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Declaració d’Otos 

Als estatuts d’Iniciativa del Poble Valencià, aprovats al IV Congrés es declara 

que la nostra formació política  “[...] s'identifica amb noves corrents de 

pensament sorgides amb força en la segona meitat del segle XX com el 

feminisme, el pacifisme, l’ecologisme, entre altres, amb la finalitat de ser el 

canal polític de dites corrents de pensament. A més, accepta i promou la nova 

cultura de la transparència pública sorgida en els últims anys tant a nivell de 

partit com a nivell institucional. 

Així mateix, s’indica que  “Iniciativa del Poble Valencià manifesta la voluntat 

d'establir una alternativa al sistema polític, econòmic i social actuals. Aposta 

per un sistema polític democràtic, amb una defensa de la pluralitat política, 

una cultura política basada en la transparència i la participació ciutadana en 

l’Administració Pública com en el propi partit. En l’àmbit econòmic, lluita per a 

que hi haja un sistema econòmic diferent a l’actual. Defensa un sistema 

cooperatiu, sostenible, que respecte les necessitats humanes i ecològiques. En 

referència a l’àmbit social, treballa per a tindre societat més justa, igualitària i 

integradora. Lluita contra discriminació dels col·lectius més desafavorits com el 

col·lectiu LGTBI, els discapacitats i dependents (tercer sector), els infants, els 

immigrants, els joves i les joves, les dones, entre altres.” 

La nostra formació política ha aconseguit en els últims temps un pes polític 

important al panorama polític valencià i espanyol. Actualment tenim 5 

alcaldies, 73 regidores i regidors als pobles i ciutats valencians, 5 diputats i 

diputades a les Corts Valencianes, 2 diputats provincials, 2 diputats al Congrés 

i 1 senador. Tota una fita històrica per a ser un partit nascut fa 9 anys. La nostra 

aposta estratègica per la Coalició Compromís des del primer moment ha estat 

un encert. No només hem tingut èxit electoral, sinó que hem arribat a les  
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principals institucions del nostre País, incloent les tres capitals i centenars de 

governs municipals, el govern de la Diputació de València així com la 

Generalitat, on ostentem la Vicepresidència. Des del punt de vista dels 

objectius polítics, hem fet un pas de gegant gràcies a que la societat 

valenciana ha vist en la nostra força política una opció de canvi i regeneració 

front a la putrefacció política en què ens havia instal·lat el Partit Popular. 

I això és sense dubte, a que hem fet també una aposta inequívoca per la 

nostra pròpia identitat política dins de Compromís, de manera lleial amb els 

nostres socis de coalició però afirmant-nos també sense complexos. La 

pluralitat ens ha enriquit perquè els matisos i les diferències, lluny de ser un 

impediment, han enriquit la nostra opció política. Hem aconseguit que 

Compromís esdevinga la casa comuna de gent que prové de diferents 

tradicions polítiques. El temps del blanc i el negre ha desaparegut de la vida 

política valenciana i espanyola per donar lloc a tota una paleta de colors, tan 

rica i diversa com ho és la mateixa societat. Iniciativa ho va saber veure des del 

principi. 

La constitució de la Coordinadora de Càrrecs Públics d’Iniciativa és un bon 

moment per recordar que nasquérem amb l’objectiu d’arribar a les institucions 

per canviar la vida de la gent, per rescatar persones. Eixe és el nostre principal 

objectiu. Estem ací per treballar sense descans per les persones, sense 

importar color de pell, llengua, origen, sexe, orientació sexual, identitat de 

gènere, amb diversitat funcional o qualsevol altre motiu. 

Ara més que mai la crisi de la democràcia a escala europea, espanyola i 

valenciana per l’auge de l’extrema dreta xenòfoba i l’ofensiva neoconservadora 

per destruir el nostre estat del benestar, el nostre tímid estat del benestar 

comparat amb el d’altres països europeus, ens han de servir per lluitar encara 

amb més forces pels objectius fundadors del nostre Partit. Hem de rearmar-nos  
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ideològicament i políticament, hem de liderar l’espai valencià de les esquerres 

transformadores, no dogmàtiques, ecologistes i valencianistes i ho hem de fer 

en cooperació amb altres forces polítiques similars de l’Estat i d’Europa. 

Per això, els i les càrrecs públics d’Iniciativa manifestem el nostre COMPROMÍS 

per  

• aconseguir una societat més justa, inclusiva i igualitària on tota persona 

puga viure de manera plena i on els poders públics siguen els garants 

dels seus drets polítics i socials 

• lluitar per unes institucions al servei de la gent, amb transparència, bon 

govern, ètica pública i integritat institucional 

• reforçar l’Estat del Benestar reafirmant el paper central i fonamental de 

les institucions públiques en la societat 

• impulsar un model productiu respectuós amb el territori i les persones 

• reclamar un finançament constitucional i suficient per dur a terme les 

polítiques que per llei són competència del nostre territori, així com 

exigir les inversions territorialitzades que corresponen al nostre país en 

funció de la seua població i aportació econòmica.  

• afavorir sempre les aliances necessàries a l’Estat per a la constitució d’un 

govern central que aplique polítiques progressistes i d’acord amb el 

principi de lleialtat institucional cap al territori valencià i resta 

d’autonomies 

• lluitar per la igualtat de gènere i la lluita contra tota discriminació cap a 

les dones 

• fomentar una societat on la pluralitat i la diversitat siga vista com un fet 

positiu i natural de l’ésser humà, lluitant contra tot tipus de discriminació  
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• posar en el centre les polítiques la lluita contra el canvi climàtic i el dret 

a un medi ambient saludable 

Per tot això, hui aprovem estos principis, la Declaració d’Otos, que han 

d’inspirar a totes i tots els càrrecs públics d’Iniciativa del Poble Valencià. 

Otos, a 15 d’octubre de 2016
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