
 

 

Davant de la convocatòria de les últimes eleccions municipals del 26 
de maig i l’invitació de la candidata a l’alcaldia pel PP,  Mª José Catalá, a 
integrar-me en la seua llista com a independent, entenent que era una 
oportunitat per a defendre els valors i reivindicacions del valencianisme 
des de l’Ajuntament, acceptí la seua proposta. 

Finalment el resultat electoral no permet que es puga fer possible el 
programa polític en matèria cultural que haguera pogut revertir les 
accions del tripartit dels últims anys. Solament des de l’oposició se podrà 
desenrollar una acció de denúncia a les polítiquespancatalanistes de 
l’actual alcade Sr. Ribó i del seu previsible govern. Entenc que esta acció 
d’oposició se realisarà magníficament per la líder de l’oposició Mª José 
Catalá i la resta de regidors electes del seu partit que són una garantia de 
la defensa del valencianisme en l’Ajuntament. 

 Per atra banda novament l’escenari de governs de coalició en partits 
de tesis pancatalanistes tant en la Generalitat com en l’Ajuntament, 
requerixen, com aixina m’ho han fet saber membres de Lo Rat Penat, 
d’una ferma i decicida defensa de la cultura i de les senyes d’identitat dels 
valencians, atacades com hem vist en els últims anys pels dirigents 
governants des de les nostres institucions. 

Tot açò me du a priorisar la continuïtat de la meua llabor al front de 
Lo Rat Penat com a garant de la defensa dels interessos valencians front 
als atacs que hem patit estos anys i que lamentablement seguiran. 

És per això que vaig a continuar dedicant tots els meus esforços a la 
llabor que duc fent en els últims anys al front de l’institució senyera en la 
defensa del valencianisme, i renuncie per tant a la llabor de regidor en 
l’Ajuntament de Valéncia en favor de la meua dedicació plena a la decana 
de les intitucions culturals valencianes. 

 

Valéncia, 11 de juny de 2019 

Enric Esteve i Mollà 


