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COMISSIÓ B:   BASES PER UNA ACCIÓ 1	  

POLÍTICA PEL CANVI AL PAÍS VALENCIÀ. 2	  

 3	  

El f inal d’una l larga etapa 4	  

Les valencianes i els valencians assistim des de fa massa temps a un escenari 5	  

d’incompetències, fracassos i corrupteles. 6	  

Es va evidenciar al darrer debat sobre l’Estat de la Comunitat a les Corts, que 7	  

va posar de manifest l’esgotament d’un govern comandat pel President Fabra, 8	  

que ja no té cap credibilitat ni solvència i que actua amb una inèrcia que 9	  

malbarata tot el que toca. Una mostra clara és l’actuació davant la constatada 10	  

discriminació que patim en el finançament autonòmic avalada por un 11	  

contundent informe d’experts i que es resol amb una nova retallada de les 12	  

inversions de l’Estat en els PGE 2014 sense cap protesta del govern del PP. 13	  

Igualment l’opció pel tancament de RTVV respon a la incapacitat per fer front 14	  

als problemes reals que afecten el P.V. 15	  

Com no recordar la recent desaparició d’entitats tan populars entre nosaltres 16	  

com CAM i Bancaixa, arrossegant uns forats que s’han cobert amb diners 17	  

públics; com no veure l’aeroport de Castelló, tancat i mostrat per tot el món 18	  

com una vergonya; com no pensar en els milers i milers de persones 19	  

depenents i necessitades que porten mesos sense cobrar les ajudes que els 20	  

corresponen; com no topetar-se, un dia si i l’altre també, amb una xarxa de 21	  

corrupteles en tots els àmbits de l’administració autonòmica i molts 22	  

ajuntaments…; com no presenciar la realitat de cada dia? 23	  

I davant d’aquesta realitat hem de reaccionar dient alt i clar que els governs 24	  

que hem suportat durant anys són els responsables de la situació en què ens 25	  

trobem i que és urgent i necessari un canvi. Un canvi en profunditat, bastit amb 26	  

la complicitat de la majoria, de la gent que aspira a un horitzó d’esperança i 27	  

està disposada a contribuir a donar-li forma, un canvi que ens retorne la 28	  

confiança en el futur i ens allunye d’una etapa marcada per la cultura del 29	  

“pelotazo” i la corrupció. 30	  



  	  

2	   	   “Iniciativa pel canvi, el nostre Compromís”	  

	  

Cada dia més valencians i valencianes, del nord, del centre i del sud, veiem la 31	  

necessitat d’acabar amb el periode de postració, grans esdeveniments i 32	  

submissió a què ens han abocat i d’aquesta necessitat traurem la força per fer 33	  

aquest canvi digne i solidari. 34	  

 35	  

Les persones, protagonistes d’una nova realitat.  36	  

El canvi polític a la Generalitat Valenciana s’ha de basar en una majoria 37	  

electoral i parlamentària i en una complicitat social d’ampli abast. Aquesta 38	  

xarxa de suport social tindrà una pota fonamental en les institucions municipals 39	  

i en tota la seua capacitat de gestió, de col·laboració i de proximitat a la 40	  

ciutadania. És, doncs, essencial treballar per assolir una gran presència als 41	  

ajuntaments i altres administracions locals amb persones qualificades i 42	  

entregades a estendre l’empenta del canvi als seus àmbits. I cal fer-ho amb 43	  

programes innovadors i de generació de suport i confiança entre les persones 44	  

dels nostres pobles i ciutats, i impulsant la democràcia participativa perquè la 45	  

ciutadania puga implicar-se i intervindre en els processos de decisió. Però al 46	  

mateix temps s’ha de teixir un conjunt de relacions directes i quotidianes amb 47	  

els sectors civics i socials que, d’una manera més natural o amb més distància 48	  

ideològica, poden de forma estable o circumstancial donar suport a aspectes 49	  

importants del contingut de les polítiques de canvi. Es tracta, en definitiva, que 50	  

totes les energies personals i col·lectives que es troben compromeses a 51	  

impulsar el tancament de la nefasta gestió política dels darrers anys generen 52	  

una mobilització de voluntats i de confiances que vaja molt més enllà de les 53	  

conviccions ideològiques i es situen en un treball ciutadà de reconstrucció d’un 54	  

projecte comú  de futur des de l’equilibri social, mediambiental i de 55	  

col·lectivitat.  56	  

Construir un nou temps marcat per la dignitat i la 57	  

solidaritat; aquest és l ’objectiu. 58	  

La dignitat com a persones, subjectes de drets i deures en condicions 59	  

d’igualtat, mereixedores de respecte i oportunitats per desenvolupar els 60	  

projectes de vida en un entorn de convivència i fiabilitat és el motor del canvi. 61	  
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Com també ens impulsa la defensa de la dignitat com a poble, amb les nostres 62	  

identitats socials, culturals i lingüistiques, amb el reconeixement que cal i sense 63	  

patir ofegament de cap tipus (els recents casos de discriminació per l’ús del 64	  

valencià són inacceptables  com ho és la discriminació en el finançament o la 65	  

permanent marginació d’expressions culturals pròpies). 66	  

El canvi que propiciem, a més, es basa en la solidaritat com element 67	  

indestriable del desenvolupament equilibrat i socialment just.  L’impuls decidit 68	  

a les iniciatives productives s’ha de combinar amb la generació de “bé comú” 69	  

ens els terrenys social i ambiental per aconseguir la seua eficàcia i duració. És 70	  

una condició incompatible amb les prebendes i les l’ús il·legítim del poder que 71	  

parteixen de trencar les regles del joc democràtic en què tothom ha de tenir 72	  

les mateixes oportunitats i ser tractat com igual per les administracions i els 73	  

poders públics. 74	  

 75	  

Per a impulsar el canvi, per tant, aquestes són les nostres 76	  

prioritats: 77	  

• Generació de confiança entre la ciutadania. Tenim una proposta 78	  

integradora, que no es fa contra ningú, que pretén fer realitat el lema de 79	  

#RescatemPersones aplicant mesures equilibradores que compten amb 80	  

tots els grups socials, sectors professionals, activitats econòmiques o 81	  

situacions individuals complexes. Volem implementar un govern eficient, 82	  

sense malbarataments, que considera la gestió pública com un element 83	  

de màxima responsabilitat que s’ha d’abordar amb criteris de 84	  

rendibilitat social i control econòmic, amb mecanismes de màxima 85	  

transparència, control verificable  i participació efectiva. Una 86	  

administració transparent, participativa i simplificada al servei de la 87	  

ciutadania i que siga garantia del dret a una informació pública, veraç i 88	  

democràtica. Tolerància zero amb la corrupció, despeses injustificades i 89	  

privilegis personals o de grup i reforma electoral per garantir 90	  

representativitat i control social. 91	  



  	  

4	   	   “Iniciativa pel canvi, el nostre Compromís”	  

	  

• Paper central de la cohesió social. Sense ella no hi ha societat i no es 92	  

poden posar en marxa projectes realment col·lectius. Els valencians i 93	  

valencianes han de tindre clar que el govern que impulse Compromís no 94	  

els deixarà de banda ocupen el lloc que ocupen en la societat. La 95	  

cohesió social afavoreix la integració dels sectors més dèbils i permet 96	  

l’activitat normal de les classes mitjanes que són les que poden generar 97	  

la major part dels recursos necessaris per mantenir aquesta cohesió. A 98	  

aquest objectiu hauran de contribuir amb major intensitat aquells 99	  

segments socials de major renda efectiva disponible. 100	  

• Treball transversal per la igualtat entre dones i homes. Afavorint la plena 101	  

participació de les dones en tots els àmbits de la societat, impulsant la 102	  

seua plena participació i protagonisme en la presa de decisions d'abast 103	  

social, polític o econòmic, així com la seua representació adequada en 104	  

tots els àmbits de decisió i treball, i el seu empoderament per a 105	  

aconseguir que siguen protagonistes de l'esdevindre social. 106	  

 107	  

 108	  

• Una urgent sostenibilitat ambiental, que implica una política integral de 109	  

mobilitat, protecció d’espais naturals, generació i consum d’energia i 110	  

recursos naturals, investigacions en tecnologies d’aplicació a la millora 111	  

de les condicions mediambientals, plans de minimització de residus, 112	  

rehabilitació i acondicionaments de vivendes, implementació d’activitats 113	  

conegudes com “economia verda” i desenvolupament de les seues 114	  

capacitats de generació d’ocupació, agricultura ecològica, etc. que 115	  

caldria impulsar de manera concreta amb iniciatives de tot tipus sota la 116	  

cobertura d’una llei general d’ordenació del territori i protecció del medi 117	  

ambient. 118	  

• Qualificació i innovació com elements estratègics d’una activitat social i 119	  

económica perdurable. Amb un paper central de l’educació i l’aposta 120	  

per les noves tecnologies aplicades a la investigació, la ciència i 121	  

l’activitat econòmica amb el treball dels instituts tecnològics, les 122	  
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universitats i altres institucions. La suficiència financera, l’auditoria del 123	  

deute, el paper del cooperativisme financer i els instruments públics de 124	  

participació en l’activitat creditícia són elements que cal desenvolupar 125	  

per activar l’economia amb els criteris esmentats. 126	  

• Creació d’ocupació amb desenvolupament dels nous jaciments, la 127	  

rehabilitació, les activitats primàries, de transformació i de 128	  

comercialització basades en la proximitat, la qualificació turística i les 129	  

economies cooperatives i de bé comú enteses des del disseny, el 130	  

finançament i la promoció i venda de productes. Aquesta activació de 131	  

l’economia ha de trobar una major implicació social dels sectors 132	  

tradicionals com el turisme, l’agricultura i els sectors industrials clàssics i 133	  

ha de facilitar nous espais de creació de riquesa i de treball en 134	  

manteniment, energia, medicina, nanotecnologia, etc. així com els 135	  

sectors coneguts con d’alt valor afegit.  136	  


