
LES PERSONES SOTASIGNANTS

MANIFESTEM 

Que la ciutat de València ha tingut durant sis legislatures a Rita Barberá com a 
alcaldessa de l’Ajuntament. Han sigut anys de luxes buits i de malbaratament, de 
descontrol i de desgovern, però no només d’això. Cada vegada és més evident que la 
manca de control dels càrrecs públics i del diner de tota la valenciana gent no fou degut 
únicament a la ineptitud i a la negligència. Cada dia apareixen noves proves que aquesta 
manera de funcionament no era accidental, sinó que responia a una lògica concreta, la de 
posar els béns col·lectius al servei dels interessos privats i de partit, fins i tot més enllà 
dels límits que marca la legalitat.

Rita Barberá es va veure desplaçada de l’Alcaldia després de les darreres eleccions 
municipals, en què una nova i plural majoria va posar fi a la successió dels seus 
mandats. Després de ser desbancada per les urnes, els seus companys de partit a les 
Corts Valencianes decidiren oferir-li una eixida institucional:  el seu nomenament com a 
senadora de designació autonòmica. Este nomenament com a senadora, per la persona 
en què recau i per les circumstàncies en què es produeix, és una taca vergonyant sobre 
la dignitat del País Valencià.

El fet que Rita Barberá estiga ocupant un escó de senadora de designació autonòmica 
suposa una nova perversió de la representació, utilitzant una via d’accés al càrrec que 
no requereix del suport del vot directe, sinó que se serveix d’un mecanisme d’elecció 
indirecta. A més a més, amb independència de la via d’accés, en la seua condició 
de senadora, Rita Barberá gaudeix com qualsevol parlamentari electe, d’una sèrie 
de prerrogatives, que per suposat inclouen l’ aforament. Considerem que aquesta 
designació és un acte eminentment injust, ja que no ha sigut efectuada en interés del 
representat, el poble valencià, sinó per a protegir els interessos de la representant.

Resulta evident que Rita Barberá no ens representa, que la prioritat del seu 
nomenament era donar una cobertura institucional a una situació personal judicialment 
compromesa. Cada dia que passa i Rita Barberá continua al seu escó en el Senat, la 
legitimitat democràtica del País Valencià s’erosiona amb este escarni a la dignitat del 
poble valencià.  La seua condició de senadora només es pot entendre com una estafa, 
davant la qual només es pot exigir la seua immediata revocació.
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