
Programa d'actuació, per a un nou equip de treball, encapçalat per Josep Barberà

Més municipalisme, Més sumes, Més País Valencià  

Atesos els resultats de les darreres eleccions generals celebrades el 20 de desembre

de 2015 a l'Estat espanyol, i tot tenint en compte el moment polític decisiu en què ens

trobem immersos, cal una anàlisi en profunditat -crítica i constructiva- i noves formes

d’actuació. 

El nostre missatge (suma de forces) ha estat inapreciable en l’àmbit de País a les

eleccions generals però, pel que fa a les eleccions municipals del 24 de maig de 2015,

hem doblat el nombre de regidors i regidores respecte de les eleccions anteriors, tant

anant sols com concorrent amb altres forces progressistes i valencianistes.

En vista d’aquests resultats, i seguint el camí marcat pel 26é Congrés de Girona a

l’octubre de 2011, quan començàrem el desplegament dels estatuts propis per a la

Federació del País Valencià, i la Conferència de País del 2013 a Algemesí, on marcàrem

la voluntat de sumar forces d'esquerres i valencianistes per a convertir el valencianisme

en una força transversal, apostem per:

• Fer del municipalisme una prioritat, establint els pactes estratègics allà on

siguen necessaris per a continuar augmentant el nombre de seccions locals,

militants i regidories; reforçant els llaços que hem començat a establir amb altres

forces valencianistes i d'esquerres (Compromís, Esquerra Unida, Esquerra

Nacionalista Valenciana i Els Verds del País Valencià); i, finalment, tractant

d'ampliar aquestes sinergies amb altres moviments independents a escala local i

de País. És en aquest context on caldrà potenciar les assemblees de consulta

obertes a la participació, així com acostar-nos als col·lectius i associacions diversos

dels municipis i comarques, per a escoltar les problemàtiques de la ciutadania i

crear-hi xarxa.

La necessària tasca municipal no ens fa oblidar, però, el que ha estat fins ara un

dels nostres principals actius: la capacitat de generar un discurs polític que

presente una anàlisi i una proposta de solucions dels problemes dels valencians

com a subjecte polític. És el que han fet en diferent mesura els treballs sobre el

DIVE (Dret d’interrupció voluntària de l’embaràs), les infraestructures o el



finançament. Un treball que ha esdevingut transversal, tot i que aquells que

l’utilitzen no ens en reconeguen l’autoria ni arriben fins a les darreres

conseqüències.

• Una organització de tots. Som conscients que la militància d'ERPV està molt

repartida territorialment; per això, proposem augmentar el nombre de reunions del

Consell Polític i fer-les en diversos punts del territori, com a eina de contacte entre

tota la militància.

• La formació de la militància i els quadres —regidories, caps de llista, assessories

—  és cabdal en aquesta nova etapa que ERPV encara. Hem de recuperar l'Escola

d'Estiu i coordinar els argumentaris de les diferents comissions sectorials. Açò s'ha

de concretar en la confecció de propostes i argumentaris interns que tinguen com a

àmbit el País Valencià, així com potenciar l'opinió i difusió d'aquestes propostes i

d’aquests argumentaris als àmbits local i comarcal mitjançant actes, premsa, ràdio,

televisió i eines 2.0.

Per a poder sumar més, caldrà posar especial èmfasi en una qüestió clau, que genera

un ampli consens pel que fa a la diagnosi, però sobre la qual hi ha poques forces que

s’atrevisquen a resoldre’l d’arrel: el finançament valencià. L’espoli fiscal que patim al

País Valencià -derivat de la relació desigual amb l’Estat espanyol- ha provocat un

empobriment econòmic i les consegüents retallades salvatges de serveis públics, però

també retallades de drets i empobriment cultural i social, derivats de la manca de recursos

que els governs valencians han tingut històricament.

Cal donar a conéixer, fent pedagogia, aquest greuge imposat des de governs espanyols

de diferent signe polític i fer veure a la ciutadania que aquest és el nostre gran

problema. Som conscients que la política balafiadora i de saqueig del PP valencià ha

estat una font d’empobriment, però cal ser molt didàctics per a explicar que, encara que

no haguera governat el PP, ens hauríem empobrit igual per culpa de la relació de

subordinació respecte a l’Estat espanyol. Sovint, escoltem moltes declaracions de bona

voluntat per a resoldre el tema del finançament, però aquestes reclamacions estan

condemnades a fracassar. La societat valenciana ha de prendre consciència que l’única

solució és canviar d’arrel l’estatus polític del País Valencià i això passa inevitablement per

caminar conjuntament cap a la República del País Valencià.



Fet i fet, que des d’aquesta candidatura proposem la creació d'una Vicesecretaria

d'Organització i una Vicesecretaria de Coordinació Territorial, dins de la nova

estructura organitzativa, que treballe conjuntament amb la Presidència per a recórrer el

País coneixent-lo, organitzant-lo, coordinant-lo, recolzant-lo, escoltant-lo i fent partícips del

projecte d'Esquerra Republicana les seccions locals i la militància en general. Volem fer

visible, també, el nostre major valor polític i fet diferencial respecte d’altres forces

polítiques: el nostre sentit assembleari. 

Així mateix, i per a donar més protagonisme al problema del finançament, es dotarà de

majors atribucions la Secretaria de Política Econòmica, Recursos Propis i Territori

que elaborarà polítiques en l’àmbit de territori (aigua, infraestructures, etc) i sobre activitat

econòmica (agricultura, ramaderia, indústria, turisme, energia,  etc). També hi haurà

interrelacionades les Secretaries de Medi Ambient i Energia, Polítiques de la Salut i

Moviments Socials, amb la finalitat d’assolir un benestar econòmic que repercutisca en

la societat: Economia Social. I si parlem de societat, no podem deixar de banda tres

mancances socials que patim al País Valencià: els drets lingüístics, l’accés a l’educació i

la necessitat d’una societat de persones lliures i amb igualtat. Per això volem donar un

nou impuls a la Secretaria d’Educació, Cultura i Política Lingüística i a la Secretaria

de les Dones.

Totes aquestes eines per a transmetre el missatge no seran efectives sense I’ajuda de

la militància ja activa i organitzada per això cal també atorgar protagonisme a la

Secretaria de Formació, que serà clau en aquesta nova etapa, donant resposta a les

necessitats de la militància i  reunint-la periòdicament en escoles de formació. Aquestes

reunions han de servir, a més a més, com a actes de coneixement mutu i de cohesió del

partit. I necessitem, per descomptat, un bon sistema de finançament perquè la nostra

organització funcione adequadament: la Secretaria d’Administració Económica i

Finances gestionarà no sols el dia a dia, sinó també els plans de viabilitat del nostre futur.

Tenim gent preparada tant dins del partit com al seu voltant amb coneixements per a

formar i generar argumentari i hi facilitarem la seua participació. Aquesta missió recaurà

en la Secretaria de Coordinació de Comissions Sectorials, que haurà de construir

argumentaris i recursos documentals, com ara propostes i mocions per al món municipal i

per a la militància, en general. A més, aquesta secretaria tractarà de conformar noves

comissions sectorials que ens apropen a la realitat valenciana. Aquest argumentari



s'haurà de transformar en campanyes concretes per a arribar al territori, punt en què pren

un impuls renovat la Secretaria de Moviments Socials i la Secretaria d’Acció Política.

Aquesta candidatura pensa que, per damunt de tot, cal escoltar la nostra principal

força, la militància, i proveir-la de les eines ideològiques i organitzatives de què disposa la

nostra formació política per a seguidament difondre el missatge. En aquesta tasca

divulgativa, juga un paper fonamental la Secretaria d’Imatge i Comunicació. I hem de

cuidar i potenciar-nos allà on ja som visibles i ja estem fent  feina, allà on ja som

imprescindibles. I volem començar prompte i, així, des de la Secretaria de Política

Municipal proposem que tinga lloc imminentment la Primera Trobada de càrrecs

electes d’Esquerra Republicana del País Valencià.

Com veieu hi ha molt a fer i els integrants d’aquesta candidatura tenim il·lusió. Toquem

de peus a terra, però sabem que val la pena i, si ens voteu, volem que tots i totes hi

participeu: sumem esforços, sumem més militants, simpatitzants, amics i amigues, i

sumem sinergies amb altres formacions polítiques i col·lectius. El futur és el present i hi ha

molt de treball a fer, amb humilitat però amb fermesa; i, per descomptat, us necessitem a

tots i a totes per a millorar i reforçar el nostre partit perquè pensem que és la ferramenta

més adient per a reconstruir el nostre país, el País Valencià. 

“Ja no ens alimenten molles. Volem MÉS”.

29 de febrer de 2016


