
Si et dec una lliura tinc un problema, però si et dec un milió, tu tens el problema » John Maynard Keynes
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L’AS DE BASTOS

dues tasses
»Va ser el PSOE de Lerma i de Guerra qui envià la 
Guàrdia Civil a tancar els repetidors de TV3, allà 
per l’any 88, establint així precedent per als suc-
cessius governs del PP. Posteriorment, el PP, fent 
d’aprenents dels seus compatriotes d’estat, han 
agreujat la situació amb més multes  i tancaments. 
Com deia Joan Fuster, el més semblant a un espa-
nyol de dretes, és un espanyol d’esquerres...
Ara, amb la ILP, impulsada per Eliseu Climent, 
es vol acabar amb una situació d’indefensió que 
patim. Tenim el dret a veure la tele que volem i no 
la que ells volen que vejam. Aquesta Iniciativa, que 
recorrerà el país, ens farà més 
forts. Demostrarà que tenim 
molt a dir, i servirà per cohe-
sionar-nos encara més. Així 
que, si no volien caldo, ara en 
tindran dues tasses...

BARRI DE PATRAIX» 6

Els veïns del barri de Patraix es tornaran a 
mobilitzar contra la reobertura de la subestació

Josep Heras
Portaveu d’Esquerra-VLC

PAíS » 5

València
Salvem les emissions de TV3 
al País Valencià

www.esquerravlc.cat



CARLES BANYULS
Una de les llegendes més conegudes de 

la mitologia nacionalista al País Valencià 
afirma que a València “tot el món parla en 
castellà”. Se l’arriben a creure tant aquesta 
afirmació que, destacats “nacionalistes” 
de comarques, quan arriben a València a 
estudiar, a treballar o de compres, canvien 
sistemàticament de llengua i s’adrecen en 
castellà a la dependenta, al funcionari de 
torn o a un vianant a qui li pregunten un 
carrer.  Aquest autoconvenciment de que al 
cap-i-casal ningú parla en valencià alimenta, 
a la seua vegada, el pensament derrotista de 
que “tot està perdut” i que per a fer país, cal 
anar a les comarques (tàctica suïcida, per-
què cap país que aspire a la normalitat pot 
renunciar tan alegrement a la seua capital). 
Passa, però, que aqueixa afirmació és rotun-
dament falsa i el català està més present que 
mai a València tant en àmbits públics com 
privats des del restabliment de la democrà-
cia. Aportarem un seguit d’exemples ben 
palpables: la major part de la retolació del 
metro i la megafonia interna és en valencià; 
les plaques noves dels carrers (de l’època de 
Rita!) són en valencià; la retolació i megafo-
nia de Mercadona està preferentment en va-
lencià; gran part de la retolació i megafonia 
del Corte Inglés és en valencià; a Mestalla, 
la llengua vehicular i de la megafonia és el 
valencià, i un llarg etc. Però a més, si parem 
l’orella, sentirem cada dia milers de perso-
nes a València conversant en valencià, al 
carrer, al col·legi, al mercat... Fa només 20 
anys haurien estat impensables certes coses 
de les que hem citat, venint d’on veníem. 
La pregunta ara és doble: a qui beneficia el 
mite del “no es parla valencià a València” i la 
mentalitat derrotista-pessimista que acom-
panya? I per què tants suposats nacionalis-
tes (dels qui enlairen banderes el 25 d’Abril) 
fan figa a la més mínima i es passen al cas-
tellà quan es troben a València? És mentida 
que a València no es parle català (es parla, 
si més no, tant com a Barcelona) i sembla 
mentida que tanta gent que ve “dels pobles” 
caiga en la trampa parada pel PSOE i el PP i 
no visquen amb normalitat la seua condició 
de valencians. Cal dir que si el mite encara 
existeix és perquè el mantenen viu aquests 
valencians acomplexats que venen dels 
pobles i parlen en castellà, afegint llenya a la 
ficció de que tot és castellà a València. Ells 
hi contribueixen a que la llegenda malaura-
dament tinga molts creients.

infoGràfica
Funcionaris per cada 100 habitants

tots a una veu
A València ningú 
parla valencià
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bloc de blogs
Foc nou

Els grups de cultura popular del nostre país 
treuen foc pels queixals. Literalment. La nova 
directiva europea que regula l’ús de materials 
pirotècnics posa en perill la continuïtat de festes 
tan emblemàtiques com la Patum de Berga, 
declarada patrimoni de la humanitat l’any 2005, 
les falles o els correfocs.

A casa nostra sempre hem estat estretament 
vinculats amb aquest element que és considerat 
un dels quatre principis primordials (juntament 
amb l’aire, la terra i l’aigua) des de temps 
immemorials i el trobem present en llegendes i 
mites, tant profans com religiosos. Fins i tot la 
llegenda del nostre patró Sant Jordi conté un 
drac que tal com mana la tradició també llança 
foc.

Sempre ha estat considerat símbol festiu i 
és, alhora, símbol d’unió de les terres de parla 
catalanes: la flama del Canigó és venerada en 
la seva arribada als diversos pobles i ciutats 
per Sant Joan; i la flama de la llengua catalana 
roman a Montserrat i és renovada any rere any.

Les queixes no són contra la directiva en si, 
feta per motius de seguretat i regulació; sinó 
contra el fet que l’excepcionalitat que disposa ha 
de ser regulada per l’Estat espanyol. Els Països 
Catalans  no disposen d’Estat propi, i les seves 
tradicions sempre han estat menystingudes 
pel Govern Central. La preocupació ve 
per la tenacitat dubtosa del Ministerio de 
Industria, encarregat de vetllar per establir 
l’excepcionalitat a l’hora d’aplicar la directiva i 

defensar la pervivència del foc en celebracions 
festives i populars.

El futur de les nostres festes com ara els 
correfocs i les colles de diables infantils és del 
tot incert ara mateix. Esperem que l’oposició 
que s’està portant a terme amb actes com 
el del passat dissabte a Berga continuï sent 
multitudinària, i que la resistència no sigui 

foc d’encenalls. Sens dubte, està clar que amb 
l’aplicació d’aquesta directiva haurem de fer foc 
nou per tal de mantenir encesa la flama.



l’enquesta
Què faràs aquests dies de falles?

Aquest serà el meu primer any a les Falles i 
a València, ja que hi vingut com a estudiant 
Erasmus des de Polònia. La veritat és que 
estic molt impacient per viure València en els 
dies més especials per als seus ciutadans. Les 
Falles són una de les festes més conegudes 
d’Europa i estic impacient per comprovar tot 
el que es diu d’elles

Estes Falles no deixaré de treballar però de 
tota manera viure la festa en el temps lliure 
que em quede. Aniré a totes les mascletades 
que puga i visitaré alguns monuments de 
la secció especial. El que més m’agrada de 
la festa és la Nit del Foc i  aniré a veure-la a 
l’Albereda. Estos dies de festa són molt espe-
cials pel bon ambient que es viu i per l’olor a 
pólvora que ompli tota la ciutat.

En Falles aprofitaré per disfrutar de la festa amb 
els amics. Enguany vindran uns amics meus 
d’Anglaterra i els duré a que vegen les mascle-
taes, els castells i a que s’empapen un poquet de 
pólvora. Tinc pensat també dur-los a berenar un 
bon xocolate amb bunyols i que s’adonen de com 
ens cuidem els valencians... La millor forma de 
donar-nos a conéixer com a país és fent partícep 
als visitants de les nostres tradicions.

Yolanda Chenovart
administrativa

Monika Mularczyk
Estudiant Erasmus

Josep Monzó
tècnic
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solvència contrastada

«És el sistema públic 
el que garanteix una extensió 
universal de la formació»
Vicent Esteve, STEPV-Intersindical Valenciana

«L’ensenyament públic català 
no té glamur, la competitivitat passa 
pel reforç de la privada concertada»

Ramon Tremosa, professor de la UB i candidat de CiU

«L’ensenyament públic català no té glamur, la competitivitat de Catalunya 
passa pel reforç de l’escola concertada catalana i no per la seva lenta asfíxia 

econòmica i financera i per la seva extinció». Segons va assegurar Tremosa, 
en el decurs d’una ponència sobre el projecte de la Llei d’educació de Catalunya

 (LEC), organitzada per patronals de l’escola concertada catalana,
«l’alternativa és l’escola pública, amb un règim funcionarial com l’actual,

sense cap tipus de control de qualitat, de costos o de resultats».

«Quan els poders públics inverteixen en construccions educatives 
de titularitat pública incrementen el patrimoni del conjunt de la ciutadania; 
quan es concedeixen subvencions per a obres en centres privats es donen diners 
públics a empreses privades que augmenten el seu patrimoni particular 
amb els diners de tots [...]. És el sistema públic el que garanteix una extensió 
universal de la formació [...]. Si el sector públic es redueix en dimensions 
i qualitat, caminarà cap a la marginació i la societat perdrà un dels pilars bàsics 
de la seua cohesió i desenvolupament equilibrat.»

5 dE fEBRER dE 2009 oCtUBRE dE 2000

hoRACE mANN
Educador nord-americà. 1769-1859

L’educació, més que qualsevol altre recurs d’origen humà,  
és el gran igualador de les condicions de l’home,  
el volant de la maquinària social.
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ELS VEÏNS DE PATRAIX ES MOBILITZEN DAVANT L’AMENAÇA DE REOBERTURA DE LA SUBESTACIÓ 

Els veïns de Patraix contra la subestació

RAüL gARAY
Aquest carrer es troba al barri de 

Velluters, sobre el terreny de l’antic  con-
vent de monges franciscanes de la Puritat 
(abans de Santa Isabel), fundat per Jau-
me I i enderrocat a meitat del segle XIX 
per obra de la desamortització. En els so-
lars que hi deixà, es van construir les illes 
d’edificis del triangle que formen els car-
rers del Moro Zeit, de la Conquesta i de 
Jaume I, noms que evoquen la conquesta 
catalano-aragonesa de la ciutat l’any 
1238. El que sobta de tot açò és que el rei 
Jaume, pare de la identitat nacional dels 
valencians i fundador del regne que donà 

lloc a l’actual País Valencià, tinga dedicat 
només un carreró secundari (com li’l 
podrien dedicar a Albacete o Nova York, 
on és un personatge intrascedent) i no un 
dels carrers més importants del cap-i-ca-
sal. Encara sobta més si veiem amb quina 
pompa s’ha tractat a l’espanyolíssim Cid, 
dedicant-li una gran avinguda. Per cert, 
que en el carrer de Jaume I fins fa pocs 
dies aguantava en peu el Teatre Princesa 
(el segon més antic de València) lamen-
tablement cremat i abandonat davant la 
desídia d’Ajuntament i Generalitat, així 
com un tros del mur de l’antic convent 
que caldria rehabilitar

L’OPINIÓ

Patraix: la lluita 
continua

RAüL CAStANYER

Al 2005, una delegació de la Platafor-
ma “Subestació Elèctrica Fora” de Patraix 
es reunia amb Esquerra-VLC per tal de 
presentar la seua visió i la seua denúncia 
davant  l’imminent obertura de la sub-
estació. Esquerra-VLC va fer costat a la 
Platafoma i , en definitiva, a la immensa 
majoria del barri de Patraix que s’opo-
sava a aquest atemptat a la salubritat 
pública.  Els republicans vam escoltar les 
reivindicacions veïnals i l’assumpte va 
arribar al Congrés dels Diputats. Pràctica-
ment quatre anys després, la reobertura 
amenaça de nou als veïns d’aquest barri 
valencià que han vist com el propi delegat 
del govern (espanyol) li’ls ha donat ver-
gonyosament l’esquena i ni tant sols ha 
tingut la decència de reunir-se amb ells 
per escoltar (ni que siga això) les seues 
més que justes propostes. Des d’Esquerra-
VLC, tant ahir com avui, ens posicionem i 
ho fem de banda d’uns veïns farts de vore 
com l’ajuntament i el govern espanyol no 
només posa en perill les seus vides (la ten-
sió generada pel cablejat de la subestació 
arriba a una càrrega voltaica tan extrema 
que s’hauria de mantindre als veïns, com 
a mínim, a 250 metres de la subestació), 
sinó que, una volta més, ignora les reivin-
dicacions veïnals.

Vista del Carrer Jaume I 

de la Ciutat de València

PAU oSòRio
Davant de l’amenaça de la reobertura de 
la subestació, les reivindicacions veïnals 
continuen centrant-se en demanar a 
l’Ajuntament  que mantinga allunyada 
la subestació de la zona residencial de 
Patraix. Davant les acusacions que en 
ocasions el consistori ha fet contra les re-
ivindicacions del veïnat del barri valencià, 
els portaveus de la Plataforma “Subesta-
ció elèctrica fora” han afirmat en diverses 
ocasions que contra el que s’oposa el col-
lectiu no és contra el progrés sinó contra 
els problemes de salubritat que ocasiona 
la instal·lació de la subestació i contra la 
perillositat que comporta.
L’emplaçament de l’equipament, enlloc 
seguir una lògica responsable, està feta en 
ple barri a pocs metres de zones resi-
dencials, amb una càrrega elèctrica que 
arriba  a  220,000 volts i prop d’escoles 

públiques i especials (aquestes últimes 
conten amb alumnes amb implantacions 
coclears, cosa que l’Ajuntament no ha 
considerat per tal de buscar una altra 
ubicació). Durant el 2005, representants 
veïnals van denunciar que aquest em-
plaçament, perillós per a la salut, podia 
provocar càncer als veïns en un radi d’ac-
tuació molt curt. A més, l’exposició con-
tinuada a camps electromagnètics és un 
risc d’aquestes malalties terminals a les 
quals estan exposats els veïns del barri. El 
fet de que la subestació esclatara el passat 
maig de 2007 no va ser raó suficient (tot i 
la perillositat va implicar l’impressionant 
esclat) per tal de que per banda de l’Ajun-
tament es plantejara la reubicació.

CARRERS I CARRERONS 

Carrer de Jaume I 

La subestació elèctrica de 
Patraix està al cor del barri

Al carrer 
Jaume 
I estava 
ubicat 
l’antic 
Teatre 
Princesa 
enderrocat 
per un 
incendi fa 
pocs dies.
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REdACCCió
“Televisió sense fronteres”, 

aquest és el nom que Acció Cultural 
del País Valencià ha posat a la cam-
panya amb la qual vol plantejar una 
Iniciativa Legislativa Popular (ILP) 
davant el Congrés dels Diputats de 
Madrid que garantisca les emissions 
de TV3 i de la resta de canals de la 
Corporació Catalana de Mitjans al 
País Valencià. El projecte, però, és 
més ambiciós, ja que es parla de 
manera genèrica d’una llei  de rang 
estatal que assegure que “totes les 
televisions en català puguen veure’s 
en tot el domini lingüístic”.

L’objectiu és aconseguir el recol-
zament de mig milió de persones, 
que és el mínim de firmes necessàri-

es pequè la ILP puga eixir endavant 
en forma de proposició de llei. Per 
donar a conèixer el projecte, el 
president d’Acció Cultural del País 
Valencià, Eliseu Climent, ha enviat 
una carta als seus socis i simpatit-
zants en què se’ls explica la situació 
de la televisió catalana al territori 
valencià i se’ls demena la seua assis-
tència a les reunions explicatives so-
bre la ILP. Al llarg del mes de febrer, 
diverses poblacions valencianes com 
ara Algemesí, Llíria, Montcada, Elx, 
Onil o Moncofa han acollit aques-
tes reunions per tal de preparar la 
campanya arreu del territori on es 
transmet molt optimisme.

La proposta també ha sigut objec-
te de debat al Congrés dels Diputats 

La iniciativa impulsada per ACPV vol recollir mig miló de suport per presentar una llei al Congrés

Iniciativa legislativa per seguir 
veient tv3 al País Valencià

Lerma no volia tv3 al País Valencià

El projecte de llei impulsat 
per ACPV pretén que totes 
les televisions en català es 
puguen veure en tot el con-
junt del domini lingüsític.

i a Europa, on l’eurodiputat Ignasi 
Guardans ha denunciat davant la 
Comissió de Cultura, que malgrat el 
principi essencial de lliure circulació 
entre els països de la UE d’informa-
ció i de productes audiovisuals de la 
Directiva de serveis audiovisuals, a 
l’Estat espanyol es posen traves a la 
circulació dels continguts audiovi-
suals de TV3. A més, en les darreres 
setmanes s’ha aprovat una moció al  
Congrés dels Diputats, presentada 
per Esquerra Republicana on d’ins-
ta al govern espanyol a habilitat tots 
els mecanisme necessaris per faci-
litar la recepció de les cadenes de 
la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisual al País Valencià abans 
que acabe l’any.

Feina a les insticions 
i al carrer per el 
manteniment de les 
emissions de TV3 al 
País Valencià

20 de març de 2007: Agustí 
Cerdà, diputat d’Esquerra al Con-
grés dels diputats, insta al Govern 
espanyol a no restar impassible 
davant l’atac que implica el tanca-
ment de TV3”

30 de març de 2007: El 
president del grup parlamentari al 
Congrés, Agustí Cerdà, reclama al 
ministre Clos que done explicaci-
ons del per què del tancament de 
TV3 al País Valencià

26 d’abril de 2007: Agus-
tí Cerdà pregunta a Zapatero 
durant la sessió de control per les 
mesures que pensa emprendre 
per garantir el senyal de TV3 al 
País Valencià

13 de setembre de 2007: 
Esquerra ha demanat el Consell 
que signe un conveni de recipro-
citat d’emissions de la televisió 
autonòmica valenciana amb les de 
Catalunya i les Illes Balears com 
a única forma de consolidar la 
legalitat de les emissions de TV3 a 
territori valencià. Com ha destacat 
Raül Garay, secretari de Comuni-
cació d’Esquerra-PV.

26 de setembre de 2007: 
Esquerra qualifica de mafiós l’ulti-
màtum de tancament de TV3

17 de desembre de 2007: 
Agustí Cerdà pregunta a Zapatero 
sobre el tancament de les emissi-
ons de TV3

28 de novembre de 2008: 
Esquerra condemna el tancament 
de repetidors de TV3 al País 
Valencià

11 DE FEBRER DE 2009: el 
Congrés de Diputats aprova a 
instàncies d’Esquerra una moció 
que  impulse la reciprocitat de les 
emissions de tv3 i Canal 9 abans 
que acabe l’any

Iimatge d’una ce les convocatòries d’ACPV contra el tancament de les emissions de tv3

La història de TV3 al País Valencià 
és semblant a la d’una cursa d’obs-
tacles. Tot comença quan al poc de 
nàixer TV3, ACPV planteja la idea 
que els valencians puguem tindre 
un canal de televisió en llengua 
catalana. ACPV passa a l’acció i trau 
a la venda bons d’ajut per instal-
lar repetidors de TVC arreu de les 
nostres comarques. Uns 100.000 
valencians, amb les contribucions de 
la seua pròpia butxaca, fan possible 
la recepció de TV3, que es va conso-

lidant i veient amb normalitat en mi-
lers de llars I és ací quan la Genera-
litat del PSOE (amb el sempre fidel 
a Madrid Joan Lerma) considera 
intolerable que els valencians veiem 
TV3, “no siga cas que s’adonen que 
la llengua que parlen és la mateixa 
que a Catalunya o, pitjor, de la con-
veniència d’unir forces València amb 
Catalunya”. I Lerma té la magnífica 
idea de fer una televisió “valenciana” 
per sol·lapar les “males influències” 
del nord. I la jugada és brutal: fa un 

anomenat “Canal 9” cutre, hortera i 
mig en castellà (s’anava a dir “TVV”, 
però el PSOE no s’atreví ni a això, 
preocupat per possibles cantonalis-
mes anti-València), I açò adobat amb 
la salseta de 500 paraules prohibi-
des (per massa catalanes) i de l’envi-
ament de la Guàrdia Civil a precin-
tar repetidors de TV3. Aquesta va 
ser la primera recepta del PSOE per 
a impedir una televisió en català a 
València. El PP no ha inventat res de 
nou: s’ha limitat a seguir l’exemple...



VA SER FUNDADOR DE LA UNIÓ DEMOCRàTICA DEL PAíS VALENCIà

Joaquim Maldonado in memoriam

LA SECRETàRIA DE LA DONA D’ESQUERRA-VALèNCIA REFLEXIONA SOBRE EL DEBAT DE L’AVORTAMENT

Feminisme avui: lluita política i lluita social

PiLAR NAvARRo
En el decurs de la història hi 

ha hagut dones que han exercit la 
seua influència en tots els àmbits. 
És amb les lluites pel sufragisme 
i els drets laborals que es pot 
començar a parlar d’un autèntic 
moviment feminista. Amb l’exer-
cici del dret a vot la participació 
de les dones en la política avança 
lentament, perquè la lluita es fa 
ideològica de cara a la societat, 
però també es hi ha una lluita amb 
els companys per la igualtat. 

Durant la segona meitat del 
s.XX el feminisme s’allunya de la 
política per a esdevindre un mo-
viment de gènere, però sobretot 
movent-se dins de l’academicisme, 
i allunyant-se de la quotidianitat 
de les dones.

Tot i això, no es pot menyste-
nir la seua influència i la força 
obtinguda cap als anys 70.Així, 
tot i els avenços formals, amb 
lleis com la del dret de les dones a 

Maldonado  va ser capaç 
d’unir totes les forces 
polítiques durant la 
seua etapa a l’Ateneu 
Mercantil

eradicar la violència de gènere, la llei 
de la igualtat, o la llei de l’avortament, 
aquesta igualtat formal ha de donar pas 
a la igualtat real que afecta a totes les 
esferes de la vida. No n’hi ha prou amb 
el dret, la llei, perquè les lleis no inci-
deixen en la perspectiva androcèntrica, 
ni en els estereotips socials ni en les 
diferències de socialització entre dones 
i homes. Per assolir la plena igualtat cal 
fer política des de les dones i per a les 
dones.

Com que cal la política, des d’aques-
ta perspectiva, Esquerra opta per un 
avortament lliure, en que la decisió de 
les dones siga suficient, gratuït, entès 
com una prestació sanitària inclosa en 
la cartera de la xarxa pública sanitària, 
i fora del codi penal, perquè la inter-
rupció voluntària de l’embaràs s’ha de 
situar en l’àmbit de la salut pública i 
dels drets sexuals de les dones i no en 
el codi penal. Només haurien d’estar 
penalitzats aquells avortaments que 
s’hagen practicat en contra de la volun-

tat de les dones. 
Aquests posicionaments han 

de cristalitzar-se en una nova 
llei de terminis ambiciosa, 
emparada en les indicacions de 
les organitzacions internacio-
nals. Esquerra demana que la 
viabilitat fetal, 24 setmanes, es 
considere com a límit de la deci-
sió voluntària de les dones. 

La nova legislació ha d’inclou-
re, també, el suport als i a les 
professionals que la practiquen, 

i la regulació quant a l’objecció 
de consciència, pels professio-
nals que participen directament 
en la intervenció, així com la 
confidencialitat tant pels pro-
fessionals com per a les dones 
que sol·liciten la IVE. l’equilibri 
i l’equitat territorial ha d’estar 
prevista en aquesta nova regu-
lació de les IVE, ja que totes les 
dones, sense cap discriminació, 
tampoc territorial, han de poder 
exercir aquest dret reconegut.
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RAüL CAStANYER

Segurament a la ciutat de València 
no hi ha hagut, ni hi haurà, una 
persona que en el seu darrer adéu, 
al seu soterrar, puga reunir a gent 
que va des de Rita Barberà a Eliseu 
Climent, passant per Rafael Blas-
co, Joan Sifre  o Arturo Virosque.

Eixa persona era Joaquim Mal-
donado, un dels personatges valen-
cians de més influència durant la 
el franquisme,qui el passat dia 31 
de gener ens va deixar a l’edat de 
101 anys. 

Maldonado, tot i ser una figura 
desconeguda pel gran públic ha es-
tat, sense cap mena de dubte, una 
de les figures més importants de la 
nostra ciutat del segle XX. Comen-
ça la seua trajectòria política als 
anys 30 militant a la Dreta Regi-
onal Valenciana, des d’on donà 
suport a l’alçament militar del 36, 
fins que l’any 39 es distancia vista 
la feixistització de l’alçament.

Posteriorment comença la seua 

tasca cívica, que l’impulsa a presidir 
l’Ateneu Mercantil (integrant a totes 
les sensibilitats polítiques a la seua Jun-
ta de govern), la Real Societat d’Amics 
del País i a crear la Borsa de València.

Però segurament allò que el va dis-
tingir de la resta de la dreta valenciana 
(salvant les poques excepcions) ha estat 
el fet de plantar cara a Madrid quan 
calgué fer-ho. Així, després de la riuada 
del 56 li suggerí a Martí Domínguez, 
director de Las Provincias, una editori-
al on criticava  el govern central devant 
el drama que havia viscut la ciutat. 
L’article provocà que l’alcalde Trenor 
donara un discurs durísim envers el go-
vern de Franco, el que provocà la seua 

destitución. Maldonado, sense 
inmutar-se, repartí per la ciutat 
16.000 octavetes amb la còpia del 
discurs.

Aquesta actitut és la què li 
dugué a fundar la Unió Demo-

cràtica del País Valencià (UDPV), 
confirmant el que s’ha dit aquests 
dies, que durant la dictadura,  
Joanquim Maldonado  va estar el 
gran defensor dels demòcrates 
valencians
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INICIA LA CAMPANyA “VALENCIà: PAGA I CALLA” PER TAL DE DEMANAR UN FINANÇAMENT JUST PER ALS VALENCIANS

Esquerra exigeix que bancs i caixes òbriguen l’aixeta

ANNA PEñA
Esquerra ha instat el president 

del Govern espanyol, José Luis 
Ro- dríguez Zapatero, a pressionar 
els bancs i caixes perquè òbriguen 
l’aixeta dels crèdits i així no es 
perjudique les economies familiars 
i productives i especialment a les 
pime, les petites i mitjanes empre-
ses. En aquest sentit, critica dura-
ment la manera de fer les coses de 
Zapatero i li exigeix més transpa-
rència, rigor i control, que es fixi 
un coefi cient de caixa mínim per 
crèdits a empreses i famílies i que 
el crèdit es distribueixi segons la 
quota de mercat de les entitats. 

Segons Ridao, per les entitats fi 
nanceres «ara no és hora de grans 
beneficis, sinó de grans sacrificis». 
Per aquesta motiu, Esquerra éses-
pecialment crítica amb la gestió 
de la crisi econòmica per part de 
Zapatero, que ha injectat 20.000 
milions d’euros a les entitats finan- 

ceres a través del Tresor i l’Institut de 
Crèdit Ofi cial (ICO) i, en canvi, tot i els 
beneficis astronòmics que presenten 
els bancs, no concedeixen crèdits ni a 
empreses ni a particulars, una mesura 
totalment inadmissible que perjudica 
l’economia productiva.  

Els independentistes insisteixen en 
la necessitat de més control de l’Estat 
sobre les entitats financeres perquè el 
govern de l’Estat està arriscant milers 
de milions d’euros per ajudar a la banca 
i adquirir nous actius financers sense 
cap tipus de garantia més enllà de be-
neficiar a aquestes entitats per aquesta 
raó Esquerra reclama la incorporació 
de representants d’entitats públiques i 
administracions en els consells d’ad-
minisitració de les entitats financeres i 
fixar un coeficient mínim per a crèdits 
de bancs i caixes destinats a famílies i 
petites i mitjanes empreses

A aquestes mesures cal afegir l’inici 
de la campanya Valencià: paga i calla 
(el preu d’ofrenar noves glòries a 

Espanya) per tal d’exigir un 
finançament just per al País 
Valencià i que es desenvoluparà 
arreu de les comarques valen-
cianes. En aquesta campanya, 
Esquerra pretén explicar d’una 
manera pedagògica els efecte 
de la doble espoliació financera 
que patim els valencians. Per 
una banda en tant que part dels 
Països Catalans, els valencians 
pàtim l’anomenat dèficit fiscal 
que és la diferència entre els 

impostos que paguem i els que 
rebem en inversions. A més 
però els valencians enlloc de pa-
gar fons de solidaritat haurien 
de ser-ne receptors en tant que 
CCAA per baix de la riquesa 
mitjana de l’Estat. En total els 
valencians deixem de percebre 
cada any 13200 milions d’eu-
ros, quan el pressupost que té 
fixat la Generalitat Valenciana 
per a l’any 2008, era de 13800 
milions.

AGUSTí CERDà, REFLEXIONA EN UN COL.LOQUI ORGANITZAT PER LES JERPV SOBRE EL FUTUR DEL VALENCIANISME POLíTIC

Som espanyols els valencians?

ANNA PEñA
El passat 25 de febrer les Joven-

tuts d’Esquerra Republicana del 
País Valencià van organitzar una 
xarrada-col.loqui a la Facultat 
de Ciències Socials del Campus 
de Tarongers sota el títol “Som 
espanyols els valencians?” i a 
càrrec d’Agusí Cerdà, President 
d’Esquerra-País Valencià. Durant 
la trobada amb estudiants, el pre-
sident d’Esquerra al País Valencià 
va reflexionar sobre la situació del 
valencianisme polític en l’actua-
litat. 

Respecte al debat del finança-
ment va afirmar que “La famosa 
“solidaritat interterritorial” passa 
de llarg en el cas valencià. Segons 
les dades del ministeri i de la Unió 
Europea els valencians haurí-
em de rebre fons de solidaritat 
estimats en 7600 milions d’euros 
anuals per posar-nos al nivell de 
la mitjana estatal. A més, en tant 
que part dels Països Catalans, 

patim un dèficit fiscal de 5600 milions 
d’euros anuals.  Els valencians perdem 
cada any 13200 milions d’euros quan 
el pressupost de la Generalitat per al 
2008 va ser de 13.800 milions d’euros. 
Amb el sistema de concert econòmic 
defensat per Esquerra, els valencians 
tindríem els recursos adequats i sufici-
ents per sortir de la crisi.”

Pel que fa a la situació política del 
País Valencià el dirigent republicà va 
recordar que Després del “Big-bang” 
del Compromís, el consegüent “corri-
ment al blau” del Bloc, ratificat al seu 
darrer congrés, i el retorn a l’obrerisme 
espanyolista d’Esquerra Unida, Esquer-
ra Republicana del País Valencià ha 
d’estar capaç de liderar  l’espai polític 
de l’Esquerra valenciana, un espai his-
tòricament compost on s’ha de donar 
trobada a les aspiracions sobiranistes, 
ecologistes i republicanes de la ciutada-
nia valenciana i contraposar el nostre 
model de País al model de la dreta, va-
lenciana i/o espanyola  i al de l’esquerra 

estatal, per tal de sortir-se’n  de 
l’atzucac al que ens han portat, 
els uns i els altres als darrers 
30 anys. El valencianisme, 
cerca l’encaix amb Catalunya, 
plantejant la diversitat dins 
l’unitat nacional. No es pot dir 
valencianisme al “blaverisme”. 
El seu anticatalanisme no és 
més valencianisme, sinó més 
espanyolisme. Un parany on, 
fins i tot el Bloc ha caigut, i en 
voler “valencianitzar” el partit 

ha seguit les pautes de l’espa-
nyolisme, renunciant a qualse-
vol  “vel·leïtat” sobiranista. Per 
altra banda Els valencians no 
hem sabut explicar que és això 
dels “Països Catalans”. Ho hem 
donat per fet. I hem facilitat 
que a l’espanyolisme li fos fàcil 
contraposar “valencianitis” a 
catalanitat.  S’afirma “lo valen-
cià” per contraposició a “lo cata-
là” i, conseqüentment es reforça 
“lo espanyol”.
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125 ANyS DE FALLES A CIUTAT VELLA 

Na Jordana: 
Falles i compromís amb la cultura valenciana

PAU oSòRio

Aquest any complireu 125 
anys. Teniu alguna nove-
tat dins la celebració de 
l’aniversari?
Des que començàrem la 
celebració del 125 aniversa-
ri, hem presentat iniciaties 
noves. Moltes de les gales 
que hem fet han sigut al 
Centre de la Beneficència, 
com la lectura col·lectiva del 
Tirant lo Blanc. Aquest pro-
jecte, que vam anomenar 
‘Tirant de Lletra’, va fer-se 
el Nou d’Octubre, per tal de 
commemorar aquesta data 
històrica. A banda d’això, 
hem estrenat una pel·lícula 
d’una hora de durada, que 
tracta sobre la composició 
d’un monument faller, des 
de la primera línia fins a la 
crema de  la falla. Va causar 
molta sensació. Al mateix 
temps, vam guanyar el 
primer premi del concurs de 
presentacions en l’exaltació 
de la Fallera Major i confec-
cionarem una falla digna del 
125 aniversari, amb l’ajuda 
de Sigfrido Martín Begué. 
Altra de les innovacions 
serà la publicació d’un llibre 
sobre la història de Na 
Jordana des dels seu naixe-
ment, en 1884, que tractarà 

aspectes socials, culturals i 
festius 
 Na Jordana s’ha diferen-
ciat per la seua defensa 
i promoció del valencià i 
la cultura valenciana. És 
Na Jordana més que una 
falla?
Un crític teatral va afirmar 
una volta que “Na Jorda-
na és més que una falla”. 
No només pel motiu de 
defensar de la promoció 
de la nostra llengua i la 
nostra cultura, sinó perquè 
durant 125 anys hem sigut 
un referent important per a 
diferents figures, tant cultu-
rals com del món associatiu 
valencià. A banda d’això, i 
referent a la pregunta que 
em fèieu, efectivament, 
des de Na Jordana ens hem 
volgut posicionar sempre 
per la defensa del valencià 
i de la nostra cultura.i des 

d’aquesta comissió conti-
nuarem en aquesta línia de 
defensa dels nostres signes 
d’identitat. Activitats com 
ara el Tirant de lletra, , van 
en aquesta línia de defensa 
i promoció del nostre llegat 
cultural i literari. 
Us trobeu a soles en aques-
ta defensa? 
 Na Jordana es caracteritza 
per pensar sempre per ella 
mateixa. La veritat, hi han 
més falles que s’apunten a 
aquesta defensa. Però som 
de l’opinió de que cadascú 
és lliure de defesnar i pensar 
el que vulga. El que sí està 
clar és que la nostra és una 
Comissió que des de fa més 
d’un segle es caracteritza 
pel treball, el sacrifici i la 
il.lusió dels seus integrants. 
I això és un aspecte que ha 
caracateritzat i continuarà 
caracateritzant la nostra 
falla i la nostra manera d’en-
tendre la festa.
 Davant la normativa del 
foc, i més enllà de tota la 
polèmica que pot haver 
suscitat, com creus que 
podrà afectar a les nostres 
festes? 
hem deixat sempre la polí-
tica a la porta del casal. Tot 
i això, esperem que aques-
ta normativa de la Unió 

Europea no afecte molt a  la 
celebració de les nostres fes-
tes. Cada volta es posen més 
problemes a la celebració de 
les falles arreu de València 
i, la veritat, les falles han de 
continuar amb la seua cele-
bració tradicional. Desitgem 
que aquesta normativa no 
talle més encara les ales a 
una festa de tots, com són 
les Falles de València. 
L’entrada en joc d’exage-
racions en el pressupost 
d’algunes comissions, ha 
tingut un efecte devasta-
dor?
La crisi afecta a tots per 
igual. Tot i això, les comissi-
ons que treballen amb colp 
de talonari poden tenir més 
fàcil alçar-se amb el primer 
premi de la secció especial. , 
Més enllà d’entendre les fa-
lles com un negoci més, des 
de Na Jordana solventem el 
possible efecte del desme-
surat pressupost d’algunes 
comissions amb alegria i 
treball constant. Eixa és la 
nostra manera d’entendre 
les falles. Na Jordana es 
nodreix de la col·laboració 
de molta gent. Algunes 
solucions com la venda de 
loteries queden obsoletes i 
hem de treballar amb noves 
formes de finançament. 

PERE BORREGO
València, 1950 

President de la Falla Na Jordana, 

de secció especial, és membre 

de la Comissió des dels set anys, 

edat amb la que va entrar en la 

Comissió Infantil de l’històrica 

falla valenciana. Juntament amb 

el seu pare, ha estat al capdavant 

propugnant un moviment faller 

que aposta per l’activisme cultural 

emparentat amb la celebració de la 

nostra festa. És President des de 

fa vuit anys.

Falla Na 

Jordana

La Falla Na Jordana, 
una de les més carac-
terístiques de València, 
complirà aquest any 125 
anys. S’ha caracteritzat 
per ser una comissió 
que ha propugnat festa 
i defensa cultural dels 
símbols d’identitat va-
lencians a parts iguals, 
defensant els valors 
tradicions i culturals del 
nostre poble. La falla 
conta amb l’ajuda de 
centenars de voluntaris 
i membres de comissió 
que fan possible que la 
festa de les falles siga 
entesa encara no com 
un engoci, sinó com 
un sentiment de festa 
i cultura. Al seu 125è 
aniversari, preparen 
una falla “innovadora” i 
un conjunt d’activitats 
culturals i iniciatives en 
la defensa dela nostra 
llengua, entre les que es 
troben la edició d’un “lli-
bret” especial que recull 
la trajectòria de la co-
missió fallera durant els 
seus 125 anys d’història 
i una lectura col.lectiva 
del Tirant lo Blanc que 
es va celebrar el passat 
més d’octubre.

http://www.najordana.
es/

«des de Na Jordana 
solventem el 
possible efecte 
del pressupost 
d’algunes 
comissions amb 
alegria i treball 
constant»


