’espanyol i proscrita en llocs com la 
justícia o el cinema? Vols que els valencians 
puguem recaptar els nostres propis impos-
tos –com fan bascos i navarresos- i decidir 
en què ens gastem els diners fruit del nostre 
treball o prefereixes que des de Madrid ens 
seguisquen espoliant i fent pagar l’M-50, la 
T4 i obres que tenen la barra de d’afirmar 
que “benefician a todos los españoles”? Vols 
que puguem circular cap a Europa amb 
bones infraestructures, autovies gratuïtes 
i alta velocitat, o prefereixes seguir pagant 
peatge i tenint un tren ineficaç? Vols que 
les Corts Valencianes tinguen capacitat 
legislativa plena i suficiència financera o 
prefereixes seguir amb la broma d’una 
autonomia d’opereta que gestiona quatre 
duros? En definitiva, vols que els valencians 
siguem una regió d’Espanya, ben contenta 
i cofoia d’ofrenar “nuevas glorias”, o vols 
que siguem un país lliure d’Europa? Si la 
resposta que dones és ser un país lliure 
d’Europa, serà perquè entens que allò de 
la “comunidad autónoma” d’Espanya és un 
mal negoci per als valencians. Espanya cada 
vegada ens lliga més fort a l’amo, a Madrid 
(autovia gratuïta, AVE), perquè li fa pànic 
perdre eixa golosa mamelleta que va de 
Vinaròs a Oriola.

Al final, l’únic projecte polític útil per als 
valencians serà aquell que ens contemple 
com a subjecte de decisió i no com a regió 
subordinada a Madrid, en la “España de las 
Autonomías”. Arribats ací, ara no hi caben 
ambigüitats ni mitges tintes, i la pregunta és 
un altra: els valencians, per a tu, som espa-
nyols? Perquè n’hi ha molts que ara pres-
sumeixen de pedigree nacionalista i quan 
els fas la pregunta, fan figa. No perguem el 
temps en disquisicions nominalistes (Nació 
Valenciana, Països Catalans o el sumsum 
corda). La pregunta és clara: per a tu, els 
valencians som espanyols? Perquè tot aquell 
que conteste que no, duga Senyera amb 
blau o sense, serà company nostre. Per una 
raó fonamental: perquè eixe company no 
es resignarà a que els valencians siguem un 
poble subaltern espoliat per Espanya i aspi-
rarà a aconseguir la plena llibertat, o siga, la 
independència.

infoGràfica
autopistes de peatge 
a Europa

tots a una veu
Els valencians no 
som espanyols
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bloc de blogs
Tardà

Avui, per aquelles casualitats de la vida, estic 
a Madrid. Al grup parlamentari d’Esquerra. 
Una Visita prevista que ha coincidit, ves per on, 
amb el dia del linxament mediàtic d’en Tardà. I 
em ve de gust ser-hi aquí. Amb en Tardà. Amb 
l’amic Tardà, que sempre hi és quan cal. Amb el 
company infatigable que s’atreveix a dir el que 
d’altres no gossen ni a pensar en la intimitat, 
amb el patriota que no té més interessos que 
servir al seu país i prou. 

Un bon amic em va dir un dia, que a la 
política coneixeria el millor i el pitjor de 
l’espècie humana. I així ha estat, certament. 
Tardà, Joan, l’entranyable-gran Tardà, és d’allò 
millor que m’hi he trobat a la vida i a la política. 
Compartir amb ell aquests anys a Madrid ha 
estat, com a poc, un regal. Als Torquemades 
de la meseta i d’opereta els he de dir que en 
Joan Tardà és una persona culta, sabuda, molt 
sensible, tendra, honesta, tossuda i tenaç. I 
d’una fidelitat al País i a la gent que el poblem, 
inquebrantable. Segurament els sembla rar una 
persona així. Pobrissons meus, n’han vist tan 
pocs com ell¡!! 

Criden embogits “ Fuego al hereje”, tornant 
un i altre cop a aquella tradició inquisitorial i 
tan borbona, acarnissant-se sense mesura ni 
trellat amb el diputat Tardà ara que n’han tingut 
l’excusa. 

Tardà molesta a l’españolerio impresentable, 
hipòcrita i inquisitorial. I també als amants del 

malabarisme i els jocs de mans, que 
vulgueren menjar truïta sense trencar els 
ous. Potser el conflicte ens allunye de la gent, 
sobretot de la gent conformada i conformista, 
però segur que el no-conflicte ens allunya 
de l’objectiu. I l’objectiu no és governar. No 
senyor. L’objectiu, per Esquerra no és altre que 
independitzar el nostre país. El govern és eina i 
no finalitat . I aquest sí que és un debat pendent, 
per clarificar, si més no, si hi ha algú que no té 
cabuda en aquesta nova Esquerra que dia a dia 
ja anem fent. 

I, què voleu ¡!! Tardà és un dels meus ¡!! I 
quan ataquen un dels meus, li diguen Tardà 
o li diguen Carod, m’agredeixen a mi i a tots 
nosaltres, com a poble i com a país. 

Visca la Terra i mori el borbó ¡!! Expressa les 
ànsies de llibertat, de segles encá, d’un poble 
que deixarà de dir-ho quan els borbons siguen, 
com a molt, els regnants del país veí. 

Si borden…. Serà que avancem. Què borden 
doncs 



combustible per a falles

l’enquesta
Que et sembla que l’Ajuntament gaste en trencadís l’ajut contra la crisi?

Pense que és una despesa absurda, perquè 
n’hi ha mil coses que es podrien fer molt més 
beneficioses per als veïns de la ciutat. Havent 
tants dèficits a València, amb barris sense jar-
dins, poliesportius (per a quan el de Malilla?) 
o centres de salut, em sembla una frivolitat i 
una irresponsabilitat gastar-se eixa quantitat 
de diners en una ornamentació que no fa cap 
falta. Tenim una alcaldessa malacostumada a 
balafiar recursos: flors per al seu pont estrella, 
faroles fashion que provoquen contaminació 
lumínica i ara el trencadís.

Si sols foren 150.000 euros els que dilapida la sra. 
Rita Barberà, no entraríem en valorar el fet. Es 
al que ens te acostumats el PP de l’Ajuntament 
de València, al malbaratament dels recursos eco-
nòmics en oníriques obres. Amb eixos diners es 
podien fer obres necessàries i fins i tot adaptar 
altres ja existents i  no balafiar uns recursos que, 
per la seua excepcionalitat, haurien de vetllar pel 
seu emprament. És l’autèntica representació de 
la factura política del Ajuntament del PP amb els 
ciutadans i per tant una escenificació real de la 
situació del PP del País Valencià.

Aránzazu Grau
Estudiant

Jaume Crespo
Administratiu

Francesc Rausell 
Forner
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SoRAYA SáENz dE SANtAmARíA
Portaveu del Partit Popular al Congrés dels Diputats 
El Mundo, 10 de desembre de 2008

Instaremos a la Fiscalia a que 
investigue las palabras de Joan 
Tardà.

mANUEL fRAgA
President Fundador del PP
El País, 11 de desembre de 2008

Habría que ponderar a los nacionalistas 
colgándolos de algún sitio

CARLoS hERRERA
Periodista
Onda Cero, 9 de desembre de 2008

Tardà dijo estas palabras en un 
acto con 50 borrachos quemando 
un ataúd o algo así.

Que l’Ajuntament es gaste els diners en trenca-
dís em sembla una barbaritat. Hi ha temes molt 
més importants. Amb aquesta utilització dels 
diners no se solventa la crisi, no és una inversió, 
ho va fer un amic de la nostra estimada Rita (per 
tal de que surta baratet), no. Amb aquesta obra 
gaudiran els de sempre, i mentre tant... què passa 
amb l’educació, com a futura mestra que sóc, 
amb els xiquets que han d’estudiar en barracons? 
Això sí, un dia podran anar al Palau de la Música 
i admirar el trencadís, mentre els 364 restants no 
tindran ni per a fotocòpies!!
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LA PrESSió VEïnAL ATurA LA TALA DE 43 PLàTAnS cEnTEnAriS

Guillem de Castro mantindrà els plàtans

RAüL gARAY
Aquesta important via d’accés a la 

ciutat per l’oest pren el seu nom del noble 
castellà Rodrigo Díaz de Vivar, anomenat 
El Cid, que va conquerir València als mu-
sulmans l’any 1094. Si tenim en compte 
que els àrabs van recuperar la ciutat 
només 8 anys després, en 1102, sobta que 
El Cid puga tindre tans honors a València 
en forma de gran avinguda (i d’estatua 
eqüestre a la cèntrica plaça d’Espanya). 
Com pot ser que un personatge tan 
insignificant en la història de València 
tinga tanta presència pública? Perquè les 
nostres autoritats –del franquisme però 

també de la democràcia-  han volgut do-
nar-se un gran bany d’espanyolisme i de 
genuflexió a Madrid lloant un personatge 
mític del nacionalisme espanyol de tots 
els temps. El conjunt fa feredat: l’avin-
guda del Cid, que desemboca en la plaça 
d’Espanya que, per a més inri, està rema-
tada amb una estatua d’aquell senyor. Cal 
dir que aquesta avinguda abans s’ano-
menà de Castilla, per allò de que eixia 
en direcció cap a Madrid, conservant-se 
encara la reminiscència en el mercat que 
duu eixe nom. Siga de Castilla o del Cid, 
la intenció és la mateixa: desvalencianit-
zar València i fer-la espanyola.

L’OPinió

Rita Barberà:
la Haussmann 
valenciana

RAüL CAStANYER

A mitjans del  segle XIX el baró Geor-
ges Eugène Haussmann, acabat d’elegir 
prefecte del Sena, dissenya un ambiciós 
pla urbanístic per la ciutat de París que, 
sota l’excusa de l’higienització ( una idea 
pròpia de la Ilustració del moment )  eli-
minava  el traçat medieval de la ciutat i el 
substituïa per carrers rectes i grans avin-
gudes. És el moment en que naix el París 
que podem vore avui en dia, una ciutat 
esplèndida urbanísticament. Però també 
absolutamente artificial, una mena de 
Brasilia que algú ha dissenyat com si no 
hi haguera una ciutat anterior, com si no 
haguera existit un París medieval. El seu 
objectiu, però, era tot un altre: eliminar el 
potencial revolucionari d’eixos carrers.

Ara, 160 anys després, la nostra Hauss-
mann particular, ara anomenada Rita 
Barberà, alcaldessa de València i senyora 
de tot allò que abarca la nostra vista, 
aconseguirà el mateix: destruïr la trama 
històrica de part de la nostra ciutat. A 
més a més ho farà amb la mateixa excusa, 
la higienització del barri, ara dit acondi-
cionament. Sols ha canviat l’objectiu real: 
ara, és el de sempre, l’especulació urba-
nística.

Vista de l’Avinguda del 

Cid en direcció al centre 

de la ciutat de València

PAU oSòRio
L’empenta ciutadana ha aconseguit 
paralitzar un altre atac de l’Ajuntament 
cap al seu patrimoni cultural. Si l’ajun-
tament ens tenia acostumats a barbàries 
com els abocaments de fem a l’Albufera 
de València, o la instal.lació de la subes-
tació elèctrica de Patraix (que ara torna 
a amenaçar als veïns del barri valencià), 
aquesta volta li va tocar als arbres situats 
a Guillem de Castro. De fet, els plans de 
l’ajuntament varen ser anunciats abans 
d’estiu per tal d’edificar un estacionament 
mixt. La iniciativa, que va ser denunciada 
per Esquera-VLC, anava encaminada a 
destruir els 43 arbres centenaris que van 
plantats per tal de commemorar l’ender-
rocament de l’antiga muralla. 
Des d’Esquerra-VLC es va denunciar  les 
intencions de l’Ajuntament. En paraules 
de Josep Heras,  “Esquerra-VLC s’oposa-

rà a la destrucció dels arbres centenaris 
de la zona i anima a l’Associació d’Ami-
gues i Amics dels Jardins Valencians en 
les protestes que es plantegen efectuar, 
tant en la programada per avui com en les 
possibles concentracions que es puguen 
realitzar ”. Així mateix, Heras va afegir 
que “ja és hora de que entre tots plantem 
cara a la política destructora del PP a 
València ” 
Afortunadament, la lluita ciutadana ha 
aconseguit paralitzar el projecte. Des 
d’Esquerra-VLC ens felicitem per la 
paralització del projecteconfiem que les 
iniciatives ciutadanes aconseguisquen,   
paralitzar l’afany destructor i antivalencià 
de l’ajuntament del Cap i Casal.

cArrErS i cArrErOnS 

L’Avinguda del Cid

La pressió ciutadana ha fet aturar 
el projecte de l’ajuntament

l’Avinguda 
del Cid és 
una bona 
mostra 
de com el 
consistori 
prefereix 
potenciar 
elements 
espanyols
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ANNA PEñA
El passat 23 de desembre el Tri-

bunal Suprem emetia una sentència 
que rebutjava el recurs judicial que 
impulsava la Federació d’Associa-
cions de Veïns de València contra 
la ampliació de l’avinguda Blasco 
Ibáñez del Cap i Casal. El projecte, 
que va iniciar a l’any 1998 el consis-
tori valencià presidit per Rita Bar-
berà, tenia doncs la validació dels 
tribunals de justícia que ja havien 
resolt favorablement als interessos 
de l’ajuntament en recursos judi-
cials anteriors. Aixi el Pla Especial 
de Protecció i Reforma Interior 
(Pepri) del Cabanyal-Canyamelar, 
que contempla l’enderrocament de 
1600 habitatges al barri acabarà 
amb al trama urbana tradicional de 
la façana marítima de la ciutat de 
València.

Tot i això, des de la Platafoma 
Salvem el Cabanyal, tot refermant 
la seua decepció per la resolució 
judicial, van comunicar la seua 
intenció de seguir treballant contra  
l’ampliació de Blasco Ibáñez ja que 
la sentència del suprem “no modi-
fica en cap cas els nostres objectius 
de defensar la rehabilitació del barri 
davant la destrucció i la degrada-
ció”. A més Salvem el Cabanyal, va 
denunciar la degradació a què està 
sotmés el barri per la manca d’inver-
sions de l’Ajuntament de València 
com també per la manca d’inversió 
del consorci Cabanyal 2010 (em-
presa encarregada de dur endavant 
l’ampliació) en els habitatges del 
barri que ha anat comprant als 
veïns, així com la inexistència d’un 
pla d’evacuació per als residents en 
els habitatges afectats. 

El Tribunal Suprem va emetre una sentència que rebutja el recurs de Salvem el cabanyal

Els veïns del Cabanyal seguiran 
treballant per un barri viu

Salvem el cabanyal: 11 anys de compromís

Tot i que el Tribunal Su-
prem ha rebutjat el recurs 
de casació de la Platafor-
ma, contra la ampliació de 
l’avinguda Blasco Ibáñez 
els veïns ja han comunicat 
la seua voluntat de continuar 
lluitant per la pervivència de 
la trama urbana tradicional 
del barri.

A més de la pèrdua d’habitatges 
històrics i alguns edificis declarats 
com a Bé d’Interés Cultural (BIC) la 
reforma del barri del Cabanyal per 
obrir l’Avinguda blasco Ibáñez a la 
mar posa en perill també la trama 
urbana tradicional del barri .

11 empreses de Cabanyal 2010 
abandonen.

Tot i la sentència que rebutja el 
recurs dels veïns, 11 de les empreses 
que van formar part del consorci 
Cabanyal 2010 van abandonar el 
consorci constructor el passat 30 
de juny de 2008 davant la dil.lació 
del projecte i deixa en suspens el 
finançament de l’operació urbanís-
tica. Malgrat tot han continuat els 
enderrocaments d’habitatges al bar-
ri, entre els quals es compta un dels 
edificis emblemàtics del Cabanyal, 
la Casa de la Palmera.

cABAnyALLOWEEn:   
LA niT DELS ViuS i 
DE LA cEnSurA

En la programació del darrer 
Cabanyal Portes Obertes, la Pla-
taforma Salvem el Cabanyal havia 
convocat, en motiu de la nit de 
difunts una festa a la Sala Greens-
pace de València ubicada a prop 
del port, amb concerts i diversos 
parlaments de persones. Tot i el 
primer acord amb Heineken, l’em-
presa que gestiona l’espai públic 
de titularitat municipal, finalment 
aquesta va rescindir el contracte 
a l’últim moment amb el pretext 
que la seua política comercial im-
pedia “actes polítics” en les seues 
instal.lacions i que eren desconei-
xedors del tipus d’activitats que es 
volien dur a terme.

Aquestes afirmacions van ser 
rebutjades per la Plataforma que 
va denunciar que els responsables 
de l’espai coneixien les persones 
que havien d’intervindre en l’acte 
(que ja havia estat publicitat tant 
en la web de l’espai com en l’agen-
da municipal) i fins i tot l’estètica 
del cartell de l’activitat, i que en 
cap moment es van mostrar con-
tràries al seu desenvolpulament. 
Salvem el Cabanyal va apuntar 
directament a l’Ajuntament com 
a autor de les pressions sobre 
l’empres que gestiona les l’espai 
per tal que es cancel.laren les 
activitats, tot i ser un espai públic 
i per tant a la disposició de qualse-
vol ciutadà.

Malgrat la censura, finalment 
l’activitat es va poder dur a terme 
en una altra sala, The Mill que va 
registrar un ple absolut durant 
aquella jornada

Imatge de la Casa de la Palmera al Barri de Cabanyal.

La Plataforma Salvem el Cabanyal 
es va crear  el 22 d’abril del 1998 
arran de l’inici del projecte munici-
pal d’ampliació de l’avinguda Blasco 
Ibáñez a la mar. Amb els arguments 
de la voluntat de mantenir el traçat 
urbà (declarat BIC) que es manté tal 
i com estaven aliniades les barraques 
quan l’actual barri del Cabanyal 
encara era un municipi independent 
anomenat Poble Nou de la Mar, i la 
preservació de l’actual estructura 
social del barri que amb l’ampliació 

quedaria seccionada en dos blocs, la 
Plataforma Salvem el Cabanyal s’ha 
convertit en un dels referents dels 
moviments cívics i social de la ciutat 
de València. 
Durant aquests 11 anys d’existència, 
la plataforma ha anat desenvolupant 
un seguit d’accions que s’han trobat 
constantment amb els entrebancs de 
l’ajuntament i d’activitats de sensi-
bilització sobre la situació del barri. 
A més han mantingut un constant 
calendari de mobilitzacions contra 

els successius enderrocaments d’ha-
bitatges a la zona.
Una de les iniciatives més reeixides 
de la plataforma ha estat la creació 
del cicle cultural Cabanyal: portes 
obertes on centenars d’artistes usen 
les cases dels veïns del barri com a 
espai per a exposar les seues obres.
Aquest cicle, creat al 1998, encara 
continua en marxa en l’actualitat i 
continua essent un referent com a 
punt de trobada de l’art i les reivin-
dicacions socials de la ciutat. 



rAüL cASTAnyEr EScOLLiT nOu PrESiDEnT LOcAL

Esquerra-València renova la seua executiva

un cEnTEnAr DE PErSOnES OmPLEn LA SALA D’ExPOSiciOnS DE PicAnyA

Joan Tardà reflexiona sobre la Llei de la Memòria
RoSA PERiS
El divendres 23 de gener va 
tindre lloc a Picanya una con-
ferència de Joan Tardà titulada 
“Reflexions sobre la Memòria 
Històrica”, presentada per 
Sabina Asencio, presidenta 
d’Esquerra-Picanya, i que va 
comptar amb l’assistència d’un 
centenar de persones. 

Els assistents van poder 
escoltar del diputat al Congreso 
les raons per les quals Esquerra 
no avala la Llei de la Memòria 
Històrica tal com s’ha aprovat 
al parlament, entre d’altres per-
què no anul·la les sentències del 
tribunals franquistes i condem-
na a les víctimes a un via crucis 
judicial en solitari. 

Tardà explicà com la Llei de 
la Memòria Històrica està desti-
nada a perpetuar el model espa-
nyol d’impunitat, com Esquerra 
exigix la derogació de la Llei 
d’Amnistia, o casos tan signifi-

REdACCió
Esquerra-VLC va celebrar el 

passat mes el seu Congrés Local 
pel qual va ser tirat la nova exe-
cutiva per un ample marge de 
vots a favor (el 86.8 per cent de 
la militància amb dret a vot va 
donar el Sí al nou equip local). 
El President Raül Castanyer 
va agrair la participació dels 
militants i va encoratjar a “con-
tinuar endavant amb la lluita i 
el treball fets fins ara”. Alguns 
responsables de les secretaries 

(Mariví Lostado 
en Finances,  

Pau Osòrio 
en Organit-
zació , Pilar 
Navarro en 
la Secretaria 
de la Dona i 
Abelard Rò-

denes  en 
Políti-

ca 

Municipal) repetien l’estructura 
local. Tant el President com el 
Secretari d’Imatge i Comunica-
ció local, Raül Garay s’incorpo-
ren per primera volta a l’execu-
tiva del cap i casal.

Una de les novetats en 
aquesta nova estructura serà el 
càrrec de Portaveu, que recaurà 
en el candidat a l’alcaldia de 
València de les últimes elecci-
ons municipals de 2007, Josep 
Heras. Heras, que conta amb 
una gran experiència dins de 
l’organització i del món de 
l’esquerra al País Valencià serà 
l’encarregat de portar la veu de 
les determinacions de la secció 
local.

Entre els reptes que es plan-
tegen per a aquesta nova etapa 
que ara s’obre, es troben en 
paraules del nou President “la 
necessitat d’obrir més encara 
la nostra organització a les 
diferents associacions veïnals i 
al teixit social”. Per a Castanyer 
“ha de quedar clar que la secció 
local d’Esquerra a la capital del 

País Valencià tindrà molt a dir 
en aquesta nova etapa davant 
l’arrogància d’un PP que lluita 
per destruir València i el silen-
cia d’eixos que, acomplexats, no 
poden ni saben plantar cara a la 
dreta”.

Per la seua banda, el nou 
Portaveu, Josep Heras, va 
afirmar que “els republicans 
continuarem treballant per 
tal de fer propostes pel nostre 
cap i casal i, especialment, per 
continuar lluitant per un model 
de ciutat obert, social”. Heras 
va afirmar que “nosaltres som 
conscients de les potencialitats 
de la nostra ciutat i volem que 
València, com a cap i casal del 
País Valencià, es desenvolupe 
amb plena normalitat com una 
ciutat europea”.

Amb l’elecció de l’executiva 
d’Esquerra-València es culmina 
el procés de renovació de les 
executives locals de l’horta. Així 
Esquerra inicia un nou cicle 
polític que es culminarà a les 
eleccions municipals.

Esquerra-
València va 
renovar la 
seua executiva 

La Presidenta 
del Fòrum 
per la 
Memòria del 
País Valencià 
va participar 
en l’acte en 
companyia de 
Joan Tardà

POrTAVEu D’ESQuErrA-VALènciA

JOSEP HErAS

» Nascut a València el 1972. Llicenciat en Ge-
ografia, treballa com a mestre de secundària 
en un institut públic. Va començar la seua tra-
jectòria com a fundador de Maulets l’any 1987. 
Membre del PSAN, passa a militar a Esquerra 
l’any 2002. Ha desenvolupat diferents càrrecs 
de responsabilitat dins l’estructura republica-
na: de l’any 2004 a 2008 va ser el President 
de la secció local d’Esquerra-VLC i membre de 
l’executiva d’ Esquerra-País Valencià. Cap de 
llista per València a les eleccions municipals 
de 2007, actualment desenvoluparà el càr-
rec de Portaveu d’Esquerra al cap i casal.

catius de com hauria d’actuar 
la llei, com el del jutge Ismael 
Moreno de l’Audiència Nacio-
nal, que s’ha declarat compe-
tent en la causa dels quatre 
nazis denunciats per supervi-
vents de Mauthausen. Un fet 
transcendental, certament, 
perquè ha de significar que la 
justícia espanyola jutge per 
primera vegada botxins nazis 
de republicans espanyols per 
Crims contra la Humanitat i 
Crims de Guerra.

Manifestà també que 
la pressió parlamentària 
s’ha de complementar amb 
les accions que es duran a 
terme, també, en l’àmbit 
judicial, tant pel que fa als 
tribunals espanyols com als 
internacionals, amb estreta 
col·laboració amb les entitats 
memorialistes.

I mentrestant el govern 
Espanyol ha iniciat els tràmits 

per a restituir moralment 
algunes causes de víctimes del 
franquisme entre les quals es 
troba la del judici sumaríssim 
contra el President Companys. 
Aquest procediment però, no 
anul.la els judicis legalment 
tal i com reclamava Esquerra 
durant el tràmit de la Llei. 
Tot i aquesta restitució moral, 
l’actual Llei no inclou aquelles 
persones que van lluitar contra 

el franquisme més enllà de l’any 
68, de manera que per exemple 
queda exclós el cas de Salvador 
Puig Antich, però sí que recull 
la causa del torturador Melitón 
Manzanas, assassinat per ETA, 
que va condecorat pel PSOE al 
mèrit militar. A l’acte, convida-
da per Tardà, també va inter-
vindre la presidenta del Fòrum 
de la Memòria al País Valencià 
Amparo Salvador.
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EL rEGnE uniT ES PrEPArA PEr LES ELEcciOnS

La crisi econòmica
ajuda Gordon Brown

El debat polític al Regne Unit se 
centra actualment en quines són les 
mesures adients per fer front a la 
galopant crisi financera que afecta 
les economies de tot el món i espe-
cialment la de les illes britàniques. 
El govern laborista ha assolit el 
major índex de dèficit pressupostari 
d’ençà 1946 i els experts asseguren 
que l’economia britànica ja es troba 
en recessió i que es contraurà un 1% 
durant el 2009.

Tanmateix, hi ha algú que ja s’ha 
començat a beneficiar d’aquest con-
text pessimista. El primer ministre, 
Gordon Brown, ha aconseguit 
presentar-se davant l’opinió pública 
com el polític més competent i ex-
perimentat per capejar el temporal 
que travessa l’economia del país. 
Una fita important per al líder labo-
rista si tenim en compte que en els 
darrers mesos no ha fet altra cosa 
que encadenar derrotes electorals  
i rebel·lions dins del seu partit.

La formació laborista va tocar 
fons ara fa uns tres mesos, quan 
les enquestes la van situar al nivell 
més baix d’aprovació popular des 
dels anys 30 del segle passat. Amb 
Brown al capdavant, els laboristes 
han perdut una a una totes les  
conteses electorals de caràcter 
municipal i local, inclosa Londres 
i d’altres territoris que tradicional-
ment havien dominat. Sens dubte, 
la projecció pública del primer 
ministre té alguna cosa a veure-
hi; amb la fama de bon gestor no 
n’hi ha prou per contrarestar una 
imatge de líder gris i ensopit, sense 
facilitat de paraula ni grans apti-
tuds comunicatives. Tot al contrari 
que el seu antecessor, i també que 
el seu actual oponent, el jove con-
servador David Cameron, batejat 
com a «Tory Blair» ara fa un parell 
d’anys per mor del seu carisma 
i la voluntat de modernitzar el Par-
tit Conservador.

Cameron té ara mateix 42 anys, 
ve d’una família acomodada i va 
estudiar a Oxford abans de treba-
llar com a assessor dels exprimers 
ministres Margaret Tatcher i John 
Major. La seva escalada dins de la 
formació tory ha estat meteòrica, 
i amb ell pretén assolir «objectius 
progressistes amb mètodes con-
servadors». Cameron no ha aclarit, 
però, si acceptar uns vols pagats per 
reunir-se a una illa grega amb el 
magnat de la premsa Rupert Mur-
doch, tal com ha destapat The In-
dependent recentment, forma part 
dels objectius progressistes o bé  
dels mètodes conservadors.

Sigui com sigui, i encara que 
continuï liderant els sondejos, el 
líder tory ha vist reduïda la distància 
que separa conservadors de labo-
ristes, que fou de 17 punts i que ara 
només és de 9. Brown ho té negre, 
és cert, però les eleccions generals 
no tindran lloc fins el 2010 i de 
moment ja ha aconseguit 
superar força esculls, 
el darrer dels quals 
protagonitzat per 12 
parlamentaris del 
seu partit que pro-
posaven forçar-ne 
la sortida durant 
l’últim congrés 
laborista.

Precedit per 
la fama de gran 
economista, ara 
Brown insta 
la resta 
de països 
de la UE 
a imitar 
el pla de 
rescat britànic  
i recapitalitzar 

els bancs en dificultats, 
erigint-se com a líder 
solvent dins del Reg-
ne Unit. És la seva 
oportunitat, però 
tant els conserva-
dors com els ma-
teixos laboristes 
—els primers per 
exigir eleccions 
anticipades i 
els segons per 
reclamar de 
nou un canvi de 
líder— ja tenen 
un ull posat 
al proper 6 de 
novembre, amb les 
eleccions parcials 
a la circumscripció 
escocesa de Glenrot-
hes. Diuen que Brown 
necessitarà màgia 
per guanyar aquest 
escó; potser per això 
l’autora de la nissaga 
de llibres d’en Harry 
Potter, J.K Rowling, 
ha donat un milió 
de lliures al Partit 
Laborista.

oRioL toRRES és politòleg

i periodista corresponsal a Londres

La competència
de Brown en economia 
li ha permès remuntar
8 punts al «tory»
David Cameron,
líder a les enquestes
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11 AnyS DE cOmPrOmíS AmB EL BArri DEL cABAnyAL

Salvem el Cabanyal: 
per la història viva del barri

RAüL gARAY

Quina valoració fas de les 
sentències del Tribunal 
Suprem que donen llum 
verda a la prolongació de 
Blasco Ibáñez?
No ens esperàvem aquest 
colp. En març de 2008, 
el TS fallà en contra dels 
arguments de Salvem el 
Cabanyal i de l’associació de 
veïns Pavimar i en desembre 
passat, contra el recurs de la 
Federació d’Associacions de 
Veïns de València. L’Ajunta-
ment té el poder i la força, 
però estem convençuts 
que nosaltres tenim la raó 
i els arguments. No poden 
enderrocar un Bé d’Interés 
Cultural (BIC) i trencar 
l’estructura social de tot un 
barri.
Què penses quan li sents 
dir a Rita Barberà que 
“València viu d’esquenes 
al mar”? 
Doncs que no és veritat, Va-
lència està en el mar, és una 
ciutat amb platja i port. I el 
Cabanyal és València. Valèn-
cia, com tantes altres ciu-
tats, era una ciutat fluvial, 
estructurada al voltant del 
riu Túria, que després tenia 
el seu Grau, com Castelló, 
Gandia o Sagunt. I des que 

s’annexionà el Poble Nou de 
la Mar (Cabanyal, Canya-
melar i Cap de França) ja 
és una ciutat plenament 
marítima.
Té sentit en el segle XXI 
un “Pla Haussmann”, 
enderrocar tot un barri 
i fer-lo de nou de forma 
moderna?
Cap sentit. El concepte que 
tenen avui dia els urbanistes 
és que no es pot construir 
qualsevol cosa en qualse-
vol lloc. La prolongació de 
Blasco Ibáñez és un projecte 
agressiu, feixista, de “mar-
car el poder”, i en cap cas 
integrador o de convivència. 
Penseu seguir defensant el 
barri?
Per suposat. El veïnat ha 
pres la decisió de continuar 
resistint fins el final, passe 
el que passe. 
Per quines vies?

Seguirem combinant les 
dues vies de lluita, com fins 
ara: la via judicial, amb re-
cursos al Tribunal Constitu-
cional i Europa, i la via de la 
mobilització ciutadana. 
Què perdem els valencians 
si es destrueix el Caba-
nyal?
Sobretot la singularitat del 
barri. Es perden monu-
ments (Llotja del Peix, Casa 
dels Bous, les sis torres-
miramar); cases úniques 
construides pels seus 
mateixos propietaris, amb el 
mestissatge d’estils, raciona-
lisme, modernisme; es perd 
la trama urbana reticular, 
la gent i una forma de vida 
molt particular. Perdem un 
barri amb una singularitat 
única, que ha merescut 
l’admiració d’intel·lectuals i 
fins i tot premis Nobel. 
Per què l’alcaldessa té 
tanta obstinació en fer la 
prolongació?
Es mescla que és un ter-
ritori molt valuós per als 
interessos especulatius com 
a platja de València, amb la 
sobèrbia i prepotència de 
Rita, que no pot empassar-
se que un grup de ciutadans 
diguen no a un projecte seu. 
Ella ha fet de València el 
seu “cortijo” i no tolera que 

ningú li duga la contra.
Quines són les vostres pro-
postes per al barri?
Aturar el pla i rehabilitar 
integralment el barri. Fixa’t 
que rehabilitar una casa 
costa menys que tirar-la. El 
Cabanyal no necessita cap 
avinguda que el partisca per 
la meitat com va passar amb 
l’avinguda de l’Oest. Som 
un barri viu, orgullós de 
les nostres tradicions, com 
la Setmana Santa, i volem 
seguir vivint així. Si hi ha 
marginalitat és perquè l’ha 
provocat i consentit l’Ajun-
tament. Només amb que 
la prolongació s’aturara, el 
Cabanyal es regeneraria per 
ell mateix.
Vols afegir alguna cosa 
més?
Sí, vull recalcar la singu-
laritat del barri, una cosa 
que no valora l’alcaldessa, 
de la mateixa manera que 
no valora els habitants que 
hi vivim. I vull dir que hi ha 
molta gent que està dispo-
sada a viure en el Cabanyal, 
en les seues cases peculiars 
i en l’estil de vida d’ací, 
vinculat a la mar, amb molta 
tranquil·litat, amb un tracte 
amb el veïnat proper. Per 
això el que li cal al barri és 
la rehabilitació integral.

mAriBEL  DOmènEcH
València, 1951 

Escultora i catedràtica de Belles 

Arts a la Universitat Politècnica 

de València. Viu al Cabanyal des de 

1974. Ha estat membre fundadora 

de la plataforma Salvem el Caba-

nyal i actualment n’és la portaveu.

Salvem el 
Cabanyal-       
Canyamelar

Salvem el Cabanyal es 
va fundar el 22 d’abril 
de 1998 com a plata-
forma integradora de 
veïns, comerciants, 
partits polítics i associ-
acions culturals, davant 
l’aprovació per part de 
l’Ajuntament de València 
(amb l’únic vot favorable 
del PP) d’un pla per a 
prolongar l’avinguda de 
Blasco Ibáñez fins al 
mar. Aquesta prolonga-
ció implica l’enderroc de 
1.651 cases i la partició 
en dues meitats del barri 
del Cabanyal, a més de 
provocar la destrucció de 
la peculiar trama urbana 
en quadrícula –heretada 
de les antigues barra-
ques dels pescadors- i 
d’edificis emblemàtics 
com la Llotja del Peix 
(que ara fa fet 100 anys) 
o la Casa dels Bous. Des 
de llavors, la Plataforma 
ha dut a terme distintes 
accions per salvar el 
barri, com les edicions 
del Cabanyal Portes 
Obertes, concentracions, 
xarrades informatives o 
recursos judicials. I la 
lluita encara continua...

www.cabanyal.com

«No poden 
enderrocar un Bé 
d’Interés Cultural 
(BIC) i enderrocar 
l’estructura social 
de tot el Barri del 
Cabanyal»
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