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HORARI 

10:00h. Obertura 

10:20h. Explicació i votació del reglament 

10:25h. Constitució de la Mesa de la Conferència 

10:35h. Intervenció de les organizacions convidades 

11:15h. Debat i votació de les esmenes i la ponència 

14:00h. Intervencions de cloenda 

14:30h. Final
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REGLAMENT CONFERÈNCIA POLÍTICA D'INICIATIVA DEL POBLE VALENCIÀ 23/04/2016. 

1. La Mesa de la Conferència Política 

La Mesa estarà formada pels portaveus d'Iniciativa, la representant dels Joves amb Iniciativa i 
per una persona proposada per cada una de les 7 Supracomarques. 

2. Qui pot participar 

Els debats estan oberts a qualsevol persona, militant o simpatitzant d'Iniciativa del Poble 
Valencià. 

El cens de persones militants i simpatitzants d'IdPV a 6 d'abril determina el llistat de persones 
en dret a participació. 

L'entrega de credencials es tancarà a les 12 hores. 

3. Les Esmenes 

El debat de la ponència començarà amb l'explicació i votació de les esmenes assumides per la 
ponència. 

Les esmenes no acceptades per la Comissió de Ponència seran debatudes en plenari, amb un 
sol torn de defensa de l'esmena i contestació de la ponència. 

Les esmenes, per a ser acceptades, hauran d’arribar a la comissió organitzadora com a màxim 
el 18 d'abril de 2016. 
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ELS GOVERNS DEL CANVI 

 

Són moltes les insatisfaccions acumulades en els darrers anys al PV: des de 20 

l’infrafinançament crònic que patim, fins a unes pràctiques de govern insuportables 

per corruptes i malbaratadores. Des del fracàs d’un model econòmic basat en 

l’especulació i els negocis fàcils, fins a les grans obres de dubtosa utilitat. Des del 

malbaratament dels grans esdeveniments, fins a la permanent manipulació de l’opinió 

pública… 25 

La resposta a aquestes insatisfaccions ha anat construint una alternativa valenciana 

(amb trets comuns amb altres expressions de descontent, com el 15-M, les marees o 

la lluita contra la pobresa), visualitzada clarament en l’èxit electoral de Compromís en 

les darreres eleccions municipals i autonòmiques i prolongada a les eleccions generals 

amb la coalició “És el Moment”. 30 

 

Tota aquesta convulsió social, política i electoral, més enllà de mobilitzacions 

conjunturals, permet suggerir que alguna cosa està canviant ací, al nostre país, 

especialment des de fa uns mesos. 
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I és en aquestes circumstàncies que els governs (autonòmic i de les entitats locals) en 5 

els quals participen membres d’Iniciativa del PV, amb la coalició Compromís i amb 

d’altres socis, han de saber distingir-se amb polítiques basades en els següents eixos 

d’actuació: 

 

a) Governar per a les persones: volem que les persones perceben el govern al 10 

seu costat per millorar la seua qualitat de vida. Hem de donar respostes 

adequades a les necessitats de les classes més desfavorides (habitatges 

dignes, treball estable, justícia social, mobilitat garantida amb polítiques 

publiques adequades, seguretat ciutadana, serveis socials...). 

 15 

b) Recuperar la confiança en les institucions i en la societat: durant anys, els 

governs del bipartidisme s’han allunyat de la gent i això ha generat una 

sensació de confrontació entre l’acció de govern i la vida quotidiana de les 

persones. Un distanciament al qual han contribuït: les retallades als més dèbils, 

la cultura de l’èxit fàcil, de l’especulació, de la corrupció, la impunitat, l’estafa 20 

de les entitats financeres o la proliferació de l’amiguisme.  

 

És per això que volem uns governs marcats i percebuts per la societat 

valenciana com honestos, democràtics, transparents, solidaris i pròxims a la 

ciutadania. Honestedat a partir de l’honradesa i de la sobrietat en la gestió. 25 

Democràcia per a la recuperació de la vigència de l’Estat de Dret al servei del 

poble i el respecte a la pluralitat i a la diversitat. Transparència com un conjunt 

de normes, procediments i valors compartits i coneguts, que ajuden a establir 

un marc d’actuacions igual per a tots els administrats. Solidaritat que ha de 

començar amb l’ajuda col·lectiva als més desfavorits perquè puguen superar la 30 

gran fractura social, econòmica i cultural que patim, fruit de decennis de 

polítiques neoliberals. Proximitat, concretada en l’apertura de les institucions i 

la participació dels administrats. 
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c) Impulsar l’economia sostenible i la creació d’ocupació: l’activitat econòmica ha 5 

d’estar lligada al benestar de les persones i a la seua durabilitat i estabilitat en 

el temps. Cal generar un escenari de confiança per tal que les iniciatives 

d’emprenedoria, grans i xicotetes, troben un marc d’actuació estable i honest 

que incentive la materialització de les idees o de les iniciatives empresarials. 

Haurem de comptar amb els sectors socials i professionals implicats, amb 10 

acords i pactes que impulsen les actuacions coordinades, per a optimitzar els 

recursos i els esforços de la societat valenciana. 

Des de la demanda d’un finançament més just, però també des de l’eficiència 

en la gestió, i a partir dels recursos existents (CEI’s, Instituts Tecnològics, 

Cambres de Comerç, Universitats…), caldrà recolzar tant els sectors 15 

tradicionals (agricultura, indústria autòctona, turisme…) com els nous jaciments 

d’ocupació relacionats amb l’economia del bé comú, l’economia verda i 

l’atenció social.  

 

d) Cal millorar la vida dels ciutadans/-nes i dibuixar un horitzó de futur: els 20 

valencians i valencianes som subjectes de drets socials i democràtics, que hem 

de tindre al nostre abast serveis bàsics, de qualitat i universals, que han de 

garantir la plena efectivitat dels drets humans per a la nostra població (sanitat, 

atenció social, igualtat, joventut, diversitat sexual, respecte al medi ambient, 

lluita contra la pobresa…). 25 

 

Així mateix, la formació de les generacions futures és una responsabilitat i una 

inversió per la millora de la nostra societat. Caldrà per tant avançar en l’impuls 

de polítiques progressistes en matèries com l’educació, la investigació, la 

innovació, la cultura crítica i els valors de la convivència i la solidaritat, … 30 
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UN VALENCIANISME PER A LA MAJORIA I EL FUTUR 5 

 

La reivindicació d’un govern honest, que tinga sempre com a preferència les 

necessitats de les persones, s’ha complementat en els últims anys amb la reivindicació 

d’un àmbit d’autoestima, de reconeixement propi i d’identificació d’objectius 

col·lectius com a poble valencià. 10 

 

Aquesta indestriable interacció de valors ètics, de polítiques d’integració social i 

d’identitat col·lectiva en sentit ample, però amb objectius concrets (treball, economia, 

serveis públics, medi ambient, acció social…) configura una alternativa política amb 

garantia d’èxit que ben bé podríem anomenar “valencianisme de la majoria” i que 15 

s’allunya tant del nacionalisme simbòlic com del valencianisme de l’autosatisfacció per 

ofrenar noves glòries a Espanya. Dues posicions enfrontades al llarg dels últims anys 

que caldrà superar, ja que no han comptat mai amb un suport majoritari i de les quals 

la població ha anat separant-se poc a poc.  

Aquest camí està marcat i es va recorrent, encara sense un relat que li done 20 

coherència i estratègia, i és per aquest motiu que considerem que ha arribat el 

moment de construir aquest relat i d’accentuar totes les seues potencialitats de futur 

per fer possible una societat valenciana més justa, mes integradora i amb més qualitat 

de vida que, sense renunciar a la seua història i a les seues peculiaritats culturals, ens 

situe amb veu i criteri propi en aquest món cada vegada més globalitzat. 25 

 

El nou valencianisme ha d'abandonar les baralles per les banderes, els himnes, les 

denominacions, tots els elements d'un valencianisme etnicista, i fer que els valencians 

i valencianes identifiquen el valencianisme com la capacitat d'atracció del lloc d'on 

vius i on aspires a construir un somni de llibertat i benestar. Un somni que, des del 30 

respecte al marc institucional vigent, aspire a canviar-lo, per assegurar un finançament 

suficient de manera immediata i a mitjà termini. Que siga capaç de portar endavant 

les reformes legals i constitucionals que ens permeten configurar un estat 
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federal/confederal, on les decisions que ens afecten es prenguen lliurement, sense 5 

majors limitacions que les comunament acceptades.  

 

El nou valencianisme, que plantegem com de futur, per tal que siga un valencianisme 

per a la majoria i de la majoria, ha de ser plural, ha d'admetre les diferents formes 

d'entendre la identitat valenciana, que no pot dependre dels cognoms, del lloc de  10 

naixença o de la llengua parlada, sinó exclusivament de la voluntat de cadascú de ser 

allò que vulga ser com a persona lliure dins d’una societat equilibrada i integradora.  

 

Hem de fer confluir la majoria electoral a què aspirem, i la majoria social compromesa, 

còmplice i estable, que la societat valenciana necessita, perquè cal afrontar les 15 

reformes i la regeneració democràtica que propicien el canvi sostingut que desitgem. 

I això s’haurà de fer des de la pluralitat de les expressions socials i polítiques 

valencianes i amb la capacitat de trobar les aliances de tota classe que reforcen un 

teixit de complicitats en el projecte comú. 

 20 

És imprescindible mantindre la defensa del valencià com a llengua pròpia i com una 

riquesa compartida que cal impulsar, fent que millore el seu ús institucional i social. 

Per assolir aquest objectiu, son bàsics la cohesió territorial i el respecte a la diversitat, 

per això hem de construir un valencianisme civil, democràtic, d'adhesió voluntària i no 

ètnica, excloent ni obligatòria. Es tracta d'un altre model, capaç d'alimentar, 25 

permanentment, un País Valencià diferent, que no s’ha de construir només a partir de 

la història heretada, les tradicions rebudes o els sentiments ancestrals, sinó també de 

les noves aportacions positives, dutes pels nouvinguts i per les noves generacions 

que, amb les anteriors, van dissenyant una nova fisonomia col·lectiva i construint una 

societat integradora, on tots i totes, si volen, tinguen el seu lloc. 30 
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La qüestió central del valencianisme de majoria és associar aquest valencianisme 5 

plural i obert al món, al fet que els valencians i les valencianes puguen decidir de 

quina forma volen viure i construir el seu futur; caldrà rebutjar que uns altres facen allò 

que hem de fer nosaltres, amb les nostres capacitats i la nostra relació amb el món 

entre iguals. Per a construir un futur en positiu, integrador, equilibrat i autònom, hem 

de contribuir a aconseguir que mai no s’imposen relacions a colp de sentències, de 10 

lleis obsoletes o d’un finançament injust i insuficient per a cobrir els serveis bàsics de 

la població. 

 

La clau està en lligar el valencianisme plural de la majoria als senyals d’identitat 

moderns i  perdurables, amb propostes on tots ens veiem reflectits, i que hem d’anar 15 

consolidant de manera col·lectiva. Amb iniciatives basades en la pluralitat, el consens, 

i en els valors compartits, sostenibles i perdurables per al bé comú majoritari de tots 

el valencians i valencianes. Com, per exemple: la sostenibilitat de l’economia i la 

generació de treball i de recursos que tinguen una distribució justa; la lluita contra el 

canvi climàtic amb mesures de protecció ambiental, usos de mobilitat i estalvi 20 

energètic; la cohesió territorial amb una relació harmònica entre els territoris, amb 

interconnexions de tota classe i facilitant el desenvolupament de les zones més 

deprimides o en perill; la igualtat social amb les seues vessants d’integració de tots els 

col·lectius i de generació d’economies de compartició; la transparència i l’honestedat 

en la gestió dels afers públics; les polítiques d'hospitalitat i de cooperació; la 25 

innovació; la plena ocupació; la defensa dels serveis públics; la protecció del medi 

ambient…  Tots els elements esmentats han de conformar aquest relat col·lectiu, que 

ens ha de permetre afrontar el futur amb un projecte coherent i integrador que puga 

fer que al nostre poble li retorne la il·lusió i l’esperança que ens han furtat els darrers 

anys. 30 
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I aquest canvi s’ha d’inserir en la transformació global que ens afecta, tenint en 5 

compte que “la quarta revolució industrial” és una realitat. Els canvis en la política, les 

relacions de producció, la fragmentació de les relacions laborals i la disminució del 

poder de negociació col·lectiva, la deslocalització dels centres de poder, la limitació 

del paper d’Europa en el món i l’aparició de nous conflictes socials, comercials i 

bèl·lics, el domini de la gestió dels recursos naturals per empreses transnacionals, el 10 

trencament de la frontera entre allò públic i privat, la hegemònica presència de los 

noves tecnologies i les noves possibilitats de la genètica, la nanotecnologia, el 

finançament de les economies i, en definitiva, tots els canvis presents i futurs que 

afecten el conjunt de la Humanitat. 

 15 

 

De manera que quan parlem de canvi, ho fem des de la convicció que estem parlant, 

també, de com construir unes institucions representatives de la majoria plural que 

tinguen capacitat de definir les prioritats d’actuació amb intel·ligència i imaginació per 

a preparar la resolució dels conflictes abans que es cronifiquen i que aporten un 20 

escenari que incorpore les exigències d’una població que es reconeix en la 

complexitat de la vida social i planetària. 

 

País Valencià, abril 2016. 




