En Joan Ribó Canut, alcalde de València
Na Sandra Gómez López, vicealcaldessa de València
En Sergi Campillo Fernández, vicealcalde de València

El 24 de maig de 2015, dia de les eleccions municipals a Espanya, una ona d'aire fresc
va inundar el nostre país. Els ajuntaments del canvi emergien impulsant una nova
manera de fer política municipal. A València, després de llargs anys de govern
conservador, l'esquerra obtenia majoria a l'Ajuntament i la va revalidar en les passades
eleccions.
Molts són els canvis que ha viscut la nostra ciutat en aquests sis anys. Entre ells, ens
agradaria assenyalar la necessitat d'arribar a acords entre els socis de govern. Si
alguna cosa cal destacar d'aqueixa nova manera d'entendre la política, és la
necessitat de respectar la pluralitat a l'hora de prendre decisions. Aquest fet, que al
principi podia aparèixer com a feblesa, s'ha convertit en fortalesa.
La participació ciutadana és un altre dels pilars d'aqueixa nova manera de fer política.
Escoltar les organitzacions veïnals contribueix al fet que la ciutadania se senta
copartícip en les decisions.
Hem fet una crida als partits que conformen l'actual govern municipal perquè arriben
a un acord necessari sobre el PAI de Benimaclet, tot escoltant les propostes veïnals.
El PAI de Benimaclet no pot ser tractat com una intervenció urbanística més de
l’Ajuntament. La nostra ciutat necessita projectes que generen il·lusió, i aquest PAI en
pot ser un. No només perquè és l'última connexió que resta de la ciutat amb l'Horta
Nord, sinó perquè, ateses les seues característiques i possibilitats, pot convertir-se en
l'assaig general d'una nova manera de fer ciutat; d'un urbanisme veritablement
democràtic, en la mesura en què hi reculla aspiracions ciutadanes ja manifestades en
processos participatius impulsats per la mateixa Corporació municipal.
Per totes aquestes raons, us sol·licitem una reunió conjunta amb les persones sota
signants d’aquesta carta per tal de concretar el pas següent a donar després d’haver
estat inadmesa l’alternativa tècnica de l’Agrupació d’Interès Urbanístic així com
manifestar-vos la nostra preocupació que l'actual mandat acabe sense un acord i es
frustren les esperances que la majoria del barri va depositar en les opcions de progrés.

En espera de la vostra resposta, us saludem atentament

Andrés Boix, professor de Dret Administratiu UV
María José Broseta, presidenta de la Federació d’AA.VV de València
Josepa Cucó, catedràtica d’Antropologia Social UV
Carles Dolç, arquitecte
Enric Guinot, catedràtic d’Història Medieval UV. Codirector Càtedra Horta UV

Adrià Salavert, advocat, Cuidem Benimaclet
Arturo Sanz, arquitecte, AVV de Benimaclet

En nom de cadascuna de les persones que la subscriuen, signe la present en
València, a 12 de maig de 2021.

Javier García Márquez, president AVV de Benimaclet

