
Tots a una veu per un finançament just 

Com cada any, amb motiu de la commemoració del 9 d’Octubre, els valencians i 

valencianes tenim l’oportunitat de reivindicar-nos com a poble. És la nostra festa, la 

nostra diada. I ara més que mai és necessari estar tots junts davant de reptes que se’ns 

plantegen cap al futur.  

Per primera vegada, des de fa ja molts anys, el president de la Generalitat, Ximo Puig, 

ha aconseguit el consens social i al voltant de tots els partits polítics, les universitats, 

empresaris, sindicats, per a reivindicar les necessitats de la Comunitat Valenciana 

davant del Govern d’Espanya. Per primera vegada, podem plantejar amb una sola veu el 

projecte de país i la necessitat que tenim d’un millor finançament. Aquest és el tema que 

ha de focalitzar l’atenció en aquest 9 d’Octubre. 

És evident que la Comunitat Valenciana, que aporta tantíssim al nostre país, al projecte 

comú d’Espanya, no és viable si no tenim el finançament adequat. I ara que hi ha un 

consens social potent, ara que hi ha una unanimitat de totes les forces polítiques i de tota 

la societat civil al voltant d’eixa necessitat urgent de rebre més diners de l’Estat per a 

poder prestar els serveis i contribuir al progrés d’Espanya, és l’oportunitat de fer sentir 

la nostra veu. Per això anime i convide a tots els ciutadans i ciutadanes del País 

Valencià a defendre els nostres drets i a defendre el nostre poble valencià, la nostra 

identitat, totes les dies de l’any però especialment en una jornada com la de hui. És 

important que ens aturem un moment a pensar en la importància de fer un projecte 

viable en aquest país, perquè això és també fer un projecte viable per a Espanya. 

La reivindicació d’un finançament just va lligada a la defensa de la nostra identitat. El 9 

d’Octubre no és només un dia marcat en roig al calendari, sinó el símbol de la voluntat 

del poble valencià de ser el territori modern, solidari i dinàmic que hem estat sempre. I 

per a fer-ho, ens calen els recursos. Per això, en diades com la de hui, és important no 

oblidar que només un finançament just, que garantisca la solidaritat entre tots els 

territoris, pot sostenir el desenvolupament competencial, el progrés i la prestació dels 

serveis fonamentals per a tots. És el moment de mostrar el nostre orgull de pertànyer a 

aquesta terra, per a reivindicar tots a una veu, com diu el nostre himne, el que ens 

correspon en justícia per a poder seguir avançant. 

 


