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Documents
Josep Guia, Consell Democràtic del País Valencià (1975-1976)

El Consell Democràtic del País Valencià (CDPV) va ser una plataforma unitària 

constituïda per diverses organitzacions polítiques i sindicals de significació «ca-

talanista», tal com es deia aleshores amb tota la naturalitat del món. «Nosotros, 

los catalanistas» és el títol d’un article de Vicent Ventura, publicat a El País el 4 de 

setembre de 1979, de lectura obligada per a entendre algunes coses d’aquells anys. 

Amb el CDPV i amb l’impacte mediàtic que va tenir la detenció dels «10 d’Alaquàs», 

es va fer un gran pas endavant en la consideració del País Valencià com a subjecte 

polític, amb la reivindicació de l’Estatut d’Autonomia i la Generalitat, com a re-

quisits per a l’exercici del dret d’autodeterminació, i amb l’ús de la llengua catalana 

com a llengua preferent en l’activitat política. 

Després de la dissolució de la Taula Democràtica del País Valencià (1973-1974), 

a causa de la impulsió unilateral de les «Juntas Democráticas» per part del PCE, el 

PSPV i el PSAN acorden convocar un seguit d’organitzacions per formar el que esde-

vindria el CDPV. La primera reunió es va fer a l’abril del 1975, al Gabinet d’Estudis 

Econòmics SIGMA, al carrer de Sorní de València, en què el PSAN va presentar, com 

a proposta per iniciar el treball i arribar a un acord, el document Cap a la formació 

del Consell de la Generalitat del País Valencià (document 1), en què es reivindica-

va per primera vegada la Generalitat valenciana; la segona reunió va tenir lloc, al 

maig, al Col·legi de l’Escola Pia del carrer del Misser Mascó de València; la tercera 

es va fer, fins que va irrompre la policia i ens va detenir a tots els participants, el 24 

de juny de 1975, al col·legi La Puríssima d’Alaquàs, i la quarta i darrera, posterior 

a la detenció, es va fer a finals de juliol, a la Facultat d’Econòmiques, en la qual 

s’aprovà l’acord constituent del CDPV: Al poble del País Valencià (document 2). 

A partir de la seva constitució, el CDPV, a més de la tasca d’organització i mo-

bilitzacions per les comarques del país, va fer diverses declaracions públiques que 

es distribuïren clandestinament. Reproduïm a sota les d’octubre de 1975, sobre la 

qüestió nacional (document 3), i de març de 1976, sobre la lluita feminista (docu-

ment 4). Així mateix, el CDPV i la JDPV (ja creada el setembre de 1975) també van 

fer algunes declaracions i convocatòries conjuntes, la primera de les quals davant de 

la imminent mort del dictador Franco (document 5). Totes dues plataformes valen-

cianes van participar a la Trobada d’Instàncies Unitàries dels Països Catalans, que 

tingué lloc al monestir de Cura, a Mallorca, el 31 de gener de 1976 (document 6). El 

CDPV i la JDPV es fusionaren, l’abril de 1976, i formaren la Taula de Forces Polítiques 

i Sindical del País Valencià (TFPSPV). ’
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