Manifest polític conjunt d'Units x Valéncia, Unio i Esquerra Nacionalista Valenciana

9 d’Octubre, Dia Nacional Valencià
Quan a finals del anys 70 la data del 9 d'octubre fon proclamada "Dia Nacional Valencià" i,
com a tal, festa oficial en tot el territori valencià, els valencianistes conseguírem una fita
històrica, al passar de ser una celebració d'àmbit cultural a una festivitat d'àmbit polític; una
festivitat nacional. I enguany s'ha plantejat fins i tot canviar-la de data.
La prosposta del President de la Generalitat Valenciana, president també del Partido Popular
de la Comunidad Valenciana, de passar-la a dilluns, finiquita el significat polític de la
celebració.
El fet d’atrevir-se a plantejar esta proposta només ha segut possible per l’estat de decadència
que patix el poble valencià; decadència espiritual, econòmica i moral, que nos ha portat a una
decadència social absoluta.
Una decadència espiritual que es pot medir per la pèrdua constant de parlants en valencià
que patim. Una pèrdua que no és casual sinó provocada, per un costat per l'anulació i
menyspreu total del parlar autòcton valencià en un intent manipulador de la realitat, substituir-lo
pel català, al que denominen “valencià cult” per a confondre i, per un atre per la política de
"rotulisme" utilisada pels distints governs, gens interessats en l’utilisació del valencià com a
llengua de comunicació diària i de cultura. Fets que estan trencant el valor més interiorisat
d'un poble: la seua llengua pròpia.
Decadència econòmica, provocada per l’implantació d'un model econòmic basat en
l’amiguisme i en el clientelisme politic, molt contrari al model productiu tradicional valencià,
basat en el talent i l’esforç creatiu, clau de la posta en valor dels individus i de la propia societat
valenciana, generadora d’un variat teixit de chicotetes i mijanes industries junt a una agricultura
d'exportació hui en decadencia. El model substitutiu s’ha basat en l'especulació tradicional de
l’eix Madrit-Sevilla aveat, des de fa segles, a viure de l'explotació de les colònies que administra,
cada volta més minvades, i, una vegada agotades, viure de l'emissió de deute públic. Model que
precisa de la corrupció dels poders polítics (en tots els àmbits, incloent el municipal) que
modifiquen lleis, acaparen subvencions i roben als ciutadans (participacions preferents) per a
poder enriquir-se i continuar governant.
I, decadència moral, per l’incorporació d’una part dels valencians ad este model especulatiu,
abandonant el tradicional del treball i l'esforç com a mig per a viure. Valencians que tenen la
màxima representació política, que no han dubtat en portar a les nostres institucions de
representació ciutadana al descrèdit més absolut.
Esta llamentable postració es a l’hora causa i conseqüència d’una falta de sentiment d’identitat,
que finalment es manifesta palmariament en l’absència de cap força política d’obediència
estrictament valenciana en els àmbits de poder.
És en esta situació en la que els valencianistes afrontem este 9 d'octubre un nou any i, com és la
nostra obligació, proponem i nos comprometem a la creació d’un punt d'encontre entre
valencianistes que nos porte a la constitució d'un front polític unitari que conseguixca
traure al nostre poble de la decadència en la que vivim, i viurem, si no recuperem la dignitat
com a ciutadans.
Serem valencians si som lliures, serem lliures si som dignes.

