
La nostra diada 

Un any més, els valencians i valencianes celebrem el 9 d'Octubre, Dia de la 

Comunitat, la nostra diada. Una jornada reivindicativa que ens ha acompanyat 

durant tot els anys de l’actual democràcia, des de les primeries del període pre-

autonòmic, i que ha anat madurant i creixent en càrrega simbòlica, representant 

el camí que tots els valencians i valencianes hem recorregut per arribar a ser el 

que hui som, des que l’any 1238 el rei Jaume I entrava a la ciutat de València. 

Una data carregada, doncs, de simbolisme, en la qual iniciem la història 

compartida del nostre territori. Una data per a celebrar el nostre passat, avaluar 

el nostre present i seguir treballant, tots a una veu, per un futur millor.  

Els valencians i valencianes ens caracteritzem per ser gent bona, treballadora i 

honesta. Una comunitat que no mereix la hipoteca reputacional que els governs 

del Partit Popular ens van deixar. Afortunadament, des de fa quatre anys, el 

Govern del Botànic ha treballat de manera incansable per alçar aquesta 

hipoteca, fent de la Comunitat Valenciana el que sempre hem sigut: un territori 

obert, innovador i acollidor, plural i inclusiu. Aquest esforç es reflecteix també 

en una jornada com la del 9 d’Octubre. Una data que ja és molt més que un dia 

marcat en roig al calendari; una jornada en la qual, per fi, tots els valencians i 

valencianes ens podem sentir identificats, amb les nostres diferències, i 

reivindicar-nos com a poble.  

En aquesta diada -la primera després de molts anys, traves i problemes, que 

celebrem amb la recuperada radiotelevisió autonòmica pública, ferramenta clau 

per a la vertebració del territori- és important no oblidar que, per a seguir 

avançant en la construcció d’aquesta Comunitat pròspera, solidària i inclusiva, 

és imprescindible una revisió del model de finançament autonòmic. Un model 

que permeta el desenvolupament competencial i el progrés, garantisca els 

serveis fonamentals per a tots i afavorisca l’autonomia del territori.  

Perquè el finançament no són números ni balanços comptables. El finançament 

som les persones, les polítiques socials, el desenvolupament per a seguir sent 

una terra d’oportunitats. La Comunitat Valenciana aportem molt al conjunt del 

projecte d’Espanya i volem seguir aportant, però només amb un finançament 

just podrem fer viable aquest projecte de país, dins un projecte viable, solidari i 



sostenible d’Espanya. El 9 d’Octubre ens ha de servir, doncs, per a aturar-nos i 

reflexionar, reivindicar-nos com a poble i reclamar el que ens correspon. 

Perquè només així podrem seguir avançant, construint la nostra identitat i 

celebrant l’orgull d’aquesta terra que, fa 780 anys, començava a caminar unida.  


