8/7/2014

El Punt Avui - Notícia: Quinze anys de la lluita del Cabanyal en format de llibre

EL PUNT AVUI L'ESPORTIU PRESÈNCIA L'ECONÒMIC EL QUIOSC CLUB DEL SUBSCRIPTOR SÀPIENS CUINA DESCOBRIR REUSDIGITAL.CAT EL PUNT AVUI TV

Identifica't

Registra't

Anuncia't a partir de 5 € al mes a Castellonet de la Conquesta

M'agrada

26 mil

Follow

Castellonet de la Conquesta

Dimarts, 8 de juliol del 2014
INICI

CASTELLONET DE LA CONQUESTA

Portada

Territori Societat

AGENDA

Punt divers

CINEMA

Política

SERVEIS

Economia

CANALS

Cultura

PARTICIPACIÓ

REGISTRE

Barcelona

BLOGS

Girona

Tarragona

VÍDEOS

Més edicions

Cercar...

Comunicació Opinió Esports

Cultura
« Enrere
Enviar un comentari

Quinze anys de la lluita del Cabanyal en format de
llibre
L'editorial Tres i Quatre ha estat sensible a uns esdeveniments que LLúis Cerveró i Martí
ha posat en negre sobre blanc en una obra que es troba a l'abast
30/06/14 12:37 - VALÈNCIA - AUSIÀS BERMELL

Tot just ara que l'alcaldessa de València, ha tornat
a revifar el megaprojecte d'obrir una gran escletxa a
una de les barriades més singulars de la ciutat,
l'editorial Tres i Quatre ha estat capaç de posar als
aparadors de totes les llibreries amb més prestigi,
l'obra de Lluís Cerveró “El Cabanyal, per exemple
1998 - 2013. Crònica de quinze anys de
resistència”.
Al llarg de vora 580 pàgines, es descriu amb
minuciositat els esdeveniments ocorreguts a
València arran del projecte municipal de
prolongació de l'avinguda Blasco Ibáñez fins a la
mar, basant-se fonamentalment en les notícies
aparegudes en la premsa escrita.
L'autor recorre els quinze anys en què l'Ajuntament
de València decideix d'executar aquest projecte que
ferirà de mort tota una barriada, gràcies a que el
govern del Partit Popular ha decidit retirar un recurs
d'inconstitucionalitat on es tanquen pràcticament
totes les vies judicials.
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Panoràm ica de la barriada del Cabanayl. Foto: EL PUNT
AVUI.

Notícies de ...
València

Malgrat la militància de l'autor contra el projecte
municipal, l'exhaustivitat en la replegada i selecció de les dades, el rigor de les descripcions i l'acurada
ordenació del llibre fan d'ell un referent per tothom qui vulga aproximar-se al coneixement del conflicte que,
des de fa tants anys, enfronta una bona part dels veïns del Cabanyal amb el seu ajuntament.
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