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“El PGOU ha de ser aprovat per consens”
Jesús Romero, regidor del Bloc a Daimús
Què és el PGOU i que pretén fer?
El PGOU és el pla general d'ordenació urbana, és a dir el pla que ens va a planificar
l'urbanisme de Daimús durant molt anys. Un PGOU pot tindre una validesa de 25 o 30
anys tranquillament, per això la gran importància que té: per què ens diu com i per on va
a créixer el poble, i quins tipus de construccions tindrem.

El PGOU, Pla General d’Ordenació Urbana, ens diu com i
per on ha de crèixer urbanísticament el poble.
Perquè es tan important un PGOU i com pot marcar el futur del Poble?
El projecte de PGOU es va licitar mitjançant concurs públic fa ja més d'un any. En aquest
concurs va ser adjudicat a l'enginyer Rafael Femenia. Ara s'ha presentat el primer
avantprojecte. El PGOU representa molts canvis i en estos canvis hem de collaborat tots:
tant les forces polítiques com tots els veïns i veïnes. El que és important és que el que isca
estiga al gust de tots, que siga un projecte de consens, perquè no estem parlant del
projecte d'un govern municipal, sinó d'un projecte que per la seua transcendència, ens va
a dirigir l'urbanisme del poble durant molts anys, molts més dels que puga durar qualsevol
govern municipal.

Es important que el PGOU siga un projecte de consens
entre els partits polítics però també amb els veïns
perquè afecta al futur del poble, a la seua organització.
Com valores el fet que un municipi de turisme residencial que ha crescut tant
encara no tinga acabat el seu propi PGOU?
L'urbanisme de Daimús s'ha regit fins ara per "normes subsidiàries". Nosaltres ja fa dues
legislatures que vam demanar un PGOU per definir clarament quin és el Daimús de futur
que volem tots. Sense PGOU el creixement del poble va sense cap horitzó, i sense disposar
de cap instrument per desenvolupar efectivament ni parcs públics ni espais de dotació
primaris. La prova està en què ja fa uns 25 anys que es va dissenyar un parc públic a la
partida dels estanys, i encara no s'ha pogut desenvolupar, quedant els propietaris en una
situació una mica estranya: paguen tributs com a urbà, molt més cars que els rústics, no
poden urbanitzar però tampoc se'ls compra o compensa el terreny per fer el parc, mentre
tant veuen com altres que eren terrenys agrícoles van edificant-se.
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El PGOU afectarà directament a tots aquells que
tinguen terrenys o habitatges en la nostra localitat.
En quina fase d’elaboració del PGOU estem?
Estem en una fase del PGOU en la qual
estem intentant una primera correcció per
evitar errors i per buscar un consens
entre totes les forces polítiques. Des del
Bloc, pensem que això es el suficientment
important com perquè es pacte entre tots
perquè afecta clarament al futur del poble.
Després, potser a gener del 2006, vindrà
l'exposició pública, que és quan tots els
veins i veïnes han d'anar a interessar-se
per com queden les seues propietats per
què si cadascú no defensa els seus
interessos, de segur que ningú ho farà
per ell. Des del Bloc assessorarem a tot
aquell que ens ho demane i l'ajudarem a
redactar les allegacions que s’estimen
Jesús Romero, regidor del Bloc
oportunes. Al cap i a la fi, anar a
informar-se i presentar allegacions és defensar cadascú allò que és el seu interés, i que si
no ho defensa quan cal, després va a quedar-se tal com es contempla al PGOU durant els
propers 25 o 30 anys.

Es important que participen els veïns durant el període
d’allegacions, del qual ja informarà el Bloc.

Un govern municipal que no escolta
Plenari del 29 de setembre
El govern local moltes vegades no atén a raons i es troba en un total autisme que li
impedeix veure tot allò que no fa correctament. Per exemple, des del Bloc es pregunta per
la deficient aportació de terra per al polisportiu que no és l’adequada per usos esportius,
que genera fanguerals i clots. D’altra banda també es planteja l'estat d'abandonament de
moltes de les seues installacions, però el PP minimitza en la seua resposta una situació
que tots coneixem de primera mà.
Un altre exemple, un grup de minusvàlids es van queixar pels problemes que els ocasiona
la passarella per prendre el bany a la platja, l'ajuntament no els ha contestat. Segons
l’ajuntament es queixen per gust, i per això no els prenen ni en consideració. Des del Bloc
pensem que es una mostra més del talant autoritari del govern municipal del PP cada
vegada mes allunyat dels interessos i motivacions dels veïns i veïnes.
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En plecs i qüestions se’ls va preguntar pel projecte WIFI que es va demanar fa més d’un
any a la Diputació i que no ha tingut resposta encara, ja que hi havia una iniciativa privada
d'uns veïns, que encara que calia perfilar-la molt, sempre haguera arribat abans que la de
Diputació, que senzillament no arriba.
En l’apartat d’acords es va aprovar l’ampliació de l'horari de dedicació de la psicopedagoga
a 2 dies i mig a la setmana. A més, també es va aprovar adherir-se al conveni de
collaboració entre la universitat politècnica i la mancomunitat de municipis per a la
realització dels estudis per buscar una solució al problema de les platges.

Daimús no vol minipisos
Plenari del 25 d’octubre
Es va aprovar l'adjudicació de l'obra de remodelació de la placeta que hi ha al costat de
l'ajuntament vell i suspendre les obres de construcció d'infravivendes que últimament
estan proliferant als Pedregals. Les infrastructures de que disposa Daimús no poden
suportar l’augment de població que representa edificar en la superfície d'una casa d’entre
8 o 10 minipissos de 40 metres quadrats cadascun, amb el que açò representa de consum
elèctric, d'aigua, places d'aparcament...

Improvisació en infrastructures
Plenari del 24 de novembre
En molts casos el govern del PP de Daimús actua sense planificació ni consens en
l’establiment d’infrastructures i ordenació urbana del poble. Per exemple, per enèsima
vegada es demana que s’installe l’espill que es va aprovar fa més d’un any al carrer José
Morant on es creua amb el carrer Inmaculada, com a zona molt transitada per evitar
accidents. Igualment es pregunta pels clots del carrer Llebeig i que s’han originat arran el
sobretransit, especialment de camions, produït per la urbanització que ara ha finalitzat. La
resposta: ja està arreglat. Però no és realment així, sinó que només s’han tapat els clots
amb terra, sense posar cap tipus de recobriment asfàltic.
Igualment se li demana al Govern Municipal que demane a l’empresa que està installant el
degoteig, que procedesca a la reparació dels camins que ha trencat, ja que quan plou es
poden fer totalment intransitables, amb la qual cosa es perjudica la collita de taronges.
L’ajuntament respon que l'empresa que està installant el rec per degoteig que depén del
Ministeri és qui s’ha d’encarregar. Ho portem clar: d'ací a que ens deixen els camins com
estaven, quants anys han de passar, sols els faltava açò als que tenen terres.

Tanmateix se’ls pregunta quines mesures han pres per evitar els vessats d’aigües
fecals a la sèquia mare, cosa que també se’ls demana des del Consell Local
Agrari. La resposta és que es pensa desviar el curs de l’aigua del fil en tot el tram
que va per la zona industrial, el que permetrà tapar l’eixida de l’actual conducció
en el punt on vessa a la sèquia mare. Ara no poden negar els fets, perquè estan
avalats per unes analítiques de la Conselleria, però diuen que no saben per on es
vessen. Curiosament fa ja uns 2 anys que el BLOC va presentar una moció
demanant que feren el que van a fer ara, i ens la van rebutjar dient que era
impossible!!! Una nova mostra de la seua
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prepotència i del seu encabotament de no acceptar cap proposta de ningú, encara que
amb aquesta actitud li facen un gran mal al poble.
Se li recorda a l’ajuntament que, especialment a la platja, hi ha carrers que queden foscs
perquè no funcionen els fanals, però el lloc que més crida l’atenció és l’entrada del
polisportiu. L’ajuntament ho justifica per les últimes pluges però tot el poble sabem que ja
fa molt de temps que es manté esta situació.
Per consens es va acordar demanar-li a Diputació la installació d’un semàfor a la
carretera amb un polsador que accionen els peatons perquè es fique roig i que talle els dos
sentits del trànsit en la carretera, per facilitar d’eixa forma el travessar-la. En el plenari
s’ha aprovat els projectes d’urbanització i reparcellació definitius del sector industrial i
Mingola. Cal dir que s’ha encarit en un 138.000 € el projecte inicial per la connexió a la
xarxa de la depuradora comarcal. També es va aprovar sollicitar una subvenció per a
l’obra de la casa que va comprar l’Ajuntament a la plaça i que serà un edifici polivalent,
així com la delegació d’obra per arreglar el camí racons.
Pressupostos
En el plenari s’ha tractat també de la modificació pressupostària consistent en augmentar
la partida de despesa de jornals varis en 110.000€, la de la Seguretat Social (per
l’augment dels jornals) en 35.000 €, la d’Infrastructures i bens naturals en 35.000€ , i la de
llibres i AMPA en 4000 €. Tot això suposa un augment total en la despesa de 184.000 € a
càrrec al remanent de tresoreria. El Bloc manifesta la seua sorpresa per este augment
considerable de la despesa que des de l’Ajuntament es justifica pels auxiliars de policia
municipal, contractats a l’estiu i que han continuat treballant per cobrir així els tres torns.
És sols falta de previsió del govern municipal?

“El Bloc és l’alternativa al desficaci de
l’actual ajuntament del PP”
Es crea un collectiu local de Daimús del Bloc Nacionalista Valencià
Jesus Ruiz Garcia, el nou secretari local del Bloc de Daimús, que recentment ha creat un
collectiu i compta amb una llarga militància amb formacions valencianistes d’esquerres.
Del Bloc valora la seua democràcia interna i els seus valors d’esquerres, ecologistes i
valencianistes, que considera que són un alternativa per al poble. “La creació del collectiu
local no és més que la consolidació d’un projecte polític d’alternativa distinta a les dues
formacions majoritàries i de compromís amb el poble, sobretot quan encara existix molta
por a manifestar públicament la pròpia opinió”. Entre els membres del Bloc podem trobar
de tot: ensenyants, periodistes, treballadors d’hostaleria, sindicalistes, autònoms, etc, però
amb el punt en comú de tindre un tarannà progressista i valencianista. “El Bloc és
l’alternativa al desficaci de l’actual ajuntament del PP”, conclou Ruiz.
Quines activitats penseu desenvolupar com a collectiu?
Evidentment, continuarem amb DAIMÚS ACTUALITAT millorant-lo i ampliant-lo, però
també establirem xarrades periòdiques al voltant de temes d’actualitat d’àmbit valencià
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i del poble: turisme sostenible, l’agricultura ecològica, violència de gènere, opcions
educatives per als joves, noves tecnologies ...

Dotar d’un casal per joves, amb activitats culturals i
formació professional és una de les prioritats del Bloc.
El Bloc Nacionalista Valencià està a punt de fer el seu IV Congrés, com ho viviu?
Amb molta illusió, el Bloc es rellança en este congrés com l’opció nacionalista d’esquerres
que necessita el País Valencià, davant la dreta de l’urbanisme devorador i de les polítiques
antisocials i antivalencianes. El Bloc es un partit d’esquerres que aspira a tindre un paper
fonamental en fer l’alternativa coalició de forces progressistes del país per tal de fer fora el
PP de les terres pírriques, el formigó, els fabres i els Camps de golf.

Estem oberts a rebre
l’opinió i la participació de
tots aquells que vulguen
millorar el poble.
Esteu oberts a la gent del poble que
vulga transmetre-vos l’opinió?
Per suposat que sí, si no fora així no hi
estaria al Bloc. Hem de canviar la
mentalitat, la política no l’han de fer
els polítics, sinó que la fa tot el poble.
Al DAIMÚS ACTUALITAT hem posat un
correu electrònic on la gent que no
milita ens pot adreçar les opinions,
Jesús Ruiz, secretari local
suggeriments i collaboracions. A les
del Bloc a Daimús
assemblees que fem convidem a molta
gent que, malgrat no ser militants, té simpatia pel projecte que representem. I aprofite per
animar als temerossos del què li diran que donen un pas endavant i es sumen a un
projecte construït al voltant del treball, l’honradesa i la justícia social.
Quines serien les prioritats de govern en cas que guanyareu les eleccions?

Indubtablement, cal inversió en joventut, és necessari un casal de joves amb una
programació estable d’activitats al llarg de l’any amb alternatives culturals i
esportives diferents a anar cap a la platja de Gandia. D’altra banda, tambe caldria
impulsar la formació laboral organitzada pel mateix ajuntament: cursos
d’actualització en qüestions com ara informàtica bàsica, idiomes, estratègies per
trobar feina. I per últim la gent gran, als nostres majors els devem tots els
nostres respectes i, per tant, també es mereixen totes les nostres atencions,
començant per un local amb unes installacions dignes i una basta programació
estable d’activitats. Finalment no hem d’oblidar la necessària organització i
racionalització del recursos i béns públics, un dels
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clars exemples és la mancança d’organització del trànsit en un municipi en constant
creixement.

Las Provincias 25 de novembre, edició de La Safor

El Bloc dice que (el PP) de Daimús paga con
fondos públicos una revista partidista
Los nacionalistas critican que la Policía Local reparta la
publicación
El Bloc de Daimús denunció ayer que el gobierno del PP está utilizando fondos públicos
para financiar una revista propagandística. No sólo lamentan esta irregularidad sino
también critican que el Ayuntamiento ordene a agentes de la Policía Local que distribuyan
la publicación por la población. Exigen una rectificación del PP.
Los nacionalistas de Daimús denuncian irregularidades en el gobierno del PP local. El Bloc
informó ayer a través de un comunicado que los populares “emplean fondos del
Ayuntamiento” para financiar una publicación “de carácter partidista”, utilizada para
“hacerse propaganda”. Además, según aseguran, ésta es distribuida en la población por
agentes de la Policía Local. La formación nacionalista reconoce el derecho de los partidos
políticos de realizar publicaciones que defiendan su postura dentro del “debate político”,
pero reprocha que en el caso de la revista difundida por el Partido Popular en el
Consistorio Municipal de Daimús “defienda sus planteamientos políticos con el dinero de
todos” los ciudadanos. “Nada tendríamos que objetar si la revista estuviera financiada por
el PP y no por el Ayuntamiento”, agregaron desde el Bloc.
El Bloc Nacionalista Valencià lamentó además que se haga servir a la policía municipal para
repartir la revista propagandística en el pueblo. Este es un ejemplo, añaden, “de utilización
escandalosa y vergonzosa de los cuerpos policiales públicos”. Los nacionalistas consideran
“intolerable la utilización de fondos públicos y recursos humanos del ayuntamiento para
defender los intereses particulares de un determinado partido”. La formación política
denuncia esta “ignominia política”, y pide a los vecinos de Daimús que “rechacen estas
prácticas de propaganda política”. Asimismo, exige al PPopular que rectifique públicamente
y “se abstenga de volver a realizar estas prácticas políticas” que consideran “autoritarias,
despóticas y totalmente impropias de un partido que se considera democrático y defensor
de los valores constitucionales”.
En l’últim plenari, Jesús Romero, regidor del Bloc, va demanar que constara en
acta la seua més ferma protesta perquè amb els diners de tots es pague una
revista partidista i que a més s’utilitze el personal de l’ajuntament per repartirla. “És una autèntica una vergonya, i falta d’ètica”, va afirmar Romero. L’alcalde
va dir que prenia nota de la protesta, sense rectificar públicament, ni reconéixer
l’error, ni assenyalar que no es tornaria a fer.
Més informació: http://www.bloc.ws/lasafor/
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Subvencions a gust del qui mana
Daimús és un poble amb una notable vida associativa i social malgrat el seu tamany reduït,
no arriba als 2000 habitants. Comptem, d’entre altres, amb un grup d’ames de casa, de
jubilats, comissions de festers, club de futbol, associació de Pares d’Alumnes, un grupet de
teatre no professionals i una associació de veïns. No generen un benefici econòmic però
les associacions creen espais comuns on la gent del poble es pot relacionar i compartir el
seu temps. Com a grups que no tenen ànim de lucre, no poden generar els suficients
diners (a partir de les quotes de socis, festes, loteria, etc) per mantindre la seua activitat,
aleshores, l’administració (local, autonòmica i central) poden oferir infrastructures
públiques (locals, ordinadors, etc.) i ajudes econòmiques per mantindre la seua activitat.
El procediment habitual és que l’associació presente una sollicitud d’ajut quan s’ha fet una
convocatòria oficial on s’establixen uns criteris objectius pels quals s’atorgarà a uns o
altres. Mai cap institució política li diu, o li pot dir, a l’agrupació en qüestió quina activitat
fer, perquè això seria dirigisme. Un dirigent polític no pot pretendre manar en el si de les
associacions sinó que ha d’intentar que la societat civil siga independent dels poders
públics. Es dóna la casualitat, però, que l’Ajuntament de Daimús, subvenciona de forma
diferent a les diferents associacions. Hi ha que poden disposar lliurement dels diners que
els dona l’Ajuntament per a fer les activitats que lliurement decideixen, però hi ha d’altres,
que és l’ajuntament el qui organitza i paga en el seu nom les activitats. Al llarg de diversos
anys, el BLOC ha anat protestant per aquesta forma d’actuar, que entenem que suposa un
clar atac a la democràcia i a la independència de les associacions. Des del Bloc considerem
que això és un despropòsit i que cal és establir una manera objectiva de donar les
subvencions i respectar l’autonomia de totes les associacions.
Si vols rebre per e-mail o per correu convencional la revista, o collaborar
amb algun article o distribució, envia’ns la teua adreça o e-mail
a: blocdedaimus@hotmail.com. Si vols collaborar amb els actes del Bloc,
també pots adreçar-te al mateix e-mail. D’altra banda, ja tenim un llistat
de mail, pel qual pots participar en els debats que tenim els membres del
Bloc. Només has d’enviar-nos un mail i t’afegirem.

GENT DEL POBLE
Una de les festeres dels Pedregals més veterana

Marián: “Les
consolidades”

festes

dels

Pedregals

estan

La comissió de festers ha patit una crisi l’any passat per discrepàncies amb la gestió del
president, però Marián considera que les festes estan plenament consolidades. La història
de les festes dels Pedregals va començar en l’any 1979, en el poble va ser en 1971, els
primer s festers van agarrar el referent de Sant Jaume.
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Les festes naixen el 1979, com han evolucionat des d’aquell any?
En el 1979 vaig eixir en tretze anys a les primeres festes dels Pedregas, acompanyada per
la meua cosina. En aquell any es va crear una comissió de festes que va durar fins el 1983,
en el qual se’n va formar una altra de nova. Aquell mateix any es va fer una donació per
part d’un particular (Jesús Ribera) de l’estàtua de Sant Jaume. Entre el 1982 i el 1991 va
ser quan jo vaig participar de la comissió, però ens vam acabar quedant quatre. Vaig
collaborar fins el 1993, tot i que en segon pla ja, i els festers que van agafar la comissió
des del 1991 van estar fins el 1997. I l’any següent el poble es va quedar sense festes
perquè no hi havia gent per la qual cosa l’Ajuntament va intervindre per evitar que
s’acabaren perquè era una celebració que la gent esperava. El municipi assegurava uns
actes mínims (la festa dels pensionistes i de Sant Jaume), per a que una altra gent se’n
fera càrrec de la resta, i per a tornar a muntar-ho l’ajuntament va confiar, entre altres, en
mi com una de les persones que havien estat portant la festa durant anys.
Que va passar el 1998 per a que la gent s’ho deixara?
No va passar res d’especial, senzillament que la gent va anar cansant-se i abandonava fins
que va arribar un any en el qual no va haver quasi ningú. Sempre passa el mateix en estes
coses, son quatre els que treballen de veres, mentre que els altres els ajuden i quan se’n
van eixos que arrosseguen darrere d’ells a la gent, se’n va tot a pique. Però això passa ací
i en tots els llocs.
Com es desenvolupa la festa en el poble? Quins són els actes que es fan?
Ací es fan molt bones festes, i
l’important era passar-s’ho bé i
divertir-se, la festa està consolidada i
ja compten amb una sèrie d’actes
tancats: s’edita un llibre de festers,es
fa un concurs de paelles, un dinar per
als jubilats, etc. Per a l’any que ve es
preveu continuitat perquè després
d’uns quants anys la comissió de
festers està consolidada. Durant l’any
anterior va haver una crisi i ens hem
quedat en menys de la meitat de
persones, abans hi havia 44 persones
i ara ens hem quedat per baix de vint.
La gent que se n’ha anat es perquè
no estava d’acord amb l’actuació del
president, però en les votacions va
Marian, una de les festeres més
tornar a guanyar per un ajustat
veteranes dels Pedregals
marge.

De la gent que va estar disconforme molts ho van deixar en vore que guanyava
de nou. És una actitud respectable, però jo demanaria als que se’n van anar que
tornen per a seguir treballant en les festes i defensant la seua visió de com s’han
d’organitzar.
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Reportatge: Manipulació a Canal 9
Els periodistes elaboren un informe mensual sobre el control
que fa el PP dels informatius de la televisió pública valenciana.
Des de fa huit anys que els treballadors de Canal 9, elaboren informes al voltant de la
manipulació informativa en l’ens. Des de fa dos anys s’encarrega d’elaborar este informe
mensual José Manuel Alcañiz, membre del comité d’empresa i responsable de llibertat
d’expressió d’UGT a Radio Televisió Valenciana (RTVV). Un dels instruments utiltizat pel
govern popular per poder controlar la informació es fer contractes temporals als
periodistes perquè protesten els fan fora de seguida. En una televisió pública, que paguem
tots, s’haurien de fer oposicions per evitar els favoritismes i que els professionals pogueren
garantir la seua independència. “Estes pràctiques coarten la llibertat d’expressió dels
redactos que són gent que està entrant en contractes precaris, en contractes mal pagats,
sense contractes fixos ni per oposicions, no poden oposar-se molt perquè sinó els envien
al carrer”, indica el membre d’UGT.
Segons Alcañiz, Canal 9 no informa a la població de manera imparcial i veraç, sinó que és
més aviat una extensió del gabinet de premsa i propaganda del Partit Popular i els
informatius estan descaradament al seu favor. De fet entre el 1998 i 2004 la directora de
la televisió valenciana va ser la que durant els huit anys anteriors havia sigut cap de
premsa de Zaplana, només perquè te’n faces una idea. El membre de la UGT ens explica
que, per exemple, totes les investigacions per presumpta corrupció que estan aflorint al PP
valencià estan sent amagades al canal autonòmic. El cas Fabra no existix malgrat la
repercusió que ha tingut en tots els altres mitjans. “Les informacions sobre les
manifestacions contra de la guerra d’Irak, apenes si van durar poc més de trenta segons, i
això a les manifestacions amb més assistència de la història de les tres capitals de
província!!!! I la de la vaga del 2002 tampoc va existir i mira que hi va haver 250.000
persones, i van acabar retirant el decretazo”, conclou el sindicalista. Alcañiz ens explica
que la consigna del PP es que sempre que hi haja una noticia que es genera des del
mateix partit no cal que es contraste, pero si parla algú de l’esquerra automàticament
posar-se l’opinió del PP, “i això es manipular”.
“La societat valenciana està patint una greu desinformació i genera un sentiment de
victimisme i quasi de persecució malaltís contra Catalunya i contra Zapatero. Es creen
conflictes com que els catalans no ens volen donar aigua quan la situació real és que a
l’Ebre tampoc en sobra, i tallen les informacions quan esl convé perquè diguen el que ells
volen”, conclou el membre d’UGT. “A l’etapa del PSOE, Canal 9 era tendèncios però no
s’havia arribat a estos extrems, almenys et feien contrastar les notícies. Si amb els
socialistes la televisió valenciana tenia una grip amb els populars té càncer, les dues son
malalties però de gravetat molt diferent”, conclou Alcañiz. El que caldria és que com passa
en altres països europeus existira algun Consell de l’Audiovisual, consensuat entre tots els
partits que garantira la independència i transparència dels mitjans de comunicació públics.

Caldria, com passa en altres països, crear un Consell de
l’Audiovisual consensuat entre tots els partits per garantir
la independència dels mitjans de comunicació públics.

Més informació: http://www2.ugt.es/rtvv/informescomiteugt.htm (on es publiquen els
informes mensuals sobre la manipulació a Canal 9.

Per Daimusero, pseudònim d’un colaborador habitual del Bloc

OPINA TU
Obrim una nova plana, i una nova secció en que publicarem els articles que ens
volgueu enviar. Només amb dues condicions que no excedisquens els 3000
caracters, que vaja sobre temàtica del poble i en què les opinions es manifesten
amb respecte.

Farts de l’estatut de català
Ara segons el PP, es veu que tots els mals de la humanitat venen ocasionats per l’Estatut
de Catalunya. Els catalans, com qualsevol altre poble d’Espanya, té les seues virtuts i els
seus defectes però no se’ls pots atribuir tots els mals socials, com fa un partit com el
Popular, que cada vegada més s’apropa al que podríem considerar neofranquisme perquè
es dediquen a atacar molt agressivament a aquells que no pensen com ells.

¿És normal que un president valencià, del PP, Francisco
Camps, estiga més preocupat pel que fan els catalans que
pel que li passa al País Valencià?
¿És normal que un president valencià, del PP, Francisco Camps, estiga més preocupat pel
que fan els catalans que pel que li passa al País Valencià? ¿Té a vore alguna cosa amb que
no tenen projecte per als valencians, amb que els fa por parlar del que fan per que es
vega que estan carregant-se el País Valencià? Segons les enquestes d’opinió als valencians
els preocupa l’atur, la precarietat laboral, l’habitatge, etc, ¿algú coneix la política del
govern popular respecte a estos temes? ¿De que tenen por que es parle? ¿ De la crisi
industrial valenciana (del tèxtil o calcer) per les importancions xineses de les quals no ens
han sabut defendre? ¿De la crisi de la taronja a causa de la inoperància d’un govern que
no sap defendre l’agricultura valenciana? ¿De que Terra Mítica, este gran projecte de
Zaplana, està en fallida econòmica i que ens van a fer pagar els deutes a tots els
valencians? ¿De que s’estan carregant el litoral valencià amb l’especulació urbanística i que
si seguix entrarem en seriós perill de desertització?

A què ve esta obsessió del PP amb els catalans? No seria millor centrar-se en els
problemes dels valencians en compte d’estar sempre buscant pressumptes
enemics externs? Son tan demoníacs els catalans? Vos animem a que llegiu
l’estatut o que entreu en webs d’informació sobre el tema i vos n’assabenteu
vosaltres mateixos perquè el debat està molt viciat. El que si que vos podem
avançar és que l’Estatut Català no trenca Espanya, ni molts menys. Només
demanen dues coses: reclamen recaptar ells els seus propis impostos (els que
paguen els catalans) per dividir-los en tres partides. En primer lloc els diners que
es queden per als propis catalans en infraestructures i serveis propis; els que
donen a l’estat per finançar els serveis comuns i els que donen en concepte de
redistribució de la riquesa cap a les regions
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més pobres. Que els impostos no els recapte el govern central sinó les autonomies passa a
països tan avançats com Alemanya o Estats Units (tan admirat pels del PP). Això tampoc
hauria d’espantar a ningú, només espanta als centralistes i neofranquistes del PP. És més,
si el president del govern valencià fóra intelligent estaria demanant el mateix per als
valencians: que recaptaren els nostres impostos nosaltres perquè tinguerem més
autonomia
D’altra banda, els catalans es reclamen com nació, és a dir com un poble, com una
comunitat de gent que té una història i una cultura pròpia dins d’Espanya. i que els
valencians foren considerats com una nació. De fet, el poble valencià podria demanar el
mateix perquè entre els segles XIII i XVIII va ser un regne independent dins de la Corona
d’Aragó (que formaven Aragó, Catalunya, País Valencià i Balers) amb llengua pròpia, amb
lleis propies, governants propis, només que compartia el rei amb els altres regnes. És en el
XVIII quan l’entrada dels Borbons a la monarquia espanyola fa que els valencians perden
la seua independència coma regne: perda les lleis pròpies (els furs), el govern propi (la
Generalitat) i la llengua pròpia (s’imposa el castellà quan fins aquell moment s’utilitzava
exclusivament el valencià a tot arreu). Els valencians tenim els mateixos drets històrics que
els catalans: potser el que hauria de fer el president de la Generalitat, en compte d’atacar
l’estatut dels catalans, és demanar el mateix perquè els valencians ens ho mereixem.

Els valencians tenim els mateixos drets històrics que els
catalans: potser el que hauria de fer el president de la
Generalitat, en compte d’atacar l’estatut dels catalans, és
demanar el mateix perquè els valencians ens ho mereixem
Seria millor que el govern valencià del PP en compte d’estar tant pendent del que fan els
catalans es preocupara més del que passa al País Valencià.

Daimusero

Valencià o català?
Tot va començar quan el PP va declarar a tots els qui
pensaren que el català i el valencià eren la mateixa llengua
persones non-grates
Aquest article no prentén ser partidista, només una mostra que hi ha moltes persones al
poble que no pensen igual que els simpatitzants del partit popular.
Tot va començar quan als peperos del poble se’ls antoixà declarar a tots els qui pensaren
que el català i el valencià eren la meteixa llengua persones non-grates al poble. Fet que ha
alçat la crispació entre la gent de cultura del poble. És impensable que al segle XXI
continue havent-hi partits polítics que censuren la llibertat d’expressió d’una manera tan
insultant. Aquests pensaments reaccionaris estan burlant-se de la pròpia constitució; que
d’altra banda ells defensen tant, considerant-la com a inamovible. Però bé, això és un altre
tema.
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Tornant al tema de la llengua, si els peperos s’haguessin preocupat de buscar un poc als
llibres d’història entre altres, enlloc de tindre’ls plens de pols a les prestatgeries,
s’hagueren donat compte que tot i que la pronunciació dels catalans és diferent a la dels
valencians, alhora d’escriure són exactament igual. Llavors, per exemple, quin sentit té
enviar a Europa dos llibres de la Constitució Europea als quals sols es canvia la paraula
català per la de valencià? Si més no, en l’escrit que es va enviar en un principi deia
català/valencià. Però clar, el PP en el seu afany per defensar davant els valencians les
senyes d’identitat del nostre poble, van fer tot el possible perquè es reconeguera que el
valencià és un llengua diferent del català. Una vegada més, el PP ha utilitzat la llengua
com un instrument polític per a guanyar vots. A ells la llengua no els importa ni el més
mínim! Perquè és una vergonya que el Sr. Camps, defense el valencià parlant en castellà.
És increïble! Sols fa ús del valencià quan parla en solitari per a Canal 9, i tampoc. Quan
està en un acte públic sempre parla castellà, sempre. I a les Corts Valencianes, les seues
intervencions sempre són en Castellà. És eixa una bona manera de defensar el valencià?
És esta la imatge que volem que done el nostre president? Jo crec que moltes coses
haurien de canviar al País Valencià perquè la nostra llengua continuara avançant. Si
nosaltres mateixa no defensem la nostra llengua, ningú ho farà per nosaltres. L’autoodi
cap a la nostra llengua per part de molts valencians és el que hem d’erradicar entre tots, i
si el qui ha de donar exemple no ho fa, què esperem de la resta de la població? Esta
situació provoca que el propi PP de Daimús faça un butlletí (que l’hem pagat entre tots
perquè es facen propaganda) escrit en castellà i posteriorment traduït al valencià d’alguna
manera estranya, de ahí les nombroses faltes d’ortografia. No s’han preocupat ni de
corregir-les. Un exemple clar està en un títol del butlletí (que no és xicotet) on posa
“Aclaracions” en lloc de “Aclariments”. Però bé, espere almenys que aquest escrit haja
valgut perquè la pròxima vegada es preocupen un poc més per escriure la nostra llengua
correctament. Per acabar citaré una frase que va pronunciar un dels intellectuals més
importants del segle XX i que tantes coses ha fet tant per la nostra llenua com fou Enric
Valor i Vives a la seua última aparició pública quan fou investit amb el títol de Dr.Honoris
Causa per la Universistat Politèctica de València: “Els valencians estem moralment obligats
a respectar, defensar, difondre i tenir cura del nostre català, el valencià”.
Des d’ací sols demanem que es respecte la nostra opinió i que no es censure la llibertat
d’expressió. Sembla mentida que estigam demanant açò en ple segle XXI...

Des d’ací sols demanem que es respecte la nostra opinió i
que no es censure la llibertat d’expressió.
Tramusero, pseudònim d’un collaborador habitual del Bloc .
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