
El 9 d’Octubre commemorem l’entrada del rei Jaume I en la ciutat de València i el naixement del poble valen-
cià. És un dia de festa, i un moment de balanç del camí fet i d’albirar un nou horitzó cap al qual avançar.

Aquest 9 d’Octubre representa un punt d’inflexió. D’una banda, allò nou agafa cada vegada més força, i el 
poble valencià pren consciència de tants anys de discriminació, i s’alça per defensar els seus drets. Reclamem 
un finançament just i la sobirania fiscal per a fer possible la sanitat, l’educació i els serveis socials que necessi-
tem. Exigim igualtat lingüística: que siga necessari ser competent en la llengua pròpia per a accedir a la funció 
pública, que pugam veure TV3 i IB3, i respecte per als nostres drets lingüístics i l’ensenyament en valencià. 
Volem recuperar el dret civil foral, i polítiques sostenibles i respectuoses amb el territori.

Però, d’una altra banda, allò vell es resisteix a desaparèixer, i, així, assistim a una preocupant regressió au-
toritària, amb l’empresonament o processament de dirigents associatius i càrrecs electes per organitzar un 
referèndum a Catalunya, de cantants i actors per fer ús de la llibertat d’expressió, i de sindicalistes en l’exercici 
del dret de vaga. Exigim la seua llibertat. És un imperatiu democràtic derogar la llei mordassa i reconèixer el 
dret a decidir. També demanem unitat antifeixista per a respondre a la impunitat que hem constatat amb què 
grupuscles d’extrema dreta fan ús de la violència verbal i física per impedir l’exercici dels drets de manifestació 
i llibertat d’expressió, tal com va succeir el 9 d’Octubre de l’any passat o en el recent Aplec del Túria, davant la 
passivitat de la policia. I denunciem la judicialització de la política, que ha convertit el TSJCV en un ariet con-
tra la igualtat lingüística en l’ensenyament i en l’administració valenciana, així com en contra de la capacitat 
legislativa de les Corts Valencianes en favor de la ciutadania i dels serveis públics.

Malgrat això, encarem el futur amb confiança en la maduresa del poble valencià. Som molt lluny dels anys 
de la mal anomenada “batalla de València”, i els discursos de l’odi, la confrontació i l’insult ja no funcionen. 
El valencià ha demostrat ser un poble d’acollida, generós i obert, cosa que ens omple d’orgull. Un poble que 
sap ser País.

Aquest 9 d’Octubre farem un pas més per a deixar enrere el passat, mentre noves generacions es fan adultes 
i porten amb elles un alè d’esperança. Avui ens conjurem per treballar en positiu, sempre al servei del poble 
valencià i de la defensa dels seus drets i interessos. I per continuar avançant en el camí de recuperar la nostra 
dignitat com a poble, de guanyar llibertats, i de fer un País Valencià més lliure, igualitari i just. 
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Formen la Comissió 9 d’Octubre

Associacions
Acció Cultural del País Valencià (ACPV), Associació Cívica Tirant lo Blanc, Bloc d’Estudiants Agermanats (BEA), Ca Re-
volta, Escola Valenciana, Plataforma pel Dret a Decidir, Plataforma per la Llengua, Societat Coral El Micalet

Sindicats
Comissions Obreres del País Valencià (CCOO-PV), Intersindical Valenciana

Partits 
Compromís, Els Verds del País Valencià, Esquerra Republicana del País Valencià (ERPV), Esquerra Unida del País Valen-
cià (EUPV), Jovent Republicà, Podem


