Sol·licitud d’ENV i RV/PVE a la
PLATAFORMA PER UN FINANÇAMENT JUST

(PSOE, PPCV, COMPROMÍS, CIUDADANOS, PODEMOS, UGT, CCOO i CEV)
Víctor Baeta i Subias DNI 36487826M, en nom de República Valenciana/Partit Valencianiste Europeu i
Josep Velasco i Santamaria amb DNI 22631514C, representant d’Esquerra Nacionalista Valenciana i
I a efectes de comunicació: Apartat 12096 VALÉNCIA 46020. Tel. 650 537 213.
E-mail: republica@sobiraniavalenciana.org
EXPOSEN
Que amb motiu de les reivindicacions per a un millor finançament per a la Comunitat Valenciana que
la PLATAFORMA PER UN FINANÇAMENT JUST, formada pel PSOE, PPCV, Compromís, Ciudadanos,
Podemos, UGT, CCOO i CEV, estan promovent.
Que tenint com a precedent el decret 50/2013 de 12 d’abril del Consell per a la commemoració del
trenté aniversari de l’aprovació i entrada en vigor de la Llei 8/1984 de 4 de desembre de la Generalitat,
per la que es regulen els símbols de la Comunitat Valenciana i la seua utilització.
SOL·LICITEN
Que la PLATAFORMA PER UN FINANÇAMENT JUST, formada pel PSOE-PSPV, PP-PPCV, Compromís,
Ciudadanos, Podemos, UGT, CCOO i CEV, insten al Parlament valencià a la modificació de la Llei 8/1984
de 4 de desembre pels motius que exposem en document que adjuntem i en el sentit que també
s’expressen en este mateix document adjunt.
S’ADJUNTA DOCUMENT DE DOS FULLS.
Víctor Baeta

Josep Velasco

Manises, 20 setembre de 2021
ÒRGAN A QUE ES DIRIGEIX ESTA SOL·LICITUD:

CARLOS MAZÓN GUIXOT
presidència del Partit Popular Comunitat Valenciana
(membre de la PLATAFORMA PER UN FINANÇAMENT JUST)

Plaça América, 2-3ª 46004 - VALÉNCIA

Josep Velasco i Santamaria amb DNI 22631514C, representant d’Esquerra Nacionalista Valenciana i
Víctor Baeta i Subias DNI 36487826M, en nom de República Valenciana/Partit Valencianiste Europeu.
I a efectes de comunicació: Apartat 12096 VALÉNCIA 46020. Tel. 650 537 213.
E-mail: republica@sobiraniavalenciana.org

EXPOSEN:

Amb motiu del decret 50/2013, de 12 d'abril, del Consell, per a la commemoració del trentè aniversari
de I 'aprovació i entrada en vigor de la Llei 8/1984, de 4 de desembre, de la Generalitat, per la que es
regulen els símbols de la comunitat valenciana i la seua utilització, es va sol·licitar el 17 d'abril de 2013
al Molt Honorable President de la Generalitat Alberto Fabra la modificació de dita llei pels motius que
exposàvem en document que adjuntem a continuació.

Amb data de 26 d’abril de 2013 la Directora General d’Organització i Coordinació del Gabinet del
President, Esther Pastor Tomàs, ens comunicava que dita sol·licitud havia estat traslladada a la
Conselleria de Governació i Justícia, per al seu coneixement i els efectes oportuns.
Amb data 11 de novembre del 2013 a la seu de Lo Rat Penat, el secretari general del Partit Popular de
la Comunitat Valenciana i conseller de Governació i Justícia, l’Honorable Sr. D. Serafín Castellano
Gómez, anuncia que es va a procedir a l’elaboració d’una versió curta de l’Himne de la Comunitat
Valenciana.
Amb data de 14 de novembre del 2013, li sol·licitem al conseller de Governació i Justícia que la nova
versió que va anunciar que s’anava a fer, es modifique d’acord amb la proposta justificada que en
document amb data 17 d’abril de 2013 vàrem exposar i que de cap manera es pot considerar
‘rupturista’, més bé adaptada a donar respostes dignes a les realitats dels nous temps.
Amb data 18 novembre de 2017 , la PLATAFORMA PER UN FINANÇAMENT JUST, formada per partits
institucionals, patronals i sindicats, va convocar una manifestació multitudinària a la ciutat de València.
Quatre anys després i davant de nombrosos menyspreus per part dels distints governs centrals envers
la reivindicació per un finançament just per al poble valencià, amb data 10 de setembre del 2021, la
PLATAFORMA PER UN FINANÇAMENT JUST, ha convocat per unanimitat una segona manifestació el 20
de novembre de 2021 en Alacant, Valéncia i Castelló per a exigir ja un canvi de model, perquè diuen:
"està demostrat, amb dades, que la Comunitat Valenciana es la pitjor finançada".
Com que des d’ENV-RV/PVE considerem que eixa mobilització, a l’igual que la de fa quatre anys, no
serà suficient per assolir un finançament just per part d’España o Estado español o Reino de España o
Nación espanyola i considerar que ens cal als valencians, des d’Oriola a Vinaròs, donar una resposta
institucional unitària en el temps i no merament puntual, com serien les manifestacions, és pel que

SOL·LICITEM
A la PLATAFORMA PER UN FINANÇAMENT JUST, és a dir als partits institucionals
PSPV-PSOE, PPCV-PP, Compromís, Ciudadanos i Podemos; als sindicats majoritaris
UGT i CCOO; a la patronal valenciana CEV a que, tots ells, insten al Parlament
valencià i a través dels seus representants i en justificada contestació al no haver
estat corresposta la lleialtat, sincera i manifesta dels representants valencians,
electes i socials, envers Espanya per part del seu Estat cap els valencians, a
promoure UNA LLEI QUE MODIFIQUE LA LLETRA DE L’HIMNE DE LA COMUNITAT
VALENCIANA EN LA PRIMERA ESTROFA -I EN LES REPETICIONS- ON ES CANTA “PER
OFRENAR NOVES GLÒRIES A ESPANYA” PER A SER SUBSTITUIDA PER “TOTS BAIX
ELS PLECS DE LA NOSTRA SENYERA” I EL TERME “REGIÓ” SER SUBSTITUIT PER
“NACIÓ”.
Josep Velasco Santamaria

Víctor Baeta Subias

Ciutat de Manises, 20 de setembre del 2021

PLATAFORMA PER UN FINANÇAMENT JUST
(PSPV-PSOE, PPCV-PP, COMPROMÍS, CIUDADANOS, PODEMOS, UGT, CCOO, CEV)

