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INFORME POLÍTIC I DE GESTIÓ

Per elaborar aquest informe de gestió hem de fer menció a l’informe presentat a l’anterior Congrés, tenint 
present que les circumstancies i la realitat del fets que experimentem per circumstancies sobrevingudes 
determina i desborda la capacitat i la possibilitat de desenvolupar previsions que s’han fet i que s’han 
plasmat en molts informes i documents. Sense deixar de ser la nostra guia conductiva, passen a un altre 
pla per la necessitat de fer front a situacions d’emergència, sent una realitat que supera qualsevol ficció 
i un fet que desborda la capacitat de síntesi de l’informe polític i de gestió des de l’últim Congrés fins ara. 

Hem de recordar que Iniciativa Compromís és un partit que, a pesar de la seua joventut, ocupa un lloc pre-
ferent i notori al panorama polític de la nostra Comunitat i també a l’àmbit de l’estat. Després de catorze 
anys des de la seua fundació, hem fet front amb molt de seny i solvència a la responsabilitat de governar, 
tant al Govern de la Generalitat Valenciana com a molts municipis del nostre territori. Un gran repte que 
hem afrontat com a organització consolidada  amb responsabilitat, passió i valentia, que no sols ha estat 
referent i senya d’identitat de les polítiques dels nostres governs, sinó que han estat i són referent i mirall 
per a altres polítiques desenvolupades en altres àmbits i territoris.

L’èxit electoral aconseguit al 2015 ens portà a aconseguir l’anhelat canvi polític que esdevingué al 2019, 
any “plurielectoral”. Un escenari en el que Iniciativa, amb els nostres socis amb els que compartim el pro-
jecte polític de Compromís, vam aconseguir, contra tots els pronòstics, obtindré un excel·lent resultat en 
les distintes fites electorals que ens permeté aconseguir un canvi de cicle polític i social al País Valencià.

En juny de 2018 vam celebrar el V i últim Congrés d’Iniciativa Compromís, moment que va servir també per 
a consolidar el nostre projecte com a opció política útil, efectiva i necessària de govern. Al llarg de la nos-
tra trajectòria, també en el V Congrés, amb els nostres plantejaments, propostes i fets, i no sense molt de 
treball i esforç, hem anat aconseguint dignificar l’exercici de la política, demostrant que és l’eina eficaç, 
útil i transformadora a la que teníem l’obligació de tornar-li la dignitat. Dignitat que altres formacions polí-
tiques amb les seues practiques deshonestes, obscures i brutes li havien llevat. Iniciativa Compromís amb 
lideratge polític, junt amb als nostres socis de Coalició, hem treballat per posar a les persones en el centre 
de la Política com a ferramenta necessària i indispensable al servei de la ciutadania per millorar cada qües-
tió i faceta de les nostres vides. La política és l’eina que fem servir, en tota la trajectòria i en cada una de 
les etapes vitals, per Criar, Cuidar i Curar a totes les persones, amb dignitat i igualtat, en aquest objectiu 
treballa Iniciativa Compromís.

Aquell congrés, uns mesos abans havíem celebrat el 10 aniversari d’Iniciativa del Poble Valencià, va servir 
com a reforç encoratjador de la trajectòria política viscuda i d’impuls cap a les múltiples cites electorals 
convocades per al 2019, que s’iniciarien al mes d’abril amb les votacions a l’Estat espanyol, fet este que el 
nostre soci del Govern del Botànic, el PSPV, va utilitzar de manera partidista sense pensar en la ciutadania, 
per avançar les eleccions autonòmiques per primera vegada en la historia,  i així fer-les coincidir amb les 
generals, i d’esta manera utilitzar l’anomenat “vot dual” com a ferramenta per a debilitar el fort i indiscuti-
ble lideratge de Monica Oltra i intentar neutralitzar, el que ells pensen és una anomalia democràtica, que 
és co governar amb  Compromís.

Amb aquest escenari multielectoral es vam posar a treballar intensament la nova direcció política que va 
ser elegida al V Congrés celebrat el dia 9 de juny de 2018, on vam triar la Mesa Nacional i els tres portaveus: 
Miquel Real, Mireia Mollà i Paco García.

El 23 de juny de 2018 es va celebrar la primera Mesa Nacional on es va escollir una Executiva de 31 persones, 
triades des dels criteris de paritat, territorialitat (establint cada representant des de la Supra Comarca 
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a les que pertanyen) i comptant amb la participació de Joves amb Iniciativa com a membres d’aquest nou 
Consell Executiu.

El primer gran repte en el que ens vam posar a treballar va ser el d’elaborar i acordar el procediment per dur 
a terme el procés de primàries de Compromís i així configurar les llistes que presentaríem a les Eleccions 
Estatals, Autonòmiques, Municipals i Europees, consolidant Compromís com a instrument polític potent, 
plural, participatiu, obert i necessari, amb el lideratge clar i indiscutible de Mónica Oltra com a candidata a 
la Presidència de la Generalitat.

A més, donat que les diverses cites electorals afectaven distints àmbits, al llarg de tot l’any 2019 també 
es va realitzar una tasca organitzativa i política enorme per tal d’establir i negociar totes aquelles aliances 
electorals on va participar la Coalició Compromís i on Iniciativa va ser referent de les posicions polítiques 
al si de Compromís. 

En les Eleccions Europees Compromís va participar de l’aliança ampla denominada “Compromiso por Eu-
ropa” junt a altres partits com ara, En Marea, Chunta Aragonesista, Més per Mallorca, Nueva Canarias, 
Coalición Caballas, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Izquierda Andalucista, Coalición por Melilla, Partido Cas-
tellano, Verdes de Europa i persones candidates independents.

En conclusió, aquesta tasca va ser una qüestió de molt de treball i col·laboració des de l’àmbit organitza-
tiu, de participació, de negociació política per afrontar els distints processos electorals, tenint en compte 
que vam tenir d’adaptar el nostre planing, com a conseqüència del canvi de tot el calendari electoral que 
teníem previst, convocatòria de les eleccions generals anticipades al més d’abril de 2019, avançament 
de les eleccions autonòmiques per part de Ximo Puig fent-les coincidir amb les estatals, no coincidència 
de les nostres eleccions autonòmiques en les locals, a més de les eleccions europees. Tot un repte per 
a Iniciativa i per a Compromís, sabent de la intenció electoralista per part del PSOE per a perjudicar-nos i 
intentar eliminar-nos de l’escenari polític.
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Dins d’aquesta dinàmica i després de les primàries obertes realitzades al sí de Compromís, en 2015, amb 
una estructura organitzativa millorada en base a l’avaluació realitzada, tornarem a constituir candidatures 
plurals per a les cites electorals de 2019, que va permetre que moltes companyes i companys foren esco-
llides i formaren part d’aquestes candidatures i posteriorment, possibilitaren la conformació dels governs 
resultants.

La configuració d’estes candidatures com a conseqüència del procés de primàries de Compromís, esde-
vingué en una campanya de proximitat, amb la implicació de gran part de la militància, on vam tornar a 
recórrer tots els territoris, pobles i  ciutats del País Valencià, amb més força, il·lusió, esperança i valentia 
que a les eleccions del 2015, però a més, amb l’experiència de la tasca de Govern, fet este que ens va per-
metre poder explicar la necessitat de consolidar el projecte a llarg termini que representa i defèn Iniciativa 
Compromís, que possibilite continuar millorant la vida de tota la ciutadania, posant a les persones en el 
centre de la política.

Durant la precampanya i la campanya, vam tornar a constituir les comissions de treball indispensables per 
al funcionament i coordinació de la mateixa:

 1. Comissió electoral

 2. Comissió d’administració i finances

 3. Comissió de comunicació

 4. Comissió jurídica

 5. Comissió d’estratègia i anàlisi

 6. Comissió de programa

Es va tornar a dissenyar una campanya i una agenda, on a banda de la candidata a presidir la Generalitat, 
Monica Oltra, també es van organitzar actes on van participar totes i cada una de les nostres persones 
candidates i de rellevància política, prenent com a base i millorant les línies bàsiques ja utilitzades en an-
teriors comtesses electorals. Es van coordinar accions i actes electorals a totes les comarques, ciutats i 
en la major part de pobles del territori, destacant d’aquests actes, el d’inici de campanya, l’acte central de 
campanya i el de tancament de la campanya, on van participar les nostres companyes d’Iniciativa Com-
promís.

D’aquella segona gran mobilització, vam obtenir dades que  mostraven una important base electoral fide-
litzada que garantia la consolidació de Compromís com un projecte polític sòlid, i com a soci indispensable 
i necessari per a la reformulació del Govern del Botànic, amb un suport i reforçament de la figura de Mónica 
Oltra com a candidata a la Presidència de la Generalitat, que tornaria a ser part fonamental per reeditar el 
govern del Botànic2os, amb una nova formulació del govern de coalició, donada la intenció de Unides Po-
dem de formar part per primera vegada del govern de la Generalitat Valenciana.

Així doncs, Compromís va obtenir un grup parlamentari de 17 diputades i diputats, liderats per la Vicepresi-
denta del Consell, Mónica Oltra i on es va conformar un grup parlamentari amb tres diputades i un diputat 
d’Iniciativa Compromís: Mónica Oltra, Belén Bachero, Carles Esteve i Aitana Más. En 2022, després de la 
baixa de Fran Ferri com a síndic i diputat del grup parlamentari i seguint l’ordre de la llista de la circumscrip-
ció de València, s’ha incorporat com a diputat Paco García, ampliant el nombre de diputats d’Iniciativa en 
el parlament valencià. 
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El 12 de juny de 2019 en el Castell de Santa Bàrbara (Alacant) es va signar l’Acord del Botànic2os, revalidant 
la tasca realitzada a l’anterior govern de la Generalitat, que tornaria a basar-se en els mateixos principis de 
“primer el què, després el com i per a finalitzar el qui”, acord d’èxit polític, pioner i exemple al sí del conjunt 
de l’Estat que ha tornat a esdevindre una modernització del concepte tradicional de la conformació de 
governs i de com es pot desenvolupar una gestió política compartida.

De la conformació d’aquest reedició del govern del Botanic2os caldria destacar les responsabilitats as-
solides per les nostres companyes, Monica Oltra com a Vicepresidenta, Portaveu del Consell i Consellera 
d’Igualtat i Polítiques Inclusives Monica Oltra, i Mireia Mollà, com a Consellera d’Agricultura, Desenvolupa-
ment Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. Així com la designació per segona volta de Carles 
Mulet com a Senador Territorial per part de Compromís.

També cal destacar la designació d’altres companyes per assolir distintes responsabilitats al Govern, Caps 
de Gabinet, Sotssecretàries, Secretaries Autonòmiques, Direccions Generals i altres assessories que ens 
permeten dur endavant les polítiques que posen a les persones en el centre de la política i al seu servei.

Durant tot aquest procés de comtesses electorals, al mes de maig de 2019 es van celebrar les eleccions 
municipals i europees, com ja hem esmentat.

Pel que respecta a les eleccions municipals, el paper d’Iniciativa Compromís va ser fonamental arreu del 
nostre territori, amb la presentació de més de 233 llistes electorals com a Compromís i una representativi-
tat de 89 regidores i regidors de les quals un 37% son dones i un 63% son homes, presents en 22 governs 
locals arreu de tot el País Valencià.

Amb 9 alcaldies d’Iniciativa (Otos, Crevillent, Casinos, Favara, Argelita, Daya Vieja, Chiva, Beniparrell i Llí-
ria) i revalidant la participació fonamental als governs de tres de les quatre grans ciutats, amb uns mag-
nífics resultats en València, Castelló i Elx que van permetre que Sergi Campillo, Gloria Tello, Luisa Notario, 
Vero Ruiz i Ester Díez  formaren part dels equips de govern de les respectives Ciutats.

Al mateix temps, pel que respecta a les eleccions europees, Compromís dintre de la gran plataforma no 
vam obtindré un bon resultat, havent d’assumir la pèrdua de l’Europarlamentari.

En la Mesa Nacional del 8 de juny de 2019 (València) vam debatre i analitzar els resultats electorals del 
mes de maig i també vam reflexionar respecte de les possibilitats en quant a la reedició en la formació del 
govern de la Generalitat Valenciana. Així mateix, també vam debatre de la situació al panorama estatal, 
conseqüència de la possibilitat generada pel resultats  obtinguts per les forces progressistes i que per-
metia formalitzar un acord de govern al parlament espanyol.

En la Mesa Nacional del 28 de setembre de 2019 (València) Iniciativa Compromís va haver de replantejar 
i centrar tots els recursos polítics, organitzatius i financers per preparar la campanya de la repetició de 
les eleccions estatals convocades per al 10 de novembre de 2019, com a conseqüència de la incapaci-
tat d’arribar a un acord entre les forces progressistes, que tenien en les seues mans la possibilitat real i 
numèrica  d’aplegar a acords per a la formació d’un govern progressista.

En aquest sentit, es va acordar en esta mateixa Mesa Nacional el fet de que Iniciativa Compromís treba-
llaria en la línia d’aconseguir un acord per concórrer a les eleccions generals en coalició amb altres forma-
cions progressistes estatals, fet que va esdevenir en la formació de la coalició electoral Más País-Compro-
mís. Després d’aquestes eleccions generals i vistos els resultats, molt semblants als d’abril de 2019, les 
forces progressistes si van aplegar a un acord de govern de coalició a l’Estat, tenint com a referent en la
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seua conformació el model valencià del Govern del Botànic, amb acords puntuals i recolzament al congrés 
de forces progressistes, entre d’altres Compromís.

Una vegada finalitzats tots els processos electorals, en teoria a partir de l’any 2020 s’obria un període 
d’estabilitat política sense més processos electorals, ens havia de servir per generar un espai que ens 
permetera generar un espai de reflexió, anàlisi i debat polític, i aprofitar també este període de “tranqui-
l·litat” per posar en marxa  les estructures territorials d’Iniciativa necessàries, (secretaries, àrees, etc) 
amb l’objectiu de retornar l’activitat organitzativa i política per establir estratègies de futur i treballar en la 
millora de la nostra proposta ecosocialista, al mateix temps reforçant i consolidant el paper institucional i 
orgànic, tant d’Iniciativa com de Compromís.

Tot este treball explicat anteriorment deuria ser la línia principal d’acció que esdevindria i conclouria el 
procés amb la celebració, tal i com regulen  els nostres estatuts, de l’Assemblea General d’Iniciativa. S’es-
tava treballant en la previsió de celebrar l’Assemblea a l’estiu de 2020, per este motiu a la Mesa Nacional 
celebrada el dia 23 de novembre de 2019 a Alacant, es va proposar i acordar iniciar tota la tasca d’organit-
zació i l’elaboració d’entre d’altres documents, del corresponent document polític que arreplegara tot el 
treball d’anàlisi, debat, conclusions i proposta política elaborat durant este període.

En plena preparació d’esta Assemblea la irrupció de la pandèmia sanitària mundial de la Covid-19 va gene-
rar una situació sobrevinguda que va determinar la vida de totes les persones. Les mesures preventives i 
les restriccions que es van implantar de forma general al món i també a l’estat espanyol, ens van portar a 
aplaçar i després amb l’evolució de la pandèmia i la continuïtat de les restriccions, a haver de suspendre 
definitivament l’Assemblea.

Qüestió, la de la pandèmia, que va centrar tota la activitat política en garantir els recursos necessàris per 
a la vida, posant les tasques de cura al centre de la presa de qualsevol decissió, qüestió per la qual, no 
només els governs i oposicions dels quals formavem part com a Iniciativa-Compromís vam treballar, sinó 
que des de l’organització del partit es va tindre clar que la prioritat era treballar per fer front aquesta situa-
ció des de la responsabilitat i habilitant nous canals de comunicació com ara les reunions telemàtiques, 
no només dels grups de treball, també d’òrgans com ara la executiva i la Mesa Nacional.

CRISI SANITÀRIA - PANDÈMIA

Era un 14 de març de 2020. Ningú de nosaltres havia viscut una situació com esta, pot ser els nostres 
majors en quan a la restricció de llibertats i subministraments en la dictadura. Després de 40 anys de de-
mocràcia semblava que tot estava fet i tot superat, però la realitat va ser mes crua del que pensarem i 
quan menys esperàvem, un enemic ens ha cridat a la porta de casa, un enemic invisible i silenciós. Primer 
pensàvem que era una cosa llunyana, que estava passant a l’orient, però de sobte ens el trobàrem cara a 
cara als nostres carrers, pobles i ciutats. 

Calia combatre’l. I per dur endavant eixa ofensiva teniem algo que haviem anat construint, edificant i man-
tenint en estes quatre dècades democràtiques, com són els  serveis públics, els de totes les adminis-
tracions, tant l’estatal com l’autonòmica i local. I dins eixos serveis públics destacarem el de la Sanitat 
Universal, les Polítiques Socials inclusives, la Seguretat i les Emergències, unes eines potents i amb grans 
persones professionals que han sigut i són la millor defensa que podríem desitjar ens un moments crítics 
i d’incertesa com estos. 

Junt a estos serveis, també ens adonarem que la superfluïtat havia envoltat les nostres vides, i en eixos 
moments, mes que mai, valoràvem  els sectors primaris de l’agricultura i la ramaderia, també la pesca, com
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continuaven a peu d’obra i garantint el subministrament a la població. Sense ells, esta crisi sanitària tam-
poc es podria superar.

Però, este enemic invisible no sols afecta la salut, també va afectar altre pilar fonamental, l’economia. 
Les quarantenes, restriccions, Estats d’Alarma, tocs de queda i altres mesures necessàries per aturar la 
pandèmia, va fer que molts sectors i xicotetes i mitjanes empreses començaren aplicar ERTES als seus 
treballadors, també algunes multinacionals. Un fet que al principi no es podia calibrar els efectes futurs 
que tindria este aïllament i tancament d’indústries, negocis i despatxos professionals.

A les etapes de confinament i tancaments en domicilis i negocis, varen succeir-se les etapes de les deses-
calades, moments en els que la ciutadania intentava tornar a la seua vida quotidiana i laboral de forma 
gradual, on les mesures sanitàries es reforçàvem per no tornar a recaure i on l’element de la utilització de 
les carassetes ha sigut universalitzat . 

En juliol de 2020 el País Valencia entra de ple en l’anomenada nova normalitat. Les destinacions turísti-
ques, un dels principals motors econòmics de la Comunitat comencen a recobrar el dinamisme de reser-
ves, l’administració recupera molts dels serveis presencials, les empreses re incorporen part dels treba-
lladors en ERTOs i la producció recobra certa normalitat. Esta clar que no com abans, sinó amb moltes 
precaucions i reserves de vore com avança la pandèmia de cara als propers mesos.

Les institucions publiques, preocupades per la desescalada i la reactivació econòmica i social, havien ini-
ciat tot un procés col·laboratiu i de participació per conèixer quines havien de ser les claus de futur i les 
iniciatives que s’havien d’emprar per a que ningú es quedara enrere. 

Des del Congrés dels Diputats, passant per les Assemblees Legislatives Autonòmiques i els plenaris de 
les localitats valencianes, totes elles establiren quins havien de ser els fulls de ruta i les recomanacions a 
desenvolupar per a que poguerem reconstruir el futur amb garanties i sempre amb una premissa, primer 
les persones.

A l’Estat, Compromís va incorporar en el document de reconstrucció dos fites importants: La d’abordar de 
forma urgent la reforma del finançament, clau per al futur del País Valencià; i la de donar suport als ajun-
taments, proposant que puguen fe ús dels seus estalvis per ajudar a les persones mes necessitades, així 
com la necessitat de trencar en les regles de despesa pressupostària, les quals suposen un austericidi per 
a les entitats locals i un mecanisme pervers de bloqueig sistemàtic al desenvolupament econòmic.

Igualment, a nivell autonòmic, trobarem exemples de polítiques socials valentes i de reconstrucció econò-
mica que tant la Vice Presidenta del Consell, Mónica Oltra, com el Conseller d’Economia Sostenible, Rafa 
Climent, empraren en diversos Decrets Llei, resolucions i ordres, per a que els sectors productius valen-
cians puguen continuar la seua activitat amb normalitat i que les persones que es troben en situació de 
risc trobaren un matalàs social on poder recaure mentre dura la seua situació personal. 
Igualment, la Consellera Mireia Mollà des d’Agricultura i Medi Ambient i Vicent Marzà, des d’Educació, vàren 
impulsar diverses mesures i iniciatives per garantir el subministraments a la població, l’arribada d’equips 
de protecció, la minimització dels efectes de la Covid i el retorn a les aules en el mes de setembre de 2020 
amb la màxima normalitat. 

A estes mesures, cal afegir els centenars de plans de contingència i re activació front pandèmia que ela-
boraren i posaren en marxa els nostres ajuntaments, re configurant pressupostos, re assignant prioritats i 
vertebrant espais d’ajuda i col·laboració, sempre pensant en els problemes dels mes necessitats i aplicant 
mesures de justícia social. Per què sols hi ha una manera de reconstruir el futur, treballant des de la unitat 
i la solidaritat.
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FONS EUROPEUS

Si alguna cosa ha quedat clara amb la crisi sanitària és que res serà igual i que comencem una nova era, al 
igual que ha passat en altres èpoques amb esdeveniments o crisi socials, econòmiques o sanitàries com 
la que estem vivint.

En este sentit, la Unió Europea va fer un gir de cent huitanta graus, passant de reclamar pagaments del 
deute i ser inflexible en els dèficits estructurals dels països membres, a obrir un ventall d’ajudes a Fons 
perdut i crèdits mai vistos. Fins i tot veiem a Lagarde del Banc Central Europeu instant als països a posar en 
marxa un Fons solidari de recuperació econòmica al pur estil del Pla Marshall després de la Segona Guerra 
Mundial.

I així va ser, l’acord pres va determinar que Espanya compte amb 140.000 milions d’euros del Fons de Recu-
peració Europeu, del que uns 72 mil seran en ajudes directes, després de que la Unió Europea ha arribat a 
un acord històric de destinar 750.000 milions d’euros en els pròxims sis anys per poder eixir de la crisi del 
covid-19 i que els estats membres puguen dissenyar els seus plans de re activació econòmica.

El Govern va donar  llum verda al Decret Llei pel qual s’aprovaven mesures urgents per garantir una gestió 
eficient i transparent dels fons europeus Next Generation EU, un instrument aprovat pel Consell Europeu 
al juliol del 2020 i que donava la campanada d’eixida per a que les administracions públiques junt a socis 
tecnològics i d’innovació puguen preparar els seus programes amb mesures que faciliten la participació 
de les Pymes, de les Empreses de l’Economia Social i de Sectors Emergents.
Els eixos sobre els que van a pivotar les ajudes enmmarcades en estos Fons va a ser principalment tres: 
Ajudes per a fomentar el Pacte Verd, on l’objectiu principal serà intentar aconseguir la neutralitat climàti-
ca, amn energies renovables, gestió de residus i economia circular, al igual que impulsar la mobilitat soste-
nible. Altre eix serà el de promoure la transformació digital, amb un impuls decidit al comerç electrònic, es-
pecialment en Pymes i l’ús eficient de les dades com a motor de la innovació. Per últim, ajudes per impulsar 
la competitivitat industrial, amb la finalitat d’obtindre una industria amb baix nivell de CO2, ciberseguretat 
i innovació tecnològica.
Es tracta d’un nou concepte de societat, centrada en la economia de la vida, on hem de començar a do-
nar passes a una transició ecològica dedicida si volem deixar este planeta, com a mínim en les mateixes 
condicions, a les futures generacions. Entrem de ple en la era de la transformació digital i una societat del 
coneixement, on s’han de treballar vectors transversals que ajuden als nostres municipis i Comunitats 
Autònomes a realitzar reformes estructurals i projectes de inversió en sectors de futur.

Amb els Fons Europeus hi ha una oportunitat de repensar la societat del demà que volem i de reactivar 
l’economia. El Govern del Botànic ja està a la feina, al igual que molts dels nostres ajuntaments valencians. 

PRESSUPOSTOS 2021-2022

Mentrestant la pandèmia avançava, es produïen les desescaldes, es feia el retorn a les noves normalitats 
i a la vida acadèmica, la vida política i institucional no va parar, es vàren continuar celebrant sessions de 
plens en els ajuntaments, del Consell en el Govern, del Parlament Valencià i de les diferents institucions 
valencianes.

En eixa línia, es varen preparar els pressupostos de 2021, no exempts d’alguna maniobra poc elegant, i 
també els de 2022, on es va constituir una comissió política per marcar les línies d’actuació front els rep-
tes d’esta nova situació post pandèmia. Set pressupostos seguits aprovats en temps i forma des de que el 
Govern del Botànic està a la Generalitat Valenciana, tot un exemple de rigor, estabilitat i garantia de futur.
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Amb este nou escenari, teníem previst fer el nostre Congrés d’Iniciativa el 15 de gener de 2022. Però, nova-
ment les altes xifres de contagis i l’evolució de la pandèmia feien aconsellable el ajornar la celebració més 
endavant, com així va acordar l’Executiva d’Iniciativa, marcant com a nova data el 26 de febrer de 2020.
Respecte la política d’aliances i relacions polítiques, des d’Iniciativa Compromís s’ha estat treballant junt 
als companys de coalició per mantindré una xarxa ampla de contactes i partners arreu del territori de l’Es-
tat, així com per a poder conformar candidatures amples com la Europea.

VACUNA SOCIAL

La primavera del 2021 va set tot un terratrèmol polític amb presentacions de mocions de censura, di-
missions, transfuguisme entre els partits de la dreta espanyola, tamayazos a la murciana i convocatòria 
d’eleccions. Tot fet amb un únic objectiu, salvar-se alguns el seient.
Mentre este tsunami de deslleialtats, d’interessos particulars i de tactisme polític passava, al País Valen-
cià es reforçava la concepció de que tenim un govern del Botànic divers i plural, que continua treballant en 
donar respostes i solucions a la ciutadania valenciana. Sent un govern de coalició cohesionat i amb esta-
bilitat, tot i tindre com és normal les seues diferències polítiques. Però que, amb diàleg, consens i acord 
sempre ha sabut donar resposta a les demandes ciutadanes.

Estàvem en una nova fase de la pandèmia on, a part de la vacuna sanitària per a fer front a la Covid, ens feia 
falta una vacuna social. En prop de sis anys, la Vice Presidenta Mónica Oltra havia estat capaç de teixir una 
xarxa social sense precedents en l’administració autonòmica (i també estatal). Amb un nou Model de Ser-
veis Socials que ha ampliat personal i territorialitat, multiplicant per tres les cobertures amb la complicitat 
dels ajuntaments valencians. Som la Comunitat líder en atenció a la dependència, més de cent mil usuaris, 
xifra que també va créixer fins i tot en l’any que portem de pandèmia. S’han eixamplat drets socials i civils, 
aprovant la Llei LGTBI més avançada de tot l’Estat i ara es treballa en la nova Llei d’Igualtat, així com s’ha 
proposat un Pla d’Infraestructures Socials per crear un gran matalàs assistencial públic que puga cobrir 
les demandes al llarg i ample del territori. 

Les ajudes Covid a famílies i persones en risc d’exclusió social s’han multiplicat, al igual que la protecció 
de famílies i menors que es puguen trobar en alguna situació de vulnerabilitat. A més de la nova Renda 
Valenciana d’Inclusió.
Sense dubte, en estos moments de crisi sanitària, on visualitzem precarietat laboral, radicalització de la 
pobresa i extremismes desaforats i populistes, esta vacuna social ha sigut la que més valora la ciutadania. 
Que ninguna persona es quede enrere, que cap projecte vital es quede sense cobertura.
A voltes, sense estridències i grans anuncis, amb solvència i solidesa, amb un treball constant i aplicant 
unes polítiques basades en salvar la vida de les persones i no els interessos econòmics d’uns pocs, amb 
un full de ruta clar i innovador com el que Mónica Oltra està imprimint en el Govern de la Generalitat, no 
sols creem una xarxa social potent i resistent, sinó que podem ser radicalment transformadors en les vides 
de milers de famílies valencianes. Eixa sense dubte és la millor vacuna social de la que ens podem dotar.

BOTÀNIC, UN PROJECTE EN CLAU VALENCIANA

Estem a un any vista de finalitzar la X Legislatura autonòmica i ja s’han complit prop de set anys del Govern 
del Botànic. Una mostra de que hi havia una alternativa real, creïble i amb capacitat de gestió diferent.
En estos anys, hem vist com la vida de milers de valencians i valencianes ha canviat des de la vessant so-
cial, educativa, mediambiental i econòmica, així com s’ha materialitzat la recuperació de drets i l’aparició 
d’altres nous.
La Sanitat Universal ha donat mostra de que tenim un sistema fort i solvent, que en els pitjors moments de 
la crisi ha aguantat i ha deixat clar que els serveis públics són el millor pilar d’una societat. Així, es va agrair 
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a tots els serveis essencials el gran paper que desenvoluparen en moments crítics i decisius. Sense ells, 
les coses no hagueren sigut igual.

Junt a ella, les Polítiques Socials han esdevingut un bàlsam per a milers i milers de famílies que han vist 
reduïdes les llistes per rebre la dependència, una prestació assistencial, la Renda Valenciana d’Inclusió o 
obtindre lloc en una residencia pública. Tot un matalàs social i estructura desplegada pel Botànic que és 
única a tot l’Estat i és exemple a seguir per moltes Comunitats Autònomes.

En l’apartat Educatiu s’ha mostrat una capacitat de recuperació mai vista. A part de restituir els milers de 
professors acomiadats en etapes anteriors, per a l’inici de curs en l’any Covid, es varen reforçar en més de 
quatre mil places docents, s’han reduït les ràtios per aula i s’han facilitat tables per a que l’alumnat pogue-
ra seguir on line rebent classes dins la xarxa educativa pública valenciana. S’ha impulsat la Xarxa Llibres i 
s’han millorat les ajudes per als estudiants universitaris.

Des de la vessant econòmica també hem vist com el Botànic s’ha bolcat en redreçar tots els esforços en 
mantindré el teixit productiu, sobretot la part humana i laboral, amb la tramitació i manteniment de milers 
i milers d’ERTES durant la pandèmia, les ajudes directes a sectors afectats per la crisi sanitària i a la indus-
tria valenciana, fent una gran aposta per la revitalització dels polígons industrials tradicionals valencians, 
apostant per la innovació i la tecnologia i reflotant els Instituts Tecnològics com a base del saber i del 
coneixement del poble valencià.
També el Govern ha apostat per una transició ecològica i polítiques que respecten el territori, amb l’ús 
d’energies renovables, mes respectuoses amb el planeta i compatibles amb la producció agrària i paisat-
gística, apostant per una reconversió a producte ecològic i biodinàmic. Un treball incansable per fer de 
l’economia circular un model de gestió dels recursos finits dels que disposem, així com una agricultura 
competitiva i de qualitat que siga referent a Europa.
Així i tot, queda molt per fer. Des d’Iniciativa i des del Govern del Botànic en som conscients, Però ens varen 
comprometre a treballar de valent i a dur endavant este projecte de futur, engrescador i amb vitalitat que 
representa a la majoria social valenciana. Seguim obrint camins.


