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L’AS DE BASTOS

Crisi, que la paguen els rics
»  Tot just hem pogut contemplar de lluny la situ-
ació grega, que el President espanyol ens acaba 
d’anunciar les mesures de retall presupostari, per 
cert, gens diferents a les gregues. En comptes de 
ficar ma a les fortunes més grans, d’establir una 
macropolítica de lluita contra el frau fiscal, o de 
desmantellar consejerias i cuartelillos , el govern 
apunta als funcionaris i pensionistes; tot convinat 
amb la futura pujada de l’IVA, que no descrimina 
entre rics i pobres. I el que vindrà.... El govern 
espanyol ja ha demostrat amb escreix que 
és un bon amic de l’oligarquia i els 
banquers. A nosaltres ens toca 
demostrar que tenim la força 
per parar-ho. La crisi, que la 
paguen els rics.

CIUTAT » 4

El PP aposta per més 
pàrquings i més cotxes 
en Ciutat Vella

Josep Heras
Portaveu d’Esquerra-
València
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El barri de Russafa 
encara està esperant 
el seu col·legi
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CARLES BANYULS
Diu el pasdoble del maestro Padilla que 

València es la tierra de las flores, de la luz y 
del amor. Sense ànim de contradir-li, se’m fa 
una mica difícil considerar, ara i ací, el cap-
i-casal com a tierra de las flores. Ves per on, 
de la luz sí. Gràcies a l’obsessió de la nostra 
alcaldessa, València potser siga l’única ciu-
tat d’Europa (i de la galàxia) on es pot llegir 
tranquil·lament pel carrer a les 3 del matí. 
Quina lluminària més preciosa, amb faroles 
de 8 i 10 boles de llum, com les que hi ha 
a la plaça de la Seu! I pel que fa a l’amor, 
doncs no ho sé, sóc incapaç de predir si els 
seus habitants s’estimen o no allò suficient. 
El que sí que tinc clar és que VLC, precisa-
ment tierra de las flores no és. Senzillament 
perquè és un impossible, tenint en compte 
el model de ciutat de la senyora Barberà i el 
PP. Més enllà de la cara i propagandística 
anècdota pepera del “pont de les Flors”, és 
innegable que el model urbà que proposa el 
PP prioritza absolutament el cotxe privat i 
l’asfalt com a reis de la ciutat. N’hi ha proves 
a cabassos per demostrar-ho:

- La recent remodelació de l’avinguda del 
Port: en comptes d’optar per un model tipus 
Gran Via (amb passeig ajardinat enmig), 
Rita ha fet una demencial autopista de 5 o 6 
carrils en direcció al Grau.

- La recent remodelació de Peris i Valero: 
s’ha construit un ridícul seto central de mig 
metre escàs, amb palmeres. No s’hi podria 
haver fet un jardí central, amb arbres de 
gran port a l’estil de Manuel Candela? I per 
cert, els cantons dels carrers, preciosos: 
només taulells, sense un pam de gespa, 
d’arbusts o d’arbres.

- Els accessos a la ciutat: posem per cas la 
infame avinguda d’Ausiàs March, una altra 
autopista urbana, la qual en el tram més 
pròxim a la rodona dels Hams no té ni un 
maleït arbre: tot ben gris. Però si n’hi hauria 
prou amb plantar tires de plàtans, encara 
que ni els regaren!

- La deplorable mania actual que tenen 
els serveis de jardineria (?) de podar els 
arbres convertint-los en pals. Hi ha vegades 
que més valdria plantar pals de la llum, que 
no cal regar-los ni abonar-los. Ara s’acarnis-
sen especialment amb les moreres, que han 
quedat reduïdes a autèntics troncs sense 
branques. Patètic.

- Una altra deplorable mania actual que 
consisteix en eliminar arbres de gran port 
(i que fan bona cosa d’ombra) i plantar 
sistemàticament tarongers bords, que en 
la pràctica són un palet amb quatre fulles, i 
tot pel gran argument que Sevilla tiene más 
naranjos que Valencia (y eso no se puede 
consentir), que va dir la inefable alcaldessa.

Algú vol més exemples per considerar 
mort i enterrat el pasdoble del gran maestro 
Padilla?

la Imatge
Fer i desfer, com els matalafers. I nosaltres... a pagar!

tots a una veu
VLC no té verd
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Bloc de blogs
Homenatge al Cabanyal I
El poder de la identitat

L’altre dia, mentre passejava amb el meu 
amic Pep pels carrers del Cabanyal, vaig poder 
comprobar, fins a quin punt un barri pot 
degradar-se, si l’autoritat municipal així ho vol. 
Enmig de les peculiars façanes racionalistes i 
alguna mostra d’arquitectura modernista, totes 
elles sense restaurar, s’estén un barri, que ben 
bé sembla una estampa del Quart Món. Carrers 
bruts i degradats, petits solars deixats de la 
mà de Déu, delinqüència, drogues... Tot i ser 
un barri de treballadors, el Cabanyal conserva 
una personalitat intacta, precissament perque 
la seua població és més que centenària, i els 
que no ho són, s’han integrat perfectament. La 
celebració de la Setmana Santa Marinera, per 
exemple, demostra el grau de cohesió d’aquest 
barri, amb un savoir faire diferent del de la 
resta de València. Durant aquesta Setmana, 
persones de totes les ideologies comparteixen 
litúrgia i desfilen pel cor del barri, allà on 
les excavadores de SecopSA, a instància 
del consistori, pretenen partir-lo en dos. 
Segurament, si aquesta partició es consuma, la 
Setmana santa marinera no tornarà a ser mai 
més el que era.

Continuant amb la passejada amb el 
meu amic Pep, vaig poder adonar-me’n del 

més impactant de tot: l’absència quasi total 
d’autoritat. La policia municipal, tot just sí 
patrulla pel barri, i per suposat, gens ni mica 
per l’àrea que pretén ser enderrocada. I és que 
el consistori, amb Barberà al seu capdavant i 
Alfonso Grau com a executor, pretén convertir 
el barri més valencià de València en un niu de 
rates i d’insalubritat, abans de partir-lo en dos. 
Tot, malgrat l’ordre ministerial de paralitzar 
aquesta reforma.

Hi ha qui sosté que tot el que té l’Ajuntament 
és cabuderia. Jo crec que amb aquest govern, 
qualsevol empresari de “xixa i navo” té més 
poder que un regidor, o bé que tots els regidors 
del PP són empresaris... En tot cas, els suborns 
i les comissions deuen estar a l’ordre del dia, 
darrere de la prolongació de Blasco Ibáñez. De 
totes formes, per a cabuts, els nostres, que...

Si vols seguir llegint aquest article o altres 
del bloc segueix l’enllaç que hi ha més avall.

http://blocs.esquerra.cat/josep-heras



combustible per a falles

l’enquesta
Qui és el responsable de la brutalitat policial al Cabanyal?

El PSOE i el delegat del Govern. Sense dubte. Els 
que vam patir aquestes agressions vam vore com 
els membres de la policia nacional carregaven  
de manera desproporcionada mentre el subde-
legat del govern atenia indicacions. El senyor 
Peralta hauria de demanar disculpes de manera 
immediata i dimitir sense més dil.lació. La poli-
cia va actuar amb una violència extrea i el PSOE 
en va ser còmplice. La dimissió de Peralta seria 
un exercici d’higiene democràtica.

Crec que la responsabilitat  de les càrreguesque 
es van produir al barri del Cabanyal el passat mes 
es deuen íntegrament al delegat del Govern,  Ri-
cardo Peralta. El PSOE demostra cada volta més 
incongruència, posant-se de banda dels veïns del 
Cabanyal exteriorment   i reprimint d’una mane-
ra brutal  i més que desproporcionada als que es 
van enfrontar pacíficament i sense cap violència a 
les excavadores que van produir els enderrocs

Benjamí Castell
Professor d’automoció

Maria Martínez
Estudiant

Rubén Peris
Informàtic
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Clarament el PSOE, ja que la policia “nacional” 
està a les seues ordes. Un tal Ricardo Peralta és 
el delegat del govern de l’estat al nostre país i 
és qui envià els policies a carregar contra tots 
aquells que estàvem defensant la legalitat vigent 
de forma pacífica i democràtica, tot i que alguns 
membres del seu partit s’havien posicionat a fa-
vor de les reivindicacions del veïnat del Cabanyal 
i dels qui defensem el patrimoni valencià. Molta 
gent ja estem acostumats a l’ambigüitat del PSOE 
que és el gran traïdor del poble valencià.

«Camps será el candidato 
diga lo que diga

 la Justicia» 
Mariano Rajoy, President del PP

«... no es lo mismo des-
cargar escombros que ir 
a saludar y una hora al 
despacho...»
El metge que va operar a Joan Carles de Borbó respo-

nent a una pregunta sobre la recuperació d’aquest.

Laureano Molins, Hosputal Clínic de Barcelona

“Qui pro innocente dicit, satis est eloquens
“Qui defensa un innocent, té sobrada eloqüència” 
Ja vorem què diu la justícia respecte no a 3 vestits, sinó als presumptes contractes que va consentir amb el seu “amiguito del alma”... 
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rITA BArBErà VOL AprOFITAr LES OBrES DE LAA LínIA DE METrO T2 pEr A COnSTrUIr nOUS ApArCAMEnTS

Més pàrquings significa més cotxes

RAÜL GARAY
La plaça de l’Àngel és un dels més 

bells racons del barri del Carme, o per a 
ser més exactes, del barri de Roters de 
la ciutat de València. Pren el seu nom de 
l’antiga posada de l’Àngel, situada allí, 
la qual comptava amb una pintura en la 
façana que representava precisament un 
àngel. Des dels corrals de l’antic mesó, 
els viatgers que s’hospedaven podien 
contemplar el llenç de muralla àrab que 
discorria per allí dins, i que va ser utilit-
zada després de la conquesta de Jaume 
I com a paret mitjanera de les construc-
cions posteriorment efectuades. En l’ac-

tualitat encara es pot observar bona part 
d’aquest llenç de muralla i un torreó (tor-
re de l’Àngel), similar al veí que s’hi troba 
al carrer de la Mare Vella. Cal dir que la 
riuada de 1957 fou fatal per al mesó medi-
eval de l’Àngel, el qual va sucumbir i va 
ser enderrocat. Com hem dit, per fortuna 
les restes de la muralla àrab encara ro-
manen en peu, si bé el grau de deixadesa 
i abandó per part de l’Ajuntament causa 
tristesa. La mateixa plaça es troba en un 
estat lamentable, amb edificis en aparent 
ruïna i la necessitat d’una intervenció 
urgent per rehabilitar aquest històric i 
entranyable racó de la ciutat.

Pren el nom 
de l’antiga 
posada de 
l’Àngel

Imatge del torreó de 

l’Àngel de la muralla 

àrab del segle XI

RAÜL GARAY
 L’alcaldessa de València, Rita Barberà, 

ha fet saber una vegada més que el seu 
model de ciutat passa per donar absoluta 
prioritat al cotxe privat, en detriment 
d’una xarxa de transports pública i de 
qualitat. El motiu? L’anunci de la cons-
trucció de dos nous pàrquings subterra-
nis en l’avinguda del Marqués de Sotelo 
(al costat de la plaça de l’Ajuntament) i 

CArrErS I CArrErOnS 

Plaça de l’Àngel

Des d’ERPV 
diem sí al 
transport 
públic i de 
qualitat

en la plaça de Tavernes de la Valldigna, en 
ple Carme, aprofitant les futures obres de 
la línia 2 del metro. Aquest anunci ens om-
pli de tristesa, ja que significa que milers 
de nous cotxes es clavaran per la laberínti-
ca trama urbana de Ciutat Vella sense cap 
necessitat. Realment és precís entrar fins 
al coret del cap-i-casal amb cotxe, tenint 
una estació del Nord tan cèntrica i línies 
de metro (sense comptar la futura T2) que 

et deixen en el centre? No s’entén la política de 
la senyora Barberà, de decidida peatonalització 
de bona cosa de carrers de Ciutat Vella (molt més 
ambiciosa que els pocs carrers peatonalitzats en 
temps del PSOE) i a la vegada pretendre efectuar 
un “efecte-crida” a nous milers de cotxes clavant 
un pàrquing en una zona tan enforfoguida i de 
carrers estrets com el barri del Carme.

Peatonalització integral
Des d’Esquerra proposem per a Ciutat Vella 

una política clara de defensa del vianant i el 
transport públic, que passaria per 3 eixos fona-
mentals: la peatonalització integral de Ciutat Ve-
lla, deixant l’eix Colom-Xàtiva-Guillem de Castro 
com a ronda exterior i limitant l’accés del trànsit 
rodat a uns pocs vials de comunicació ràpida del 
districte; la realització d’una ambiciosa xarxa 
de carril-bici per tot el casc antic, segura per al 
ciclista i que comunique de forma efectiva tots els 
barris del districte; i la potenciació del metro com 
a líder del transport, augmentant la freqüència 
de pas al que tenen altres ciutats europees (3-5 
minuts) i creant noves línies de metro i tramvia 
per a comunicar el casc antic. Des d’ERPV diem 
no a més pàrquins subterranis i sí a més trans-
port públic i de qualitat.

L’ApUnT

Aparcaments i 
intel·ligència
PAU oSòRio

 València és una ciutat amb una proble-
màtica d’aparcament cada volta major. 
Influeixen dos factors principalment: la 
quantitat d’obres que foraden València 
(moltes de les quals són producte dels 
“plans d’activació” d’un govern espanyol 
cada volta amb menys criteri) i la falta de 
voluntat del govern municipal. O siga, PP-
PSOE, i ja en van unes quantes...

Els aparcaments intel·ligents, aplicats a 
moltes ciutats d’Europa, podrien ser una 
solució, en tant solució de tecnologia digi-
tal que són. Però una cosa més factible és 
la de l’aprofitament de l’espai que oferei-
xen solars a València. 

Un exemple és el de Pont de Fusta. 
Oxigenar i alliberar de trànsit el centre 
històric de València és feina de tots, 
però especialment, de l’Ajuntament, que 
des del sentit comú hauria d’activar ja 
aquesta eixida: aparcar el cotxe prop del 
centre històric i revitalitzar ja aquesta 
zona donant eixida a dos problemes: el de 
la saturació de trànsit a Ciutat Vella i el 
d’aparcament de vehicles. 

La solució és senzilla, només cal aplicar 
sentit comú...i retirar ja al PP del consis-
tori.
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mARiA PoRqUERES

Tot i l’explosió de la xarxa l’any 
2000, és fins l’any 2009 que es 
produeix una vertadera revolució. 
És la campanya electoral a les 
presidencials nord-americanes de 
Barack Obama la que col·loca les 
xarxes socials, ja en plena eclosió, 
en un paper absolutament nou i 
determinant en el terreny polític: 
gràcies a xarxes com facebook 
o twitter s’aconsegueix implicar 
directament en la campanya dels 
demòcrates a, literalment, milions 
de nord-americans. Així, assistim 
a l’eclosió d’una nova forma de fer 
política basada en les xarxes soci-
als, els blocs i els vídeos virals.

I aquesta revolució ha arribat 
fins a nosaltres amb la mateixa 
força. Així, a dia d’avui trobem tota 
una constel·lació de webs, blocs, 
grups i pàgines de facebook, amb 
un nexe comú: difondre i fer créi-
xer el valencianisme. Donem-li una 
ullada a les estreles més rutilants.

Les webs
Segurament la web pionera dins 

el valencianisme 2.0 siga valenci-
anisme.com, web que es defineix 
com “Una plataforma virtual que 
recull tot un conjunt d’iniciatives 
destinades a garantir la difusió de 
l’ideari valencianista, la formació, 
la informació, la interrelació i el 
debat”. Aquesta web, impulsada 
des de l’entorn del Bloc i que duu 
per eslògan “el valencianisme de 
construcció” s’ha consolidat així 
com un espai de reflexió entorn a 
l’autonomisme valencià de centre. 
Una web molt distinta, tot i que de 
nom molt semblant, és valencianis-
me.cat. Constituïda com una mena 
de think tank és lloc de trobada i de 
reflexió del valencianisme d’arrel 
fusteriana amb interessants articles 
d’opinió i que tracten des de la te-
oria política més pura fins a temes 
d’actualitat. El seu eslògan, “per un 
valencianisme d’alliberament”.

Facebook: grups, pàgines, 
perfils...

Si hem parlat del valencianisme 
com una contel·lació, quan parlem 
de facebook podríem parlar d’una 
galàxia. Així, podem trobar des de 
tots els partits polítics valencians, 
fins a grups i pàgines creades per 
gent anònima i que han esdevingut 
veritables, i inesperats, fenòmens. 

Fem un repàs d’alguns dels més 
interessants i curiosos.

“Els valencians no som espa-
nyols”

Nombrós grup nascut per a 
intentar trencar la falsa associació 
valencià=anticatalà  per tal de fer 
valdre una més nostra: anticatalà=
antivalencià=espanyol. Grup molt 
animat amb una constant actualit-
zació en forma de vídeos, enllaços 
a notícies i amb un incipient fòrum. 
Un dels pocs grups on-line que han 
tingut una continuació al carrer, 
amb l’edició d’una enganxina con-
sistent en una estelada amb el nom 
del grup i que ha tingut una intensa 
profussió a la ciutat de València.

“Sóc independentista i de Valèn-
cia ciutat”

Un dels grups que segurament 
més ens criden l’atenció, ja que va 
contra el que de ben segur és un 

dels tòpics més assentats del nacio-
nalisme al nostre país: el de Valèn-
cia com una ciutat absolutament 
desnacionalitzada i espanyola. En 
la informació del grup, trobem 
una raó molt senzilla: perquè som 
valencians i independentistes dels 
Països Catalans.

“Sóc independentista i del Va-
lència CF”

Si el grup anterior deiem que 
apuntava directament a la línia de 
flotació de la teoria espanyolista 
a casa nostra, que dir d’aquest 
grup de recentíssima creació. Algú 
pensava que entre les butaques 
de l’antic Mestalla hi ha militants 
independentistes? Sebla ser que sí 
i que no en són pocs. Potser aquest 
siga el primer pas per a vore prope-
rament estelades a Mestalla.

EL VALEnCIAnISME pOLíTIC AprOFITA LES nOVES TECnOLOGIES pEr DOnAr A COnÉIXEr EL SEU prOJECTE

Valencianisme en xarxa

“Valencianisme.cat es 
consolida com una web 
de trobada i de reflexió 
del valencianisme 
d’arrel fusteriana, amb 
interessants articles 
d’opinió, sota el lema 
de valencianisme 
d’alliberament”

“Televisió sense fronteres” i 
“Peralta dimissió”

Si les xarxes socials, des del seu 
inici naixen amb voluntat d’aplegar 
gent amb idees coincidents, aviat 
es converteixen en  plataformes 
d’organització ciutadana i de pres-
sió amb un determinat objectiu. 
Perfecte exemple en són aquests 
grups, amb milers de seguidors ben 
organitzats.

I per suposat, estem nosaltres...
Des de València Sí sempre hem 

tingut molt clar que, tot i ser un 
mitjà absolutament off-line, cal 
estar present a la xarxa; amb eixe 
convenciment vam crear el nostre 
grup a Facebook al que us convi-
dem a unir-vos i on podreu llegir 
aquesta mateixa revista en PDF i... 
en color. O ja en sou membres?
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ESQUErrA I LES JErpV rEIVInDIQUEn EL rECOnEIXEMEnT DE LA nOrMALITAT pOLíTICA AL pAíS VALEnCIà

25 d’abril, per un projecte polític de futur

AiNA REqUENA
El dissabte 24 va tindre lloc a Valèn-

cia, com cada any, la manifestació del 
25 d’abril. Malgrat els 303 anys que han 
passat des d’aquella batalla d’Almansa 
en la que el Regne de València va perdre 
els seus furs, hui les reivindicacions 
estan més vives que mai.

En una de les manifestacions més 
multitudinàries que es recorden als 
últims anys, una ampla representació de 

col·lectius, partits polítics, associacions, 
sindicats i ciutadans van participar a la 
marxa que va recórrer els carrers del 
centre de la ciutat en un ambient festiu, 
com és costum en aquesta diada, a ritme 
de dolçaines. El nombrós bloc d’Esquer-
ra va anar precedit per una pancarta 
amb el lema “Sí al País Valencià, fora el 
mal govern”.

L’escàndol del cas Gürtel, els ender-
rocs i la brutalitat policial al Cabanyal, 

El sector 
d’ERPV va 
anar precedit 
del lema 

“Sí al País 
Valencià, 
fora el mal 
govern”

REdACCió
Esquerra-VLC ha exigit a l’Ajunta-

ment de València la construcció d’una 
escola pública al barri de Russafa. 
El portaveu d’Esquerra-VLC, Josep 
Heras, va recordar que fa ja vuit anys 
l’Ajuntament va prometre la cons-
trucció de l’edifici al barri valencià i, 
temps després, la situació continua 
exactament al mateix punt. Segons 
Heras”l’Ajuntament de València ha 
descuidat la construcció d’una escola 

pública a aquesta zona de València, de-
morant la seua construcció durant vuit 
anys. En aquest sentit, si no es liciten les 
obres d’una vegada, més de mil xiquets 
del barri de Russafa poden quedar-se 
sense plaça”.

Segons Heras “la construcció de 
l’escola, que hauria d’ubicar-se al carrer 
Puerto Rico, va ser aprovada fa ja temps 
per l’ajuntament. Després de tot aquest 
temps, les obres encara no han comen-
çat”. Per al dirigent independentista 

Josep Heras 
recorda que 
l’Ajuntament 
duu vuit 
anys de 
retard en la 
construcció 
del col·legi

 ESQUErrA-VLC EXIGEIX LA COnSTrUCCIó DE L’ESCOLA púBLICA A rUSSAFA

Per un nou col·legi a Russafa
“aquesta és l’oferta educativa del PP. 
Mentre a altres ciutats d’Europa es dóna 
prioritat a aspectes com ensenyament o 
transport públic, a València el PP prefe-
reix gastar-se el pressupost en grans obres 
faraòniques”.

Heras ha instat a l’Ajuntament a que es 
liciten les obres “de manera immediata” 
i ha afegit que “Esquerra està radical-
ment a favor de l’educació pública i de la 
inversió en la mateixa. Sempre estarem 
a favor d’una gran inversió pública en 
educació”. El portaveu d’Esquerra al cap i 
casal va considerar que el PP es comporta 
de manera escandalosa, tot i que a poca 
gent hauria de sorprendre ja aquesta 
actitud. Segons Heras “tenim un PP que 
governa mal i un PSOE que presenta un 
nul·la oposició. Estem parlant, ni més ni 
menys, que de construir un equipament 
necessari. Educació, transport i sanitat 
són tres aspectes bàsics en la vida d’una 
ciutat. Tant PP com PSOE semblen estar 
molt a gust on estan. La solució, està clar, 
no passa per aquests partits que obliden el 
més bàsic”.

el transvasament Xúquer-Vinalopó i el 
tancament dels repetidor de TV3 al País 
Valencià van marcar la jornada. Però, 
sobretot, la reivindicació de que existeix 
un projecte social, cultural i polític per al 
País Valencià que és sòlid i plural, oposat 
al model que el PP pretén perpetrar. En 
paraules d’Agustí Cerdà, president d’Es-
querra al País Valencià, “la celebració del 
25 d’abril no és l’expressió d’un sentiment 
de nostàlgia d’allò que teníem, sinó la 
manifestació d’una realitat de present i de 
futur que reclama un projecte polític com-
plet i propi per assolir el reconeixement i 
la normalitat política i democràtica”.

No obstat, malgrat la lluita incansable 
de tanta gent, el treball que queda per fer 
és encara molt. Tal i com ho ha explicat 
Cerdà, “tots els esforços poden quedar-se 
en un no res si no som capaços de fer nor-
mal políticament allò que és normalitat 
social, cultural i econòmica”. La diada del 
25 d’abril d’aquest any va servir per recor-
dar com eixa normalitat és ben possible i 
existeix una nombrosa part de la societat 
que la reclama. Va ser, en definitiva, punt 
d’encontre en el recorregut cap a objectius 
comuns.
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DIA DEL TrEBALLADOr

El 1r de Maig, una història de lluites

El 1r de maig de 1886, la vaga per 
una jornada de vuit hores va escla-
tar de costa a costa als Estats Units 
(en aquella època es treballaven 16 
hores diàries en unes condicions 
gairebé d’esclavitud). Més de cinc 
mil fàbriques van ser paralitzades 
i 340.000 obrers van sortir als 
carrers i places a manifestar 
la seva exigència sota una 
clara consigna: «a partir 
d’avui, cap obrer ha de 
treballar més de 8 hores 
per dia! 8 hores de tre-
ball, 8 hores de descans, 
8 hores de lleure». A 
Chicago, aquests fets 
van anar acompanyats 
d’avalots i d’una 
forta repressió que va 
prendre ràpidament un 
biaix violent. Aquesta 
situació va culminar 
amb la massacre de la 
plaça Haymarket (4 de 
maig) i amb el posterior 
judici falsejat contra els 
dirigents anarquistes i so-
cialistes d’aquesta ciutat, 
quatre dels quals varen 
ser penjats un any i mig 
després.

Van ser dies de repressió, 
mobilitzacions i lluites. Però 
amb aquestes mobilitzacions 
es van aconseguir grans fites 
sindicals: a Nova York, els obrers 
fabricants de pianos i obrers de la 
construcció van conquerir les 8 ho-
res sobre la base del mateix salari; 
els forners i cervesers van aconse-
guir una jornada laboral de 10 hores 
amb augment de salari... En total, 
125.000 obrers van aconseguir la 
jornada de 8 hores el mateix 1r de 
maig. A final de mes, serien més de 
200.000 i, abans que acabés l’any, 
un milió. No va ser una victòria ab-
soluta, però mai no s’havia viscut un 
aixecament tan general de la classe 
treballadora. 

Aquesta va ser l’arrel de l’actual 
1r de Maig, atès que al 1889, en el 
primer Congrés de la II Internacio-

nal Socialista, es va decidir que el 1r 
de maig commemoraria en enda-
vant la solidaritat laboral, encara 
que, curiosament, als Estats Units 
i al Canadà no se celebra el 1r de 
Maig. Als EUA el 1r de maig és el dia 
de la llei. Un 1r de Maig que amb el 
temps ha adquirit una total signifi-
cació com a «Dia Inter-
nacional dels 
Treballa-
dors i 

Treballadores», 
però aquesta no és 
complerta si no recordem el que va 
succeir i recordem tots els que van 
lluitar per arribar on estem.

El 1r de Maig representa també 
una data emblemàtica per a tots 
els treballadors i treballadores de 
Catalunya: es commemora l’ani-
versari de les manifestacions legals 
en democràcia, després de la llarga 
nit de la dictadura franquista. El 
1978 els treballadors van participar 
massivament a la manifestació del 1r 
de Maig reivindicant el ple exercici 
de les llibertats i la consolidació de 
la Democràcia.

CHAKiR EL HomRANi 
és portaveu de l’Avalot

En l’actualitat 
el 1r de Maig 
té una clara 
significació 
internacionalista

treballadora, de cara a fer front a 
moltes dificultats que compartim i a 
la necessitat de generar una estra-
tègia conjunta per enfrontar-nos a 
una de les xacres més importants 
que patim en el mercat de treball 
globalitzat: el dúmping social. 

El dúmping social és l’estratègia 
que empren aquells països que 
produeixen a baix cost gràcies a 
baixos salaris i a condicions laborals 
i socials mínimes. Les deslocalitza-
cions no tenen fre, i no únicament 
les que hem patit al nostre país, sinó 
les que pateixen al Magrib cap a la 

Xina, o a la Xina cap a Cambodja. 
Estem davant d’un peix que es 
mossega la cua, una trampa 
col·lectiva a la qual s’ha de fer 

front col·lectivament; ara 
més que mai toca donar res-
postes globals. La realitza-
ció de passes, com la unió 

de les dues confederacions 
internacionals del sindicalis-
me o l’actuació conjunta de 
la Confederació Europea de 
Sindicats davant de la pro-
posta de la directiva de les 
65 hores, són bons senyals. 

Però cal que tinguem 
molta més capacitat per 
a donar respostes glo-

bals. Ara mateix té gaire-
bé la mateixa importància la 

lluita i la resposta sindical al 
si de les nostres empreses com 

el suport per enfortir el sindica-
lisme dels països del sud. Aquest 
enfortiment acaba significant una 
resposta al dúmping social. La mi-

llora de les condicions laborals de 
les treballadores i treballadors del 
sud ens afecta en positiu als treba-
lladors i treballadores catalans.

Els treballadors i treballadores 
hem de tenir estratègies conjuntes a 
tot el món de cara a la millora de les 
nostres condicions. Fa més de cent 
anys se’ns va donar un clar exem-
ple per part de les organitzacions 
de treballadors de tot el món quan 
varen decidir que l’exemple dels 
obrers nord-americans no s’havia 
d’oblidar i es va decidir convertir 
el 1r de Maig en un símbol que ha 
perdurat i que en l’actualitat hem de 
ser capaços d’enfortir. S’ha recor-
regut un llarg camí però encara 
queda molt per recórrer. Visca el 1r 
de Maig, visca la classe treballadora 
d’arreu del món. 

Contra el dúmping social
En l‘actualitat el 1r de Maig té una 
clara significació internacionalista, 
significació dels propis sindicats des 
dels seus inicis. Probablement no hi 
ha cap altre dia a part del 1r de Maig 
que aconsegueixi mobilitzar tots els 
treballadors i treballadores d’arreu 
del món. Però la seva importància 
arreu del món i internacionalment 
no rau únicament en el fet de ser un 
dia de lluita i reivindicació comu-
nes, sinó en la necessitat de poder 
establir estratègies comunes entre 
tot el sindicalisme i tota la classe 
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EL CEnTrE EXCUrSIOnISTA DE VALènCIA TAMBÉ COMpTA AMB L’InSTITUT VALEnCIà D’EXCUrSIOnISME I nATUrA

El CEV: l’entitat degana de l’excursionisme 
valencià

PAU oSòRio

     Sou una institució amb 
62 anys d’història. Què ens 
podríeu explicar del CEV 
en tot aquest temps?

El precedent del Centre 
va nàixer l’any 1926. El seu 
nom era la “Colla el Sol” i va 
ser la primera experiència 
que es va fer a València en 
grups que es dedicaven a 
l’excursionisme i al natu-
risme. Era molt eclèctic i es 
definia per no anar a l’estil 
del Centre Excursionista 
de Barcelona o del mateix 
“Lo Rat Penat”. És a dir, no 
era una associació burge-
sa, sinó més popular que 
comptava amb tot tipus de 
socis (fins i tot, anarquistes). 
L’any 1946, aquesta colla es 
refunda i ho fa amb un grau 
d’agilitat: per tapar a molts 
socis antifranquistes, es 
posa com a membres direc-
tius a persones addictes al 
“Movimiento” i falangistes 
de primera línia. Però la 
gent que realment mana són 
progressistes. Aquesta bar-
reja la podríem denominar 
d’eclecticisme pragmàtic, ja 
que estaven en segona fila 
per no significar-se, portant 
el pes de la institució.

Malgrat tot, en tota la 
dictadura, es van tindre 

problemes amb el “Movi-
miento”?

I tant. Molts socis esta-
ven marcats i vigilats molt 
de prop per no combregar 
amb el franquisme. Però 
els problemes es van poder 
sortejar. Tots els joves que 
no volien estar enquadrats 
a la Delegación Nacional 
de la Juventud s’apropaven 
al Centre Excursionista. 
Els problemes autèntics 
apareixen als anys 70, quan 
apareix la batalla de Va-
lència. Com a tota societat 
compromesa, quan estàvem 
a l’anterior emplaçament al 
carrer Cavallers, cedíem el 
nostre local per a fer reuni-
ons clandestines. És a dir, 
érem un referent de gent 
progressista i això feia que 
elements de extrema dreta 
ens vigilaren i ens tingueren 
controlats.

La finalitat del CEV con-
tinua vigent?

Per suposat. Considerem, 
més que mai, que les excur-

sions pel País Valencià et fan 
conéixer, valorar i respectar 
el territori. I no només això: 
hem estat i estarem defen-
sant el patrimoni cultural, 
natural i lingüístic.

Les vostres activitats van 
dirigides en aquest sentit?

Tant el que és oci, com 
formació i coneixement 
del medi rural, és a dir, les 
activitats bàsiques, continu-
en anant en aquest sentit. 
Val a dir que als anys 70 i 
80, la postura evoluciona 
cap a una visió molt més 
ideològica, connectant la 
formació en aquest sentit 
amb la protecció del medi 
ambient. Nosaltres no som 
ecologistes, som una entitat 
cívica compromesa amb la 
conservació de la natura 
i amb el nostre patrimoni 
lingüístic i cultural.

Què ens podeu explicar 
sobre el voluntariat medi-
ambiental?

Als anys 90, el foc asso-
leix les nostres muntanyes 
en uns incendis fortíssims 
que fan molt de mal a la 
nostra geografia. L’any 93 
decidim comprometre’ns en 
aquest sentit, deixant clar 
el nostre compromís amb la 
natura. 

Era una defensa inequí-
voca pel medi ambient...

Pel medi ambient i, per 
tant, pel País Valencià. 
Perquè qui no coneix el seu 
país no el pot ni defensar ni 
valorar. I aquesta és la visió 
fonamental del Centre, la 
visió inequívoca que es basa 
en l’aposta per la natura, pel 
país i pel conreu del teixit 
associatiu.

Parlant d’aquest últim 
aspecte, quin paper juga el 
soci?

Importantíssim. L’associ-
acionisme no està de moda, 
entre d’altres coses, pel 
paper que juga internet. La 
xarxa et fa creure que per 
omplir un formaulari ja eres 
col.laborador. Res més lluny 
de la veritat, perquè això 
no és ni suficient. Nosaltres 
creguem en el teixit associ-
atiu valencià, apostem per 
ell. Si el teixit social és fort, 
la situació serà favorable. 
Si no, la complicació està 
servida. El CEV, gràcies a 
l’associacionisme, continua 
sent el que ha sigut, però 
amb una postura proactiva.

No teniu padrins?
En absolut. No depenem 

de cap entitat governativa, 
no som una ONG. Som una 
institució cívica i valenciana 
que lluita per sobreviure i 
que treballa fidel als seus 
valors.

JUAn MAnUEL FErrIS
L’actual President del CEV porta 

quasi 30 anys al servei de la na-

tura. Va ser president del Consell 

Valencià de la Joventut i aposta 

per la via associativa que conrea i 

lluita pel coneixement de la nostra 

geografia, connectant aquest tema 

amb la defensa de la llengua, el 

país i els valors democràtics i laïcs.

Centre 

Excursionista 
de València

Amb 62 anys d’història, 
el Centre Excursionista 
de València ha lluitat i 
continua apostant per la 
defensa de les nostres 
muntanyes. El coneixe-
ment de la nostra geo-
grafia és bàsic per a una 
institució que considera 
que la defensa del medi 
ambient és la defensa 
del País Valencià. Tot 
això juntament amb 
el conreu de la nostra 
llengua i una biblioteca 
que dóna cobertura a la 
cultura excursionista i 
defineix el teixit associa-
tiu valencià.

http://www.centroex-
cursionista.org/

“La xarxa fa creure 
que per omplir un 
formulari ja eres 
col·laborador, però 
això no és prou”


