
LLUITANT CONTRA L’OBLIT 

Un llibre de Laura Ballester
 

«Periodistes com la Laura van apostar pel PERIODISME. Un periodisme 
compromès amb els ciutadans, que s’ha intentat silenciar, tapar o menysprear.»

 
Jordi Évole

 
«Un llibre necessari per a fer una reflexió col·lectiva, per a ajudar-nos a millorar 

com a societat, per a no permetre que torne a ocórrer res de semblant.»

Beatriz Garrote

 



 
El 3 de juliol de 2006, el subsòl de València vivia el pitjor accident de 
metro de la història de l’Estat espanyol. A les vies de l’estació de Jesús, 
hi quedaren 43 persones mortes, 47 ferides de gravetat i les esperances 
trencades de centenars de famílies. A la superfície, els representants 
institucionals s’afanyaven a passar pàgina. La versió oficial de la fatalitat 
s’imposava, el blindatge governamental obstaculitzava les investigacions 
i una densa capa d’oblit s’escampava sobre la tragèdia. Però les víctimes 
sempre van mantenir la dignitat. I l’esperança. Eren i són conscients que 
encara queda soterrada la supervivent negada d’aquell sinistre: la veritat. 
Lluitant contra l’oblit és el relat necessari de la llarga lluita per rescatar-la. 

  
«Memòria desmemoriada, no. L’oblit no es marceix. En la ment, el record 
preval. La lluita per la lluita mateixa només a tu et pertany. Amb tot afecte 
i respecte per als ferits i familiars dels morts de l’accident del metro.» Així 
acabava la carta llegida en la primera de les concentracions que el dia 3 de 
cada mes se celebren a València. Anys després d’aquell escrit, els familiars 
continuen exigint saber què va passar a l’interior del túnel de l’estació del 
metro de Jesús. 
 
Amb textos de Jordi Évole i Beatriz Garrote 
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Laura Ballester és periodista a Levante-EMV, especialitzada en 
informació d’infraestructures i urbanisme, àrees de les quals escriu des 
de fa una dècada al mateix diari, on ha treballat en diferents seccions. 
Prèviament havia col·laborat amb El Punt, amb mitjans de comunicació 
locals de ràdio i televisió i amb la cooperativa Paleta d’Ocres, dedicada a 
temes de medi ambient, cultura i salut. Des de 2006 ha fet un seguiment 
exhaustiu de l’accident del metro de València, un treball pel qual ha rebut 
el premi de l’Ateneu Cultural de Torrent el 2012 i el Premi de la Cartelera 
Turia a la millor contribució periodística 2014.
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 L’AUTORA



 
Jordi Évole. Nascut el 21 de juliol de 1974 a Cornellà de Llobregat (Baix 
Llobregat), es llicencià en Ciències de la Comunicació per la Universitat 
Autònoma de Barcelona. La seva trajectòria professional s’inicia als 
informatius de Telecinco i de la cadena SER, tot i que el seu primer 
contacte televisiu va ser a una petita televisió local, Viladecans Televisió. 
L’any 2000 va fitxar com a guionista de La Cosa Nostra, programa que 
Andreu Buenafuente presentava a TV3. Des de llavors pertany a la 
plantilla d’El Terrat. Ha estat codirector i guionista de Buenafuente i hi 
interpretava un dels seus personatges més famosos: El Follonero. El seu 
treball al programa Buenafuente li va permetre presentar un programa a 
la cadena La Sexta: Salvados. Des del 2008 s’emet setmanalment i és una 
referència de programa crític amb la situació econòmica i tots aquells que 
contribueixen a ella.
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 ELS AUTORS DEL PRÒLEG I L’EPÍLEG

 
Beatriz Garrote viu a Torrent, és enginyera i treballa a una empresa 
de telecomunicacions. La seua germana Maica i la seua neboda Violeta 
viatjaven al tren accidentat. Violeta va sobreviure, però Maica va morir. 
Juntament amb les seues germanes Mila i Rosa, forma part de l’associació 
des de 2007, i n’és presidenta des de 2009.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Lluitant contra l’oblit és el llibre emotiu i necesari sobre el tràgic accident 
del metro de València del 3 de juliol del 2006 i les seues conseqüències.  En 
aquell accident de metro, el pitjor de la història de l’estat espanyol i un dels 
pitjors d’Europa, hi moriren 43 persones i 47 més en quedaren ferides.  La 
gravetat del cas i el silenci institucional va generar una onada de solidaritat 
en la societat valenciana que amb el temps s’estengué a tot l’estat gràcies 
a reportatges impactants i de gran audiència com el que l’any 2013 va 
realitzar Jordi Évole a Salvados. Avui, la instrucció judicial continua oberta 
i la lluita de les víctimes ha esdevingut un referent de dignitat i coratge.

 
Retalls de premsa sobre el cas:

 
La Sexta:  “Aleccionaron a técnicos para que dijeran que la tragedia fue un 
accidente” (Salvados) 

TV3: L’accident del metro de València set anys després 

La 1: La Justicia vuelve a investigar el accidente del metro de Valencia 

Antena 3: ¿Se está intentando ocultar algo sobre el accidente del metro de 

Valencia? 

Cuatro: Ordenan reabrir la investigación del accidente del metro de 

Valencia 

El Punt Avui: Imputen tres directius de FGV per l’accident del metro de 

València del 2006 

El Periódico: La Audiencia reabre el caso del accidente del metro de 

Valencia 

La Vanguardia: La AVM3J conmemora el 8º aniversario del accidente del 

metro de Valencia 

Ara: Imputen tres alts càrrecs del metro de València per l’accident del 

2006 

El País:  “Llevamos ocho años tejiendo esperanza” 

Barret Films:  www.0responsables.com Projecte documental. 
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 L’ACCIDENT DEL METRO DE VALÈNCIA

http://www.lasexta.com/programas/salvados/avances/fue-accidente-mas-grave-metro-que-ocurrido-historia-espana_2013042100081.html
http://www.lasexta.com/programas/salvados/avances/fue-accidente-mas-grave-metro-que-ocurrido-historia-espana_2013042100081.html
http://www.tv3.cat/videos/4627371
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/justicia-vuelve-investigar-accidente-del-metro-valencia-murieron-43-personas/2551153/
http://www.antena3.com/programas/espejo-publico/noticias/esta-intentando-ocultar-algo-accidente-metro-valencia_2014070800058.html
http://www.antena3.com/programas/espejo-publico/noticias/esta-intentando-ocultar-algo-accidente-metro-valencia_2014070800058.html
http://www.cuatro.com/noticias/espana/AMP-Audiencia-Valencia-reabrir-investigacion-accidente-diligencias_0_1736175649.html
http://www.cuatro.com/noticias/espana/AMP-Audiencia-Valencia-reabrir-investigacion-accidente-diligencias_0_1736175649.html
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/739462-imputen-tres-directius-de-fgv-per-laccident-del-metro-de-valencia-del-2006.html
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/739462-imputen-tres-directius-de-fgv-per-laccident-del-metro-de-valencia-del-2006.html
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/audiencia-reabre-caso-del-accidente-del-metro-valencia-3031290
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/audiencia-reabre-caso-del-accidente-del-metro-valencia-3031290
http://www.lavanguardia.com/internacional/20120820/54339434280/samia-yusuf-omar-juegos-olimpicos-muere-patera.html
http://www.lavanguardia.com/local/valencia/20140703/54411528476/avm3j-conmemora-8-aniversario-accidente-del-metro-valencia.html
http://www.lavanguardia.com/local/valencia/20140703/54411528476/avm3j-conmemora-8-aniversario-accidente-del-metro-valencia.html
http://www.ara.cat/paisvalencia/Imputen-treballadors-Valencia-causa-laccident_0_1134486727.html
http://www.ara.cat/paisvalencia/Imputen-treballadors-Valencia-causa-laccident_0_1134486727.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/07/03/valencia/1404414003_755869.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/07/03/valencia/1404414003_755869.html
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 L’EXPECTATIVA DEL LLIBRE

 
El fet que Lluitant contra l’oblit siga el primer llibre sobre l’accident del 
metro de València, que l’haja escrit una periodista de prestigi com Laura 
Ballester i que aporte infromacions fins ara desconegudes ha despertat 
una important expectativa mediàtica. Ací teniu una mostra de les primeres 
reaccions de la premsa:

 
Vilaweb:  ‘Lluitant contra l’oblit’, un llibre periodístic sobre l’accident del 
metro de València (Salvados) 

Levante-EMV: La periodista de Levante-EMV Laura Ballester publica un 

libro sobre el accidente de metro 

El Punt Avui: L’accident de metro de València explicat en “Lluitant contra 

l’oblit” 

Ara: Sembra Llibres publicarà ‘Lluitant contra l’oblit’, una anàlisi 

periodística sobre l’accident de metro de València 

Europa Press: La periodista Laura Ballester publicarà un llibre per a 

intentar “donar llum” sobre l’accident de metro de València 

Ribera Express: Sembra Llibres publica una obra sobre l’accident de 

metro de València 

La Veu del País Valencià: L’accident de metro de València explicat en un 

llibre 

20 minutos: La periodista Laura Ballester publicará un libro para intentar 

“arrojar luz” sobre el accidente de metro de Valencia 

La Información:  La periodista Laura Ballester publicará un libro para 

intentar “arrojar luz” sobre el accidente de metro de Valencia 

Cadena Ser:  Especial “Ocho años después del accidente de metro” 

El Temps:  Els llibres que llegirem... a la tardor 
 
 

http://www.vilaweb.cat/noticia/4201194/20140701/lluitant-loblit-llibre-periodistic-laccident-metro-valencia.html
http://www.lasexta.com/programas/salvados/avances/fue-accidente-mas-grave-metro-que-ocurrido-historia-espana_2013042100081.html
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2014/07/01/periodista-levante-emv-laura-ballester/1132270.html
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2014/07/01/periodista-levante-emv-laura-ballester/1132270.html
http://www.ara.cat/paisvalencia/Sembra-Llibres-Lluitant-laccident-Valencia_0_1166883562.html
http://www.ara.cat/paisvalencia/Sembra-Llibres-Lluitant-laccident-Valencia_0_1166883562.html
http://www.europapress.es/valencia/noticia-periodista-laura-ballester-publicara-llibre-per-intentar-donar-llum-laccident-metro-valencia-20140701180137.html
http://www.europapress.es/valencia/noticia-periodista-laura-ballester-publicara-llibre-per-intentar-donar-llum-laccident-metro-valencia-20140701180137.html
http://www.riberaexpress.es/2014/07/01/sembra-llibres-publica-una-obra-sobre-laccident-de-metro-de-valencia/
http://www.riberaexpress.es/2014/07/01/sembra-llibres-publica-una-obra-sobre-laccident-de-metro-de-valencia/
http://www.lavanguardia.com/internacional/20120820/54339434280/samia-yusuf-omar-juegos-olimpicos-muere-patera.html
http://www.laveupv.com/noticia/9975/rss
http://www.laveupv.com/noticia/9975/rss
http://www.20minutos.es/noticia/2182091/0/periodista-laura-ballester-publicara-libro-para-intentar-arrojar-luz-sobre-accidente-metro-valencia/
http://fotos.lainformacion.com/catastrofes-y-accidentes/catastrofes-general/la-periodista-laura-ballester-publicara-un-libro-para-intentar-arrojar-luz-sobre-el-accidente-de-metro-de-valencia_ncTlUzbPOxiloWoeNdUWN4/
http://fotos.lainformacion.com/catastrofes-y-accidentes/catastrofes-general/la-periodista-laura-ballester-publicara-un-libro-para-intentar-arrojar-luz-sobre-el-accidente-de-metro-de-valencia_ncTlUzbPOxiloWoeNdUWN4/
http://www.cadenaser.com/espana/audios/especial-anos-despues-accidente-metro/csrcsrpor/20140703csrcsrnac_34/Aes/
http://www.eltemps.cat/article/2727/Els-llibres-que-llegirem...-a-la-tardor

