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VALORACIÓ DELS RESULTATS ELECTORALS 2007 
El Consell Nacional d'Esquerra Nacionalista Valenciana, reunit el passat 6 de juny en Valéncia, 
va acordar fer pública la seua valoració dels resultats obtinguts en les passades eleccions a Corts 
Valencianes i Municipals, en les quals, ENV va concórrer en coalició amb Opció Nacionalista 
Valenciana, baix el nom d'Units per Valéncia: 

Dels resultats d'estes eleccions ressaltem els següents fets: 
- La coalició va obtindre un total de 2 regidors, tots dos en Almàssera, resultat que queda per 
davall de la xifra esperada. 
- La fidelització del vot municipal a l'autonòmic ha sigut baixa. 
- A Corts Valencianes, no s'ha aconseguit millorar significativament els resultats que, en solitari, 
va traure ENV en la convocatòria de 1999, quedant per tant molt lluny dels esperats. 

Dels quals traiem les següents conclusions: 
- Els resultats obtinguts en les dos convocatòries cal valorar-los de roïns, puix no s'han abastat 
els objectius previstos ni en regidors ni en vots a Corts. 
- L'electorat tant d'ENV com d'ONV, o no ha arribat a conèixer la marca, o, com pareix 
desprendre's de la fidelització del vot entre convocatòries, no ha trobat suficient diferències entre 
esta i altres candidatures com per a donar-li suport. 
- La rebaixa del discurs nacionaliste, respecte a la línia que venia fent ENV en les últimes 
convocatòries, que s'ha fet en esta a la fi d'arribar a un major electorat potencial, no ha sigut 
efectiva, i estem convençuts que, cas d'haver-se presentat per separat ENV i ONV, s'hagueren 
obtingut, en conjunt, uns millors resultats a Corts. 
- El resultat final ha sigut que la coalició només ha servit per amagar el nacionalisme valencià de 
l'oferta electoral. 
- Per tot açò, la coalició electoral Units per València, en la seua actual composició, no pareix un 
instrument útil per a la difusió del nacionalisme valencià, i per tant la seua renovació no sembla 
factible. 

Respecte a la resta de resultats, la valoració que el CN d'ENV fa, es resumix en els següents 
punts: 
-Com valencians nacionalistes i d'esquerres, els resultats només poden valorar-se com molt 
negatius. 
- El valencianisme polític, eixa espècie de regionalismo bien entendido, que no qüestiona 
l'estatus actual de la nostra Nació i que les úniques preocupacions que té en quant a la identitat i 
futur d'ella son folklòriques, està mort; o, pitjor, està ya tot en el PP. 
- Després del 27 de Maig hi ha mes espanyolisme i més dreta. 
- Però no totes les formacions polítiques ho veuen aixina. L'autisme del PSPV creiem que es deu 
a què com espanyol que és, interpreta els resultats en clau PSOE, i no PSPV. I l'eufòria del 
BLOC no més s'entén pel fet que el seu model d'estat espanyol, eixe que compartix amb Artur 
Mas, Zapatero i Eliseu Climent, ha eixit afavorit d'estes eleccions, perquè sinó és difícil 
d'entendre l'eufòria després de la rebolcada electoral que el Partit Popular ens ha donat a tots. 

En Valéncia a 6 de juny de 2007 
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