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A/A de S.A.R. El Princip en Felip de Borbo i Grecia, Princip d'Asturies i futur Rei
de la Corona d'Espanya.

La Seua Altea Real, es un verdader plaer per a la formacio politica que lidere,
Renovacio Politica, que el proxim dia 18 de juny de 2014 siga Proclamat Rei de la
Corona d'Espanya.

Mes, abans de que siga Proclamant Rei d'Espanya i passe a desempenyorar el
ranc que ara ostenta son pare, Sa Majestat el Rei d'Espanya, des de la nostra
formacio politica voldriem realisar-li una consideracio que pensem que vendria a saldar
el deute historic que contrague Felip V el dia 29 de juny de 1707 al promulgar el Decret
de Nova Planta del Regne de Valencia llevant-li els seus furs com a regne, a un regne
creat en 1238 per Jaume I d'Arago “El Conquistador” i que contava en el seu haver,
469 anys d'antiguetat.

Els tituls que ara posseix son pare, quan voste siga Proclamat Rei de la Corona
d'Espanya, passaran a ser de la seua possessio, i entre ells es conten mes de 30 tituls
de tot tipo, pero com som conscients de que voste es coneixedor de tots els tituls que
va a heretar i dels que ya posseix, no farem una llista d'ells i a soles nomenarem dos
dels tituls que per al fi d'esta carta mos interessa.

En primer lloc mos interessa el titul de Comte de Cervera, el qual en l'actualitat
per la seua condicio d'Hereter a la Corona d'Espanya. Este titul fon creat en 1351 (o
1353) per Pere IV d'Arago “El Cerimonios”, gracies al qual es voste el llegitim Hereter
del Regne de Valencia, i per lo tant Rei de Valencia en quant voste decidixca fer us
d'este titul.

I el segon titul que mos interessa de quants va a heretar es justament el de, Rei
de Valencia, titul que des de Renovacio Politica li preguem, demanem, i casi podriem
considerar la paraula “exigim”, que ostente en tot lo que allo endu, puix voste es
l'hereter directe i llegitim del Regne de Valencia.

Per tal motiu li preguem que en lloc de ser Proclamat Rei, com ho feu son pare,
Sa Majestat el Rei Joan Carles I, siga Coronat Rei, per a que ademes del Rei de la
Corona d'Espanya, tambe puga ser Rei de Valencia en tot lo que allo endu, com seria
tornar-li els seus Furs al Regne de Valencia, i aixina els valencians podriem viure de
nou en el nostre tradicional i llegitim Regne de Valencia.

En cas de que decidixca no ser Coronat com a Rei d'Espanya i a la seua
vegada tampoc ho sera com a Rei de Valencia, esperem de S.A.R., que sapia articular
els mijos necessaris per a que li siguen tornats els seus Furs al Regne de Valencia,
puix com resa el, Preambul de la Llei Organica 1/2006, de 10 d'abril, de reforma de la
Llei Organica de 5/1982, de 1 de juny d'Estatut d'Autonomia de la Comunitat
Valenciana, en un dels seus paragrafs, “Preten tambe esta reforma l'impuls i desenroll
del Dret Civil Foral Valencià aplicable, del coneiximent i us de la llengua valenciana,
de la cultura propia i singular del nostre poble, de les seues costums i tradicions. Per
aixo el desenroll llegislatiu de les competencies de la Generalitat, en plena harmonia
en la Constitucio Espanyola, procurarà la recuperacio dels continguts de «Els Furs del
Regne de Valencia», abolits per la promulgacio del Decret de 29 de juny de 1707.” i
qué millor recuperacio dels continguts dels Furs, que tornar els Furs complets al
Regne de Valencia.

Esperem de S.A.R. Princip en Felip de Borbo i Grecia, Princip d'Asturies, futur,
Sa Majestat Rei Felip VI d'Espanya, que tinga a be valorar positivament la present
carta i salde el deute historic de Felip V, tornant-li als valencians lo que es nostre per
dret, el nostre REGNE DE VALENCIA.

En Valencia a 11 de juny de dosmil catorze.

Firmat;
Benjamin Lafarga Vázquez
President de Renovacio Politica.
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