
EMPODEREM PERSONES (Per a nosaltres la llibertat) 1 

 2 

“Només si acceptem que la democràcia ens fa por, 3 
que la igualtat ens espanta i que la solidaritat ens 4 
eixiria massa cara, podem imposar la raó als nostres 5 
sentiments (que sempre són el parapet dels nostres 6 

interessos)”  Rafael Reig 7 

INTRODUCCIÓ 8 

Iniciativa del Poble Valencià veu la política com una eina pública per donar solucions als 9 

problemes de la ciutadania. L’ecosocialisme revindique la reformulació de l’espai públic 10 
per crear un nou cos polític que sigui capaç de donar respostes als problemes de les 11 

persones a través d’obligacions, de dret subjectius que estiguin a la disposició de l’ésser 12 
humà enfront del poder polític.  13 

L’escenari polític de repagaments (retallades) i apropiació (privatització) que impera a 14 
Europa ens convida a prendre la iniciativa amb tres idees força que puguen provocar una 15 

implosió controlada del capitalisme. 16 

1. Accés universal, per a que les persones puguen desenvolupar una vida digna, 17 
“Esta demostrat que la Sanitat pot ser pública, universal, eficient i més barata”. 18 
Accés directe, segur i digne a Vivenda, Sanitat, Educació, Energia, Justícia i 19 

Comunicacions 20 

Cal complementar aquest Accés Universal amb una oferta de treball públic garantit i 21 
voluntari en sectors que deurien ser exclosos del concepte de rendibilitat econòmica per la 22 

seua innegable rendibilitat social. 23 

2. Llibertat de Circulació i Radicació de totes les persones en tot el 24 

món.“Nosaltres volem llibertat de circulació per Europa. I conseqüentment 25 
reciprocitat amb els immigrants” 26 

En temps en que la civilitzada Suïssa resol en plebiscit restringir l’ingrés d’estrangers, el 27 
govern del Regne Unit fa propostes en el mateix sentit, o els incivilitzats, cruels i immorals 28 
incidents de Ceuta o Lampedusa ens obliguen a pronunciar-nos en favor de la llibertat de 29 
circulació i radicació de les persones. 30 

3. Cancel·lació, tancament, finalització de la fabricació de tot tipus d’armament 31 
destinat a matar persones. “Volen que els tinguem por i ens tinguem por entre 32 

nosaltres. No a la guerra! No a la repressió! No a qualsevol tipus de violència” 33 



Si ens pretenem “societats avançades”, no podem permetre’ns veure impassibles ni la 34 

guerra de Síria ni cap altra. I la mesura directa, eficient, pràctica i realista per a que això 35 
succeeixe es pronunciar-nos contra les armes i la cultura de la violència. 36 

     37 

1. Accés directe, digne, segur i universal a Vivenda, Salut, Educació, Justícia, 38 
Energia i Comunicacions sota control social 39 

Un Accés Universal que compleix de veritat amb els criteris de cobrir les necessitats 40 
bàsiques i que sigue universal, es a dir, per a tots amb independència de la seua condició. 41 

Hi ha que alliberar a qui pateix necessitat de la obligatorietat de justificar la seua situació, 42 
del intent de fer-li sentir culpable, i evitar que s’avergonyeixen o s’infravaloren per la seua 43 

situació. Allò al que tots tenen accés fa el trànsit necessari de la caritat a la solidaritat i als 44 
bens comuns. La referència que sovint es fa a que les mesures universalistes (com l’Accés 45 
Universal) serveixen per a que "uns paguen per a que altres visquen de l’aire" és infame, 46 
perquè l’únic que es pot dir es que això es el que succeeix ara. 47 

 48 
Solucionar les desfetes de la economia de mercat intervenint en aquest mercat es entrar en 49 

la seua lògica. Cal extraure del mercat allò que considerem necessitats bàsiques. Cal 50 
desmercantilitzar l’accés a una vida digna amb prestacions directes. Que les persones 51 
puguen prendre el pols de les seues vides. Un empoderament de les persones per a una vida 52 

digna i segura. 53 
 54 

Cobertes les necessitats bàsiques, considerem el treball remunerat èticament, segur i en 55 

condicions saludables, com una ferramenta essencial en la dignitat de les persones. Per 56 

això, l’accés a les necessitats bàsiques es complementarà amb un accés voluntari a un 57 
Treball Social Garantit. Aquest contribuirà a evitar la temuda generació perduda i 58 

aprofitarà la inversió educativa en benefici de la societat que l’ha dotat, ajudant a evitar 59 
l’emigració i l’envelliment de la població. 60 

 61 

L’Accés Universal i el Treball Social Garantit suposen que qualsevol tingue el dret com a 62 
ciutadà sense necessitat de cap justificació. 63 

 64 
Universalitat no vol dir discrecionalitat. Existirà supervisió posterior a l’Accés Universal 65 

no debut per la via impositiva. Els detractors de qualsevol mesura sempre tendeixen al cost 66 
implícit de gestió que pot menjar-se els recursos. Cal un sistema impositiu equitatiu: amb 67 

progressivitat, amb igualació de la tributació segons l’origen de les rendes i escometre de 68 
veritat la lluita contra l’economia submergida i els paradisos fiscals de les grans fortunes. 69 
La millora en la gestió i recaptació impositiva dotarà de pressupost les mesures propostes. I 70 
precisament aquesta mateixa via permetrà detectar i esmenar, amb la graduació requerida, 71 
un ús no debut o un abús de les cobertures universals.   72 

 73 
L’establiment legal de les necessitats bàsiques anirà en paral·lel amb l’establiment legal de 74 
la prioritat i proporció mínima pressupostaria i/o patrimonial per a cada necessitat. 75 

 76 



Sota control social. Un sistema de d’Accés Universal ha de ser democràtic al màxim amb 77 

una aprofundiment en l’horitzontalitat i autogestió per part dels professionals i dels usuaris. 78 
Els consells d’administració de les actuals oberts a la participació i presa de decisions per 79 

part dels professionals sanitaris i dels usuaris. 80 
 81 

L’accés Universal i el Treball Social Garantit volen ser també un factor més, un exemple, 82 
del necessari inici d’una sobrietat en les nostres vides coherent amb els límits naturals del 83 
planeta.  84 

 85 
En temes de Vivenda i Urbanisme, la darrera expansió en l’activitat immobiliària al país 86 
Valencià i a tot l’estat espanyol ha abastat el període de temps entre els anys 1996 i 2007. 87 
Una activitat amb peus de fang, amb un ànim de creixement desmesurat, les conseqüències 88 
ens han portat una situació de misèria desconeguda fins a aquest moment. 89 

Les dades de la frenètica activitat immobiliària en l’època són literalment espectaculars, i 90 
les conseqüències quan el procés ha esclatat també. En tots els àmbits. 91 

 92 

- Àmbit econòmic: productivitat sota mínims i desaparició del sistema públic financer 93 
valencià. 94 

- Àmbit social: Foment del individualisme com a valor fonamental. 95 

- Àmbit ambiental: Degradació del paisatge litoral del País, que, de continuar en 96 
aquest camí, afectarà a l’activitat turística de manera molt negativa. 97 

- Àmbit administració: Fallida per incompetència i trencament de l’estat del benestar. 98 
 99 

En aquests moments som possiblement el país del món amb més cases per càpita, la 100 

majoria noves, i justament per això som cada dia més pobres perquè la societat ha de pagar 101 

els deutes assumits per a arribar a eixe punt.  102 
La conseqüència final de l’esclat de la bombolla ha estat que tenint moltes mes cases ara 103 
som molt mes pobres (en el País Valencià varem passar de 17.000 vivendes/any construïdes 104 

a quasi 90.000 viv/any).  105 
 106 

Per tant el primer és fer necessari un canvi de model, ja que si esperem un nou allau de 107 
finançament per continuar fent el mateix, acabarem abocats a un problema encara més greu, 108 

quan podem donar la possibilitat a gent que està sent exclosa del sistema de una segona 109 
oportunitat, al haver un munt de vivendes buides. Afortunadament no tenim petroli per 110 
finançar la construcció de cases, però tenim les cases construïdes i buides. 111 
Hem de passar dels tres axiomes que s’han venint repetint els darrers 50 anys, és a dir: les 112 
infraestructures generen progrés, la construcció serveix de motor de l’economia i no hi ha 113 

límits per urbanitzar i edificar el territori, a uns altres diferents i diferenciant els dos 114 
conceptes el d’urbanisme i el d’habitatge. 115 

Ens calen diferents canvis a la legislació hipotecària, com la moratòria dels desnonaments i 116 
la dació en pagament retroactiva, l’eliminació de les clàusules sòl hipotecàries (també 117 
retroactivament) i una modificació fiscal per a que els crèdits personals amb garantia 118 
hipotecària es converteixen en crèdits hipotecaris purs. 119 
 120 

En matèria urbanística des del moment en què va començar la crisi, el valor de mercat del 121 
sòl per a edificar o del sòl urbanitzable és nul o el seu valor equivalent com a terreny rústic, 122 
degut a que al no haver demanda de vivenda l’expectativa de venda és inexistent (sentència 123 



del Tribunal Suprem). S’imposen mesures tant pels bancs rescatats amb diners públics, 124 

els quals varen utilitzar els solars com a pèrdua patrimonial i quantificada en diners. Caldria 125 
que aquest sòl (que recordem no té cap valor) passés directament a domini i gestió pública, 126 

per recuperar part de  la inversió que l’estat ha realitzat amb el rescat bancari, i serà 127 
l’administració corresponent la que, en cas d’un nou desenvolupament urbà, realitzarà les 128 
obres d’urbanització i condicionament. A més es veurien en la impossibilitat d’alliberar 129 
més sòl o de declarar terrenys rústics com a urbanitzables o urbans, així podríem posar fre a 130 
la degradació mediambiental associada al desenvolupament urbanístic incontrolat que 131 

venim patint des de fa dècades. 132 
Pel que fa als bancs no rescatats amb diners públics, es veuran en l’obligació de que el 133 
seu sòl passe directament a l’administració, la qual marcarà el preu d’indemnització 134 
corresponent, preu que donat el quasi nul valor dels terrenys no suposarà una despesa 135 
massa elevada. 136 

Per últim, als particulars propietaris de sòl urbà o urbanitzable s’habilitaran sistemes per a 137 
que l’administració corresponent tingue accés prioritari als terrenys, quan aquests vagen a 138 

desenvolupar-se en una actuació urbanística, pagant una indemnització justa. 139 

 140 
Pel que fa a l’Habitatge: Els habitatges buits suposen el principal problema que hem 141 
d’afrontar a curt i mig termini, aprofitant  l’oportunitat que tenim davant per donar un ús 142 

social i resoldre per a molta gent el problema de la vivenda. Les mesures a prendre anirien 143 
en la mateixa línia que per al sòl propietat d’entitats rescatades, no rescatades i particulars. 144 

Pels habitatges construïts i buits procedents dels bancs rescatats, tindrien com a finalitat, 145 
que les vivendes del seu stock passaren a domini públic d’ús social (lloguer o venda 146 
depenent del cas). Per la resta d’entitats financeres, que no han estat rescatades, podrien 147 

establir-se diferents terminis per a que col·loquen en el mercat de lloguer o en el de venda 148 

les diferents promocions immobiliàries i habitatges que tenen com a patrimoni, termini que 149 
una vegada finalitzat, desembocarà en la imposició d’una taxa elevada pel manteniment de 150 
la propietat de l’immoble. Si el banc no vol/pot pagar aquesta taxa, aquests habitatges 151 

passaran a domini públic amb les mateixes condicions que els provinents dels bancs 152 
rescatats, amb la característica que només es dedicaran al mercat de lloguer (amb finalitat 153 

social), durant un període limitat de temps (mínim 5 anys, màxim 10), transcorregut el qual 154 
tornarà al banc, el qual tindrà un nou termini limitat per vendre la vivenda, o incorporar-la 155 

al seu patrimoni pagant les taxes corresponents, sense cap benefici ni exempció. 156 
En quant als particulars es gravarà amb progressivitat l’acumulació de vivendes, distingint 157 
entre la primera i la segona vivenda i entre aquesta i les successives propietats acumulades.   158 
 159 
 160 
 161 

La Sanitat és, sense dubte, la millor prova de que es possible la gestió pública i universal 162 
d’un dret bàsic ha estat la Sanitat pública. Precisament en èpoques molt difícils del nostre 163 
passat, quan el creixement econòmic ens deixava molt lluny de les grans potencies 164 

econòmiques va ser possible crear i mantenir la universalitat. El PIB actual, tot i la caiguda 165 
per la crisis, ens parla d’un problema de repartiment, d’increment de la desigualtat, no de 166 
falta de recursos. 167 
No a les privatitzacions, les externalitzacions i als concerts que amaguen l’apropiació i 168 
l’espoli social per part d’un sistema corrupte polític i empresarial, que, darrere de models 169 
mixtes de propietat pública i gestió privada, es dediquen a fer negoci. Aquests models han 170 



estat un injustificable pou sense fons de diners públic, ja que la despesa ordinària d’aquests 171 

models cobreix tots els conceptes sense cap estalvi per les arques públiques. I a més ens 172 
oculta les contractacions de personal clientelar mentre es tanquen les portes a aquells que 173 

han accedit o accedirien lícitament a un treball mitjançant una oposició. 174 
Com a part de la Sanitat estarà integrada la Dependència com a problemàtica de salut en 175 
qualsevol moment de la vida. 176 
Un Sistema de Salut Públic sense excepcions en forma de mútues, assegurances privades i 177 
règims diferenciats segons usuaris. La Sanitat no pot estar subjecta a re-pagaments ni 178 

convertir-se en un model de caritat. 179 
 180 
Per l’Educació son plenament vàlids les referències a la Sanitat en quant a privatitzacions, 181 
externalitzacions i concerts. 182 
L’educació aprofitarà en la mesura de lo possible el referent de la Sanitat com a model 183 

organitzatiu i formatiu. Serà fonamental la superació de la història legislativa recent en 184 
Educació, recuperant l’esperit educatiu dels primers anys 30 del segle passat. 185 

Entre els objectius prioritaris en matèria educativa estaran desenvolupar processos 186 

educatius centrats en la persona, atenent totes les etapes, implementant ràtios baixos, que 187 
permeten una educació personalitzada, l’accés de tots els ciutadans des de la infantesa fins 188 
la edat adulta, l’educació laica que fomente la llibertat de pensament i de consciència, la 189 

formació contínua per a tots els agents educatius amb proves d’acreditació de millora, 190 
l’adequació de les plantilles a les necessitats dels centres i l’establiment del valencià com a 191 

llengua vehicular del sistema educatiu. La unanimitat de docents, pares i alumnes, que 192 
rebutgen frontalment la LOMQE, ha de ser tinguda en compte de forma prioritària. 193 
 194 

Un estat que no garanteix els principis d’igualtat d’oportunitats i un tracte just als seus 195 

ciutadans, no pot ser mai democràtic, perquè front les imposicions l’individuo no tindrà 196 
pràcticament cap recurs, per tant caldrà que la Justícia compleixi certs objectius mínims 197 
per recuperar la seua eficiència i la seua raó de ser, com la gratuïtat en el torn d’ofici, 198 

l’eliminació de les taxes, la recuperació de la Justícia Universal, la modernització dels seus 199 
recursos per agilitzar-la o l’eliminació dels centres d’internament d’estrangers (CIE); tot 200 

per aconseguir que tots i totes siguem realment ciutadans iguals davant la llei. 201 
 202 

En  l’àmbit de la Energia estem en les mans de grans multinacionals que no miren mes 203 
enllà dels beneficis del seu negoci, sense importar si l’energia és accessible, 204 
econòmicament parlant, per a la majoria de la població. Caldrà anar cap a polítiques que 205 
afavoreixen la suficiència energètica. 206 
 207 

Normalment els estats deixen en mans d’unes poques multinacionals, la generació, la 208 

distribució i el consegüent cobrament en matèria energètica, deixant de costat a les 209 

persones, ja que l’augment infinit dels preus crea exclusió social, el que ens porta a una 210 

situació de pobresa energètica. S’han intentat mesures com els anomenats bons socials, que 211 

fonamentalment consisteixen en una congelació dels preus, en base a una sèrie de 212 

restriccions de renda (aturats, pensionistes...), però que ni molt menys signifiquen una 213 

solució del problema i menys quan les tarifes són ja molt elevades. A més, quan l’accés és 214 

tan limitat, la mesura ja no pot ser universal, el que deixa en situació insostenible als que 215 

tenint ingressos, segueixen essent pobres, al no arribar (per la pèrdua de poder adquisitiu) a 216 

fi de mes amb els recursos disponibles. L’afavoriment des de la UE en la seua normativa, 217 



ens du a que una aplicació conjunta i eficaç de la normativa comunitària, a més de  la 218 

intervenció pública en el cas de que els subministraments bàsics no queden garantits per les 219 

empreses concessionàries, tindria que ser suficient per no caure en la pobresa energètica.  220 

La Revolució en l’eficiència energètica; aplicant normes rigoroses, fomentant la 221 

investigació en innovació i  fixant uns objectius ambiciosos d’obligat compliment per 222 

l’estat i la cerca de generació d’energies més sostenibles, allunyant-nos del petroli com a 223 

font primària de combustible. La millora de la xarxa energètica (i la creació d’una xarxa 224 

intel·ligent pel subministrament), la potenciació de les renovables (eòlica, solar, 225 

biomassa...) i la inversió en investigació en noves tecnologies no contaminants, han de ser 226 

els eixos fonamentals dels pròxims anys, els quals ens duran a no dependre tant del 227 

exterior, a més de la creació de nous llocs d’ocupació en un sector per desenvolupar. La 228 

intervenció pública en el cas de que les empreses de generació o distribució no compleixen 229 

les normatives estrictament, en tal de garantir el subministrament bàsic i universal de les 230 

persones, així com l’accés a l’autoproducció i a l’autoconsum energètic.  231 

Tot amb l’esperit de garantir que cap individu quede exclòs o abocat a la pobresa 232 

energètica. 233 
 234 

En quant a les Comunicacions, l’establiment d’una lliure i gratuïta transferència de dades, 235 
en un paquet bàsic, per tal que cap ciutadà quede exclòs de l’accés a la informació de la 236 
xarxa. Es podria articular mitjançant connexions wi-fi en zones urbanes. 237 

 238 
El Treball Social Garantit, es únicament voluntari i no vol ser un substitut de la jornada 239 

laboral, sinó una eina per mantenir actives, formades i compromeses a les persones. Per 240 

tant, la seua dedicació no excedirà un màxim d’hores per permetre altres activitats amb 241 

major dedicació. I la seua remuneració anirà en conseqüència. 242 
Un objectiu de l’ Accés Universal i del Treball Social Garantit es evitar situacions 243 
cròniques o temporals de pobresa com a conseqüència de la desigualtat. Però si assumim l’ 244 

Accés Universal i el Treball Social Garantit d’accés generalitzat, els treballadors no 245 
necessitaran plantejar treballs indignes en tindre cobertes les seues necessitats bàsiques i 246 

igualment es combat la pobresa. El treball sofrirà una modificació natural conseqüència de 247 
la satisfacció de les necessitats bàsiques. 248 
Com a objectius del Treball Social Garantit estaran una oferta de treball públic garantit i 249 

voluntari en sectors amb un fort component social com Vivenda, Salut, Educació, Justícia, 250 
Energia i Comunicacions, el repartiment del treball amb una reducció de la jornada laboral 251 
amb manteniment de salari, tot junt a l’Accés Universal evitarà el complex sistema de 252 

subsidis d’atur i d’altres socials. A més es facilitarà la potenciació de l’agricultura ecològica 253 

i la sobirania alimentaria. 254 
 255 
 256 

2.   Llibertat de circulació i radicació de les persones per tot el món 257 

Amb aquesta mesura, que té com a destinataris directes als emigrants, ens ocupem de 258 

derrocar mites imposats pel Capitalisme en el cap de tots(migrant=diferent=culpable de no 259 

tindre treball). 260 

La migració, segurament anterior a la prostitució com a activitat humana, ha estat sempre 261 

una acció de supervivència personal, motivada per raons de crisi (econòmiques, guerres, 262 



catàstrofes naturals) i mai una intencionalitat delictiva o criminal i menys una alegre 263 

mobilitat exterior (com vol vendre’ns aquest govern). 264 

 265 

 La política migratòria de la UE, pel color de les seves víctimes, està posant al Mar 266 

Mediterrani com una immensa tomba, reeditant el Comerç d’esclaus al segle XXI, i al seu 267 

torn servint de pretext per a la tornada de feixisme i la xenofòbia que amb el mite que 268 

"l’estranger ens ve a llevar el treball" infonen por, en la classe treballadora europea. 269 

L’aplicació estricta d’aquesta mesura és de ressort de la UE, però amb la dinàmica "pensa 270 

global, actua local", podem i hem de construir voluntat política, per assumir-ho en l’àmbit 271 

de País, província i municipi, adaptant-ho al que la competència respectiva ho permeti. 272 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 273 

3. Cancel·lació, tancament i finalització de la fabricació de tot tipus d’armament 274 

destinat a matar persones 275 

Des de que el món és món els conflictes armats entre o dins dels estats, són una prolongació 276 

dels conflictes creats entre les persones. 277 

Una societat acostumada a la violència entén la resolució dels conflictes per la via de la 278 

força, menyspreant la comprensió, la negociació i l’existència en qualsevol cas d’opcions 279 

no agressives. Cal estendre al màxim la cultura de la pau, entesa aquesta com un valor de la 280 

societat davant dels seus conflictes diaris. Es tracta de fer costum que les solucions vinguen 281 

amb el diàleg i el rebuig total a la violència. Es una visió que deu nodrir, per exemple, les 282 

polítiques de gènere, immigració o seguretat, però com a resultat de formar part quotidiana 283 

de l’esperit diari amb que la societat afronta els seus reptes de forma pacífica. 284 

En general la producció i sofisticació de l’armament ha anat associat als països més 285 

desenvolupats, els quals, per norma, han segut els vencedors en la immensa majoria de 286 

conflictes entre diferents estats. A més, en la resolució de conflictes interns, la victòria 287 

sempre ha estat del costat dels que han disposat d’un major arsenal, front a aquells que, en 288 

aquest terreny, han mostrat mancances armamentístiques. 289 

Per tot això, en la totalitat dels casos, la raó de la força s’ha imposat al llarg de la història a 290 

la força de la raó, deixant com a mínim una filera de morts, de sang i de destrucció, que ha 291 

augmentat a mida que el desenvolupament industrial ha permès perfeccionar l’armament 292 

fins a cotes insospitades. 293 

 294 

És la nostra responsabilitat acabar amb aquesta cursa sense fi i donar protagonisme a les 295 

persones, a la paraula, al sentit comú, al diàleg, a que les societats modernes aprenguem a 296 

resoldre les diferències amb una cultura no violenta que rebutge les armes com amenaça 297 

final de resolució de conflictes; per tant, per afavorir un nou clima d’enteniment entre 298 

pobles o societats diverses, hem de treballar en el sentit de promoure el complet cessament 299 

de producció d’armament (tant ofensiu com defensiu), lligat amb una eliminació 300 

progressiva de l’existent en l’actualitat (700 milions d’armes de foc arreu el món, una cada 301 

deu ciutadans del planeta). 302 



Articular una proposta en aquest sentit no és senzill, i menys amb el status quo actual de 303 

grans super-potències armades fins a límits insospitats, juntament amb productors 304 

d’armament, com l’estat espanyol, els qual fan negoci de la venda, abans, durant i després 305 

de les possibles conteses.  306 

Sabent que forma part de l'utòpic la fi de la producció d’armament i la destrucció total de 307 

l'existent en l’actualitat, però sent conscients de que eixe punt seria l’escenari ideal; hi ha 308 

diferents formes de reduir, tant la producció, com el control de l’armament de llarg a llarg 309 

del planeta, fins fer realitat la total eliminació d’aquestes. 310 

311 


