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Hi ha hagut i, de ben segur, hi haurà un debat 
sobre quin model de tractament és més 
adequat als drets de les dones. Existeixen a 
Europa dos models de referència en aquest 
tema, que són el model suec i el model 
holandès. A Suècia existeix una concepció des 
de fa ja molts anys (cal recordar que durant 
quasi 70 anys, aquest país es va adherir a 
un model abolicionista de la prostitució al 
considerar-la una activitat marginal) basada 
en la concepció de laprostitució com una 
forma de violència contra les dones. De fet, 
s'arriba a perseguir la demanda de serveis 
sexuals.
Per la seua banda, trobem un altre model 
en un altr país europeu: Holanda. Segons 
aquest model, la prostitució, és a dir, les 
treballadores sexuals gaudeixen exactament 
de la mateixa protecció social que les 
persones assalariades. Mitjançant la Llei per 
a la supressió de la prohibició general dels 
establiments de prostitució, es condemnava 
el proxenitisme de manera general. A 
més, el govern holandès assegura que les 
treballadores del sexe d'altres indrets de la 
Unió Europea puguen exercir altres països de 
la Unió Europea.
Què pensa Hipàtia (col.lectiu de dones 
d'esquerra) sobre aquest tema? Sens 
dubte, nosaltres  apostem valentment per 
la regularització de la prostitució. I això 
implica el reconeixement  dels drets laborals 
i socials de totes les persones que exerceixen 
aquest treball. No debades treballem colze a 
colze amb la plataforma contra la explotació 
sexual de València, perquè entenem aquesta 
com a vexatòria per a la dona.
 Les situacions de marginació i exclusió social 
que pateix aquest col.lectiu i que es generen 
d'aquesta pràctica, ha de canviar ja, sense 
més dil.lació. Considerem, i sempre hem 
considerat sense lloc a vacil•lacions, que 
és imprescindible  deixar de banda tota la 
hipocresia que envolta aquest negoci i plantar 
cara  a  tots aquells que, mirant cap un altre 
costat, obtenen molt profitosos guanys de 
la explotació i tracta de èssers humans; 
demostrat queda que el 90% de la prostitució 
que s´exerceix a l´estat espanyol és sota la 
pressió de mafies i proxenetes.
Així les coses i amb tota la informaciò   que 
disposem, defensem model holandés del 
tractament de la prostitució. Aquesta 
normativa regularitzaria i dignificaria a les 
persones que ho exercisen 
i seria un extraordinari 
avanç en matèria de 
drets humans.

Per la regularització 
de la prostitució

L’aPUnt

aina ReQUena

Són ja més de quatre anys els que Anna Peña porta 
treballant com a portaveu de les Joventuts d’Esquerra 
Republicana al País Valencià i a dia de hui, respecte 
al camí recorregut, destaca la consolidació de 
l’organització al País Valencià que considera era “una 
necessitat històrica”. La raó d’aquesta consolidació, 
segons ens explica, és “el treball constant que ha 
fet que vagen sorgint nuclis locals i que les JERPV 
puguen influir d’alguna manera en la vida política 
valenciana. Cada vegada més joves, tot i tindre eixa 
imatge de que passen de tot, escullen implicar-se i 
treballar per la recuperació del país”.
Amb els veïns del Cabanyal
Però és molta la feina que queda per fer, i molt 
els reptes que és plantegen les JERPV per al futur 
pròxim. Entre d’altres, les urgències que sorgeixen 
cada dia a pobles i ciutats valencianes. Segons 
ens explica Peña, “ara tenim un punt de treball 
obligat, fer costat als veïns del Cabanyal i estar a 
peu de carrer intentant evitar més enderrocs en el 
barri”.  Peña recorda com, coincidint amb el que ve 
defensant la Plataforma des de fa 12 anys, el Cabanyal  
necessita una rehabilitació sense destrucció. Tal i 
com ella exposa, “no oblidem que el Cabanyal està 
a pocs minuts de les universitats. Hauria de ser un 
focus d’acollida per als estudiants i joves, la qual cosa 
donaria molta vida al barri, amb proliferació de

“Cada vegada més joves escullen implicar-se 
i treballar per la recuperació del país”

anna PeÑa, PORtaVeU de LeS JeRPV

anna martinez
Membre d’Hipàtia, col·lectiu de 
dones d’Esquerra

anna Peña 
Nascuda a València l’any 1986, és llicenciada 
en Periodisme per la Universitat de València. 
Actualment està cursant un màster de l’àmbit 
de l’ensenyament. És sòcia d’Acció Cultural del 
País Valencià i membre del voluntariat lingüístic 
d’Escola Valenciana. Milita a Esquerra des de 
l’any 2004 i des de febrer de 2006 és portaveu de 
les JERPV.  

comerços, serveis, etc. El Cabanyal ha de ser un 
barri proper als ciutadans, no un seguit de blocs de 
ciment que, especialment en un context de crisis 
com l’actual, estan fora de l’abast dels que no estan 
implicats a la trama Gürtel”. Açò enllaça amb altre 
dels punts d’interès de les JERPV: l’emancipació 
juvenil, que segons Anna Peña, passa necessàriament 
per potenciar una formació de qualitat. “Cal facilitar 
l’accés a l’estudi i la possibilitat de compaginar estudis 
i treball, però també calen programes de beques 
justos en relació al nombre d’estudiants que hi ha al 
País Valencià. Hi ha molta desproporció en relació a 
altres territoris”, explica Peña.
“Els valencians no som espanyols”
Una campanya  que està encetada des de fa temps 
porta per nom Els valencians no som espanyols, que 
“busca denunciar els problemes que ens porta als 
valencians formar part d’Espanya: espoliació fiscal, 
manca d’infraestructures, beques molt baixes per 
als estudiants, etc. Coses que afecten d’una manera 
encara més greu si cap als joves”. També preocupa 
a les JERPV, ens explica la seua portaveu, els milers 
de vestigis franquistes que continuen havent als 
pobles i ciutats valencians. “Estem preparant una 
campanya de denúncia per tal de fer complir la llei de 
la memòria que, tot i que Esquerra no la va recolzar 
per insuficient, contempla uns mínims que s’han de 
complir i als que hui ni tan sols arribem”.  
El JEROCK, per la música en valencià
Però també hi ha espai per a la festa a l’agenda de les 
JERPV. A més d’aquestes campanyes, Anna Peña ens 
explica un altre dels projectes que tenen en marxa 
i els encoratja especialment: el JEROCK. “És un 
concurs de maquetes on fem una aposta pels grups 
que canten en valencià que estan començant la seua 
carrera, perquè puguen donar a conèixer els seus 
projectes musicals”.  El guanyador d’aquest concurs 
tindrà l’oportunitat de participar a l’Acampada Jove 
que es celebra a Montblanc al mes de juliol i que 
és, en paraules de Peña, “el festival musico-polític 
més important dels Països Catalans”. El període 
d’inscripció del concurs d’aquest any es va tancar el 
31 de març amb la participació de 13 grups dels quals 
s’ha d’escollir un guanyador.

“El Cabanyal ha de ser un focus 
d’acollida per a estudiants i joves, la 
qual cosa donaria molta vida al barri”
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Sovint em pregunte si hem estat 
capaços d’explicar a la nostra societat 
les conseqüències terribles que va 
tenir per nosaltres el 25 d’abril de 
1707, l’enderrocament, pedra per 
pedra, d’una societat sencera, amb 
el seu sistema polític, administratiu, 
legal, judicial, econòmic i social. 
I la substitució d’aquesta societat 
articulada i viva, per un sistema polític, 
administratiu, legal, judicial econòmic, 
militar i social aliè a la nostra manera 
de viure, imposat a sang i foc pels 
vencedors. No és una qüestió, com 
ho volen reduir alguns, de llengua (la 
imposició de la llengua castellana n’és 
una conseqüència, no la causa). És el 
sotmetiment de tota una societat lliure 
i articulada com un estat confederat, 
a una situació política, econòmica i 
social de subditatge, subalterinitat i 
dependència.

Sovint em pregunte si hem  estat  
capaços d’explicar que els Països 
Catalans no són cap entelèquia, sinó 
una realitat nacional que evoluciona 
i avança, són un projecte compartit 
per organitzacions socials, culturals, 
econòmiques i polítiques que des de 
fa molt de temps treballen coordinant 
ciutadans i ciutadanes d’arreu del País 
Valencià, Catalunya i les Illes; que a 
l’imponent fonament històric, cultural 
i jurídic en comú, hem anant afegit al 
llarg del segle passat i el poc d’aquest 
un projecte de redreçament 

Els Països Catalans no 
són cap entelèquia, sinó 
una realitat nacional que 
evoluciona i avança

25 d’abril
eLS PaÏSOS CataLanS, Una ReaLitat de PReSent i de FUtUR

agUStÍ CeRdÀ és president d’Esquerra 
Republicana del País Valencià

democràtic, d’ambició de benestar i 
d’incorporació a la modernitat, on 
hi compartim un munt d’interessos 
econòmics, estratègics, necessitats 
d’infraestructures, millores de 
connexions (ports, aeroports, trens... 
corredor mediterrani..), relacions 
comercials, fluxos de moviments de 
persones, projectes empresarials i 
sindicals en comú... són una realitat 
tangible que creix i creix i que va 
configurant les interdependències 
bàsiques, les sinergies i inèrcies 
d’un mercat de País, de Països, d’un 
Estat nou. Una realitat nacional en 
la qual compartim, a més a més, les 
conseqüències nefastes -pel benestar 
social i  el normal desenvolupament 
econòmic de la nostra societat- d’una 
espoliació fiscal imposada injustament 
per l’Estat espanyol que ens dessagna 
cada any -i any rere any i siga quin siga 
el color que tinga el govern de Madrid 
, més de 30.000 milions d’euros/any, 
dels quals ens corresponen 12.300 
milions d’euros als valencians, sense els 
quals difícilment podrem fer front a la 
crisi: una mena d’impost especial que 
paguem -indistintament de quina siga 
la nostra condició social, econòmica, 
religiosa, la llengua que parlem o el 
nostre origen familiar- per gaudir-ne 
del dubtós  privilegi de ser considerats 
espanyols. “Ofrenar noves glories a 

Espanya” no és gratuït, té preu: 12.300 
milions d’euros l’any, tots els anys.
Sovint em pregunte si hem estat 
capaços d’explicar a la nostra societat 
que la commemoració del 25 d’abril 
no és l’expressió d’un sentiment de 
nostàlgia d’allò que teníem i no hem 
recuperat encara, enyoradís d’un passat 
en comú de convivència i llibertat 
compartida amb Catalunya i Balears, 
sinó la manifestació d’una realitat de 
present i de futur que reclama, 

Mentre Catalunya conquesta 
el dret a decidir, nosaltres 
conquerim el nostre dret a 
existir. I existint, decidim. 
Decidim ser lliures, viure 
solidàriament bé i en pau.

responent a una realitat cultural, 
social i econòmica, un projecte 
polític complet i propi per assolir el 
reconeixement, la normalitat política 
i democràtica: la creació d’un àmbit 
polític de futur en comú que ha de 
servir-nos per fer-nos forts i afrontar 
amb el màxim de garanties els reptes 
d’un món global. Segurament hui, 
300 i pocs anys més d’aquell 25 

d’abril, la nostra societat, en tots els 
àmbits (culturals, associatius, socials, 
sindicals, empresarials...) mostra una 
vitalitat com segurament mai l’ha 
tingut en els 300 anys passats. Les 
relacions, en tots els sentits, entre el 
País Valencià, Catalunya i les Illes 
són tan fortes i paleses com mai ho 
han estat des de la desfeta d’Almansa 
i cada dia hi ha més gent arreu del 
nostre territori, com mai abans la 
havia hagut, que en té consciència. 
La anormalitat, en aquest sentit, és 
la política: allò que és normal en tots 
els àmbits de la vida d’una societat no 
ho és políticament. I tots els esforços 
esmerçats en la cultura, la llengua, la 
societat i l’economia podem quedar-se 
en un no res reversible si no fem forat 
en la política, si no som capaços de 
fer normal políticament allò que és 
normalitat social, cultural i econòmica. 
Si no som capaços de superar una 
situació política de dependència i 
subordinació per una d’independència 
i confederació.
Si no hem estat capaços fins ara 
d’explicar-ho, expliquem-ho ara. És el 
moment. Mentre Catalunya conquesta 
el dret a decidir, nosaltres conquerim 
el nostre dret a existir. I existint, 
decidim. Decidim ser lliures, viure 
solidàriament bé i en pau. Expliquem-
ho.

Director Joan Barres Redactora en cap Aina Requena Redactors Paco Galiano, Josep Lozano Disseny Glòria Comellas  Redacció Esquerra País Valencià - Secretaria d’Imatge i Comunicació. Erudit Orellana, 10-1 46008 València. Telèfon 96 351 04 
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conservador del PP patim un període 
de paràlisi i retrocés en educació. 
Des d’Esquerra proposem la 
construcció d’un projecte inclusiu que 
assegure la participació de la comunitat 
educativa i de la societat, vertaders 
protagonistes de la innovació i la 
qualitat. L’educació és patrimoni de 
tothom. 
Com s’orienta aquesta vertebració? 
Hem d’augmentar la inversió i aturar la 
creixent dualitat del sistema educatiu, 
que prima l’escola privada concertada, 
cap a una gratuïtat efectiva del sistema 
educatiu. Proposem:
·Comissions d’escolarització amb 
competències reals i funcionament 
transparent: matriculació equilibrada 
·Xarxa pública d’escoles d’infants de 0 
a 3 anys
·Incorporació de més mestres i 
professors, cap a la reducció de la 
interinitat, i nous perfils professionals 
(tècnics d’integració social, treballadors 
socials, educadors...) 
·Creació de plans educatius d’entorn 

com a projectes innovadors 
(biblioteques escolars, noves 
tecnologies,empresa...). Xarxa 
educativa pública completa
·Pla de llengua que assegure el 
coneixement del català com a llengua 
de cohesió social: catalogació de places 
en valencià i requisit del valencià. 
Millora de l’ensenyament de llengües

·Un projecte propi de formació 
professional amb planificació d’oferta 
i adaptació territorial cap a un model 
productiu valencià de qualitat.
En definitiva, apostem per la justícia i 
el  desenvolupament social i econòmic 
en el marc de la construcció nacional 
del País Valencià.

4

Esquerra assumeix  plenament el ja 
tradicional plantejament del moviment 
ecologista en relació als residus. Ens 
referim òbviament, a l’aplicació estricta 
de les “Tres Erres”. És a dir, Reducció, 
Reutilització  i Reciclatge, conservant 
com a prioritària aquesta mateixa 
jerarquia.
Considerem que en una societat 
sostenible es fa imprescindible prendre 
totes les mesures per tal de minimitzar 
en origen el volum i toxicitat dels 
residus. Els tractaments i instal·lacions 
de tot tipus cal també situar-los en 
origen. Hem de concretar que en 
origen vol dir el lloc més proper 
possible a allà on es produeixen els 
esmentats residus.
A Esquerra percebem els abocadors 
com la darrera fase del procés 
d’aplicació de models de sostenibilitat 
a la problemàtica dels residus. Es a dir, 
després de la reducció, reutilització, 
recuperació i reciclatge, i si s’escau 
tractament (a fi d’anul.lar la seva 
possible toxicitat), només aleshores 
és quan cal plantejar-se l’abocament 
també en origen.
Al País Valencià, la generació 
d’escombraries domèstiques per 

geStiÓ de ReSidUS. La POLÍtiCa de LeS tReS eRReS: RedUCCiÓ, ReUtiLitZaCiÓ i ReCiCLatge

habitant i dia se situa al voltant d’1’2 
kg. Això equival a uns 2’3 milions de 
tones de residus municipals anuals, 

dels quals el 48% són matèria orgànica, 
el 15’5% són paper i cartró i la resta, 
per aquest ordre, plàstic (8%), vidre 
(8%), metalls (4’55%), tèxtils i altres 
(16’45%).
L’actual sistema de gestió de residus al 

País Valencià no permet la recuperació 
d’uns recursos valuosos com ara 
són els residus, que es malbaraten 
llançant-los en massa a abocadors 
i incineradores, sovint a centenars 
de km de l’origen, amb un gran cost 
energètic de transport. Ens cal doncs, 
un sistema de separació i recollida en 
origen de la fracció orgànica de la resta 
inorgànica, que possibilite la fabricació 
d’un compost de qualitat. Cal fer 
constar que el potencial de recuperació 
dels materials inorgànics és del 42’8% 
i el de la matèria orgànica és del 41%. 
Així, gairebé el 84% de les nostres 
escombraries són potencialment 

reaprofitables amb la tecnologia actual.
També cal que les taxes per al 
tractament dels residus siguen un 
instrument de gestió i no, com són 
actualment al País Valencià, només un 
instrument de recaptació injust i que 
no incentiva una recollida correcta.
Ens cal, per tant, un canvi en la nostra 
mentalitat i considerar els residus com 
un recurs potencialment reaprofitable 
al 100%. En definitiva, ser conscients 
que no vivim en un lloc infinit, passar 
a  considerar el planeta com una nau 
espacial on tot cal reciclar-ho, una 
bombolla de vida que viatja per l’espai 
infinit i hostil.

SeCtORiaL medi ambient i eneRgia

Cap a la meta de residus zero

SeCtORiaL d’enSenYament “gOnZaLO 

anaYa”

Per a Esquerra l’educació és prioritària, 
un dret elemental. Entenem la bona 
educació com aquella que afavoreix la 
igualtat d’oportunitats, que comporta 
una educació de qualitat per a tota la 
ciutadania al llarg de la vida.
El País Valencià, amb un alt fracàs 

escolar, es troba lluny d’assolir els 
objectius formatius previstos per la 
OCDE per al 2020, que en el context 
de la societat del coneixement preveu 
que un 90% de la població major de 24 
anys dispose almenys d’una titulació 
de formació secundària postobligatòria 
(Batxillerat, FP grau superior, 
llicenciatura...). Amb el govern 

La innOVaCiÓ i La QUaLitat en L’enSenYament COm a baSe deL deSenVOLUPament SOCiaL

Per una educació pública, laica, de qualitat i en valencià

Entenem la bona educació 
com aquella que afavoreix la 
igualtat d’oportunitats

Gairebé el 84% de les 
nostres escombraries són 
reaprofitables
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catalana no és completa sense els 
referents que li neixen, també, al seu 
espai meridional.
La ciutat de València ens ofereix, a 
més a més, un pic d’incomoditat que 
tampoc no hauríem de negligir: no 
és cap novetat recordar fins a quin 
punt se’ns pot fer difícil, de vegades, 
aquesta urbs, als qui l’estimem, fins a 
quin punt ens fereix encara la capa de 
vulgaritat amb què han volgut colgar el 
seu dinamisme, la seua característica 
i desenfadada modernitat. Tenim 
avui una ciutat, com diu la coneguda 
expressió, “esclava d’insolents”. La 
seua situació (difícil, sí, però també 
encoratjadora: hi ha un batec que, a 
poc que escoltes, pots sentir ressonar 
amb força) ens recorda, diàriament, 
fins a quin punt és important no 
abaixar els braços, no deixar que 
ens la reduesquen a les formes de 
Castella (i l’expressió no és meua, que 
conste, que ells mateixos ho deien 
així: “reducir”). No és casualitat, val 
a dir, aquest acarnissament contra la 
bella ciutat: encara que no ho siga per 
estricta geografia, València esdevé, 
per importància i a la pràctica, espai 
de frontera, peça cobejada pels qui 
pretenen, des d’ella, abatre el país 
sencer. D’aquí, també, aquest seu 
acarnissament amb les formes i les 
arrels que defineixen la identitat de la 
nostra ciutat (i que indefectiblement 
la nuen a Lleida i Barcelona i Palma i 
Tortosa i etcètera): d’aquí que deixen 
caure el Carme, que pretenguen 
destruir el Cabanyal, que vulguen 

ofegar les nostres singularitats sota una 
riuada de cendres carpetovetòniques i 
coentor.
Assumir València 
desacomplexadament (amb tota la seua 
càrrega de dificultats però també de 
fortaleses) és, al capdavall, retrobar-se 
en la complitud que ens pot fer, a tots, 
una realitat viable. Perquè igual com 
no hi hauria futur per a una València 
que pretenguera trencar els llaços 
que la uneixen amb el nord (i que, 
si ho fera, quedaria automàticament 
engolida per la voracitat mesetària 
que de fa segles ens assetja i reduïda, 
per un nou “derecho de conquista”, a 
amorfa “provincia con playa”), tampoc 
no seria viable, de fet, una Barcelona 
sola. Trigaria més a caure que València, 
probablement, això sí. Però no seria 
viable.

La potència demogràfica, territorial, 
cultural i econòmica que signifiquem 
tots junts ens converteixen en una 
entitat prou potent perquè Europa hi 
haja de parar atenció. Som, malgrat 
els esforços centrifugadors dels 
poders estatals (i la gestió que tan 
sovint ha estat contrària al nostre 
desenvolupament, des del dèficit fiscal 
galopant fins a l’escàndol dels aeroports 
o el coll d’ampolla que encara es 
manté entre Castelló i Tarragona i que 

escanya una de les més dinàmiques vies 
de trànsit de mercaderies d’Europa, 
el famós Arc Mediterrani que ens 
vertebra el país), una realitat que s’ha 
mantingut, dinàmica i cohesionada, 
malgrat les inclemències: una llengua 
amb 9 milions de parlants (millor 9 que 
5, no?), un territori amb 12 milions de 
ciutadans (i també millor 12 que 7, si 
és que volem parlar de tu a tu amb les 
altres nacions d’Europa), una economia 
alçada sobra la interconnexió de 
petites i mitjanes empreses, una 
societat emprenedora que s’ha 
fet, per exemple, un espai propi (i 
obert) a internet (i que des d’allà 
sorprèn el món pel seu dinamisme)... 
Tampoc ara no completaré la llista. 
Al capdavall, la meua única intenció 
és apuntar fins a quin punt, junts, 
tenim més força de la que nosaltres 
mateixos ens solem atribuir; fins a 
quin punt València és imprescindible 
per completar un potencial que ens 
permet tenir veu pròpia a Europa; fins 
a quin punt pensar amb normalitat 
des de la perspectiva que atorga el 
triangle València-Palma-Barcelona 
(com ja fan, a la pràctica, tota mena 
d’entitats i institucions sindicals, 
culturals o econòmiques) ens facilita 
les complicitats necessàries per a 
tirar endavant; fins a quin punt, en 
definitiva, aquesta perspectiva ens 
allibera d’esquemes anquilosats, ens 
permet trencar mentalment amb 
els paranys autonòmics i plantejar, 
realment, més altes cotes de llibertat.

5

Parlem de la llengua i la cultura i 
la creativitat, d’entrada: el nostre 
imaginari quedaria inacceptablement 
amputat si algú pretenguera extraure’n 
la part que el configura des del sud. 
Negar, per tant, el lligam d’història i 
complicitats que uneixen les terres i les 
gents de banda i banda del Sénia (l’heu 
vist, per cert, el riu? Un cop més es 
confirma fins a quin punt és important 
caminar el país i conèixer-lo, contrastar 
les imatges amb la realitat per saber de 
què parlem quan diem “més enllà -o 
més ençà- del Sénia”: qui pot pretendre 
que aquest fil d’aigua separe res, si 
pràcticament insta a la travessa?) és 
d’una ceguesa o d’una mala idea dignes 
de denúncia. Tancar els ulls als llaços 
que tenen amb naturalitat els afectes i 
els accents de Morella i Alcanar té tan 
poc sentit com negar que en la nostra 
manera d’entendre i veure el món hi ha 
el pòsit en vers d’Ausias  Marc i

 de Vicent Andrés Estellés; el perfil 
de les columnes altives de la llotja 
de València; el so i el to d’un català 
que travessa els segles i es canta amb 
estremiment, cada any, al Misteri d’Elx; 
la dèria de conjurar esforç col•lectiu 
i equilibri -i força, també- per alçar 
les torres humanes que sorprenen el 
món (en els altíssims castells o en les 
figures mòbils de les muixerangues 
que en són l’origen); la racionalitat i la 
ironia i la finesa intel•lectual de Joan 
Fuster... I etcètera. No provaré de fer la 
llista sencera (que cadascú la complete 
amb tants referents entrecreuats com 
circulen al llarg i ample del país): 
només volia, d’entrada, constatar un 
fet que, de tan conegut, n’hi ha que 
de vegades obliden: que la identitat 

eLiSeU CLiment és president d’Acció 
Cultural del País Valencià

València, imprescindible
EL PAPER DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA EN LA CONFORMACIÓ IDENTITÀRIA NACIONAL

València és peça cobeja dels 
qui pretenen, des d’ella, 
abatre el país sencer

La identitat catalana no és 
completa sense els refe-
rents que li neixen, també, al 
seu espai meridional
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eL debat SObRe LeS POLÍtiQUeS d’habitatgeS ÉS mÉS ViU QUe mai

Pisos buits, barris fantasmes
El sector de l’habitatge no només 
ha estat un dels més afectats per la 
crisi. Segons els experts, és un dels 
factors principals que han retardat 
la recuperació econòmica de l’Estat 
espanyol respecte de la resta d’Europa. 
I és que la coneguda com crisis de la 
rajola va eclosionar molt abans que 
la crisi mundial. Segons les xifres 
de l’INE, el mercat immobiliari 
cau en picat en el primer trimestre 
de 2007, però la tragèdia es venia 
coent anys enrere: una construcció 
descontrolada molt per damunt de la 
capacitat d’absorció del mercat, basada 
en l’especulació, que ens deixava al 
llarg del la costa mediterrània quasi 
500.000 pisos nous de trinca sense cap 
comprador a finals de 2008 (el 47,2% 
respecte del conjunt de l’Estat). No 
obstant, la problemàtica dels pisos 
buits va molt més enllà. I ací, les xifres 
ballen i escassegen les dades oficials, 
perquè no hi ha un criteri universal per 
a definir “pis buit”. Moltes plataformes 
i associacions que defensen el dret 
universal a una casa digna ho venen 
denunciant des de fa temps: la 
quantitat d’habitatges desocupats 
(que no constitueixen l’habitatge 
principal de cap nucli familiar) és molt 
més elevat del que reflecteixen les 
estadístiques. Moltes de les cases que 
a les enquestes es consideren “segona 
residència” són en realitat propietats 
adquirides com a inversió que amb 
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l’explosió de la crisi no troben eixida 
en el mercat. Ja no constitueixen 
un negoci per a aquells que les van 
adquirir anys enrere, però el preu no 

adquirits com a primera residència per 
persones que encara no tenen accés a 
un habitatge.

Joventut no emancipada
Segons les últimes dades de 
l’Observatori Jove de l’Habitatge, un 
jove hauria de cobrar 2.605 euros 
mensuals per a poder comprar un 
pis. El doble del seu salari mig. A 
més, cal tenir en compte que l’atur 
afecta pràcticament a la meitat dels 
menors de 30 anys. Els joves haurien 
de dedicar un 62,4% del seu salari a 
la compra d’un habitatge, o el 54% al 
seu lloguer. Amb dades com aquestes, 
és fàcil preveure que les possibilitat 
d’emancipació entre la joventut 
segueixen estancades. De poc serveix 
el descens dels preus dels últims 
anys, encara molt per damunt de les 
possibilitats de la majoria.
Les solucions sembla que han de 
passar per forçar l’entrada en el 
mercat del lloguer de tants pisos que 
actualment es troben deshabitats, 
però a preus socials. Hi ha exemples. 
El Parlament català va aprovar en 
2007 la Llei del Dret a l’Habitatge, que 
contempla entre altres mesures que 
l’administració puga fer ús dels pisos 
que estiguen buits durant més de dos 
anys per al seu lloguer. Al País Basc, 
d’altra banda, una normativa obliga 
als ajuntaments a crear un registre 
de pisos buits. Als propietaris que no 
accepten la possibilitat de llogar se’ls 
aplicaria un canon per sobre de l’IBI, 
la recaptació del qual aniria destinada 

a polítiques públiques d’habitatge. 
A Holanda, l’okupació és legal en 
aquelles cases a les que durant més 
d’un any no hi viu ningú. I a països 
com Suècia i Alemanya s’arriba fins i 
tot a la demolició en casos extrems, 
al temps que també es potència el 
lloguer dels habitatges deshabitats 
durant llargs períodes de temps. Tot 
i aquests exemples aplicats en altres 
països,que busquen afavorir la posada 
en circulació de pisos buits, al País 
Valencià el govern del PP segueix 
de forma cabuda amb el seu discurs 
afavoridor de la construcció.
Efectivament, el govern valencià 
segueix treballant per promoure la 

Un jove hauria de cobrar 
2.605 euros mensuals per 
poder comprar un pis

ha baixat el suficient com per a obrir 
les possibilitats de compra. Es calcula 
que al voltant de 3 milions de pisos 
a tot l’Estat serien susceptible de ser 

El govern valencià tracta de 
fer reviscolar el sector de 
la construcció, que justa-
ment és qui ens ha abocat 
a l’actual situació de crisi 
econòmica

compra, tractant de fer reviscolar 
el sector, amb la il•lusió de tornar a 
aquells anys daurats de la construcció 
que ens han abocat a la situació actual 
i sense fer front al stock de pisos sense 
inquilins que ja existeix ni aportar 
cap solució. En molts sectors de la 
societat, el debat sobre canvis profunds 
en el model productiu i les polítiques 
d’habitatge ja està encetat.
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Quin és el posicionament amb el que 
Esquerra s’identifica a l’Eurocambra?
Esquerra és un partit històric i estic 
convençut que és un partit de futur. 
És un partit de futur perquè encarna 
un seguit de valors que són útils a 
la societat del present i que hi ha un 
altra part de l’esquerra que no sap 
encarnar. Aquests valors nosaltres 
històricament els hem representat, 
per tant per nosaltres és molt natural 
representar-los, i a nivell europeu els 
compartim amb un seguit de partits 
que si que tenen un punt d’innovador: 
els verds alemanys, els verds francesos, 
holandesos, belgues, finesos, suecs , 
danesos, etc.
En que consisteixen aquests valors?
Es basen en la defensa dels drets 
individuals respecte a l’Estat. Som una 
esquerra gens estatalista que prioritza 
les llibertats individuals i que en aquest 
terreny es troba còmoda al costat de 
posicions pròpies del que ha estat 
tradicionalment el liberalisme.  D’altra 
banda, som una esquerra que té un fort 
compromís amb les polítiques socials. 
Tota la llibertat individual i totes les 
polítiques socials, pensem que això és 
perfectament compatible. 
Pots explicar un poc més quins són 
aquests valors pròxims al liberalisme?
Nosaltres defensem el lliure mercat, 
però amb uns valors realment liberals, 
propers a la competència perfecta. 
Volem uns mercats on hi haja una 
pràctica sistemàtica en contra 
dels monopolis o dels oligopolis, 
un mercats on no es confongui 
sistemàticament liberalització amb 
privatització, que és el que ha fet l’Estat 
espanyol. No estem davant d’un mercat 
de lliure competència en els àmbits de 
l’energia, les telecomunicacions o el 
transport aeroportuari perquè l’Estat 
espanyol continua mantenint en vigor 
tractats bilaterals que ha signat amb 
estats tercers pels quals obliga a les 
companyies d’aquests estats a aterrar 
a Barajas. Això no és llibertat. Estem 
en contra d’aquestes polítiques que 
confonen els interessos d’algunes 
persones, algunes empreses o algunes 
famílies amb l’interès de l’Estat, 
polítiques basades en mantenir mercats 
captius. Tor açò, d’alguna manera, ens 
acosta a posicions tradicionals del 
liberalisme, però d’un liberalisme ben 
entès que creiem que és útil per a la 
majoria dels ciutadans. 
I respecte a les polítiques socials?
Entenem que els drets socials han 
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“No tenir estat ens obliga a treballar molt i a treballar bé”

de ser garantits i ho han de ser 
amb qualitat, no poden ser només 
subsidiaris d’un sector privat 
disfuncional. Molt sovint tenim la 
sensació que les socialdemocràcies 
europees plantegen les polítiques 
socials com una política de caritat 
pública. A nosaltres açò ens sembla 
poc eficient i poc just. Per tant, 
compartim punts de vista en polítiques 
socials amb l’esquerra unitària europea 
i compartim la defensa dels drets 
individuals amb els liberals europeus. 
Som una esquerra amplia i plural, però 
jo crec que molt coherent perquè tots 
aquests elements són perfectament 
compatibles els uns amb els altres.

Els estatalismes miops i 
egoistes són el principal 
impediment en la 
construcció d’una Europa 
més unida

Què representa Europa per a aquesta 
nova esquerra?
Esquerra, els seus socis de l’ALE i el 
conjunt del seu grup parlamentari 
creuen en Europa molt més 
del que creuen els vells partits 
socialdemòcrates massa vinculats 
als interessos dels seus estats. Els 
estatalismes miops i egoistes són el 
principal impediment en la construcció 
d’una Europa més unida, una Europa 
més lliure i una Europa més justa. I 
per nosaltres aquests ideals de llibertat 
i de justícia, aquests valors dels que 
parlàvem abans, són molt més fàcils 
de defensar en una Europa unida i 
institucionalment forta que no en el 
marc dels antics estats massa vinculats 
als interessos d’uns pocs.

De quina manera afecten aquestes 
posicions estatalistes al nostre 
territori?
Per exemple, el PP i el PSOE van 
pressionar a la UE per considerar 
com un eix prioritari la “travesía 
central de los Pirineos” i en canvi 
no han fet el mateix, al menys fins 
ara, per considerar prioritari un 
tren de mercaderies d’ample de via 
europeu que ha d’anar des del sud del 
País Valencià fins a Suècia. Aquest 
és un bon exemple de com PSOE i 
PP prioritzen els interessos miops 
i egoistes de l’estat respecte dels 
interessos del conjunt d’Europa i dels 
interessos dels Països Catalans. I aquí 
el millor aliat dels Països Catalans és 
Europa, no Espanya.
Com ens perjudica el no disposar 
d’aquest eix ferroviari mediterrani?
Els Països Catalans representen el 40% 
del PIB de l’Estat espanyol i el 60% de 
les exportacions, aproximadament. 
Aquesta capacitat exportadora de 
les nostres economies és veuria molt 
més reforçada si disposéssim de 
les infraestructures de transport i 
comunicacions bàsiques. Necessitem 
aquest tipus de tren d’amplada 
europea i una gestió més o menys 
coordinada dels nostres ports. El 
Mediterrani és un mar fonamental 
en el comerç internacional. Uneix el 
primer mercat consumidor del món, 
que és la UE, amb les grans potències 
manufactureres del segle XXI, que 
són la Xina, l’Índia i el sudest asiàtic. 
Aquesta comunicació passa per davant 
les costes dels Països Catalans i per 
tant és una riquesa de la qual nosaltres 
legítimament aspirem participar.
Però actualment no disposem de les 
condicions per a rebre aquest flux 

comercial...
No estem preparats, les grans 
companyies comercials prefereixen 
anar a buscar el port de Rotterdam o 
d’Hamburg, malgrat haver de donar 
la volta al continent europeu, perquè 
els surt molt més barat que aturar-
se al port d’Alacant, de València o 
de Barcelona, des d’on no hi ha les 
infraestructures necessàries perquè les 
mercaderies continuen el seu viatge 
cap a altres punts d’Europa. És evident 
que nosaltres necessitem aquestes 
infraestructures perquè això ens 
permetria accedir a aquesta riquesa, 
generaria llocs de treball, generaria una 
industria de transformació i d’acabat de 
molts d’aquests productes que arriben 
semielaborats, etc.
Per acabar, podries fer un balanç del 
treball fet durant aquests mesos com 
a eurodiputat?
Em sembla que el més important 
és que nosaltres hem d’actuar com 
un diputat territorial que defensa 
els interessos d’un àmbit nacional 
concret,  però al mateix temps 
l’eficàcia d’aquesta defensa es basa en 
bona mesura en el prestigi que ens 
guanyem com a diputats d’un dels 
grans grups del Parlament Europeu. 
Aquesta combinació és un exercici 
apassionant, és un repte extraordinari. 
Hem de tenir clar quin país som i 
quins són els interessos de la seua 
gent i, al mateix temps, guanyar una 
presencia internacional en el món 
de la cultura, del coneixement, de la 
recerca, de l’economia, del comerç, de 
les infraestructures. Nosaltres hem 
d’actuar sense tenir les estructures 
pròpies d’un estat i això ens obliga a 
treballar molt i a treballar bé. 
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