
Tots a una veu 

El 9 d'Octubre els valencians i valencianes celebrem la nostra diada, la festa que 

simbolitza la nostra identitat compartida. El dia de hui és, doncs, la representació del 

camí recorregut des que l’any 1238 el rei Jaume I entrava a la ciutat de València, 

iniciant d’aquesta manera la història compartida del nostre territori. Aquest camí, llarg i 

moltes vegades tortuós, l’hem recorregut tots junts. I hui, més que mai, és fonamental 

que seguim caminant de la mà per a fer front, units, als importantíssims reptes que se’ns 

plantegen cap al futur.  

Els anys d’aquell miratge fals del Llevant feliç, dels iots, els continents –caríssims i 

desproporcionats- sense contingut, i les voltetes en Ferrari pel Port de València, han 

acabat. Després de molts anys, després de dècades fosques, els valencians i valencianes 

per fi ja no veiem lligat el nostre nom a qüestions que ens han fet avergonyir com a 

poble, des del balafiament dels recursos de tots fins a casos de corrupció que no han 

deixat, i segueixen fent-lo, d’esquitar la vida pública. En una diada com la de hui és de 

justícia reconéixer l’esforç del Consell per a deslligar-nos de les hipoteques del passat i 

recuperar l’orgull de pertànyer a aquest territori. Una terra, no ho oblidem mai, de gent 

bona, treballadora i honrada.  

Aquesta reparació històrica, aquesta recuperació de l’orgull de ser valencià, ha de ser 

una cosa de tots. I passa també per reivindicar junts, tots a una veu, el que en justícia 

ens correspon. Enguany, per primera vegada, el president de la Generalitat, Ximo Puig, 

ha aconseguit aglutinar el consens polític i social necessari per a fer sentir la nostra veu 

davant el Govern d’Espanya i reclamar el que ens pertoca, que no és altra cosa que un 

finançament just que ens permeta seguir construint junts aquest projecte compartit que 

és la Comunitat Valenciana. Partits polítics, empresaris, sindicats, associacions, 

col·lectius, universitats... tots hem d’anar de la mà en la reivindicació d’un millor 

finançament per a la nostra terra.  

Perquè parlar de finançament no és parlar de xifres. No es tracta de números buits ni de 

balanços comptables. Quan reclamem un millor finançament estem parlant de persones, 

de polítiques socials, de pagar el que es deu, desenvolupar competències i promoure 

iniciatives que ens facen avançar i progressar. Parlar de finançament és parlar també de 

territori, de seguir construint junts la Comunitat Valenciana que hui festegem. 

La Comunitat Valenciana aporta molt al nostre país, al projecte comú d’Espanya, i per 

suposat que volem seguir aportant. Però això no podrà ser mai viable si no comptem 

amb el finançament adequat per a fer-ho. Un finançament que no discrimine els 

valencians i valencianes pel simple fet de viure en un determinat territori; que no supose 

que un ciutadà d’aquesta terra rebrà menys diners de l’Estat només pel fet de ser 

valencià. Perquè això suposa, sobretot, menys recursos per a garantir els drets 

fonamentals de cadascú de nosaltres a una educació pública i sanitària de qualitat; 

menys diners per a aplicar polítiques socials que ens permeten fer front al drama de 

l’exclusió; menys capacitat d’impulsar projectes i mesures que facen front a l’atur de la 

població i la precarització del treball. Menys Comunitat.  



Ha arribat el moment de fer-nos sentir tots a una veu, com diu el nostre himne i la 

campanya impulsada per la Generalitat. Fer-nos sentir, avalats per un consens social i 

polític històric, per a portar al Govern central un missatge clar. El missatge de què 

necessitem i mereixem rebre més recursos de l’Estat per a poder prestar més i millors 

serveis i contribuir, d’aquesta manera, al progrés de tota Espanya de manera solidària. 

Perquè 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. No demanem privilegis sinó justícia. Perquè, com va dir el 

nostre president en la seua investidura, els valencians i valencianes estem exhausts 

d’ofrenar noves glòries mal enteses a Espanya.  

Per això, en una diada com la de hui, anime i convide a tots els ciutadans i ciutadanes de 

la Comunitat a defendre els nostres drets. És una ocasió d’aturar-nos i reflexionar sobre 

la importància de fer un projecte viable en aquest país, perquè això és també fer un 

projecte viable per a Espanya. El moment de mostrar l’orgull per pertànyer a una terra 

única i reivindicar a una veu el que ens correspon en justícia per a seguir avançant. 

La celebració d’aquest 9 d’Octubre, doncs, no pot ser només una data marcada en roig 

al calendari. La diada dels valencians i valencianes ha de ser el símbol de la voluntat de 

tot un poble de ser el territori obert, honrat i treballador que, a pesar de la hipoteca 

reputacional que els excessos d’alguns ens van generar, hem estat sempre. Un dia per a 

cantar, com deia Raimon, les esperances “d’un temps que ja és un poc nostre; d’un país 

que ja anem fent”. Tots a una veu.  
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