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COMUNICAT DE PRENSA 
 
 

MANIFEST VALENCIANISTE D’AVANT D’ADHESIO A LES CONCENTRACIONS 
 

 A lo llarc dels ultims anys hem pogut contemplar cóm el PP en la seua majoria absoluta en les 
nostres institucions valencianes mentres fea homenages a la Senyera i al nostre Himne, i 
s’autocalificava de defensor del valencianisme, i de la cultura valenciana, les seues actuacions 
politiques han estat encaminades just en la direccio contraria, als fets nos remitim, com per eixemple 
la creacio de la catalanista academia valenciana de la llengua, donant-li ranc d’alta institucio de la 
Generalitat i protegint-la en l’Estatut, quan, mes avant, eixa academia ha atacat als principis 
llegislatius que en el propi Estatut s’arrepleguen. Tambe ha segut constant la subvencio a entitats 
que ataquen a les nostres institucions, a les nostres tradicions i a la propia cultura valenciana i que 
no busquen sino substituir esta cultura per una atra, aliena al nostre territori. 
 
 Des de les ultimes eleccions locals i autonomiques, el panorama es molt mes preocupant 
encara, ya que governa un tripartit que te, entre les seues prioritats fonamentals, l'immersio 
llingüistica i cultural baix les directreius d'una atra autonomia, i que permet eixe genocidi i que 
ademes ho incentiva en diners publics. Assistim tambe a vore com el Partit Popular solament es 
preocupa d’intentar arreglar els seus embolics interns i Ciutadans està mes preocupat per no 
ofendre al seu partit mare, en seu en Barcelona, que en fer politica. Permaneixen impassibles i 
esperant que els seus enemics politics caiguen. Esta situacio es vergonyosa i catastrofica per al 
poble valencià, ya que no a soles la cultura està sent perjudicada, sino les inversions i inclus la gent, 
ya que els nostres governants preferixen deixar sense subvencions a caritas o a la casa de la caritat 
o al banc d’aliments, que atenen a la gent en risc de pobrea per a poder destinar eixos diners a 
entitats que promocionen al catalanisme i l'imaginaria republica catalana i dels seus quimerics 
països. Qüestio de prioritats. 
 
 AVANT no pot permetre ni un minut mes com a partit netament valencià i valencianiste esta 
situacio, mes quan els nostres governants no defenen al poble que supostament representen i 
utilisen les mateixes institucions valencianes i els diners publics de tots en fomentar eixe 
catalanisme ranci, o mentixen al poble valencià, com fa la vicepresidenta i portaveu del Consell, 
Monica Oltra, qui en una entrevista en el canal català TV3 afirmava que els de Compromis estaven 
compromesos en els “països catalans” pero que no ho dien en public en Valencia perque els restava 
vots. S'ha de ser molt cinica per a fer aço i damunt dir-lo en public. 
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 AVANT diu prou, prou de que l’alcalde catalaniste de Valencia vullga carregar-se les tradicions 
valencianes i eleve el cinisme politic al maxim, portant la nostra Real Senyera el 9 d’Octubre per lo 
mati i defenent una atra bandera aliena per la vesprada. Prou a que es permeta en les nostres 
portes de Serrans del Cap i Casal del Regne de Valencia, que partits com l'independentista catalana 
antisistema CUP i l’esquerra independentista pengen una estrelada i convoquen manifestacions 
exigint la republica catalana formada pels seus imaginaris països catalans. 
 
 AVANT diu prou a que la catalanista Escola Valenciana adoctrine cada fi de semana als nostres 
chiquets dels coleges sense que la fiscalia de menors actue, fent apologia d’entitats que donen 
soport al terrorisme. 
 

AVANT diu prou i per ad aço i des d’ara mateix COMUNICA al poble valencià que nos 
afegirém, i promourem donant publicitat maxima, a qualsevol iniciativa valencianista 
encaminada a dir PROU, encaminada a exigir respecte al poble valencià, la seua cultura i les 
seues tradicions, i encaminada a exigir a que les nostres autoritats  actuen com es la seua 
obligacio, i si no, dimitixquen. AVANT diu que ya està be de tant de cinisme i d'inutilitat per al 
carrec per part dels nostres dirigents, ya està be de tanta humiliacio. Nosatres hem dit PROU 
i el poble valencià tambe, es per aixo que animem a la gent, com tambe farem nosatres, a 
acodir a la convocatoria feta en rets socials a tot el valencianisme i al poble valencià per a dir 
prou, per a concentrar-se de manera pacifica i tots en Reals Senyeres a una sentada el 
proxim dissabte 23 d’Abril a les 18h. en la Plaça Sant Agusti del la Ciutat de Valencia, aixina 
tambe com a la concentracio del dumenge en la plaça de l’Ajuntament a les 12h. del propi 
Cap i Casal i aprofitem per a comunicar que tambe acodirém a  l’homenage que tots els anys 
pel 25 d’Abril les entitats valencianistes fan front al monument als Maulets valencians, en la 
Av. Regne de Valencia, confluencia en el carrer Ciscar a les 19:30h. 
 
 AVANT recorda que esta lluita contra el genocidi cultural i l’adoctrinament catalaniste ha de ser 
pacífica, pero contundent, i exigim a les nostres autoritats contundencia en la defensa del poble 
valencià, que es el seu treball, pel qual cobren.  Com la seua inutilitat demostra ser tan gran, a l'hora 
de fer-ho, els demanem que deixen el carrec i dimitixquen. 
 
 AVANT lluitarà a on toque pels valencians, pels seus interessos i per defendre lo nostre, la 
nostra terra valenciana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seguix-nos en twitter i facebook. Lluita i compartix. 


