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Per la represa de
l’esquerra al País
Valencià
ERPV afronta aquestes eleccions d’una
manera realista. Sabem que la situació al
País Valencià està molt difícil. Per això hem
intentat fer el màxim nombre de candidatures
amb possibilitats, i allí on sabem que és molt
dificultós aconseguir representació hem
intentat unir-nos i fer pactes amb altres
formacions. El fet de no haver entrat en el
Compromís, el 2007, ens ha permés parlar
de pactes a nivell municipal amb qualsevol
partit d’esquerres i valencianista. En aquestes
eleccions presentarem 40 candidatures,
igualant les de fa 4 anys. Però, sobretot, el que
volem és augmentar el nombre de regidors/
es i que els pactes que hem fet a ciutats com
Algemesí, Alboraia, Crevillent... siguen un
model a seguir en properes eleccions.
Per a Esquerra el món municipal és un dels
seus pilars i lluitem perquè la gent participe
als Ajuntaments i que no ho faça sols cada
quatre anys. En aquestes eleccions hem de
centrar-nos en abordar el gran problema de
l’atur, des de les administracions municipals
no podem donar faena a tota la gent, però si
hem d’ajudar-los a trobar-ne i a incentivar
les empreses perquè en donen. Tot això sense
oblidar, que cal definir una política innovadora
en cohesió social i difondre la nostra cultura
arreu del territori.

“Lluitem perquè la gent participe
als Ajuntaments i que no ho faça
sols cada quatre anys”
És imprescindible una Llei de Finançament
Local justa i adequada als serveis que realitzen
els Ajuntaments. El municipalisme que
propugnem ha de ser bel·ligerant amb l’espoli
fiscal i pedra angular de la reivindicació del
Concert Econòmic.
En els últims temps hem vist com alguns
dels projectes d’Esquerra han començat a
expandir-se i altres partits, fins i tot, el PP,
ara en fan bandera: el Corredor Mediterrani,
l’espoliació fiscal...
En aquest gran projecte col·lectiu hi
comprometrem tot l’esforç polític des
dels municipis. Corren moments delicats
per l’esquerra europea i Esquerra vol ser
catalitzador de la represa, per un nou
paradigma de futur des de l’esquerra en tot el
País Valencià. Per tot açò us
anime que formeu part del
nostre projecte per fer un País
Valencià més just i democràtic.
Joan de déu martines

Secretari de Política Municipal d’ERPV

eleccions municiPals

Homes i dones independentistes i
d’esquerres als nostres ajuntaments
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Els candidats d’Esquerra Republicana del País Valencià amb Joan Puigcercós.

aina reQuena

Esquerra es presenta al País Valencià a més de 40
municipis en les properes eleccions municipals del
22 de maig. Bé en solitari, bé amb acords municipals
i coalicions amb altres forces progressistes, els
homes i dones d’Esquerra representen una garantia
per al desenvolupament de polítiques socials i de
proximitat destinades a millorar la qualitat de vida
de la ciutadania, i així ho han demostrat els grups
municipals d’Esquerra en aquells municipis on tenen
representació.
Una mostra d’açò és el grup municipal d’Esquerra
a Xixona, que ha engegat una campanya per
aconseguir el desdoblament de la CV800, cosa que
agilitzaria el trànsit de mercaderies i dinamitzaria la
indústria i l’economia xixonenca. D’altra banda, el
grup municipal d’Esquerra a Simat de la Valldigna
on, des de la regidoria de Medi Ambient, ha col·locat
punts de concentració de contenidors de reciclatge
repartits per tot el poble, sense cap cost extraordinari
per al municipi i que han aconseguit rebaixar en un
20% la taxa de fem que han de pagar els veïns i les
veïnes.

PROMOCIÓ ECONÓMICA I INVERSIÓ SOCIAL
Els ajuntaments són les administracions més
properes als ciutadans i per això esdevenen actors
fonamentals en l’àmbit de l’acció social per contribuir
a minimitzar el risc d’exclusió social d’una part de la
població en aquest context de crisi econòmica.
Les actuacions que Esquerra defensarà als

municipis durant la propera legislatura tenen dos
grans pilars programàtics: la promoció econòmica i la
inversió social. Aquests pilars es desenvoluparan en el
programa electoral en quatre eixos:
1.La promoció local potenciant el que podem
anomenar l’economia de la identitat, configurar
una determinada marca local, un valor concret a
potenciar.
2.Utilitzar el disseny i la planificació de l’espai
públic que siga generador de cohesió i d’identitat
local, defensant el model de municipi compacte.

Esquerra afronta el repte de trencar
la barrera del bipartidisme i entrar
als ajuntaments amb una altra
manera de fer política
3.Fomentar els programes municipals que lluiten
contra la marginació, a partir de la prestació de
suport personal i orientació a la ciutadania
4.Fomentar la implicació directa, clara i
responsable de la ciutadania a l’hora de crear o
coordinar les polítiques en l’àmbit d’acció social.
En definitiva, Esquerra representa una altra
manera de fer política i en aquestes eleccions afronta
el repte de trencar la barrera del bipartidisme intal·lat
a molts municipis i entrar als ajuntament valencians,
aproximant la política als ciutadans i posant damunt
la taula els valors republicans de l’honestedat,
l’austeritat, la transparència en la gestió, treballant
colze a colze amb les entitats i associacions.
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temPs era temPs...

Goku, Doraemon i Shin Chan es rebel·len

JoseP BarBerÀ és historiador i guionista

Temps era temps Empar Marco
informava que, finalment, L’Emperador
Camps havia aconseguit reunir les set
boles de drac. Segons declaracions del
Senyor Pilaf, Camps havia jugat brut,
amb els exercits de la Cinta Blava i els
antiavalots que Ritau Pai Pai li havia
enviat directes des del Cabanyal; ningú
no havia pogut aturar-lo, finalment el
seu desig seria acomplit, demanaria...
vestits de marca. El Drac Sheron dels
Bigots Grans es va estranyar, però li ho
va concedir; encara que amb alguna
contrapartida...
Camps va pensar que, amb tot el seu
poder, ningú s’assabentaria que havia
trobat les set boles i les havia emprat
en benefici propi, malauradament
per a ell, TV3 en va informar.
Molts ciutadans de l’Imperi estaven
indignats, i en Camps l’Emperador
va trobar una solució. Com és sabut,
TV3 emet des de La Vila del Pingüí;
així doncs, prohibiria que es vegés als
seus dominis i podria continuar fent
alló que li vingués en gana sense que
ningú se n’assabentés, una cosa a la
qual no s’havia atrevit ni tant sols el
seu antecessor al càrrec, Zaplana I, el
Cartaginés.
En Doraemon, que havia mantingut
les emissions fins la data, gràcies a uns
aparells del futur que va treure de la
seua butxaca màgica, es va mostrar
preocupat; els virreis de l’Emperador
Camps li exigien molts diners per
haver estat ajudant a emetre TV3 a
l’Imperi i en Novita feia temps que
li havia trencat la màquina de fer
diners. Tothom a la Vila del Pingüí
es va mobilitzar -fins i tot el Doctor
Mashirito, intim amic de l’Emperador
Camps- per fer-lo canviar d’opinió.
-Com s’atreveixen a demanarme que canvie les meues ordres? -es
preguntava l’Emperador- És que no sóc
l’Emperador més volgut i estimat? És

que no els done circ cada setmana i ells
m’ho agraeixen? No veuen com vaig de
mudat?
La notícia va traspassar fronteres i,
fins i tot, galàxies; els Bobobops van
decidir tornar a la Terra d’una vegada,
per a unir-se a la lluita contra el
tancament. Hatori el ninja va tornar a
travessar valls i muntanyes per a unirse a la causa i ensenyar alguns trucs
amb què -almenys per internet- els
habitants de l’Imperi pogueren seguir
veient TV3. Shin Chan va promoure a
les xarxes socials avatars ensenyant-li
el cul a l’Emperador; i Musculman va
organitzar un torneig on recaptar fons
per ajudar Doraemon a pagar la multa,
amb un bon dinar preparat pel Petit
Xeff, per descomptat.
Abans hem dit que molts ciutadans
de l’Imperi estaven indignats; bé,
això no és ben bé cert. L’actitud
totalitària de l’Emperador havia
acabat amb l’habilitat d’indignarse de la majoria dels habitants de
l’Imperi, molts ni tansols se n’havia
assabentat del que estava ocorrent.
Tot l’Imperi era una bassa d’oli,
l’”Imperio Feliz”, l’anomenaven
alguns amb sornegueria... Tot? No,
un xicotet reducte ressistia ara i
sempre a l’Emperador. El xicotet
poble de l’Asterix i l’Obelix on, a
més, disposaven d’una poció màgica,
prou poderosa per a lluitar contra
l’Emperador.
“I per què no la donaven a la
resta de gent de l’Imperi?” “Per què
la mantenien en secret?” podrieu
preguntar-vos; doncs bé, això no era
cert, la fòrmula feia anys que corria
per internet, universitats, casals i en
molts carrers... però l’Emperador i la
seua gent havien aconseguit fer correr
que aquella poció no era sinó verí; res
més lluny; de fet, els que la prenien
continuaven ben vius, per a desgràcia
de l’Emperador.
Ara he d’avisar que aquest no és un
conte amb un final feliç: les reunions a
la Vila del Pingüí i les grandiloqüents
declaracions -no van passar d’ahino van fer canviar l’actitud de
l’Emperador, que va continuar fent de
les seues. Amb el temps, els habitants
de la Vila s’oblidaren dels seus germans
de l’Imperi. I els habitants del poblet

d’Astèrix o Obèlix? Continuaren oferint
la seua poció màgica als habitants de
l’Imperi per a, d’una vegada per totes,
derrocar l’Emperador. Si algun dia us
l’ofereixen, beveu-ne.

L’emperador va pensar que,
amb tot el seu poder, ningú se
n’assabentaria que havia trobat
les set boles i les havia emprat en
benefici propi
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agustí cerdà
president d’esquerra republicana del
País Valencià

<<Molestem la dreta perquè
representem tot allò que ells
odien>>
aina reQuena

La política és per a tu professió o
vocació?

Només era un xiquet quan va morir
Franco i vaig entrar en l’adolescència
en plena efervescència de tots els
moviments antifranquistes. Des de
molt jove em vaig interessar per la
política. De fet, els meus amics de
l’Antiga Universitat Laboral de Xest
encara em recorden “però si tu ja feies
mítings i organitzaves assemblees amb
quinze anys”. Va ser en aquells anys
a Xest quan, de la mà dels estudiants
més grans, arriben a mi les primeres
cançons protesta, les primeres lectures
polítiques: Victor Jara, Lluís Llach,
Raimon,... Ho devoràvem tot, teníem
ansietat de tot allò. La política ha de
ser vocació, és un compromís que
estableixes amb tu mateix, amb la gent
que t’envolta, amb la societat on vius,...

Quins records et queden dels
teus anys d’estudiant a l’antiga
Universitat Laboral de Xest?

El més interessant que em va donar
Xest són dues coses. La primera, una
sòlida formació que la meua família
mai haguera pogut pagar amb els
recursos que tenia. Érem cinc germans
i, en aquell moment, només el sou de
mon pare, que treballava a una fàbrica,
a Canals. Va ser gràcies a una beca

que, amb només 10 anyets, me’n vaig
anar del poble per estudiar. La segona,
els amics, molts dels quals encara hui
conserve i que seran, segurament, per a
tota la vida.

Hi ha alguna persona que t’haja
influenciat especialment durant la
teua joventut?
Guarde un record especial de José
Sierra, un d’aquells curas rojos
rebotats, obreristes, farts de a jerarquia
catòlica, que va arribar a Canals com a
vicari, amb motles inquietuds. Moltes
de les lectures fonamentals de la meua
vida arribaren a mi de mans d’aquest
retor. Amb ell muntarem un grup
d’excursionisme, un cineclub que em
va fer amant i consumidor del bon
cine,...

Després d’açò marxes a València a
estudiar Geografia i Història i et
consolides en l’activisme polític...
Érem els primers grups d’ensenyament
en valencià que vam passar en pocs
anys de ser uns 60 alumnes a ser-ne
més de 200. Érem els grups amb més
vida, amb més dinamisme, amb més
activitat,... I, a més, la gent començava
a prendre consciència. Allò va ser la
base del sindicat estudiantil

<<Des de molt jove

em vaig interessar
per la política. Els
meus amics sempre
em recorden “però
si tu ja feies mitings
i organitzaves
assemblees amb
quinze anys”>>

majoritari fins ara, el Bloc d’Estudiants
Agermanats (BEA), del qual vaig
ser cofundador. Va ser la unió de la
gent d’esquerres i nacionalista la que
va aconseguir una transformació
molt important de la Universitat de
València, amb uns estatuts pioners a
tot l’estat en quant al reconeixement
de la identitat dels valencians, però
també en quant a guanys socials. En
aquests anys és quan apareixen a la
meua vida persones com la Teresa
Garcerà, la meua dona i companya, el

Joan Puigcercós i el Xavier Vendrell, a
través de la Coordinadora d’Estudiants
dels Països Catalans, i, per descomptat,
és quan entre en contacte amb l’Eliseu
Climent.

Com us coneixeu Eliseu Climent
i tu?

Per un treball que vaig fer per a
l’assignatura d’Història Contemporània
del País Valencià que va arribar a les
seues mans, li va interessà i me’l va
comprar, tot i que mai el va arribar
a publicar, però com que me l’havia
pagat jo content i feliç. Durant aquests
anys d’estudiant, tenia que anar
buscant feinetes per tindre ingressos
i poder tirar. Més endavant, Eliseu
em va acabar oferint ordenar un
muntó de papers que tenia i que varen
resultar ser l’arxiu més important de
moviments polítics i socials del País
Valencià en la clandestinitat durant
el franquisme. Actualment, eixos
documents formen part de l’arxiu de
la memòria que està a la Universitat
d’Alacant. Al menys 14.000 d’aquells
documents els vaig classificar jo, treball
pel qual no vaig treure ni un duro, ni
falta que feia, perquè vaig gaudir com
un enano. Gràcies a una feina de cuiner
a una pizzeria de Gandia, m’ho vaig
poder permetre.
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entrevista 5
agustÍ cerdÀ
Canals, 1965
Va estudiar Geografia i Història
a la Universitat de València. És
cofundador del Bloc d’Estudiants
Agermanats (BEA), de l’Assamblea
d’Estudiants Nacionalistes (AEN)
i de l’organització independentista
juvenil Maulets. Al 1992 es va
fer càrrec de la gerència d’Acció
Cultural del País Valencià i al 1996
de la coordinació dels Casals Jaume
I. Va ser triat president d’Esquerra
Republicana del País Valencià al
Congrés Fundacional del 2000 i
com a tal és també membre de
l’Executiva Nacional del partit. Va
ser cap de llista per València en les
eleccions a les Corts valencianes de
2003 i en les eleccions espanyoles
de 2004 va obtenir acta de diputat
al Congrés per la circumscripció
de Barcelona. El passat 5 de març
va ser escollit com a candidat
d’Esquerra per les eleccions a les
Corts Valencianes.

ESQUERRA

Després entres a treballar a Acció
Cultural del País Valencià?

Efectivament, m’incorpore l’any 1986
per dirigir el butlletí d’ACPV, tot
coincidint amb el primer tancament
dels repetidors de TV3 al País Valencià,
fet al qual dedicarem el primer butlletí.
Anys després, vindré a ser gerent
d’ACPV. Reprenem les manifestacions
del 25 d’abril i articulem el Bloc de
Progrés Jaume I i tot el que suposa,
on al final hi havien vinculades més
de 30.000 persones, amb col•lectius a
quasi tots els pobles del País Valencià,
on molta gent va entrar en contacte per
primera vegada amb Acció Cultural i
que, personalment per a mi, va suposar
l’oportunitat de fer un treball de camp
que implica veure i visitar la pràctica
totalitat de pobles del País Valencià.
“El país en les sabates”, parafrasejant el
meu amic Labordeta. També va tindre
lloc, el 6 de maig de 1996 -just abans de
les eleccions autonòmiques en les que
guanyà la dreta- la gran manifestació
de València, amb vora un milió de
persones segons deien. Només es
recordava una pareguda l’any 1977 amb
la demanda de l’Estatut.

Com neix Esquerra Republicana
del País Valencià?
De la necessitat de tindre una opció

<<Som l’antítesi de la

dreta, allò radicalment
oposat, el canvi
profund. Tot i que
som un partit xicotet
i extraparlamentari,
som els més agredits
per la dreta perquè
representem tot allò
que ells odien>>

política d’esquerres al País Valencià.
L’any 1998, alguna gent que estàvem
al Bloc de Progrés, com el Jordi Vayà,
el Vicent Terol i jo mateix, decidim
que el que toca és fer política. Em
faig militant d’Esquerra Republicana,
que formava part del Front pel
País Valencià, i l’any 2000 el Front i
Esquerra es refongueren en Esquerra
Republicana del País Valencià. Els
primers 4 anys van ser l’etapa més dura
d’implantació del partit. L’any 2004,
Esquerra decideix posar un valencià
a les llistes de Barcelona i d’aquesta
manera em vaig convertir en el segon
diputat valencià i independentista al

Congrés dels Diputats des de Vicent
Marco Miranda, en la II República.

Què destaques de la teua feina
com a diputat?

El País Valencià va cobrar visibilitat.
En estar introduint temes valencians,
obligaves la resta de forces polítiques a
tractar-los. Allí en la tribuna, a Madrid,
vaig parlar del tema de la taronja, de
la TV3, del Xúquer -que no ens va
eixir gaire bé, però ho intentarem-. Es
va debatre sobre la connivència dels
poders fàctics amb el feixisme, de la
reivindicació del tren Gandia-Dènia,
del tren Xàtiva-Alcoi. Per primera
vegada, reivindicarem el corredor
mediterrani al Congrés dels diputats.
Per primera vegada, el País Valencià té
veu pròpia.

Com valores el moment polític
que viu ara el País Valencià?

El que veig és que la gent està rebotada,
està cabrejada i s’ha mobilitzat. S’ha
tornat a organitzar per fer front a un
govern del que està farta. Ix al carrer
per la TV3, contra la corrupció, per
moltes coses... Està cabrejada però
també ha recuperat l’alegria perquè
per primera vegada en molt de temps
la gent s’ha fet l’ama del carrer. El que
havia aconseguit la dreta en aquests 16

anys és matar-nos a tots d’avorriment
i de tristor i el que està recuperant
la gent és l’alegria de ser valencià,
de gaudir de la vida, de protestar i
d’oposar-se. Malgrat tot, de cara a les
properes eleccions, no veig percepció
de canvi. La dreta està còmoda amb
l’oposició que té al parlament i que, al
final, el que projecta és un model que
és el del PP però retocat.

Quin serà el paper d’Esquerra a
les properes eleccions?

Som l’antítesi de la dreta, allò
radicalment oposat, el canvi profund.
Tot i que som un partit xicotet i
extraparlamentari, som els més agredits
per la dreta perquè representem
tot allò que ells odien. La nostra
presència els molesta, i els nostres vots
ja ni t’explique. Necessitem de nous
instruments polítics per canviar les
coses. A Esquerra ja ho venim dient
des de fa 8 anys, les solucions van per
crear una plataforma, una Nafarroa
Bai a la valenciana, que serà l’única
capaç de derrocar el PP. Depenent
de la força que tinguem a aquestes
eleccions, eixe impuls cap a una nova
esquerra, unida i compromesa, serà
més o menys potent. De moment, som
l’opció de càstig al PP, l’opció que més
pot cabrejar la dretota valenciana.
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les Prioritats del Programa electoral d’esQuerra

Els 10 compromisos d’Esquerra al País Valencià
redacciÓ

Esquerra Republicana del País Valencià ha adquirit
10 compromisos que desenvolupa al seu programa
electoral i que sorgeixen d’un procés d’escoltar les
propostes, les necessitats i les reivindicacions de
ciutadans, ciutadanes i associacions del país.
Aquests 10 compromisos estableixen les prioritats
d’Esquerra i aporten solucions a qüestions essencials
que s’han vist abandonades, maltractades i negades
pel govern de la dreta. Esquerra, una vegada més,

aposta per tot allò que la dreta no vol i ho diu ben
clar i amb valentia.
Garantir les llibertat individuals (d’informació,
de creences, d’ideologia,...), impulsar les polítiques
socials, exigir transparència a les administracions,
posar en valor els nostres trets identitaris i
aportar solucions per superar la crisi són els eixos
fonamentals del programa d’Esquerra. En aquest
sentit, una de les claus és establir el concert econòmic

i l’agència tributària valenciana: 20.000 d’euros se’n
van del País Valencià a Madrid cada any, impedint
utilitzar aquests recursos perquè els valencians
puguem eixir de la crisi. Esquerra recull en aquests
compromisos el clam de milers de ciutadans i
ciutadanes indignats, als quals ningú més ha volgut o
ha sabut escoltar, i estableix les bases per anar fent un
país per a totes i tots, sense censures, amb un govern
net al servei dels valencians.

1.

ELS NOSTRES
IMPOSTOS A
CASA

3.
El tancament de TV3 al País
Valencià , la clausura de l’exposició
de la Unió de Periodistes o els NoDos de Canal 9, en són una mostra
més de censura i de restricció de
la llibertat d’expressió i d’accés a la
informació dels valencians. És per a
això que Esquerra treballarà perquè
els valencianes puguen accedir a la
informació lliure i veraç , així com
garantir la recepció de tots els canals
del nostre àmbit lingüístic.

La diferència entre el que paguem i
el que rebem és de 20.000 milions
d’euros se’n van del País Valencià i
se’ls queda Madrid . Aquests diners
són clau per a que els valencians
puguem eixir de la crisi. Per
això des d’Esquerra proposem
establir el concert econòmic i la
creació de l’agència tributària
valenciana que recapte els
impostos que produïm amb el
nostre esforç, creativitat i
emprenedoria.

SÍ A TV3, NO A LA
CENSURA

2.

BANCA PÚBLICA
VALENCIANA

4.
L’agricultura ha sigut un
dels sectors productius
més afectats per la crisi
il’especulació i la degradació
del territori. Per tornar
al camp la dignitat que
es mereix, crearem una
assegurança de renda
mínima per als llauradors
i treballarem per aconseguir
un preu just per als productes
del camp.

Amb el pretext de la crisi s’han
venut les caixes valencianes a grans
grups financers. Amb aquesta
operació de recentralització, els
valencians perdem de nou capacitat
per a poder generar respostes a
la crisi i poder crear un model
productiu propi i que atenga a la
realitat del País Valencià. Per tant
impulsarem la creació de la Banca
Pública Valenciana que done crèdit
a les famílies i a les PIMES, sense
els qual no serà possible la necessària
reindustralització del País Valencià.

PREUS DIGNES
PER AL CAMP
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7.
Al País Valencià cada any es
continuen produint pràcticament
un miler d’agressions polítiques
amb la connivència de les
institucions i de les forces de
seguretat espanyoles. Creiem
que cal tenir un cos de seguretat
conscient de la realitat del país
i arrelat al territori. Per això
desenvoluparem el cos de policia
valenciana que incloga una
oficina d’atenció a les víctimes
del feixisme i dels delicte d’odi.

UN GOVERN NET
ÉS UN GOVERN
JUST

5.

UNA SOCIETAT
LAÏCA ÉS UNA
SOCIETAT DE TOT
S

L’actual model turístic de sol i platja
i destrucció del territori ha arribat
al seu límit. Per a la gent d’Esquerra
és essencial tornar a posar en valor
el que som i el que tenim i ferho conèixer al món. Un model
turístic identitari és la nostra
oportunitat per reeixir com a
indret turístic i convertir el nostre
País en una destinació turística
de qualitat.

LA SEGURETAT É
S
COSA DE TOTS:
POLICIA
VALENCIANA

compromisos

8.
Volem impulsar polítiques per
a les persones, insistint en la
cohesió social. Els serveis públics
són un dret i no una mercaderia,
per això des d’Esquerra apostem
per augmentar les inversions en
educació fins al 7% del PIB per
millorar les infraestructures i els
salaris dels professors, fent una
aposta per l’escolarització pública de
0-3 anys i millorant les inversions
en ensenyament i sanitat, i donant
compliment a la llei de dependència.

9.
Els casos de corrupció deterioren la
qualitat democràtica del País Valencià.
Per canviar aquesta situació des
d’Esquerra impulsarem la creació
de l’oficina antifrau per a tots
els nivells de l’administració que
fiscalitze l’acció governamental. A
més cal actualitzar l’administració
amb les TIC i l’oficina electrònica
per simplificant els tràmits a
l’administració. Impulsarem
també la llei de transparència per
obligar a l’administració a facilitar
als ciutadans la informació que
necessite.

ESCOLA
VALENCIANA:
PEL CATALÀ
A L’ESCOLA

7

6.
L’anunci del govern valencià
de deixar l’educació sexual en
mans de l’esglèsia catòlica és
unretrocés sense precedents.
Com a republicans és per
nosaltres una prioritat construir
una societat per a tots amb la
religió fora de l’escola i impulsar
un pacte per la laïcitat que
garantisca, a l’àmbit públic ,
el respecte a les creences i no
creences.

NI LLISTES
D’ESPERA NI
BARRACONS. LLEI
DE DEPENDÈNCIA
JA

10.
El model l’escola valenciana està
reconegut mundialment com un
model d’èxit. Davant els envits de
la dreta per a trencar aquest model
cal treballar per l’ensenyament en
valencià especialment a partir de
secundària on 90.000 alumnes no
poden realitzar els seus estudis en
valencià. Per això demanarem la
catalogació lingüística de les places
de secundària i a la universitat.

8
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no al desmantellament de l’estat de Benestar

Pels drets socials: no a les retallades
redacciÓ

L’actual crisi econòmica, la
primera del món globalitzat, ha
estat aprofitada pels mercats
-responsables directes de
l’especulació financera que ens
ha dut a la situació actual- per
continuar reduint els marges de
maniobra dels estats, que en dos
anys han passat de voler refundar el
capitalisme a haver de complir les
normes fèrries de Wall Street.
El govern espanyol, en lloc de
plantar cara, s’ha afegit a la nova
doctrina que prioritza tranquilitzar
uns mercats insaciables abans
que atendre les necessitats de la
ciutadania que pitjor està passant
aquesta crisi.

Esquerra ha plantat
cara a les mesures del
neoliberalisme imperant

Més informació>> esquerra.cat/no67

El retard de l’edat de jubilació als
67 anys forma part d’una bateria
de mesures aprovades pel govern
espanyol que, incapaç de plantar
cara als dictats dels mercats, de
la banca i del sistema financer
internacional, està materialitzant
el progressiu desmantellament de
l’estat del benestar.
Ací, al País Valencià, la situació
s’agreuja amb un govern en mans
de la dreta i amb una oposició
parlamentària incapaç de plantar-li
cara i sense capacitat de maniobra:
barracons a les escoles, llistes
d’espera als hospitals, privatització
dels serveis públics, nul•la aplicació
de la llei de dependència,... És el que
ens toca als valencians i valencianes
en un moment en què l’enfortiment
dels serveis socials és més
imprescidible que mai.
Alguns deien que ja no hi havia
diferències entre dretes i
esquerres. Els fets demostren
que estaven equivocats. Esquerra
ha plantat cara a les mesures del
neoliberalisme imperant allà on té
representació, i també al carrer,
fent costat a sindicats, associacions,
ciutadans i ciutadanes en les seues
reivindicacions.

