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Bona vesprada.
Se trobem ací hui reunits en un dia molt especial com és el Dia Nacional Valencià, baix un cartell que
reproduix una pancarta que fa ya quasi 100 anys enhaltia l'Estat Valencià, i passat un segle encara estem
com estem, oferint noves glòries a espanya.
En este sentit, Esquerra Nacionalista Valenciana, des de pràcticament la seua fundació allà pel 1978, ha
defés el dret del poble valencià a ser amo del seu destí, y ya en les eleccions de 1999 proposà la
convocatòria d'un referendum per que forem els valencians els que decidírem en qui voliem compartir, o
no, el nostre futur, posicionant-se al respecte en la voluntat de crear un estat independent federat
directament en Europa, en una Europa de les nacions, utilisant un cartell que dia Per la Independència,.
I lo que aleshores era una opció política, ara s`ha tornat una necessitat; més encara, una urgència. Perque
Valéncia està hui en emergència social. Els diners que nos transferix l'estat espanyol, manco del que
nosatres li aportem, no nos arriba per finançar l'educació, ni la sanitat, ni el benestar social; i no digam per
invertir en polítiques actives de creació d'ocupació o en infraestructures productives.
I esta situació no és només responsabilitat del partit popular, de manera que poc podem confiar en que un
nou govern nascut de les eleccions de decembre vaja a canviar sustancialment les coses.
A este respecte no puc deixar de comentar l'acord, diuen que històric, que totes les forces polítiques
presents en les Corts, junt a les universitats públiques, la patronal i els sindicats majoritaris han signat
reclamant un canvi en el sistema de finançament autonòmic i el deute històric, que han cifrat en 12.000
millons d'euros; i ho faig per a preguntar qué faran quan madrid, una vegada més, diga que no, o, pijor,
quan el millore una mica, pero continuant tractant-nos com a colònia, perque per lo que hem sentit este
mateix matí al President Puig en el seu discurs, l'únic que pensen fer es “continuar exigint” o, en la meua
versió, continuant suplicant almoines. I aleshores la societat valenciana haurà d'exigirles a tots ells la
dimissió, perque en política el demanar disculpes o posar escuses, no és admisible.
En estes circunstàncies, Esquerra Nacionalista Valenciana ha decidit establir contactes en aquelles forces
polítiques valencianes que dins del seu ideari, puguen reclamar la constitució d'un estat propi, la
República Valenciana, a la fi de crear una plataforma des de la que oferir al poble valencià una alternativa
a este sistema que nos ofega com a societat i com a poble. Una plataforma que no estiga hipotecada per
interesos aliens als valencians, i on les persones que la integren no tinguen por de fer front i d'actuar en
defensa dels nostres drets i dels nostres interessos perque se juguen un futur silló en un consell
d'administració.
Som plenament conscients de que al llarg dels anys, cadascuna de les formacions que hui estem en
contacte hem fet propostes, actuacións, declaracions molts dispars i inclus contradictories entre sí, i que
hem anat en companys de viage tal vegada incompatibles, i també de que a bona part de la societat li serà
difícil entendre este acostament. A tots ells i a la resta de ciutadans, des d'Esquerra Nacionalista
Valenciana hem de dir-lis que lo fet en el passat només importa hui per a donar credibilitat a les
actuacions del present, pero no pot condicionar el futur, perque la situació actual no és la mateixa que la
de fa uns anys. Que tenim l'obligació de proposar als valencians un nou model social i polític que
sustituisca al degradat i caduc actual, i que siga en clau només valenciana. Que lo important serà que
cadascú dels actors sapigam aparcar les diferències per construir un futur en base a allò que ens unix: el
sentirnos valencians i voler una societat més justa, lliure, democràtica i valenciana per al nostre poble.
A la fi, no estarem fent més que allò que diu la lletra d'un himne que els valencians mai haurien de
llevarnos del cap: juntant-nos “perque ya ha arribat l'hora de ser dignes de ser valencians, de ser lliures de
ser valencians”.
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