
 

 

Resposta a la carta i regal rebuts pel València CF 

 

En primer lloc volem agrair els vostres bons desitjos per a l’any 2021, desitjos que nosaltres volem 

tornar i fer arribar als jugadors, cos tècnic i treballadors del club a qui sempre li donarem suport estiga 

qui estiga a la Directiva del club. 

 

Des de el 21 d’agost de 2019 estem inscrits en l’Agrupació de Penyes Valencianistes (APV) com la 

penya n. 836 del sector 6. La unió de les penyes és fonamental per a defensar els seus interessos i 

garantir la seua independència davant dels intents de control del club. Rebutgem per tant l’intent 

per part de la Directiva del València CF de deslegitimar i anul·lar per complet la institució de la que 

formem part i que és la portaveu legítima de les penyes del València CF, davant del club i la societat 

valenciana. 

 

Considerem el regal de la samarreta signada per part de la plantilla del primer equip com un intent 

barroer de suborn per part de la Directiva del València CF. Entenem que es vol comprar el nostre 

silenci i separar-nos de l’APV, plantejant-nos una sèrie d’activitats i beneficis que sempre hem gaudit 

gràcies a l’Agrupació, fins que l’actual Directiva del València CF ens les va negar. 

 

Com a penya doblement valencianista i compromesa per tant amb la societat valenciana, la seua 

cultura i la seua llengua, volem manifestar la nostra sorpresa per l’enviament de la carta únicament 

en castellà. Considerem que això és una falta de respecte als milers de penyistes que parlen 

valencià i que tenen el dret a ser informats en la llengua que parlen. Exigim que això no es torne a 

repetir mai més. 

 

De l’actual Junta Directiva del València CF, l’única carta que volem rebre és la del seu 

acomiadament del club juntament amb el màxim accionista, pas fonamental per a democratitzar 

el club que estimem tots els valencianistes. 

 

Per acabar volem recalcar, que la nostra postura és i serà la mateixa que la que vàrem manifestar en 

la darrera assemblea extraordinària de l’APV del dia 28 d’agost de 2020: 

1. Dimissió d’Anil Murty, per manifesta i reiterada incapacitat en la gestió del València CF i 

nomenament d’una Directiva independent amb experiència en el València CF. 

2. Que l’APV continue sent el nostre interlocutor davant el club i que continue treballant per 

aconseguir la democratització del València amb els actors que considere oportuns. 

3. Seguir donant suport als jugadors i el cos tècnic com sempre. 
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