
La senyora presidenta:

Té la paraula l’il·lustre senyor diputat, senyor Camarasa.

El senyor Camarasa Albertos:

Señora presidenta.
Señor presidente, diariamente decenas de miles de valen-

cianos se encuentran con la jungla de asfalto que supone —
la jungla de asfalto, no la de cristal—, que supone los acce-
sos de Valencia. Decenas de miles de personas que pierden
mucho tiempo y se enfadan muchísimo de ver que los acce-
sos de Valencia, competencia de ustedes, del Consell, siguen
sin hacer, después de que tienen hecho el diagnóstico y
conocen el tratamiento. 

De 13 actuaciones que están previstas en el PIE, sola-
mente, hasta hoy, han hecho ustedes 3: 2 completadas y 1
adjudicada. Quedan pendientes 10, a mitad del PIE, más de
la mitad del PIE. Los valencianos nos preguntamos cuándo
vamos a terminar con ese caos circulatorio que, ya digo,
hace perder mucho tiempo y muchas horas. 

Y, concretamente, señor presidente, si vamos a dar un
ejemplo al mundo construyendo en diez meses el circuito de
Valencia de Fórmula 1 —yo estoy contento—, también
aparte de dar ejemplo, podíamos dar satisfacción a esas
decenas de miles de valencianos cabreados sistemáticamen-
te porque no actúan. Y eso es una competencia de ustedes,
señor Camps. ¿Cuándo van a iniciar la solución a estos pro-
blemas de atasco que hay en la zona norte, en la zona oeste
y en la zona sur? 

Y más concretamente le digo, ya para terminar, si nos
gusta ver a los bólidos de Fórmula 1 circular a 300 kilóme-
tros por hora, algunos nos conformaríamos, señor presiden-
te, con poder circular por todas esas zonas a una media de
50 o 60 kilómetros por hora. De ustedes depende, señor pre-
sidente. (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Té la paraula el conseller.

El senyor conseller d’Infraestructures i Transport:

Sí, señoría, me sorprende que se hable de incumplimien-
tos cuando realmente los incumplimientos que tenemos… Y
si no, nos remitimos al protocolo que se firmó en el 2005. El
estado ha cumplido un 22%, nosotros el 48%. 42 actuacio-
nes el estado, ha iniciado solamente 8. Y nosotros 33 actua-
ciones, 13 actuaciones. 

Los accesos. Un PIE se desarrolla a lo largo de unos
cuantos años. Estamos teniendo… y estamos ejecutando
todas las obras de acceso a Valencia. ¿Qué es lo que pasa?
Algunas de ellas no se pueden ejecutar porque con el
Ministerio de Fomento no nos ponemos de acuerdo en las
carreteras. (Veus)

En cualquier caso, usted, señoría, podrá circular en ese
circuito de Fórmula 1 no a 60 kilómetros por hora, a 40
cuando esté terminado, que es lo que permite las normas de
circulación en los municipios. (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Té la paraula la senyora Ninet.

La senyora Ninet Peña:

Señor presidente, no sé de qué les sirve a los valencianos
la Generalidad si la culpa de todo lo tiene Madrid. 

Ya concretando, y hablando de la comunidad real, no de
la comunidad virtual que usted nos expone cada día, los
vecinos del Camp de Túria, de Serranos y de Ademúz
aguantan todos los días inmensas colas para acceder a la ciu-
dad de Valencia por la obra de ampliación en esa autovía,
que usted puso primera piedra en febrero de 2006. Desde
entonces, largas colas. Y además, han vivido un vaivén de
obras un poco extraño, un inicio lento y después una barba-
ridad de trabajadores 24 horas al día, en campaña electoral.
Ganó usted las elecciones y han desaparecido, como si los
hubieran abducido. Esto sería grave si no fuera el auténtico
problema el aumento y el incremento de la siniestralidad.

Por lo tanto, ya poniéndonos en la comunidad real y
dando respuesta, su conseller dijo ayer que estaban las obras
en ejecución, lo que demuestra que no ha pisado la CV-35.

Entonces, hablando de la comunidad real y de los pro-
blemas de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana, para
cuándo el reinicio de las obras y para cuándo su finalización.
(Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Té la paraula el senyor conseller.

El senyor conseller d’Infraestructures i Transport:

Sí, señoría, me reitero. En ningún momento las obras se
han parado. Y sí que… (Veus) En ningún momento. Ahora
mismo el plazo de ejecución de esas obras es el 31 de
diciembre de 2007. Y es cuestión de la concesionaria, por-
que le recuerdo que es una concesión, es un peaje en som-
bra… serán los concesionarios los que deban cumplir los
plazos para poder empezar a cobrar las tasas que tienen por
los vehículos que tengan que pasar.

En cualquier caso, esa actuación si ha tenido algún retra-
so, ha sido por la conexión que había con la A-3, que retra-
só la autorización el Ministerio de Fomento. (Aplaudiments)
Me reitero como siempre.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

A continuación, señoras y señores diputados, a continua-
ció té la paraula la síndic del Grup Parlamentari Esquerra
Unida-Bloc-Verds-Izquierda Republicana: Compromís.

La senyora Oltra Jarque:

Gràcies, senyora presidenta.
Il·lustres diputats i diputades.
Després d’este apassionant debat electoral anem a tornar

al debat parlamentari.
Senyor president, davant la pretensió del govern de La

Generalitat de tancar els repetidors de TV3 a territori valen-
cià per a impedir la recepció d’este canal als valencians i
valencianes, la meua pregunta és: quines mesures ha pres
vosté o pensa prendre per a garantir als valencians i valen-
cianes el dret a escollir cadena de televisió i, en concret, per
garantir la reciprocitat d’emissió de TV3 al nostre territori i
de Televisió Valenciana a Catalunya?

Gràcies.
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La senyora presidenta:

Té la paraula el molt honorable president del Consell.

El senyor president del Consell:

Gràcies, senyora presidenta.
Senyories. 
Senyora portaveu del Grup Parlamentari Compromís. És

curiós que el compromís per la Comunitat Valenciana en la
segona pregunta siga respecte a una televisió pública d’una
altra comunitat autònoma, és curiós, perquè el compromís és
per la Comunitat Valenciana, pareix ser, i la pregunta és
d’una altra comunitat autònoma. En tot cas, no és un interés
del govern de La Generalitat sinó de la justícia en l’aplica-
ció de la legalitat. Imagine que a partir d’ara també em pre-
guntarà per què es tanquen llocs d’oci que a la millor no
tenen la llicència o a la millor no es donen permisos d’acti-
vitat per a algun lloc determinat per a xicotets i mitjans
empresaris de la Comunitat Valenciana, que a la millor van
darrere del seu ajuntament o de l’administració correspo-
nent. És a dir, el que és legal és legal i el que no és legal no
és legal. 

Per tant, no és una qüestió, en absolut, del govern de La
Generalitat sinó que és una qüestió de l’aplicació de la llei i
és la justícia, en aplicació d’esta, la que decidix en cada
moment què és el que s’ha de fer. (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Té la paraula la senyora Oltra.

La senyora Oltra Jarque:

Gràcies, senyora presidenta.
Senyor president, tranquil que no li preguntaré sobre els

seus imputats que se senten alguns d’ells en estes bancades.
Ja podíem intuir que la seua resposta havia de ser evasiva,
inconcreta i que anava a escudar-se en un pretés compliment
de la legalitat.

Nosaltres preguntàvem sobre la possibilitat de reciproci-
tat de recepció de TV3 al nostre territori i Canal 9 a
Catalunya. Era una pregunta de valencians i valencianes i
els seus drets, per a garantir la llibertat dels nostres ciuta-
dans a triar en ambdues comunitats autònomes. Però la seua
resposta és increïble, increïble per falta de credibilitat del
seu govern, increïble perquè cap valencià se la creu. 

La pura realitat és que vosté, sota l’excusa de complir
una resolució judicial, que no existeix encara, senyor
Camps, el que en realitat pretenen és impedir que els valen-
cians i valencianes puguem veure la TV3. La pura realitat és
que vostés, amb el tancament de repetidors de TV3, prete-
nen practicar una cosa tan vella com ignominiosa, com és la
censura. La pura realitat és que vostés volen seguir agitant
les banderes de l’odi entre comunitats autònomes i explotar
la rivalitat artificial contra Catalunya amb l’esperança d’a-
conseguir rèdits electorals.

Però cometen vostés dues errades: falten a la veritat, per
un costat, i s’enganyen en voler fer partidisme d’un tema
que gaudeix d’un ample consens social. Falten a la veritat
quan diuen públicament que vostés estan complint una reso-
lució judicial. Vostés el que volen és executar una resolució
administrativa, presa d’ofici per la direcció general de pro-
moció institucional al dictat del seu govern. 

Vosté sap que l’expedient administratiu del tancament de
repetidors de TV3 no va a ser obert a instància de part sinó
per la seu voluntat d’impedir a milers de ciutadans la recep-

ció d’emissió de TV3. Ni tan sols s’ha produït una resolució
judicial del Tribunal Superior de Justícia sobre el fons de la
mesura provisional sinó només una denegació de la seua sus-
pensió. Sobre el fons de la mesura provisional no hi ha sen-
tència, vostés ho saben. Per tant, sense sentència, no hi ha
cap resolució judicial que vostés hagen de complir. Ni parlar-
ne del fons de l’assumpte principal que ni tan sols està inter-
posat, perquè la resolució és de principis de setembre.

Amb l’emissió de TV3 no es pertorba el dret de cap altre
canal televisiu, no es produeix enriquiment de ningú, no es
produeixen interferències en cap altre canal. Aleshores, per
què este interés del seu govern en impedir els valencians que
així ho elegisquen, que puguem veure TV? Per què limitar
la llibertat d’escollir dels valencians, dels valencians, senyor
Camps? Per què prohibir a un valencià que puga veure el
canal de la seua elecció, si amb això no pertorba el dret d’un
altre valencià que tinga una altra opció? Són vostés enemics
de la llibertat, de tota aquella llibertat que no siga la de mer-
cat o la dels seus interessos. 

En un estat democràtic de dret, en una societat avançada,
senyor Camps, estes actuacions no haurien de tenir ni lloc.
Obvien vostés que estem en un món cada vegada més glo-
balitzat, on l’oferta televisiva, amb la introducció de l’ofer-
ta digital, s’ha multiplicat exponencialment. L’oferta en cas-
tellà s’ha multiplicat per quatre, escorant així l’oferta en
detriment del valencià.

L’altra errada que vostés (inintel·ligible) ... un tema que
té un ample consens social, independentment d’ideologies o
adscripcions partidàries. La gent veu amb normalitat la pos-
sibilitat de triar canals públics d’altres comunitats autòno-
mes, també el de Catalunya.

Senyor Camps, tancar mitjans de comunicació és propi
d’altres tipus de règims, potser siga normal en Myanmar,
però no és normal al nostre país. No ho és i volem seguir
pertanyent a l’espai de democràcies occidentals avançades.
En les vespres del Nou d’Octubre, jo li demane que refle-
xionen sobre les seues polítiques autoritàries excloents de
tots aquells que no són seguidors del seu govern, de l’ani-
quilació de la diferència, de la intolerància cap a la diversi-
tat, de prohibir el desenvolupament amb llibertat de tots i de
discriminar per raons espúries.

Front al sectarisme del seu govern, senyor Camps, li pro-
pose diàleg i acord. Que posen els mitjans per a la recipro-
citat d’emissions de TV3 i Canal 9 i la resta de canals tele-
visius autonòmics. Volem que els catalans puguen veure
Canal 9 i els valencians que així ho decidisquen puguen
veure TV3. És molt més senzill, senyor Camps, deixen la
gent escollir, deixen la gent ser lliure.

Moltes gràcies.

La senyora presidenta:

Té la paraula el president del Consell.

El senyor president del Consell:

Gracias, señora presidenta.
Señorías.
Si no fuese porque el tema es el tema, es trágico, trágico

que una diputada autonómica elegida por los valencianos
esté defendiendo la televisión pública de otra comunidad
que emite de forma ilegal en la nuestra. Es una tragedia, una
tragedia. (Aplaudiments)

Pero, bueno, subiré a esta tribuna para defender muchas
cosas, entre otras algo en lo que creo firmemente. Si gober-
nasen partidos de su ideología, ni treinta, ni veinte, ni dos
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televisiones; habría una sola televisión y se haría desde los
despachos de los politburó correspondientes.
(Aplaudiments) Estoy completamente convencido.

La ideología que ustedes defienden es una ideología de
dirigismo, de intervención, de acoso a la liberad de expre-
sión, de incapacidad para la pluralidad y la diversidad, de
imposibilidad de poder ver el mundo de forma ancha, abier-
ta, feliz y optimista. Porque esas son las bases de la ideolo-
gía que usted defiende, señora diputada.

En cualquier caso, fíjese lo que nos ha contado esta
mañana, porque yo no lo sabía, no tengo tiempo de ver
mucha televisión. Pero es que en nuestra comunidad hoy se
pueden ver hasta 45 canales diferentes. Y me habla de uno.
Se pueden ver hasta 45 de forma legal, 45 canales. 

Estos señores que llevan años poniendo por aquí todo
este tipo de repetidores ilegales no se han preocupado nunca
de poner repetidores en Cataluña para que allí se vea Canal
9, nunca. (Aplaudiments) Nunca. Nunca. Es más, estoy con-
vencido de que estos señores que han puesto repetidores
durante estos años en nuestra comunidad han recibido sub-
venciones directas de otro gobierno autonómico y de la tele-
visión de otro lugar distinto al nuestro, estoy completamen-
te convencido. Lo sé yo y lo sabe usted perfectamente.

Mire, reciprocidad sí, con todo el mundo, perdone, con
todo el mundo. El que hoy es presidente de la Generalitat es
el causante, entre otras cosas de la imposibilidad técnica,
legal, para que lo que usted quiera se pueda producir. El pre-
sidente socialista hoy de Cataluña. Y el que hoy es ministro,
que era alcalde, sería el responsable en última instancia de
técnicamente poder dar la opción para que de forma legal
haya algo que usted llama reciprocidad.

En cualquier caso, y por cierto me han dicho también que
hay plataformas digitales, plataformas digitales por las que
se reciben todas las cadenas autonómicas de España. No sé
qué ciudadano de la Comunidad Valenciana, que tenga la
ilusión de poder ver otra televisión autonómica, la catalana,
la gallega, la andaluza, la madrileña, que me han dicho que
es muy buena, la de Baleares, no pueda verlo porque hay
plataformas digitales. ¿Se imagina usted aquí un diputado
pidiéndome por favor que se vea televisión gallega o la tele-
visión andaluza? Pues no. Me tendrá usted que explicar
algún día por qué tanto interés, por qué tanto interés.

En cualquier caso, un modelo político como el que
defiende el Partido Popular permitirá a la sociedad poder ver
una, diez, cincuenta y un millón de televisiones. Una opción
política como la suya en el gobierno imposibilitaría la diver-
sidad y la pluralidad, porque ustedes le tienen miedo a la
libertad.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor Pañella Alcácer:

Gràcies, senyora presidenta.
Senyor president, mire, jo estic ací i el meu grup està ací

defensant la voluntat de molts valencians, no de catalans, de
molts valencians, perquè els que pensen diferents a vostés i
si viuen ací crec que també són valencians, també ho som,
els suficients per a estar nosaltres asseguts ací i defensant els
seus drets, els suficients.

Mire, nosaltres resulta que som impositius, només volem
uns canals. Perdone, nosaltres estem dient açò fa molts anys,
cosa que vostés no dien. Perquè recorde que fa molts anys,
fa molts any qui van posar problemes a les retransmissions
de la TV3 van ser els qui estan a l’altre costat. I vostés aquell
dia, vostés, en ares de defendre la llibertat d’expressió, van
defendre totalment això. I nosaltres seguim fent exactament

el mateix, no en funció de qui mane i qui deixe de manar.
Mire, vosté ha dit que han de complir-se les lleis, les lleis,

totes, totes. Li demane que complisca també allò que diu la
Carta europea de les llengües regionals o minoritàries, rati-
ficada per Espanya…

La senyora presidenta:

Muchas gracias, señor Pañella. (La presidenta descon-
necta el micròfon)

Tiene la palabra el vicepresidente.

El senyor conseller de Presidència:

Gràcies, presidenta.
Senyor diputat, encara que no ha tingut cap pregunta con-

creta, sí que pensar que ha començat parlant que el seu grup
defensa els interessos d’un conjunt dels valencians, el que
no ha aclarit molt bé quin és exactament el seu grup dins
d’eixe grup multitudinari que conforma el que va nàixer sent
eixe Compromís.

La veritat és que el conjunt de la societat valenciana té
molt clar quines són les seues senyes d’identitat i què repre-
senta la societat valenciana. I eixa defensa que fan vostés
d’una suposada llibertat de la seua expressió, que no de la
legalitat, és el que diferencia el seu grup polític del nostre
grup polític i del conjunt de la societat valenciana. Una
societat valenciana emparada en l’estat de dret, en la convi-
vència democràtica i en les lleis. 

Vostés, per molt que se referisca a les normes de la Unió
Europea, ací hi ha una legislació, totes les televisions s’han
de sotmetre a eixa mateixa televisió i la defensa de la il·lega-
litat en què vostés se volen instal·lar en televisions il·legals,
en defensa d’institucions que defenen els països catalans,
que només estan en pertorbats plantejaments mentals d’al-
gunes persones que en absolut és el del conjunt de la socie-
tat valenciana, crec que el que cal fer és centrar-se en la
representació de la voluntat popular, en la defensa de les
nostre senyes d’identitat. (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Moltes gràcies.
Té la paraula el senyor Pañella.

El senyor Pañella Alcácer:

Gràcies.
Senyor conseller, no he fet la pregunta, perquè m’han lle-

vat la paraula, vull dir, no m’ha donat temps, indubtablement.
Però la pregunta estava molt clara, vosté ha fet referència

a la Carta europea de llengües regionals i minoritàries, diu
que són simplement qüestions europees. Mire, l’article 11,
que fa referència als mitjans de comunicació, diu que: «Les
parts es comprometen a garantir la llibertat de recepció
directe des d’emissions de ràdio i de televisió dels països
veïns en una llengua usada en una forma idèntica o pròxima
d’una llengua regional o minoritària, i a no oposar-se a la
retransmissió d’emissions de ràdio i de televisions dels paï-
sos veïns en aquesta llengua. —No és prou, diu— Es com-
prometen, a més, a garantir que no siga imposada a la prem-
sa cap restricció a la llibertat d’expressió i a la lliure circu-
lació de la informació en una llengua usada en una forma
idèntica o pròxima d’una llengua regional o minoritària.»
Això ho va signar el president —en aquell moment— Aznar.
Ja sé que fa referència als estats, el que passa que vosté està
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dient-mos que això que reconeix als estats no ho reconeix
internament dins de les fronteres de les comunitats autòno-
mes del nostre país. I també té una llei, també, de caràcter
extraordinari... la Llei 25/1994, de Llei de televisió sense
fronteres, la qual tindrien també que vore per a complir. 

Què hi han problemes legals? Sí, senyor, hi han proble-
mes legals...

La senyora presidenta:

Muchas gracias, señor Pañella.

El senyor Pañella Alcàcer:

…els que van denunciar-se ahí en les emissions de
Televisió Valenciana. (Veus)

La senyora presidenta:

Té la paraula el senyor Rambla.

El senyor conseller de Presidència:

Gràcies, senyora presidenta.
La veritat és que està vosté obstinat a no fer cap tipus de

pregunta, però en tot cas, estiga vosté tranquil que compli-
rem eixa legislació europea, perquè els únics països que
limiten amb la Comunitat Valenciana són França, amb
Espanya i Portugal, no tenim cap altre país que limite amb
la Comunitat Valenciana. (Aplaudiments)

I mire vosté, esta és una qüestió de pura legalitat per més
que vostés s’obstinen. Mentres el ministre socialista, actual
president de la Generalitat catalana, no pose a disposició de
la Comunitat Valenciana tants canals de televisió, com sí ha
posat a disposició dels catalans, que per això poden oferir
més canals a les televisions privades i a les televisions públi-
ques, difícilment ho podrem fer. Ni aleshores el senyor
Montilla, ni hui el senyor Clos. Parlen vostés amb ells, pre-
gunte’ls en les Corts Generals per què no posen televisions
a disposició de la Comunitat Valenciana i parlarem de reci-
procitat, que mosatros sí estem disposats a fer-ho, però no
sobre la base de la il·legalitat. I el que es demane a vostés és
que se sumen també a eixe estat de convivència basat en
l’estat de dret, que millor mos anirà a tots.

Moltes gràcies. (Aplaudiments)

Proposició no de llei, de tramitació especial d’urgència,
sobre la declaració de l’any 2008 com a Any Jaume I

La senyora presidenta:

A continuación, vamos a tramitar la proposición de ley de
tramitación inmediata, presentada ayer por los tres grupos
parlamentarios.

¿Podemos prescindir de la lectura…? ¿Estamos de acuerdo
en prescindir la lectura de la presentación de la proposición?

Procedemos… (veus) Comienza… Votos a favor... Queda
aprobada la proposición. Muchas gracias. 91 votos a favor.

Per a explicació del vot té la paraula el representant del
Grup Parlamentari Esquerra Unida-Bloc-Verds-Izquierda
Republicana: Compromís.

Para la explicación del voto, ¿Desea…? Com vullgues,
com vullgues, o ahí mateixa. ¿No desea...? Tiene la palabra
el senyor Morera, para explicación del voto. (Veus)

Por favor, señoras y señores diputados presten silencio.
Por favor.

El senyor Morera Català:

Abans de començar..., moltes gràcies, senyora presidenta.
Abans de començar l’explicació del perquè hem votat, el

nostre grup, a favor d’esta proposta, dir que no estic con-
vençut si... quan el rei Jaume I al 1238 va entrar a la ciutat
de València si haurien estat presents les càmeres de Canal 9,
en eixe moment històric. Però el que sí que tinc clar és que
en Jaume I hauria vullgut vore una televisió que parlava la
seua llengua, ja que venia d’allà del nord i segurament al sud
parlen la mateixa llengua, i vostés saben que en el memo-
ràndum... estic convençut que pel fet de conquerir el Regne
de València i dornar-li personalitat hauria vullgut vore la
TV3, estic convençudíssim, i no sé per què alguns s’obsti-
nen a privar milers de valencians de vore un altra televisió.
Ja que en tenim 45 que parlen en castellà, doncs, una que
parle la nostra llengua estaria bé.

Però hem vingut amb ànim de consens, d’arribar a un
acord, la proposta que se mos ha lliurat, nosaltres l’hem
millorada, hem fet algunes aportacions substantives, i coin-
cidim que als 800 anys del naixement d’una figura tan
important per al poble valencià, com és Jaume I, doncs, que
calia anar tots junts a... buscar sinèrgies que ens permeteren
buscar un punt de contacte, d’equilibri en esta resolució.

Nosaltres hem vist esta resolució, i hem millorat algunes
coses, però ens ha sorprés alguna cosa, i és que en tota la
proposta se fa 20 vegades menció a «regne», i ens alegra
perquè efectivament, durant els anys, quasi cinc-cents, que
el poble valencià va tindre una sobirania potent i va ser una
nació respectada en tot el món, i que va fer l’aventura euro-
pea i va donar, fins i tot, una família que va tindre presència,
una família emblemàtica com a papes, i hui celebrem un
dels seus membres, Sant Francesc de Borja, que és patró de
Gandia, doncs, en eixos moments teníem sobirania, érem
una nació potent i amb eixa denominació «Regne de
València». 

Clar, no tinc tant clar si en la denominació «comunidad»,
doncs, això que representa un concepte d’una autonomia de
segona, és tan important. I per tant, com s’està parlant ací de
canviar el nostre estatut en temes de finançament, no sé si es
podria avançar en eixa reforma de l’Estatut que vostés van
anunciar la setmana passada en altres tipus de denomina-
cions. Per suposat, a nosaltres no ens molestaria altres deno-
minacions, allò de comunitat ens sona a comunidad de veci-
nos, ens agradaria més denominacions modernes, com la
teníem durant la República, País Valencià; però a la millor
podíem avançar en altres denominacions que superaren eixe
concepte buit i reduït de «comunidad». Pensem que comu-
nidad són comunitats de veïns i, per tant, hauríem de tindre
una miqueta de major ambició.

Però en tot cas, estem per a commemorar al 2008 la pre-
sència de Jaume I, el seu naiximent, la importància que va
tindre en el naiximent del nostre poble, i el que va suposar
per a tots els valencians perquè tenim una data de naiximent
i d’incorporació a l’Europa occidental. Ens va donar uns
furs, uns furs que van tindre una transcendència importan-
tíssima i, per tant, mosatros creiem molt important celebrar
al 2008, tots junts, una commemoració d’este estil.

Ara, de la mateixa manera que ens sumem, des del nos-
tre grup a esta commemoració, no entenem per què en la
derogació dels furs creats per les Corts Valencianes de l’è-
poca i impulsats pel rei Jaume I, estes Corts no es van voler
pronunciar en la seua derogació por justo derecho de con-
quista. No ho entenem, no entenem per què s’ha de celebrar
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