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Les passades eleccions municipals, a la ciutat de València, van donar com a resultat 10
regidors per al PP, 9 per a Compromís, 6 per a Ciutadans, 5 per al PSOE i 3 per a València
en Comú.
Després de més de 20 anys de govern municipal del PP, amb Rita Barberà sempre al cap-
davant, per fi la seua hegemonia va deixar pas al primer govern del canvi del qual la ciu-
tadania d'esquerres i nacionalista esperàvem un avanç notable en la política municipal,
més encara després d'assistir a tants i tants episodis de corrupció i saqueig viscuts sota el
mandat  pepero a to amb els seus companys del PP instal·lats al Consell del País  Valencià
i també de la resta de l’Estat espanyol. Els governs del PP havien sumit la ciutat de
València i el País Valencià en una  voràgine de grans esdeveniments de resultats  catastrò-
fics per a la ciutadania valenciana, a més de robar, naturalment.
Així doncs, el govern del canvi de la ciutat de València aporta d'entrada el fet positiu de
l'honradesa en la gestió davant del robatori i el balafiament anteriors i, per tant, el saneja-
ment i raciocini dels recursos de les arques municipals a fi de dedicar aquests recursos a
la millora dels habitants de la ciutat.
En aquest sentit el govern del canvi amplia cobertures en àrees de serveis socials en temes
com el de la població desnonada, els sense sostre i l’altra població marginada. És, per tant,
en aquesta esfera, la dels serveis socials, on mai serà bastant tota l'acció que puga desen-
volupar el govern del canvi en l'àmbit municipal.
Al nostre entendre, potser el canvi més visible i de major rellevància de futur és l'anell
ciclista de la ronda interior i l'ampliació constant del nombre de carrils per a bicicletes, que
en una ciutat plana i amb un clima excel·lent com València pot posar-la com a referent dins
i fora de l'Estat espanyol.  Reduir l'emissió dels cotxes i  fer una ciutat adreçada als via-
nants i als ciclistes és un aspecte de l'acció municipal que anirà convertint València en una
ciutat més amable, pròxima i baixa en  emissió de gasos.
Un altre dels aspectes aplaudits per la gent és el de la conversió de la plaça de
l'Ajuntament, cada vegada més, en un espai veïnal i de recreació, exposició i venda de pro-
ductes d'agricultura ecològica, de punt central de les  trobades d’scoles en valencià i un
llarg etcètera. Així mateix, l'Ajun ta ment ha obert les seues portes a la ciutadania i la foto
al balcó, abans només reservat als “grans d'Espanya” és ara un referent per a molts veïns.
Pel que fa a la millora dels barris i del transport públic s’està abordant a poc a poc, tant a
la ciutat com en la connexió amb els pobles de l'àrea metropolitana, així com també la
racionalització dels trajectes, tot i que cal assenyalar que és aquest un assumpte no exempt
d'algunes crítiques.
Dos dels grans projectes defensats pel conjunt de l'oposició al PP com són la rehabilitació
del barri mariner del  Cabanyal i l'execució del gran Parc Central troben seriosos proble-
mes de finançament per a ser resolts satisfactòriament pel govern del canvi. En el cas del
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Cabanyal, l'empobriment i l’abandó a què
ha estat sotmès durant tots aquests anys pel
PP, ha deixat el barri en una degradació tan
profunda que la rehabilitació no podrà cul-
minar-se en una sola legislatura; i en el cas
del Parc Central, per a l'execució del qual el
Govern Central ha d'aportar el finança-
ment, es parla ja d’acabar-lo en el 2026.
Altres aspectes positius de la nova gestió
davant de festes de tant d’arrelament popu-
lar i tantes vegades utilitzat per la dreta
com són les falles, s’a abordat amb la
intel·ligència suficient per a revertir aques-
ta utilització davant del conjunt de l'esque -
rra i del valencianisme.
D'aquest altre aspecte, el del valencianis-
me, podem dir que el govern  municipal
actual parla valencià i ha acabat així amb el
recalcitrant rebuig del PP a la llengua prò-
pia del poble valencià que, evidentment, no
deixa de ser un aspecte més de la deixade-
sa cultural de la dreta valenciana.
Queda un tema que encara no ha estat abor-

dat pel govern municipal, com és el canvi
del nom dels carrers franquistes i la seua
substitució per una retolació més d'acord
amb noms vinculats a la democràcia, a re -
ferents valencians o a altres mèrits i allu -
nyar així els nostres carrers de l'anomalia
que implica estar glossant el feixisme autò-
nom, és a dir, el franquisme. Més encara,
potser, perquè València va estar, en un
període durant la guerra provocada pels
facciosos, la capital de la República.
Hi ha més aspectes a ressenyar però a
manera de conclusió cal dir que el govern
del canvi de la ciutat de València ofereix
més llums que ombres, que les forces polí-
tiques que el componen treballen amb una
entesa suficient i que, potser no tota la seua
acció vaja tan ràpida com  alguns voldríem
i que en part açò és degut a la ingent tasca
que s’a de desenvolupar després del pas
durant tants anys pel partit de la corrupció
que tant de mal ha causat a la  ciutadania de
la ciutat de València.

Nota de Trasversales: Con la revista a punto de enviarse a imprenta, uno de los auto-
res del artículo nos informa de que en Valencia, tal y como escribe Alfons Cervera
comentando la noticia, "El Ayuntamiento ha cambiado el nombre de 51 calles que aún
conservaban referencias a personajes afines a la dictadura. Ha sido una decisión que
viene a cumplir el mandato de la Ley de Memoria que en 2007 fue aprobada durante
el gobierno de Rodríguez Zapatero".
No sin oposición, porque, como también comenta Cervera: "Decía antes que el
Ayuntamiento de Valencia ha cambiado los nombres de 51 calles que, después de diez
años de Ley de Memoria, aún tenían referencias franquistas. El Aula de Historia y
Memoria Democrática de la Universitat de València ha investigado exhaustivamente
el callejero urbano y ha hecho la sugerencia de esos cambios. El propio consistorio ha
reordenado esas sugerencias y dispuesto la lista definitiva (siempre sujeta a otras suge-
rencias lo mismo de sensatas) de esos cambios. Pero ha sucedido lo de siempre: el PP
y Ciudadanos han dicho que no. Así de claro, aunque hayan puesto en Valencia la
excusa de que no ha habido consenso para esos cambios. En Alicante adujeron los del
PP un defecto de forma a la hora de tramitar los cambios en el callejero y la justicia -
¡ay, la justicia!- ha obligado a reponer los nombres franquistas en las calles y plazas.
En Valencia han puesto la excusa de la falta de consenso. Ni falta de consenso ni gai-
tas: sencillamente el PP y Ciudadanos no quieren que se quiten los nombres franquis-
tas de las calles y punto".
El artículo de Alfons Cervera citado está en...
www.eldiario.es/cv/opinion/Alfons_Cervera-51_calles-memoria_historica_6_649595041.html
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