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La Directa feia saltar les alarmes fa 

unes setmanes. El biòleg Ignacio 

Jiménez, a través de Global Nature vol posar 

en marxa un gran Parc Natural de més de mig 

milió d’hectàrees per fomentar el turisme de 

natura.

L’ajuntament de Rossell facilitava una 

reunió amb els promotors i l’ONG mediadora 

el passat dia 2 de juliol; una reunió a la qual va 

assistir el president d’Esquerra Republicana 

del País Valencià, Josep Barberà qui va eixir 

dient «ens han tractat d’indígenes incultes».

Un dels aspectes més negatius 

d’aquesta «iniciativa» (perquè els promotors 

així l’han batejada) és, justament, l’opacitat 

intencionada. De fet, a la reunió de Rossell 

es va comprovar com poca gent tenia clar de 

què es tractava aquest projecte....

(continua pàg 4 i  5)
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Et preguntaràs què fem 

ací, entrant a ta casa amb 

aquest butlletí informatiu; què volem 

contar-te. Doncs només volem que 

conegues qui som. Som dones i homes 

que des de fa anys tractem de treballar 

i lluitar per un País Valencià més lliure i 

més pròsper. Som els qui encunyàrem fa 

anys el concepte “espoli fiscal”, els que 

tractem, en tots els fronts, d’aconseguir 

que tornen tots eixos recursos que se’n 

van a Madrid, som els qui no entenem 

que no es protegisca la nostra llengua 

com es mereix, perquè sí, perquè és la 

d’ací, aquells qui defensem la terra per 

damunt dels interessos econòmics, els 

qui preferim vore-hi pastures, boscos 

i ramats que formigó i depredació que 

donen diners als quatre de sempre.

Partim de la necessitat de ser un 

país lliure, amb una societat més justa, 

però sobretot, amb unes comarques 

més equilibrades, sostenibles i amb 

capacitat real d’influència en la seua 

realitat. Per això estem ací, per a dir-te 

a cau d’orella i sense intermediaris que 

comptes amb nosaltres, que som els qui  

defensem que les coses dels valencians i 

les valencianes les hem de decidir entre 

els valencians i les valencianes.

Açò es fa encara més palès en 

unes comarques com Els Ports i El 

Maestrat; en una societat altament 

competitiva, els especuladors no tenen 

escrúpols en intentar aprofitar-se d’una 

zona amb problemes de despoblament 

i, massa sovint, les administracions en 

són còmplices per raons electoralistes; 

hi ha pocs vots a perdre en les zones 

despoblades. Nosaltres preferim pensar 

a llarg termini, encara que a la curta 

se’ns puga acusar de reaccionaris o 

d’estar en contra del progrés. El curt 

termini és el que ens ha dut a bombolles 

immobiliàries i despeses inassumibles; 

nosaltres no som d’eixe món. 

El despoblament de les nostres 

comarques és un problema de primer 

ordre que no es solucionarà venent 

l’ànima a gurús que a penes han xafat 

el territori. Defensem la natura, la 

respectem i la volem viva i, al seu costat, 

solucions de qualitat per a la gent que 

hi vivim.

La desigualtat té encara moltes 

cares als nostres pobles. Una d’elles és 

la discriminació cap a les dones, que 

s’agreuja encara més amb la major taxa 

de precarietat laboral que feminitza 

la pobresa i que no podem consentir. 

Com tampoc les contínues agressions 

que són invisibilitzades per la societat 

patriarcal en què vivim. Per això 

estem ací, perquè volem comptar amb 

tu per tirar endavant polítiques que 

garantisquen els drets de les dones a 

viure en igualtat de condicions.

Estem ací perquè volem una 

societat amb dones valentes que plante 

cara al patriarcat i volem comptar amb 

tu. Som gent de poble i orgullosos de 

ser-ho, per això estem convençuts que 

és la gent dels pobles la que, comarca 

a comarca, pam a pam, farem un 

País Valencià més lliure de penyores 

amb Madrid, i més a la mesura de les 

persones que hi vivim. Estem ací per 

dir-te que ens tens per al que vulgues i 

que representem els valors republicans 

que comparteixen milers de milions de 

persones arreu del món: la llibertat, la 

igualtat i la fraternitat. Estem convençuts 

que, junts, podrem enfrontar-nos amb 

millors condicions als reptes que ens 

oferisca el futur; per això, i per acabar, 

ens permetem demanar-te que vingues 

amb nosaltres, que vingues a formar part 

de l’equip d’Esquerra Republicana i que 

fem d’Els Ports i el Maestrat, la punta de 

llança contra els abusos, l’especulació i 

el centralisme.

DE POBLE 
I ORGULLOSOS
Josep Barberà, President d’ERPV-EV
Maria Pérez, Secretària General d’ERPV-EV
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ELS NEGOCIS BRUTS DELS BORBÓ. SOM IGUALS DAVANT LA LLEI?

The Telegraph donava 

l’exclusiva i després vindrien 

mitjans com Tribune de Geneve, The 

Guardian, BBC, Paris Match, New 

York Times... Ens hem assabentat dels 

«negocis» del rei emèrit per la premsa 

internacional i és la judicatura suïssa la 

que investiga.

A primers de juliol es feia pública 

l’acta de l’acord de 2011 de la societat 

panamenya Lucum Foundation on es 

diu que el beneficiari dels 64,5 milions 

rebuts del rei d’Aràbia Saudita és Joan 

Carles I i, en cas de mort, Felip VIé.

Joan Carles I va obtindre 

comissions de la venda del Banco 

Zaragozano, de la construcció de 

l’AVE a la Meca o de les transaccions 

amb petroli amb Aràbia Saudita i els 

Emirats Àrabs, entre d’altres.

Esquerra Republicana del 

País Valencià va presentar a les Corts 

Valencianes una proposta perquè se li 

retiren tots els honors i noms de carrers, 

places i edificis a Joan Carles I i instant 

que es demane a les autoritats judicials 

de l’estat que investiguen d’ofici els 

negocis del rei emèrit i l’actual monarca. 

Ara com ara no hem rebut resposta. 

S’espera que la Fiscalia es pronuncie 

sobre l’obertura de diligències a 

finals d’agost. Mentrestant, anem fent 

República.

El 14 de juny el Tribunal Suprem espanyol prohibia per sentència que 

les administracions valenciana, balear i catalana es comuniquen 

en català. Es ratificava des de Madrid el que ja havia dit el Tribunal Superior 

de Justícia de la Comunitat Valenciana, que derogava part del decret que 

regula l’ús de les llengües oficials. Segons l’alt tribunal espanyol la regulació 

de la llengua en l’àmbit administratiu “está atribuida de forma exclusiva al 

Estado, según la distribución de competencias que establece el art. 149.1.18 de 

la Constitución Española”.

Ningú no dubta que el tribunal haurà aplicat tècnicament tots els 

preceptes i normes legals, però també és ben cert que frega la negació de la 

investigació científica en filologia i sociolingüística. És a dir, podem deduir que, 

en cas que la Constitució diguera que la terra gira al voltant de Mart, aquest 

tribunal ho certificaria, passant per damunt de Copèrnic i Galileu.

El mateix dia que es coneixia la sentència, Esquerra Republicana del 

País Valencià presentava una Proposició No de Llei a les Corts Valencianes 

perquè la cambra valenciana reconega la unitat de la llengua. No hem rebut 

resposta, Madrid pesa massa al Cap i Casal.

Caldrà recordar-los la dita «Amor d’amo, aigua en cistella».

ELS ATACS A LA LLENGUA  ENS POSEN EN PERILL
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(...Ve de portada)

Han passat els dies i, a poc a poc, 

ens arriba la informació:

El projecte d’Ignacio Jiménez 

consisteix a fer un gran parc natural a 

partir de l’ampliació dels parcs d’Els 

Ports i La Tinença de Benifassà de 

vora 550.000 Ha per convertir-lo en 

reclam de turisme internacional de 

nivell, comptant amb la introducció 

o reintroducció d’espècies silvestres; 

de fet ell mateix va parlar de la 

reintroducció del Bisó europeu (Bison 

bonasus), espècie que fa molts segles 

es va perdre a la península.

Ignacio Jiménez es vanta dels 

projectes en què ha participat a Amèrica 

Llatina, com ara el de la Patagònia i el dels 

Esteros del Iberà a l’Argentina. Projectes 

duts a terme emprant mètodes similars 

als que es proposen ací: col·laboració 

amb ONG locals, obtenció del vistiplau 

de l’administració, compra de terrenys 

per a l’ampliació dels parcs ja existents, 

finançament per una Fundació 

filantròpica, modificació de la normativa, 

cessió de terrenys del filantrop a 

l’administració. Tot açò adobat amb una 

bona campanya d’imatge.

Paga la pena que mirem què 

ha passat als projectes que s’han fet 

a Sud-Amèrica on tant els indígenes 

de Patagònia com els dels Esteros 
del Iberá van perdre els seus drets 
sobre la propietat i l’ús del territori 
que els pertanyia de segles. Fins al 
punt que el govern argentí va haver 
de promulgar una llei que protegira 
aquestes poblacions. La comunitat dels 
Guardianes del Iberá celebrava el passat 
setembre la recuperació dels seus drets.

No creiem en les coincidències. 
En el cas de Maestrazgo-Ports, una 
ONG local com Global Nature serà 
l’encarregada de demanar diners a 
Wyss Foundation, fundació filantròpica 
dedicada a la protecció de la natura, la 
justícia social i la bioenginyeria, creada 
per Hansjoerg Wyss, una de les majors 
fortunes de Suïssa.

Amb aquests diners, molts per al 
que estem acostumats ací, es posarà la 
infraestructura per al gran parc que es 
vol construir. Mentrestant, i suposem 
que també amb els diners de WF, es 
comprarà part del territori adjacent 
als Parcs de La Tinença de Benifassà 
i Els Ports, i intentaran convèncer les 
administracions catalana, valenciana 
i aragonesa perquè modifiquen les 
normes que calga.

Una volta acabat el procés, la 
fundació lliurarà la propietat al govern, 
al govern espanyol, clar, que serà qui el 
gestione.

I així tindrem comarques que 

seran grans parcs temàtics de natura. 

Vindran hostalers de fora (tal com ha 

passat a Sud-amèrica), faran hotels amb 

encant i la gent de la comarca podrà 

vendre quatre formatges o fer de guia.

Aquest és el fantàstic projecte 

d’Ignacio Jiménez Pérez. El germà 

d’Ignacio, Juan Jiménez, és cap del 

servei de Vida Silvestre de la Conselleria, 

de qui depenen molts informes per a 

posar en marxa noves normatives o 

reintroduccions d’espècies silvestres. 

Sense dubtar de la vàlua del cap de 

servei, no queda bé aquest element 

d’aparent connivència.

A Rossell i per tot arreu es va dir 

que no hi ha projecte, que es tracta d’una 

iniciativa. Després hem sabut, també 

per La Directa, que el projecte existeix 

i, basant-se en aquest, Global Nature 

ha sol·licitat diners a Wyss Foundation 

(400.000€).

És molt normal que la gent se 

senta enganyada per com s’ha volgut 

emmascarar i amagar la informació. De 

fet hi ha gent que ha llegit una mena de 

projecte mentre la gent que va acudir a 

la reunió de Rossell només va escoltar 

parlar d’una iniciativa «oberta».
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En primer lloc, des d’ERPV 

rebutgem qualsevol tipus de 

tractament condescendent amb els qui 

som indígenes de qualsevol comarca 

del País Valencià i, en aquest sentit 

lamentem el to amb el qual es refereix 

el promotor quan parla de la gent dels 

Ports o el Maestrat.

La gent d’aquestes comarques 

està posada a plantar cara, recordem 

el carlisme i a les bombes alemanyes. 

És gent que està posada a sentir-se 

abandonada per l’administració de 

l’estat i de la Generalitat, que ha resistit i 

s’ha organitzat per salvar la terra.

D’altra banda, la conservació de 

la natura al més pur estil americà de 

«mira’m i no em toques» s’ha demostrat 

absolutament inútil des del punt de vista 

econòmic, ambiental i social. Només uns 

pocs guanyen diners a canvi de perdre 

drets i estil de vida.

Quan es vol vendre el 

projecte dient que vol «promoure el 

transvasament de capital des de les 

ciutats al camp, gràcies a l’establiment 

d’espectacles naturals o grans destins 

de natura» se’ns posa al davant un 

model oposat al nostre, que fuig de 

grans projectes per consolidar aquells 

altres menuts que van teixint xarxa 

econòmica, cultural i social.

Ens fa vergonya quan sentim 

parlar de la introducció del bisó europeu 

mentre els nostres ramats passen per 

plagues i ningú fa res. I, sobre tot, abans 

de plantejar-se reintroduir espècies 

desaparegudes fa segles cal que mirem 

per l’espècie que habita aquesta part 

fonamental del país, la nostra.

Si Els Ports i el Maestrat són 

com són, és justament per la interacció 

durant segles de les persones que hi 

viuen. Aquest paisatge que ara es vol 

convertir en postal per a turistes l’han 

fet les dones i els homes dels Ports 

amb els seus ramats, la seua agricultura, 

l’extracció de fusta, etcètera. En aquests 

segles s’hauran comès errors, sense 

dubte, i caldrà mirar com hem de 

plantejar-nos viure en el medi rural 

mentre el canvi global ens assetja.

Els homes i les dones d’Els Ports 

i El Maestrat hauran de debatre sense 

complexos quin model de vida volen, 

i l’administració haurà de seure per 

planificar amb ells i elles. No hi ha un 

altre camí. Però l’adaptació a la nova 

situació crítica que patim no pot vindre 

determinada pel model nord-americà.

La «iniciativa» Maestrazgo-Ports 

ha unit a gent de procedència social, 

econòmica i ideològica ben diferents. 

Esperem que aquesta unió no es perda, 

perquè només units podreu plantar cara 

a un projecte que pot engolir-se el futur 

d’una de les zones més riques des del 

punt de vista ambiental i social del País 

Valencià.

La conservació ambiental implica 

limitacions en l’activitat humana, i 

aquestes limitacions al nostre parer, han 

de començar per limitar el turisme.

Fa temps que sabem que el 

turisme no és la salvació, menys encara 

el turisme massiu, per més que li pengem 

l’etiqueta d’ecològic o de natura.

Castellfort

QUÈ EN DIEM A ESQUERRA REPUBLICANA DEL PAÍS VALENCIÀ DEL PROJECTE?
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No podem parlar de gestió del territori quan no hi ha cap pla ni estratègia en la seua gestió. Cal definir el model 

econòmic, social, industrial, agrícola i cultural per poder plantejar un model territorial. No és el mateix basar 

l’economia en el turisme que en l’agricultura i la indústria. Com tampoc és igual que els focus de l’activitat cultural siguen les 

grans ciutats que si pensem una xarxa que arribe a tots els pobles del país.

La sobreexplotació del turisme de sol i platja ha tingut conseqüències devastadores ambientals, per aquest motiu 

sabem que confiar el futur de la comarca dels Ports i el Maestrat al turisme rural, per més que li posem l’etiqueta d’ecològic, no 

aportarà solucions a llarg termini integradores ni que es puguen sostindre en el temps.

No se li pot exigir a la gent que es quede a viure o que torne a zones amb poca població mentre no es garantisquen 

serveis com el transport, la comunicació, la sanitat, la cultura o l’educació; mentre no siga viable el petit comerç o les explotacions 

intensives ramaderes.

Així les coses, què plantegem els republicans? Sense tindre la clau que obri tots els panys ens atrevim a recomanar 

deixar de mirar des del punt de vista monetari per fer posar-nos les ulleres ambientals per trobar el vertader valor de les 

nostres comarques.

Més de la meitat de l’extensió territorial del País Valencià és allò que se’n diu «forestal», és a dir muntanyes, bosc 

i sota bosc. L’observació des del punt de vista més mercantilista ens fa parlar d’una zona deprimida per la poca 

contribució al PIB i el despoblament. Si mirem, però, des del punt de vista de l’ecologia i la generació de recursos ens obligarem 

a veure la realitat ben diferent.

Com quantifiquem el valor i el preu del que suposa ser generador d’aigua per al consum i per al rec de les comarques 

extremadament poblades de la costa? (les muntanyes retarden la velocitat en els cursos d’aigua, estabilitzant el cicle hidrològic). 

Com posem preu a ser el pulmó que fixa el diòxid de carboni i allibera oxigen? Quin valor té que actuen com a fixadors del terra 

evitant l’erosió? Seria correcte afirmar que l’interior, els Ports i el Maestrat així com les comarques interiors del sud del país, són 

les que generen el benestar de la gent que vivim al País Valencià.

Aquest benestar ha de tindre una contraprestació que mai pot ser en forma d’almoina o subvenció més o menys 

encertada. Diversos autors, com ara Ricardo Almenar, proposen la creació d’un sistema impositiu que «pague» aquests serveis 

ambientals que l’interior nodreix. Com hauria de ser el sistema requereix de les aportacions de molta gent; en primer lloc dels 

habitants de comarques afectades com són els Ports i el Maestrat, entre d’altres. D’aquesta manera, els pobles menuts podran 

abastir de serveis els seus ciutadans, bé en solitari bé mancomunats, i pensar en millores d’infraestructures.

QUÈ ENTENEM PER GESTIÓ DEL TERRITORI?

L’INTERIOR NODREIX DE RECURSOS LES COMARQUES MÉS POBLADES
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Esquerra Republicana som un partit carregat d’història, 

format per dones i homes de poble, com ja saps, de 

molts pobles de dalt a baix del País Valencià. Gent que es lleva 

de bon matí per anar a la barca o per collir olives, per posar-

se al teler o a la consulta de l’ambulatori. I tota aquesta gent 

treballem de valent per redreçar el nostre País Valencià després 

de veure que el nostre esforç engreixa les panxes d’aquells que 

ens menystenen des de fa anys i panys.

Fa vora 15 anys que denunciem l’espoli fiscal al qual ens 

sotmet l’estat espanyol. Des d’aleshores hem passat de rebre 

les crítiques dels qui ens titllaven d’extremistes a veure com 

els partits que s’autoanomenen progressistes adopten el terme 

espoli fiscal per a després seguir pidolant a Madrid més ajudes.

No volem ajuda ni almoina, des d’ERPV volem allò que és 

nostre perquè és el fruit del nostre treball. Volem decidir en què 

i com invertim els nostres recursos: en la protecció de l’escola 

valenciana, en la vertebració dels territoris del País Valencià 

atenent totes les seues peculiaritats, en la preservació de la 

igualtat d’oportunitats per a tota la gent visca on visca, en la 

protecció «real» de l’interior de sud a nord. No podem consentir 

que se’ns tracte, com des de fa segles i «por justo derecho de 

conquista» com els qui paguen malgrat ser pobres.

Entenem que només hi ha un camí per deslliurar-nos del 

llast que suposa haver de mantindre un estat que se sustenta 

Vols contactar amb nosaltres?

CONSTRUÏM EL NOSTRE FUTUR
sobre la corrupció de segles de monarquia i saltamarges. 

Els principis republicans tenen avui més sentit que mai. 

Enfront de la crisi global i climàtica que ens assetja només 

la solidaritat entre pobles ens farà reeixir. Solidaritat que 

hem d’exercir i promoure des de la igualtat de totes les 

persones que vivim al País Valencià i des de la llibertat 

individual i col·lectiva.

A ERPV no fem política de «comboi» perquè el 

país no està per a combois. Sense renunciar mai a la 

felicitat, ens sentim obligats, per la gravetat de la situació, 

a fer política des del rigor i la seriositat, sense por ni 

passes en fals. Hem perdut dècades confiant que el fals 

autonomisme era l’eina per tirar endavant com a poble i 

com a país i ara sabem que no ha sigut així. L’autonomia 

ha sigut la clau del forrellat que ens ha empobrit i ens 

ha volgut dissoldre dins d’aquesta falsa unitat que diuen 

Espanya.

Volem bastir el País Valencià que perviu en molts 

pobles i comarques. El que se sap sobirà i amb dret a triar 

com vol viure. El poble madur que sap què li convé per 

millorar el territori per als que vinguen.

La bastida a fer és gran i necessita de molts braços. 

Si ens vols acompanyar en el viatge, seràs benvingut. 

Fes-te republicà, fes-te republicana!

@esquerrapv

www.facebook.com/esquerrapaisvalencia

@esquerrapv

paisvalencia@esquerra.cat

Guarda a l'agenda de contactes el 679 36 72 97 

i envia INFO. T'informarem del que fem i per què.

Seu d'ERPV : C/ de l'Erudit Orellana, 10 · València.

Telefona'ns al 963947266 i quedem quan vulgues




