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COMISSIÓ C:   ALIANCES PER AL CANVI. 1 

UNA NOVA MAJORIA 2 

La lletra de la cançó "The Times They Are a Changin’" de Bob Dylan, a la llum dels 3 

nostres dies sembla tan actual com quan es va escriure fa cinquanta anys. Certament és 4 

només una cançó, però igualment és certa, "que els temps estan canviant o podem 5 

donar un colp de mà o enfonsar-nos com una pedra envoltats d'aigua”. 6 

El sentit d'aquest canvi depèn en bona mesura de nosaltres. Hem de ser capaços de 7 

posar en marxa totes les nostres capacitats per convertir les exigències d'un poble en 8 

mesures de govern, traslladar a un govern del poble, pel poble i per al poble, totes les 9 

esperances dipositades en nosaltres. Que en són moltes. L'articulació d'aquesta 10 

esperança no és fàcil i no ho és, en bona mesura, per les dificultats i les barreres que els 11 

que hui governen han construït al voltant de nosaltres i per la nostra acceptació tàcita 12 

d'aquests límits. Superar aquests límits és una qüestió d'actitud, de convenciment, de 13 

voluntat, de fer Política. Aquest és l'autèntic significat de l'existència d'Iniciativa com a 14 

organització. 15 

Crear Iniciativa va ser una decisió col·lectiva i col·lectivament hem decidit continuar, 16 

construir una proposta i argumentar amb intel·ligència que els límits no són per a 17 

nosaltres. Una cosa són les dificultats i una altra els límits. Les dificultats són objectives, 18 

les limitacions subjectives. Les dificultats les hem anat superant confrontant idees, 19 

argumentant, analitzant i convencent, evitant discussions estèrils, ajornant aquelles que 20 

requereixen més reflexió i avançant altres que eren imperioses. Sempre sense deixar 21 

ningú pel camí, sempre sabent que hem d'estar tots i totes, fins i tot aquells que encara 22 

no hi són. Fins i tot aquelles persones que alguna vegada hi van estar. 23 

El signe dels temps és ací i ara. És el moment del canvi. Potser aquest moment de canvi 24 

s'endarrerisca un any, però no més d'un any. I en aquest temps hem de ser capaços de 25 

resoldre altres límits començant per aquesta Assemblea d'Iniciativa que ha de donar un 26 

impuls als acords aprovats en el III Congrés en el desenvolupament de COMPROMÍS 27 

per obrir aquesta aposta política a la ciutadania i per enfortir les organitzacions que la 28 

componen. Tots els que vulguen sumar-se seran benvinguts i benvingudes a promoure 29 

el canvi. Un canvi que és de pensament i d'actes ja que COMPROMÍS no és només una 30 

proposta. És, ha de ser, una actuació. Hem de passar del desig a l'acte, de les 31 

expectatives a les propostes. 32 

Que hàgem adoptat la fórmula de cooperativa política de tres forces i de centenars de 33 

persones que s'han sumat directament al projecte comú i que el consens haja estat el 34 

mecanisme més democràtic de funcionament intern vol dir que acceptem, com un 35 

element essencial de la nostra acció política, que COMPROMÍS pot i ha d'integrar la 36 

pluralitat de les idees que individualment i col·lectivament s'expressen en aquesta 37 

organització. 38 
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Aquesta superació passa per valorar críticament les coses fetes, com hem construït 39 

COMPROMÍS en els dos últims anys i com l'experiència ha de servir per avançar. 40 

Afirmàvem al III Congrés que "De cara al futur, la consolidació de COMPROMÍS 41 

comporta treballar de manera que se supere l'actual fase de la coalició per a dotar 42 

d'una estabilitat com una força política valenciana, d'esquerres i ecologista". 43 

Aquesta afirmació, que segueix sent vàlida, requereix que s'avance i per això els partits 44 

polítics i les persones que conformem la coalició hem de concretar els mecanismes 45 

d'acords, de presa de decisions i les competències que cada àmbit assumeix. Hem de 46 

traslladar propostes que realment permeten avançar en aquest projecte. Ha estat 47 

precisament la manca de concreció política d'aquesta aposta el que ha portat a 48 

malentesos i conflictes dins de la coalició, deixant-nos portar pel voluntarisme en moltes 49 

ocasions. 50 

Aquest requeriment d'avançar cap a una organització estable no és una exigència 51 

interna dels membres de COMPROMÍS sinó que és la societat i sobretot la societat 52 

políticament més activa del nostre país, la qual reclama que això es concrete. I és per 53 

descomptat una exigència d'eficàcia per poder destinar els nostres esforços a elaborar i 54 

traslladar les nostres propostes a la població. 55 

L'objectiu d'aquest projecte, que tot just té quatre anys d'existència no és guanyar les 56 

eleccions. És, en tot cas, governar i fins i tot més enllà d'aquest objectiu, transformar les 57 

bases i superar els límits que, govern rere govern de la dreta, han alçat en la realitat i el 58 

pensament dels ciutadans. Aquest projecte no s'esgota en uns resultats electorals 59 

positius, aquest és l'instrument de la democràcia representativa per posar al servei de la 60 

ciutadania les capacitats de milers de persones i traslladar a aquesta, críticament, una 61 

forma de fer política que no siga aliena a la forma de viure de les persones. 62 

En definitiva es tracta de traslladar a la població per a la seua aprovació que existeix una 63 

nova majoria. Aquest moment requereix de COMPROMÍS que a més de presentar un 64 

programa de govern traslladem a la població que hi ha una esperança de canvi possible. 65 

Que els nostres anhels són els mateixos que els de milions de valencians i valencianes. 66 

Hem de ser capaços de transmetre que tenim un propòsit i també una il·lusió . 67 

Aquest moment històric requereix que construïm una nova forma d'adoptar acords, no 68 

només que siguem capaços d'arribar a acords sinó de canviar la manera de construir 69 

aquests acords. La ciutadania està farta de veure que se'ls tracta com a ignorants als 70 

quals els traslladen els resultats sense explicar-los com s'ha arribat a ells. Fins i tot sense 71 

deixar-los participar en la seua elaboració. 72 

COMPROMÍS "UNA FORÇA POLÍTICA ESTABLE, PLURAL I 73 

PERMANENT" 74 

La fórmula amb què ens dotem les tres forces polítiques que conformem COMPROMÍS 75 

ha estat superada pel mateix esdevenir dels fets, per les mateixes exigències d'una 76 
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població cansada de les opcions construïdes sota el paraigua d'un pacte constitucional 77 

que està en dubte. Si la fórmula de coalició electoral va ser útil per transmetre els valors 78 

de democràcia, pluralitat, cooperació i integració de tres organitzacions diferents, hui 79 

aquesta proposta està de facto superada. 80 

Trobar una fórmula organitzada que permeta concretar la idea de cooperativa política 81 

és, per a Iniciativa, una necessitat urgent per tancar una etapa i obrir a un any de les 82 

eleccions autonòmiques i municipals, un nou escenari de relacions polítiques. 83 

A la ponència Política de nostres III Congrés, el 31 de març del 2012 definíem la nostra 84 

aposta estratègica per COMPROMÍS, 85 

"... cal anar més enllà i crear les condicions, en la línia política que ja s’ha anat 86 

perfilant, perquè COMPROMÍS supere l'actual fase de coalició de partits i és dote 87 

dels mecanismes organitzatius necessaris perquè seguisca "de iure" el que la 88 

ciutadania percep "de facto": Una força política estable i permanent. 89 

De cara al futur, la consolidació de COMPROMÍS comporta treballar de manera 90 

que se supere l'actual fase de la coalició per dotar-la d'una estabilitat com una 91 

força política valenciana, d'esquerres, ecologista i amb una mínima sensibilitat cap 92 

al fet nacional valencià, on convisquen partits, agrupacions polítiques i persones 93 

sense cap altre vincle que el de la pertinença a COMPROMÍS. La pluralitat ha de 94 

continuar sent un senyal d'identitat de visibilitat clara. El consens, el diàleg, la 95 

coralitat i la visibilitat de la diversitat han de ser les seues divises". 96 

També al manifest "Més COMPROMÍS" signat pels 3 partits fundadors és recull que 97 

“Hem apostat per la voluntat de cooperació, la gestió de la pluralitat i el respecte a les 98 

diferències, i ara també per estabilitzar aquesta Coalició i seguir innovant en la política 99 

sumant a COALICIÓ COMPROMÍS a les persones sense adscripcions als partits 100 

fundadors amb els quals ens uneix la visió del País Valencià que volem.”  101 

El balanç del que ha passat en aquests 2 anys podríem dir que ha estat agredolç, pel 102 

que fa al compliment d’aquest desig polític que de forma tan clara aprovàrem al nostre 103 

Congrés. Per una banda a nivell de País ens dotàrem d'estructures organitzatives 104 

estables i que culminaren en la constitució de la Comissió Executiva Nacional i del 105 

Consell General, al mateix temps i de manera desigual; així com els diferents sectorials 106 

de treball, amb posterioritat. 107 

COMPROMÍS ha anat configurant estructures a les comarques i als pobles, que 108 

funcionen amb major o menor intensitat depenent del grau d'acord de les forces amb 109 

presència. També la representació i la participació a l'adopció d'acords de les persones 110 

afiliades directament a COMPROMÍS ha creat diverses interpretacions. I per altra, el 111 

debat del reglament de primàries, la falta d’acord durant molts mesos i els conflictes 112 

generats durant el procés (i especialment la visualització d'eixos conflictes als mitjans de 113 
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comunicació) han posat en primer pla l'evidència que les formes de gestió de la 114 

pluralitat no compten amb un consens que la permeta amb naturalitat. 115 

Aquest conflicte s’ha debatut a la Mesa Nacional on, el 23 de desembre de 2013 116 

s'aprovà a una resolució on es deia: 117 

"Per tant la principal senya d'identitat del projecte comú és el diàleg, la flexibilitat i 118 

l'acord, front a models d'imposició de la força que posen en èmfasi la votació com 119 

a expressió de la majoria. Òbviament els models de diàleg, cessió i consens 120 

sempre són més difícils de gestionar perquè requereixen de temps i lleialtat però 121 

són més sòlids a la llarga perquè eviten les polaritzacions o la sensació d'exclusió 122 

que generen els models de la decisió per la força en votacions majoritàries. 123 

Tanmateix les organitzacions de decisions inclusiva de la diversitat responen a 124 

models horitzontals front a la verticalitat que ha marcat les organitzacions 125 

tradicionals del segle XX. La nostra aposta és per un projecte de decisions inclusiva 126 

de la diversitat, on la pluralitat no només és respecte o tolere, sinó on la diversitat 127 

siga decisiva en el procés de presa d'acords”. 128 

Arribats a aquest punt és tracta de continuar la tasca de convertir COMPROMÍS en una 129 

força política estable, plural i permanent millorant aquells aspectes en els que s'han 130 

detectat les majors dificultats. Caldria en una primera fase buscar una fórmula mixta per 131 

a més endavant en funció de l'experiència trobar la fórmula definitiva que es poguera 132 

definir en un primer Congrés de COMPROMÍS. L'objectiu d’aquesta ponència és trobar 133 

una fórmula de consens que poguera ser adoptada per Iniciativa del Poble Valencià i 134 

que ens permetera trobar punts d'encontre amb els altres socis de COMPROMÍS. 135 

Hem apostat perquè en aquesta força convisquen partits, agrupacions polítiques i 136 

persones sense cap altre vincle que el de la pertinença a COMPROMÍS. La primera cosa 137 

que ha de quedar clara és que nosaltres volíem que a els actuals partits no és 138 

dissolgueren, ja que la cooperativa estaria formada per agrupacions polítiques i 139 

persones que s'identifiquen amb idees parcials que conformen un tot. Hi ha persones 140 

militants que han decidit o bé ser-ho a través d'un dels partits fundadors o partits 141 

adscrits amb posterioritat al projecte, o bé fer-ho directament a COMPROMÍS. I les dues 142 

opcions són igual de vàlides i respectables. 143 

A hores d'ara i amb els darreres modificacions de la legislació sobre partits polítics 144 

l'única fórmula legal possible de fer possible açò és per mitjà d'una federació de partits. 145 

Per a la ponència la solució estaria en una federació en la qual hi hauria un funcionament 146 

mixt, de manera que als àmbits locals i comarcals s'estaria com a hores d'ara s'estableix 147 

a les Bases i Normes i els estructures de País se sustentarien en un reconeixement del 148 

paper dels partits que fera necessari el seu consens per les presències públiques i 149 

convocatòries electorals. Al mateix temps s'establiria un mecanisme incentivador de la 150 

participació en aquests àmbits de les persones adherides individualment que permetera 151 

la seua adscripció individual i permanent o conjuntural a opcions d'opinió. 152 
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És a dir, en el terreny legal ser una federació de partits, almenys en la primera etapa 153 

però funcionant en la pràctica com una organització de nou tipus, un mena 154 

d'organització de masses sense disciplina de vot, amb estructures pròpies, direcció 155 

pròpia al territori i representació dels partits i els corrents, o agrupacions polítiques 156 

estables en els màxims òrgans de direcció, Executiva Nacional i Consell General, on 157 

també podrien tindre presència els organitzacions socials. 158 

Al llarg del temps hem intentat teoritzar i posar a la pràctica "noves formes de fer i 159 

organitzar la política". Amb èxits temporals i fracassos en el mitjà i llarg termini, 160 

possiblement per allò del fet que el vell no acaba de morir i el nou no acaba de nàixer, 161 

molt relacionat amb les dificultats de gestió de la pluralitat. Potser cal partir del fet que 162 

allò principal no és trobar mecanismes per aconseguir majories forçant votacions sinó 163 

forçant acords. 164 

Perquè la participació política, la confiança i la socialització de les decisions són clau en 165 

una organització política de nou tipus cal garantir de manera equilibrada aquests 166 

elements. Per això caldrà : 167 

Primer. - Convertir la fórmula legal de coalició en una federació de partits, en què els 168 

partits puguen mantindre la independència per a la seua acció, pronunciament, 169 

actuació, defensa o participació en l'esdevenir polític i social, cedint les competències 170 

d'actuació política diària al carrer i a les institucions, l'elaboració del programa i la 171 

política a seguir. 172 

Segon. - L'aprovació d’una carta de funcionament que modifique les actuals Bases i 173 

Normes de Funcionament, on quede clar que el principal senyal d'identitat del projecte 174 

comú és el diàleg, la flexibilitat i l'acord, el funcionament per consens, enfront dels 175 

models d'imposició de la força que posen èmfasi en la votació com a expressió de la 176 

majoria. Una organització de decisions inclusiva de la diversitat, on la pluralitat estiga 177 

garantida a la representació pública i en els opcions electorals. 178 

Una carta de funcionament, que arreplegue la forma d' organitzar-nos tant 179 

territorialment com sectorialment, la designació de responsabilitats i les 180 

incompatibilitats, les limitacions de mandats, les limitacions de la professionalització de 181 

la política, les formes de participació presencials i on-line, el control dels aparells per 182 

part dels afiliats i afiliades mitjançant la revocació, les relacions horitzontals, l'autonomia 183 

financera i la formació i informació per ser una organització de vidre, és a dir, 184 

transparent. 185 

Una carta de funcionament que arreplegue els mètodes i els formes de triar les 186 

candidatures electorals per primàries amb garantia de pluralitat, idoneïtat amb l'equip, 187 

igualtat de gènere, presència de joves, territorialitat i presència de persones 188 

independents amb rellevància social. 189 
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Tercer. - Elaborar un programa i uns principis polítics fruit del constant esforç per arribar 190 

al consens entre les opinions de tots els partits polítics, agrupacions, moviments socials i 191 

persones individuals, que formen part o vulguen participar en COMPROMÍS. 192 

Quart. - L'elecció dels membres del Consell General, de l'Executiva Nacional i dels 193 

Portaveus mitjançant llistes de consens i en que en cas de no ser possible amb llistes 194 

obertes, distribució proporcional segons l'establert i discriminació positiva de les 195 

minories. 196 

Nous acords per a un nou govern 197 

En el nou cicle històric que viu el país, l'aportació d'Iniciativa i COMPROMÍS ha de ser 198 

assegurar que portarem endavant aquests canvis, amb confiança en el nostre 199 

autogovern i amb l'imperatiu de fer un govern centrat en les persones, que 200 

incorporarem les millors pràctiques democràtiques de govern, amb eficiència, amb 201 

transparència, amb agilitat, amb responsabilitat, amb dedicació i compromís. 202 

En aquesta nova etapa, fer un bon govern implica també que sapiguem governar els 203 

canvis, assegurar les transformacions amb governabilitat fugint de qualsevol actitud de 204 

revenja. 205 

El País Valencià requereix d'una nova generació d'acords de cara a la ciutadania, en un 206 

clima de tranquil·litat social que fomente la participació activa de la societat, de 207 

confiança en les institucions que permeta la consolidació d'un autogovern, de confiança 208 

en les persones que dirigiran aquestes institucions, amb un sentit col·lectiu i amb el 209 

compromís de fer-nos càrrec que, en aquesta terra, tots i totes som importants. 210 

Aquest és el propòsit que Iniciativa vol traslladar a COMPROMÍS i a la nova majoria que 211 

ens hem proposat construir: incorporar i privilegiar els interessos de tots per damunt 212 

dels beneficis i interessos d'uns pocs. Aquest és el missatge que hem de traslladar a 213 

aquelles forces polítiques que han de conformar la nova majoria de govern. 214 

L'angoixa d'aquesta crisi és viscuda per milions de persones, aturades i seguint pels qui 215 

amb treball segur, veuen retallats els seus salaris i els seus drets laborals. Sigues en atur, 216 

sigues treballador autònom, tingues una PIME o petit negoci, treballes per al sector 217 

privat o per al públic, gaudisques de pensió o jubilació després d'una llarga vida laboral 218 

o si estàs en l'inici d'ella o si migrares ací o fora d’ací, i per descomptat, si ets dona en 219 

qualsevol de les situacions descrites, l'angoixa, la intranquil·litat, el desassossec, la 220 

preocupació, el turment són sentiments compartits per milions de persones. El poble, o 221 

siga la "gent comuna i humil d'una població" d'acord amb el diccionari, és a dir la 222 

immensa majoria, travessada per velles lleialtats i noves identitats, té en comú que viu 223 

amb angoixa la catàstrofe neoliberal, l'estrall de la nostra democràcia i de l'esdevenir 224 

d'Europa. Aquesta inquietud també arriba a les persones decents en tot l'espectre 225 

polític i de la representació popular. 226 
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Gairebé tres anys després del 15M, de la Primavera Valenciana, amb diverses vagues 227 

generals i després de desenes de milers de manifestacions sindicals i socials contra la 228 

ruïna del país, el Moviment de les Plataformes d'Afectades per les Hipoteques, 229 

l'empobriment del poble, el saqueig dels béns públics i la retallada de democràcia i 230 

llibertats, hui hi ha més gent conscienciada, organitzada i al carrer lluitant. La 231 

impressionant revolta del barri del Gamonal, a Burgos, ha estat l'última prova i la mostra 232 

més palpable de que molta gent ha dit "Prou". Prou d'un sistema que empobreix la 233 

gran majoria de la societat per a fer més rics als qui són ja rics. Per no parlar de l'èxit de 234 

les mobilitzacions de la Marea Blanca a Madrid, que ha aconseguit aturar ni més ni 235 

menys que la privatització de diferents hospitals per part d'un govern que, no ho 236 

oblidem, té majoria absoluta; o com no, de l'èxit de plataformes valencianes com 237 

Salvem el Cabanyal, que ha aconseguit amb molta lluita i molt d'esforç aturar la 238 

destrucció d'un dels barris més bonics de València. Establir noves aliances amb aquestes 239 

organitzacions requereix fer permeable les organitzacions polítiques, trencar les velles 240 

muralles que separen "els de dins dels de fora" sense per això perdre la identitat ni 241 

l'objectiu de la nostra existència. 242 

No hi ha dubte, que avui, totes les organitzacions socials, per petites que siguen, del 243 

negre al verd, passant per tota la gamma del roig i les que defensen la nostra identitat 244 

nacional pròpia, són més fortes, han crescut i viuen "bons temps" per a les seues 245 

organitzacions. L'efervescència s'autoalimenta en el bucle dels que es troben al carrer i 246 

en els locals, en les assemblees i en les manifestacions, que fins i tot  sembla que 247 

visquem "temps revolucionaris", de canvi social total des de l'arrel fins a les fulles. "El 248 

murmuri de la revolució", com cantara Tracy Chapman, es fa més alt i troba ressò, però 249 

la insurrecció cívica, pacífica, democràtica, nacional, independent i pluralista ha de 250 

vindre i no hi ha garanties que arribe. No és un procés inevitable, el sentit del canvi 251 

depèn de nosaltres. 252 

El vertader repte que tenim per davant en COMPROMÍS és entendre que aquesta 253 

"revolució" en les formes de participar en política, on la ciutadania exigeix més 254 

participació i no només el vot cada quatre anys, ha de dur aparellada una nova forma de 255 

govern. Un nou govern que escolte la ciutadania i que la faça partícep de les principals 256 

decisions. Que els temps estan canviant, que vivim temps d'emergència, que és urgent 257 

un canvi i que és important que aquest canvi siga sostenible, creiem que forma part de 258 

l'estat de les coses. Però també és cert forma part de la realitat social i política 259 

l'existència d'un fossar inadmissible que manté separada les preocupacions d'una 260 

societat de les aspiracions de les organitzacions polítiques. En aquest sentit hem de ser 261 

capaços de superar velles intransigències i antics sectarismes, construint ponts amb 262 

aquells que han de conformar la nova majoria de canvi a el País Valencià. Aquesta és per 263 

descomptat la nostra oferta. 264 

Si això últim és cert, no podem quedar-nos esperant que aquesta preocupació es 265 

transforme en compromís, per treure les banderes i celebrar el triomf de la revolució. I 266 
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per això donar respostes, omplir aquest fossar entre el poble i les seues organitzacions, 267 

és una "tasca estratègica" sense la qual la frustració i la desconfiança, després de les 268 

ones electorals de 2014 i 2015, poden enfonsar en una depressió social i política i un 269 

escenari desèrtic. 270 

En la nostra mà està impedir-ho i crear un corrent d'il·lusió en la ciutadania que canvie 271 

tot el sistema, de dalt a baix, per fer-lo realment democràtic. 272 


