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“Cal escollir entre la nostàlgia i el futur”. Josep Renau

1. SOM L’ESQUERRA VALENCIANA

Esquerra Republicana del País Valencià inicià la seua activitat al setembre de l’any 2000, i va recuperar per a la 

federació valenciana d’Esquerra Republicana les sigles del partit format a Castelló en 1934 de la mà de Gaetà Huguet 

i Miquel Penya. La gestació d’Esquerra Republicana al País Valencià no era fruit de l’atzar ni de qüestions estètiques, 

sinó que naixia amb la voluntat de definir-nos clarament: som d’esquerres, som republicans, som valencianistes.

La credibilitat d’aquests pressupòsits que ens marcàvem aleshores l’hem ben demostrada amb el treball fet des 

de la nostra constitució per part de la militància i la gent que ens ha fet costat. Però, especialment, des dels nostres 

inicis hem intentat connectar amb els referents polítics i culturals amb els quals s’identificava el valencianisme 

republicà històric.

1.1. Els nostres referents polítics

ERPV reconeix com a referent les idees, publicacions, entitats i iniciatives del primer valencianisme polític del 

segle XX, particularment en aquelles que buscaven els primers acords polítics amplis i transversals. De la confluència 

entre valencianisme i republicanisme sorgiren diversos partits, molt minoritaris, com ara Joventut Nacionalista 

Republicana, que ja esbossaven estratègies rupturistes enfront del centralisme i del caciquisme.

La vocació modernitzadora i regeneracionista d’aquests grups va ser plasmada a la Declaració Valencianista 

de 1918. El discurs de les Bases d’aquesta declaració, per exemple, considera l’economia valenciana com un tot 

inseparable de la societat i del territori, i mostra la preocupació per unes infraestructures al servei d’aquella. 

Esquerra Republicana reconeix, un segle després, el valor de la Declaració i la vigència d’algunes qüestions 

de fons, tan diverses que van des del reconeixement de la unitat lingüística del català i de la pluralitat nacional del 

Regne d’Espanya en quatre “nuclis, el nostre, integrat per Catalunya, Mallorca i València”, fins a la integració “dins 

d’una Federació Espanyola o Ibèrica”. Siga com sigaPerò, per damunt d’aquesta diversitat, aquesta diversitat de la 

Declaració és un referent per als valencianistes republicans atés que reivindica fonamentalment el dret del poble 

valencià a constituir un Estat, l’Estat valencià, que podrà “mancomunar-se amb altres estats de la Federació si ho 

estima convenient”. En definitiva, la Declaració Valencianista fou el primer intent de formulació moderna del País 

Valencià com a subjecte polític. 



Conferència de País 2018
Entre la nostàlgia i el futur

4

Posteriorment, la República de 1931 representa una oportunitat per al valencianisme republicà, que treballa 

per esdevenir l’instrument més eficaç per a construir una societat més lliure i justa socialment. Aquest projecte 

polític viu un període d’efervescència pertot arreu, marcat per la lluita per l’Estatut d’autonomia i per l’aparició de 

nous partits a les principals ciutats del País Valencià, així com de nombroses publicacions polítiques i culturals 

valencianistes que,  si bé sovint eren efímeres, mostren l’ampliació de la base ideològica del valencianisme. 

Així doncs, trobem les apostes més clares i definides del valencianisme en la fundació el 1934 d’Esquerra 

Valenciana, partit on s’apleguen els valencianistes provinents del republicanisme blasquista, com ara Vicent Marco 

Miranda, Hèctor Altabàs i Juli Just; l’ERPV de Gaetà Huguet i Miquel Penya; i en la fundació el 1935 del Partit 

Valencianista d’Esquerra de Josep Rodríguez Tortajada. Durant els anys de la república i la guerra antifeixista tots 

dos partits tingueren representació als ajuntaments, a les diputacions -que durant un temps foren el Consell del País 

Valencià- i al Congrés, on Vicent Marco s’integrà de manera natural al grup parlamentari de l’Esquerra Catalana, amb 

Esquerra Republicana de Catalunya. 

El valencianisme republicà sempre ha anat de la mà dels moviments que exigien més llibertat i més democràcia. 

És així com una nova generació pren als anys seixanta el relleu de la resistència contra la dictadura franquista i 

dona pas a l’acció cultural, cívica i política. La tradició política de 1931-1939 s’actualitza amb una nova generació 

valencianista: Joan Fuster situa el País Valencià en el centre del pensament polític. L’anàlisi fusteriana, feta de 

filosofia política moderna, basteix un edifici que té els fonaments en el valencianisme republicà dels anys trenta. 

Un moviment social i polític democràtic, antidictadura, antifeixista, que fa cultura i reivindica la llengua, però alhora 

també fa política. Nous partits polítics apareixen al país, com ara el Partit Socialista Valencià, la Unió Democràtica 

del País Valencià, la Unitat del Poble Valencià, el PSPV o el PSAN.

Els homes i dones d’Esquerra Republicana continuem al segle XXI compartint aquests referents històrics tan 

diversos del valencianisme, dels avanços socials i del republicanisme, ara amb noves estratègies i un objectiu central: 

bastir una plataforma política de l’esquerra valenciana que ens durà a l’assoliment de la República del País Valencià. 

Entre aquestes lluites mereix un esment la de la igualtat entre totes les persones, independentment de la seua 

identitat de gènere o orientació sexual. Aquesta lluita comporta, en particular, una vigilància permanent contra tota 

forma de discriminació masclista.



Conferència de País 2018
Entre la nostàlgia i el futur

5

1.2. Som un partit d’esquerres

 Cap proposta d’un estat propi per als valencians no serà possible ni útil si alhora no comporta una millora 

de les condicions materials de la ciutadania i una ampliació i millora dels seus drets. La constitució d’aquest estat ha 

de ser percebuda socialment com l’eina per a millorar el seu benestar i la garantia de futur en pau i en llibertat per 

a les generacions venidores. 

 Aquesta condició de partit d’esquerres és un pilar constitutiu de la nostra visió del món i del país, el punt 

de partida de la nostra consciència i de la nostra concepció política. El compromís amb la justícia i la lluita contra les 

desigualtats són el nostre fonament i la nostra prioritat. Entre aquestes lluites mereix un esment la de la igualtat 

de gènere, que parteix del reconeixement absolut del dret de les persones a triar la seua condició i ens exigeix una 

vigilància permanent contra tota forma de discriminació masclista.

 Ser d’esquerres, en definitiva, determina el nucli ètic de les nostres concepcions i actuacions; fixa la nostra 

voluntat de servir a la majoria i el nostre lligam amb les classes populars, que dona sentit global a la nostra intervenció 

política. 

1.3. Som un partit republicà

	 Ser	republicans	expressa	la	nostra	filiació	amb	la	tradició	racionalista	i	amb	l’humanisme	il•lustrat,	que	té	en	

la defensa de la llibertat de les persones i dels pobles, en la igualtat de drets, en la justícia social i en la fraternitat 

(solidaritat) els principis inspiradors del model social que volem construir. La nostra convicció democràtica no 

es limita als procediments formals de representació i delegació mitjançant el vot, sinó que posa el concepte de 

ciutadania en el centre: tota persona, com a ciutadà, és corresponsable del que passa en la societat on viu. La 

ciutadania comporta exercir totes les formes de participació política i assumir aquesta responsabilitat social. Les 

nostres formes de lluita política són sempre pacífiques i incorporen explícitament els límits establerts per la tradició 

de la no-violència.

 Fem política per a modificar un ordre social que, en comptes de facilitar la cooperació, perpetua les 

desigualtats, l’acumulació de la riquesa en poques mans, la dominació i la imposició. Fem política perquè estem 

convençuts	 de	 la	 capacitat	 col•lectiva	 transformadora	 dels	 grups	 humans,	 exercida	 mitjançant	 l’acció	 política	

democràtica i adreçada al gaudi compartit dels beneficis del progrés tot redistribuint la riquesa en una societat del 

benestar per a tothom. Fem política per a contribuir al respecte per la diversitat i la pluralitat de les persones  -i per 

les seues identitats i identificacions- i per a fer operatiu el nostre respecte pel medi natural i el compromís ecològic 

en la utilització dels seus recursos.
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1.4. L’àmbit de la nostra actuació és el País Valencià

Les traves econòmiques, el proteccionisme i els aranzels imposats pels drets de conquesta del Regne 

d’Espanya amb la implantació dels Decrets de Nova Planta, ens han obligat a encarar la nostra economia, de tipus 

exportador, cap a una modernització de les estructures. Aquesta modernització promogué un creixement econòmic 

des del segle XIX que permetia albirar un redreçament social i polític que no es va produir.

La dictadura franquista és determinant per a entendre el País Valencià d’avui: mentre partits, sindicats, 

associacions i moviments veïnals lluitaven contra la dictadura i establien relacions amb l’antifeixisme d’altres territoris, 

especialment amb Catalunya, les classes dominants utilitzaren la repressió contra els treballadors. Així, amb el 

restabliment de les institucions democràtiques, la “Batalla de València” -atiada per tal de dividir el valencianisme, 

trencar l’acord entre els partits democràtics, tallar els lligams interterritorials entre els Països Catalans i mantenir el 

franquisme sense Franco- va desfermar una persecució sistemàtica dels valencianisme democràtic.

El segle XXI ens obliga finalment a recapitular i ressituar-nos com a País Valencià a Europa i al món. El procés 

d’independència de Catalunya, tot i no estar completat, evidencia fins i tot per als que sempre hem cregut en els 

Països Catalans, que la República del País Valencià és la forma de govern que ha d’adoptar el poble valencià -quan 

siga capaç d’identificar-se com a tal i prenga consciència de ser subjecte polític amb plena sobirania- per a aconseguir 

el benestar material i espiritual al qual totes els valencians tenim dret. De fet, un cop assolida la independència de 

Catalunya i amb el manteniment dels drets forals basc i navarrés, el País Valencià i les Illes quedem com a únics 

aportadors nets al Regne d’Espanya.

Per totes aquestes raons, els valencianistes republicans volem dotar el País Valencià dels mecanismes i les 

estratègies que permeten a la seua població viure més lliures i millor, i amb la capacitat de presentar-se amb veu 

pròpia davant els organismes internacionals: soterrada l’“Europa de les Nacions” i en un context de globalització 

agressiva, les comunitats mitjanes estan demostrant ser les que millor suporten la globalització, i aquest és el 

posicionament del País Valencià al món pel qual volem treballar.

El projecte d’Esquerra Republicana no es pot fonamentar només ERPV no es fonamenta en la identitat, sinó 

en la democràcia i la transformació social. Per això, quan parlem de la República del País Valencià repensem la vella 

màxima “és valencià tot aquell que viu i treballa al País Valencià i té voluntat de ser-ho”. Una identitat que abraça 

tots els valencians, amb independència de la llengua que parlen, i que els mobilitza en el camí cap al benestar 

compartit. La sobirania fiscal, la igualtat de drets, la igualtat d’oportunitats, el feminisme i el respecte a la natura, que 

és una riquesa comuna a tots els habitants, han de ser elements constitutius d’aquesta república.

Per això cal que deixem de considerar-nos una part del Regne d’Espanya i que treballem com a subjecte 
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de sobirania el País Valencià. Primerament davant del Regne d’Espanya i, quan arribe el moment, establint les 

oportunes relacions de cooperació entre la República del País Valencià, la resta dels Països Catalans i el món.

2. CONTEXT ACTUAL: CRISI DEMOCRÀTICA GENERALITZADA

La crisi econòmica que va començar fa 10 anys va causar un daltabaix en el model de benestar europeu. 

Davant la manca d’un projecte de consolidació i ampliació de les polítiques de protecció social, han guanyat terreny 

els projectes que porten als Estats de la Unió Europea cap a un replegament en clau autoritària i identitària. Hi 

ha centenars de milers de persones que volen entrar a Europa, refugiats i migrants, i la resposta dels governants 

europeus és deixar que els països amb fronteres externes construïsquen tanques o busquen qualsevol altra via 

per a rebutjar-los. On queden aquells valors democràtics de solidaritat, dignitat i llibertat sobre els quals s’ha 

construït s’havia de construir la Unió Europea? Els discursos polítics parlen de “crisi migratòria” o, fins i tot, de “crisi 

humanitària”; tanmateix, ambdós conceptes queden en una constatació trista i vergonyosa si no s’acompanyen amb 

una estratègia ferma, compartida i a llarg termini.

Europa té el desafiament històric de donar una resposta vàlida a una crisi on el paradigma de l’exclusió, la 

xenofòbia	i	el	racisme	estan	anul•lant	els	valors	de	la	solidaritat	i	la	tolerància.	Aquesta	resposta	ens	interessa	a	tots	

i té a veure amb els valors europeus: serà el nostre moment de valorar si encara podem creure en aquesta Europa.

A l’Estat espanyol la davallada i la involució dels valors democràtics s’ha fet més palesa que mai en els últims 

anys.	Les	llibertats	individuals	i	col•lectives	s’han	vist	malmeses,	negades,	i	a	això	cal	afegir	una	contínua	degradació	

dels drets socials i una instauració sistemàtica de la corrupció com a modus vivendi de les elits polítiques de l’Estat. 

Cal dir que al País Valencià hem trobat a faltar una resposta contundent dels partits que el 2015 van fer possible 

l’anomenat Govern del Botànic envers les retallades democràtiques i la repressió que han patit els catalans, un 

govern incapaç de fer ni una sola declaració institucional denunciant la poca higiene democràtica.

Una crisi econòmica, política i territorial, que ha comportat l’agreujament de les desigualtats socials, ha 

incrementat la diferència bretxa entre les rendes del treball de la majoria de treballadors i treballadores i les rendes 

del capital d’una minoria que s’ha enriquit al llarg d’aquests anys. La mercantilització de la gestió dels serveis socials 

propis d’un estat del benestar social ha provocat el transvasament dels recursos de les classes populars a les grans 

empreses que es beneficien i especulen amb l’emergència social. Tot açò ha acabat amb la corresponent degradació 

dels serveis públics que haurien de garantir el benestar de la ciutadania.  

La crisi del model territorial evidenciat pel procés català ha fet palesa l’obsolescència de l’Estat de les 

Autonomies. Un model autonòmic que situa el País Valencià a la cua de les inversions, un territori pobre que no és 
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receptor de solidaritat interterritorial i que a més aporta com si fora un territori ric. Un espoli fiscal que, després de 

molts anys d’anàlisis econòmiques,

El procés català, que va tindre com a encenedor la sentència del TC sobre l’Estatut d’autonomia, ha fet palesa 

la mentida de l’Estat de les Autonomies. A més, amb la crisi econòmica, l’Estat espanyol ha aprofitat per a utilitzar 

els	límits	de	dèficit	públic	i	el	FLA	com	a	mecanismes	per	anul•lar	l’autogovern	de	les	autonomies	que	es	mostraren	

contràries a les retallades. També el Tribunal Constitucional, declarant inconstitucionals lleis autonòmiques en 

matèries que, en teoria, són de competència autonòmica (al cas valencià entre d’altres la Llei del règim econòmic 

matrimonial, la de sanitat universal o la de la funció pública de l’habitatge), han anat retallant el significat de 

l’autogovern autonòmic fins que l’han reduït a la mera descentralització administrativa. Aquest model autonòmic 

ha deixat el País Valencià a la cua de les inversions any rere any i ens aplica un estrany concepte de solidaritat 

interterritorial pel qual un territori amb una renda per habitant inferior a la mitjana aporta recursos a territoris 

amb renda més alta. Aquesta situació, denunciada per Esquerra Republicana des de fa més d’una dècada, ha anat 

guanyant espai en el centre de la política valenciana, fins al punt que fins i tot han acabat reconeixent i denunciant 

els partits que promogueren el 2015 l’anomenat Govern del Botànic. L’acció política d’aquests partits, però, no ha 

aconseguit cap resposta efectiva per part del Govern espanyol. Una reivindicació que, fins ara, el govern no ha sabut 

gestionar de manera eficaç.

2.1. Anàlisi sociopolítica del País Valencià

Ara	fa	3	anys	encaràvem	amb	il•lusió	el	canvi	de	govern	al	País	Valencià.	Enrere	quedaven	més	de	20	anys	

governats per polítics corruptes que ens han deixat la caixa buida i un país desfet en molts àmbits. Sobretot aquells 

que afecten directament a l’estat del benestar dels valencians i valencianes: serveis públics com ara l’educació, la 

sanitat, l’atenció social, etc. Aspectes com ara la igualtat, el respecte i la tolerància. I indefugiblement les condicions 

econòmiques i laborals de tothom. Intentarem fer una anàlisi de com ha evolucionat la situació socioeconòmica del 

País Valencià en tots aquests factors àmbits,	més	enllà	de	la	tranquil•litat	de	saber	que	ja	no	ens	roben	cada	dia	des	

de la Generalitat.

La primera obligació que es va marcar el Govern del Botànic va ser recompondre l’esperit civil i la moral 

pública amb un nou tarannà a les institucions i una projecció de transparència en els ens públics. Ara bé, tots els 

valencians i valencianes esperàvem, a més, unes millores en tots aquells aspectes que havien estat tallats de soca-

rel  durant tots els anys de govern del PP: uns mitjans de comunicació que vertebraren i cohesionaren el país, una 

educació pública i de qualitat i en valencià, una sanitat i serveis socials dignes del segle XXI i una resposta clara a 

les retallades que ens venien des de Madrid que comportara una acció política directa contra la LOMQUE i contra 
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la Reforma Laboral. 

S’han de valorar els avanços fets durant el mandat del Goven del Botànic respecte de la situació anterior: una 

lleu millora de les ràtios de l’alumnat de l’escolaritat obligatòria, eficàcia en el cobriment de baixes del professorat o 

actuacions d’agilització de rendes bàsiques i ajudes a la dependència.

Tanmateix, la situació legal del valencià és la següent. En primer lloc, l’esperada Llei de la funció pública de 

l’Administració de la Generalitat, que havia d’incloure la capacitació en valencià, a hores d’ara no ha estat publicada. 

En segon lloc, la Llei de plurilingüisme no és la reivindicada durant els anys d’oposició al PP per sindicats, associacions 

i partits progressistes ja que decreta la llibertat de tria per a pel Consell Escolar de cada centre del seu programa 

lingüístic propi  i només garanteix un mínim de 25% d’hores en valencià i un màxim de 60%. Tampoc no ha eliminat 

l’exempció de l’ensenyament del valencià a les comarques castellanoparlants i, en conseqüència, 35 anys després de 

la LUEV, no fa del valencià la llengua vehicular de l’ensenyament.

Respecte dels mitjans de comunicació propis que havien de vertebrar el país i normalitzar la situació lingüística 

de la llengua pròpia, cal dir que aquesta modernització normalització no serà complerta fins que s’assolisca la plena 

reciprocitat	i	un	espai	comunicatiu	comú	per	als	Països	Catalans.	Reivindicacions	que	des	dels	diferents	col•lectius	

socials hem continuat portant al carrer però en aquesta ocasió no hem pogut comptar, almenys amb la mateixa 

força, amb el suport dels partits del Botànic.

2.2. Situació econòmica

El 2015 al País Valencià férem fora del govern un model polític que havia promogut la urbanització o la 

reconversió de terreny rústic en urbanitzable en quantitats industrials; que havia permès una activitat desenfrenada 

en tots els vessants possibles de la construcció i l’especulació immobiliària en lloc d’apostar per activitats econòmiques 

productives i de valor afegit. És ben sabut que la construcció és un sector amb un gran efecte d’arrossegament: 

molts	autònoms,	xicotets	empresaris,	propietaris	de	terrenys	rústics,	fusters,	llanterners,	guixaires	o	instal•ladors	

d’electrodomèstics es van veure afavorits en el curt termini. I també és ben sabut que tots aquests sectors s’han vist 

especialment perjudicats per una bombolla immobiliària que s’havia assegurat que mai esclataria.

El 2015 al País Valencià férem fora del govern un partit que amb el seu model de rajola, sol i platja va 

aconseguir crear una falsa sensació de riquesa mentre la bombolla immobiliària es va anar unflant. Aquest model 

va incentivar la captació de recursos en els sectors de l’economia productiva per a invertir-los en la construcció i 

promoció de terrenys rústics, que passaven a convertir-se en urbanitzables i donaven sucosos beneficis a molt curt 

termini. D’aquesta manera, mentre hi havia una pluja de milions per a urbanitzar el territori valencià, molts sectors 
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i empreses no invertien en modernitzar ni innovar les seues activitats per tal de dotar-les de major valor afegit. No 

obstant això, la construcció -amb els poderosos efectes d’arrossegament sobre alguns sectors- va propiciar que 

molts	autònoms,	xicotets	empresaris,	propietaris	de	terrenys	rústics,	fusters,	llanterners,	guixaires	o	instal•ladors	

d’electrodomèstics visqueren en una bombolla de riquesa durant uns pocs anys, però han estat els més perjudicats 

quan la bombolla que mai esclataria finalment ho va fer.

En aquestes condicions la tasca és començar de nou, replantejar la base econòmica, canviar el model productiu 

del país. Tasca ben complicada sense institucions financeres pròpies: la crisi i la corrupció van desballestar Bancaixa, 

la CAM, el Banc de València -que ja eren lluny de poder ser considerades institucions pròpies- i nombroses caixes 

locals -moltes molt ben integrades en el teixit socioeconòmic i productiu amb protagonisme de les caixes populars- 

amb un endeutament impossible i un finançament injust (espoli fiscal), amb una economia distorsionada pel boom 

especulatiu immobiliari, amb forats negres en educació i investigació, en tots aquells ressorts que determinen la 

productivitat.

El sector tradicionalment més important de l’economia valenciana al llarg de la història, l’agricultura, ha estat 

molt abandonat. Darrerament la seua aportació al PIB és mínima i no hi ha relleu generacional. I tanmateix és la 

base d’una indústria agroalimentària potent i exportadora, L’agricultura valenciana té un gran futur basat en la 

modernització de les seues estructures, en la producció ecològica i el valor afegit. Hauria de ser una de les grans 

apostes	col•lectives,	més	enllà	de	l’aspecte	purament	econòmic.

L’agricultura és un sector que ha estat tradicionalment important per a l’economia valenciana, tant a nivell 

qualitatiu com simbòlic pel que va suposar en els pitjors anys del franquisme. Actualment es troba en una situació 

crítica: els preus dels productes agrícoles en molts casos a penes cobreixen els costos de producció, la qual cosa, 

juntament amb l’estructura de la propietat i la producció agrària, dificulten el relleu generacional i la modernització 

del sector, que continua mantenint la capacitat de fer de base a una indústria agroalimentària potent i exportadora. 

L’agricultura valenciana necessita una aposta decidida per la modernització del sector, mitjançant la potenciació 

d’una marca que faça competir els productes valencians als mercats europeus a través de la qualitat i no del preu, així 

com un replantejament d’una estructura de producció que cada vegada s’enfronta a una demanda més concentrada 

i amb major poder de negociació, davant la qual cal potenciar la figura de les cooperatives agrícoles.

La indústria manufacturera ha patit durament no ja la crisi, que també, sinó sobretot la globalització, el canvi 

de la configuració econòmica al món, la desindustrialització i la terciarització. Però no ens podem permetre restar 

passius davant la pèrdua de la indústria i passar a una economia de serveis. El PP desmantellà l’IMPIVA, l’Institut 

de la Mitjana i Petita Indústria de la Generalitat Valenciana, abandonà els instituts tecnològics, la recerca científica 

i la innovació, fet que contribuí a la desindustrialització. La indústria ha perdut molts punts en el PIB i en absorció 
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de població activa.

El sector industrial valencià, a més dels efectes generals de la crisi econòmica dels darrers anys, també ha 

patit els efectes de l’ampliació de la UE cap als països de l’est d’Europa i la competència de la indústria xinesa i del 

sud-est asiàtic. En vista de totes aquestes amenaces, el sector industrial va veure com primer el PP incentivava que 

els beneficis industrials s’invertiren en projectes immobiliaris en lloc de reinversió en el propi sector i, més endavant, 

es desmantellava l’IMPIVA i es deixaven morir els instituts tecnològics; es dificultava així l’adaptació a nous mercats 

i nous productes, com el sector del taulell a la Plana o el del joguet readaptat a la producció de plàstics a la Foia de 

Castalla. Cal garantir un sector industrial potent, ja que és l’única manera d’aconseguir que es desenvolupen serveis 

d’alt valor afegit vinculats a I+D, enginyeria, màrqueting, etc.

Reduïda la indústria, el sector dels serveis és ara quantitativament el més important en l’economia 

valenciana. Aquest sector és complex, divers i engloba gran quantitat de situacions. Una part d’aquesta diversitat 

és l’externalització d’activitats que abans es comptabilitzaven dins del sector industrial. Inclou serveis primaris i 

directes i serveis més complexos i diferenciats. La digitalització entra amb força al camp dels serveis i en dilueix 

la capacitat d’absorció de força de treball. El gran repte dels serveis és la productivitat, la clau per a retre una 

remuneració adequada i, com més elaborats, especialitzats, complexos i de qualitat, millors seran les perspectives. 

Els serveis primaris, és a dir els treballadors, en canvi, tenen moltes probabilitats de ser víctimes de l’abús atesa la 

correlació de forces, la inacció política la falta d’una acció sindical unitària i efectiva, amb l’agreujant d’una falta de 

coordinació entre actors polítics i sindicals valencians. Siga com siga, una economia basada en serveis deixa molts 

fronts oberts a l’empobriment massiu, la desigualtat i la manca de perspectives.

El turisme, amb una presència determinant al litoral valencià, és una activitat clau. És un sector que cal 

considerar perquè genera riquesa però necessita una reconversió. És una activitat estacional, amb una indústria 

de baixa productivitat basada en serveis primaris i que genera una forta desigualtat i precaritza el mercat laboral. 

Cal equilibrar-lo, controlar-lo i compensar-lo per a evitar els excessos en el paisatge i en l’ús dels recursos naturals.  

Enmig de tota aquesta crisi econòmica estructural ens trobem amb l’espoli fiscal que patim al País Valencià. 

Afortunadament, a hores d’ara, ningú nega aquest fet, però la corrupció segueix ocupant la major part de les notícies 

i dels comentaris a peu de carrer mentre el problema del finançament continua en un paper secundari. Com diu 

Celestí Gimeno, autor de l’Espoli Fiscal del País Valencià: continua sent més fàcil i més políticament rendible la idea 

“el PP és corrupte” que “l’Estat espanyol ens escanya”. A l’espoli fiscal per part del govern espanyol, que ens afecta 

en infraestructures i inversió en serveis socials bàsics, cal sumar les limitacions financeres i el poc marge de maniobra 

econòmica de la Generalitat. Aquest espoli fiscal, que ens deixa sense recursos per a invertir en infraestructures i 

serveis socials bàsics, ens deixa sense marge per a impulsar les polítiques econòmiques sectorials ambicioses que 
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necessita l’economia valenciana i, encara, empobreix el nostre país i amplia l’escletxa en renda per habitant amb la 

resta de l’Estat espanyol.

L’índex d’atur al País Valencià ha descendit en els últims anys però ho ha fet de manera molt sectoritzada, 

sobretot en l’hoteleria i el turisme, i amb contractes temporals i precaris: la recuperació de l’ocupació no ha comportat 

una	recuperació	paral•lela	del	benestar	de	les	classes	populars. Tot i així la recuperació del mercat laboral afecta de 

manera desigual els territoris i les persones per raó de sexe, edat i qualificació. I si la recuperació de la crisi va per 

territoris, per sexes i per grups d’edat, en termes de desigualtat laboral, les últimes xifres del SERVEF constaten 

que no només hi ha un sostre de vidre que limita l’ascens laboral femení. Emergeix també un soterrani imantat que 

atrapa les dones en l’atur prou més que els homes. Per això la desocupació valenciana i la pobresa es va feminitzant 

cada vegada més.

L’escletxa salarial per gènere al País Valencià se situa per sobre de l’estatal (al voltant del 25%). A més, en 

els sectors feminitzats el guany anual és menor que en els sectors masculinitzats. Independentment del grau de 

qualificació, l’escletxa salarial es produeix en totes les ocupacions tot i que aquesta és major entre els treballs 

“menys” qualificats (49%) que entre les ocupacions amb més qualificació (15,9%).

Després d’aquesta anàlisi de la situació econòmica caldria convenir que el País necessita, amb certa urgència, 

una estructura de govern territorial eficient, que no pot ser ni les actuals diputacions ni tampoc les 33 comarques 

històriques, només vigents a efectes estadístics i sense cap reflex en les estructures administratives i de govern. Els 

territoris es relacionen des de la cohesió social i territorial, i són aquests lligams els que ens porten a una cultura 

col•laboradora	de	sinergies	de	treball	necessària	per	a	tirar	endavant	 la	petita	 i	mitjana	empresa	valenciana.	No	

podem continuar amb la gran quantitat d’indicadors de benestar en negatiu, amb un empobriment generalitzat i 

amb la pèrdua de capital humà per l’emigració dels nostres joves més formats; cal afrontar aquesta situació amb 

l’empenta valenciana i aquesta vegada sí, amb valentia i sense complexos.

3. EIXAMPLEM EL VALENCIANISME REPUBLICÀ 

El valencianisme contemporani, que es nodreix de l’anàlisi del País Valencià que Joan Fuster fa als seus escrits, 

té el seu cresol en el món universitari i cultural dels anys 60 i 70 del s. XX. Aquesta nova generació de valencianistes 

participà en la política del país principalment des de l’esquerra i sempre en la lluita antifranquista. La universitat 

havia deixat de ser només reproductora de la classe dominant. Per primera vegada els fills de les classes mitjanes i 

treballadores accedien a la formació superior. Aquest fet té un valor fonamental, i és que el País Valencià real entra a 

la	universitat	i	en	el	món	intel•lectual,	i	aporta	la	presència	del valencià amb l’accent de totes les comarques del país. 
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Malgrat la rigidesa de la universitat d’aquests anys, naix un moviment estudiantil, cultural i polític que inclou 

el valencianisme, la lluita contra la dictadura, el redreçament cultural i lingüístic, el feminisme i els drets socials de 

la classe treballadora com a punts programàtics de la seua activitat. El valencianisme va ser element fonamental en 

la lluita per la democràcia.

L’expansió econòmica mundial d’aquella època tingué gran repercussió al País Valencià, que ja des del segle 

XIX era una economia exportadora. Al desenvolupament industrial de les antigues manufactures, com el tèxtil, els 

taulells,	 els	mobles	o	 les	 joguines,	 s’uneix	 l’expansió	de	 la	 indústria	metal•lúrgica,	química,	de	construcció	naval	

(UNL) i ferroviària (MACOSA), i l’establiment de la indústria siderúrgica (AHM), mentre l’agricultura d’exportació 

estava en el millor moment. La bonança econòmica no va anar, però, acompanyada de millors condicions socials ni 

de llibertats democràtiques per a la població. Com a resposta, renasqué el moviment obrer organitzat, antifranquista 

i democràtic.

Així, la lluita per la democràcia i la redistribució social de la renda va ser la primera fase del conflicte 

contemporani entre els valencians i l’Estat espanyol.

La instauració de la monarquia francoborbònica es limità en bona part a la creació, per necessitat, d’un marc 

mínim de noves institucions polítiques amb forma democràtica (Congrés i comunitats autònomes) i a l’adaptació 

inevitable de tota la resta de poders estatals i organismes institucionals. Unes institucions que, segons l’article 148 

de la Constitució espanyola, són iguals en tots els territoris. Si no fora per la llengua catalana pròpia, no hi hauria cap 

diferència entre el País Valencià i La Rioja, posem per cas.

Passades tres dècades de constitucionalisme, les institucions autonomistes al País Valencià no han sabut 

defensar les polítiques de benestar social i de redistribució de la renda  -com majoritàriament s’esperava a la fi de 

la dictadura-, ni han estat capaces de bastir les noves formes de actuació i participació democràtica dels ciutadans.

El nou marc institucional territorial s’ha demostrat al llarg dels anys incapaç de resoldre els problemes 

estructurals dels valencians:

Segons dades de l’informe Las facetas del bienestar 2006 – 2015 (IVIE i Fundació BBVA), l’índex de pobresa 

dels valencians se situa en un 17% sobre la mitjana de l’Estat, i la renda per càpita és inferior en un 14%. Tot i que a 

cada nova temporada turística se’ns ofereixen augments propagandístics de l’índex d’ocupació, el total de població 

que treballa amb contractes parcials és del 40,33%, i l’índex de població en atur prolongat és superior en un 8,7% al 

de la resta de l’Estat.

Aquestes serien les dades de la crisi si no fora que només són el darrer punt d’inflexió en un llarg procés 

d’empobriment material  i devaluació del benestar social dels valencians. Un procés que en mans del PP ha resultat 
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devastador,	agreujat	per	 la	corrupció	de	 la	seua	gestió	 i	 la	col•laboració	simbiòtica	dels	empresaris,	però	que	té	

l’origen en una situació anterior. 

Des de principis dels anys 80 hem assistit a la reversió del creixement econòmic, tant pel context de crisi i 

resposta neoliberal a nivell mundial un canvi del model de creixement econòmic tant per la imposició de polítiques 

neoliberals a nivell mundial abans i després de la crisi de 2008, com per la seua incidència en l’economia valenciana 

i	 les	males	o	nul•les	decisions	al	 respecte,	dels	diversos	governs	estatals	 i	dels	 successius	governs	autonòmics:	

abandonament de l’agricultura, desmantellament de la indústria, construcció desbocada, turisme de masses, 

augment desorganitzat de la població... Les perjudicials condicions per a l’economia valenciana de l’entrada en la 

CEE i posteriorment de la implantació de l’euro, les negociacions de la PAC (Política Agrària Comuna) o les quotes 

pesqueres per part del Govern estatal i sense resposta eficaç des del País Valencià, acabaren de reblar el clau de 

l’empobriment.

A més, l’homogeneïtzació política i mental inoculada pel franquisme sociològic, antagonista de la necessària 

consciència de poble valencià, encara perviu i esdevé un dels condicionants de la manca de resposta efectiva, tant 

dels que han de prendre les decisions com de la població. El mal anomenat “consens de la transició” només ha servit 

per a perpetuar el caciquisme, la corrupció i l’espoli característics del franquisme dins d’una imperfecta democràcia. 

Aquesta és la segona fase del conflicte contemporani entre els valencians i l’Estat: la constatació del dèficit 

democràtic i el retrocés del desenvolupament autonòmic i, com a conseqüència, la desarticulació de l’economia 

valenciana i la minva del benestar dels valencians. Tres potes d’una disjuntiva històrica. 

Per a superar el conflicte, els valencians només tenim dues opcions: constituir-nos en subjecte polític, prendre 

les nostres decisions i ser el centre, o bé diluir-nos dins d’un Regne d’Espanya que cada dia ens demostra que ha 

perdut el nord, que ha entrat en una deriva antidemocràtica i econòmicament suïcida. Caldrà veure si el canvi de 

govern a l’Estat pot i vol redreçar la situació, no només en termes econòmics, tot i que en les primeres setmanes ja 

ha negat la revisió del sistema de finançament autonòmic caducat des de 2014; així les coses, res no fa albirar un 

canvi substancial en el Govern espanyol.

Per a tindre èxit en aquesta disjuntiva, el valencianisme ha d’encetar una fase propositiva i de futur. Els 

valencianistes republicans articulem un projecte, la República del País Valencià que, al mateix temps que es deslliga 

del limitat marc regionalista autonòmic, és cohesionador i no identitari inclusiu de tots els habitants del País Valencià, 

independentment de la comarca o el país on han nascut, i de la llengua que parlen. Proposem una societat democràtica 

organitzada políticament, una economia internacionalitzada, que no depenga dels sotracs de les decisions partidistes 

ni	d’interessos	aliens,	una	societat	amb	una	redistribució	justa	de	la	riquesa	que	garantisca	el	benestar	col•lectiu	i	

individual, i amb una llengua -el valencià, el nostre català- de relació i comú denominador per a tothom.
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3.1. Independentisme i sobiranisme valencià

El valencianisme esdevé independentisme quan deixa d’emmirallar-se en un passat, entre superat i idealitzat, 

d’institucions forals, agricultura bucòlica, manufactures tradicionals i glòries culturals, i s’atreveix a ultrapassar 

l’actual marc polític i de relacions amb el Regne d’Espanya, i comença a pensar en el seu propi futur sobirà i republicà.

Establir acords amb altres organitzacions sempre ha estat en l’horitzó i en la pràctica d’ERPV, i va ser un dels 

punts programàtics de la Conferència d’Algemesí de 2013. D’acord amb aquest manament, en el període 2015-2019 

hem ampliat el nombre de candidatures presentades i amb resultats electorals positius dins de diverses coalicions 

d’àmbit local. La feina feta i els bons resultats de la majoria d’aquestes candidatures ens ha d’animar a seguir per 

aquesta línia tot presentant-nos com una opció política generosa, transversal i útil.

Cal posar en relleu que l’acord amb Esquerra Valenciana suposa un salt qualitatiu. La legitimitat de les sigles 

històriques del valencianisme de preguerra, represes en 1998, i el treball orgànic conjunt encetat a l’octubre de 2017, 

avalen l’enfortiment de les bases valencianistes, republicanes i d’esquerres, i marquen el camí per a avançar en 

l’assoliment de la sobirania plena.

En el llarg camí d’ampliar la base social de la República del País Valencià, cal bastir sinergies amb persones 

i grups que tinguen com a objectiu una societat més lliure, més democràtica, més igualitària i més pròspera. Els 

acords	de	col•laboració	puntuals	són	una	bona	eina	per	a	ampliar	el	nostre	abast:	grups	locals	independents,	grups	

i associacions que treballen en temes concrets, referenciats al País Valencià, per a aplegar persones i voluntats a 

favor de la República.

Finalment, hi ha altres grups independentistes amb qui compartim l’objectiu final però, fins ara mai, no hem 

compartit estratègies electorals. El País Valencià necessita d’una esquerra pròpia, forta, que treballe políticament 

per assolir quotes de poder a tots els nivells de representació i emprar aquest poder per a transformar la societat, 

ampliant la base social dels que es reconeixen com a subjecte polític, bastint la República del País Valencià.

El valencianisme ha fet un llarg camí, ple de sotracs, en els darrers cent anys. Des d’ERPV considerem que ara 

és l’hora, que es donen les condicions socials i econòmiques per a fer un salt de les postures declaratives i estètiques 

a l’acció política eficaç, tot ampliant la base social i territorial dels que es reconeixen com a poble valencià, i perfilant 

un objectiu polític per a aquest subjecte polític sobirà: la República Valenciana.
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3.2. El republicanisme valencià

L’independentisme valencià, a partir de la segona meitat del segle XX, ha seguit una estratègia d’emmirallament 

en la realitat catalana, cosa que queda demostrada a bastament amb la implantació d’organitzacions idèntiques -si 

no les mateixes- a ambdós costats del Sénia. Malgrat els matisos de marca, discursius, etc. Esquerra Republicana no 

és una excepció en aquest punt.

Aquest mimetisme de les estratègies que han donat resultat a Catalunya com a ferramenta per a aconseguir 

avanços propis, si bé té nombrosos avantatges -reforç discursiu, espill de les aspiracions pròpies, referents polítics 

amb presència pública, etc.- també compta amb nombroses mancances, de les quals només anomenarem la principal: 

la percepció de subsidiarietat del projecte independentista valencià sota un projecte “catalunyés”.

Si acceptem com a bona aquesta premissa, trobem que el creixement del projecte independentista des de 

l’òptica del nacionalisme tradicional, ha sofert unes limitacions clares al nostre país. En el segle XXI els projectes 

nacionalistes estan esgotats. Per contra, Esquerra Republicana s’erigeix com a representant d’un sobiranisme de 

valors republicans d’igualtat, llibertat i solidaritat; d’un valencianisme cívic d’adscripció voluntària.

En el moment polític actual, de fet, l’independentisme ha demostrat ser l’única força capaç d’enfrontar-se 

clarament a un statu quo recentralitzador i extremadament conservador, no només en la qüestió nacional, sinó 

també en temes de llibertats i de benestar. És ací on existeix un espai polític -d’esquerres, republicà i autocentrat, 

sense necessitat ni intenció de rebaixar el to de les reivindicacions socials- que l’independentisme valencià ha de 

fer propi.

 Tanmateix, però, la credibilitat d’aquest projecte ha de passar per guanyar credibilitat social, és a dir, per 

oferir solucions i propostes que la societat valenciana perceba com a “factibles” als problemes que ens ofeguen com 

a societat: espoli fiscal, falta d’infraestructures, despoblament interior, precarització dels llocs de treball… I l’única 

manera de fer-ho és des d’una òptica rupturista però gradual que ens permeta teixir aliances i ampliar la base social 

del sobiranisme i sense perdre de vista, en cap moment, el nostre horitzó polític: la República del País Valencià. 

És en aquest gradualisme rupturista, que consisteix a guanyar gradualment més quotes de sobirania per al 

nostre país fins que la base siga suficient per a plantejar la ruptura amb l’Estat, en què cal fer una crida a aquelles 

organitzacions que, des de la sobirania del País Valencià, vulguen construir un projecte d’estat federal amb la resta 

de pobles de l’Estat espanyol. Aquest fet implica  un punt de partida i coincidència fonamental: el reconeixement 

de l’existència de diversos subjectes de sobirania i, amb això, el dret a decidir el futur i per tant, encara que no 

compartisquen amb nosaltres l’independentisme, són organitzacions compromeses amb aquests mateixos valors 

republicans de llibertat, igualtat, solidaritat i democràcia participativa.
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3.1. L’altre País Valencià

3.2. País Valencià, una terra d’identitats diverses 

 El mapa actual del País Valencià no ha estat sempre igual, com tampoc totes les persones que hi viuen 

es diuen i se senten valencianes de la mateixa manera. Aquesta diversitat afecta la noció històrica, l’ús lingüístic, 

l’adscripció identitària, etc. No podem construir el relat d’un país millor sobre pilars tan poc estables i definits. Hem 

de configurar el relat de la república de les coses tangibles, de la sobirania fiscal, del dret a decidir, de la igualtat 

i de la solidaritat. El discurs nacionalista dels temps passats se’ns queda curt, i cenyir-nos als problemes socials, 

econòmics... en definitiva, a la quotidianitat de la gent que viu i paga els seus impostos al País Valencià, ens farà 

créixer sobre una base realista. 

 En aquest context no hem d’oblidar que el País Valencià des del seu naixement no té una homogeneïtat 

lingüística ni cultural: hi ha una costa “catalana” i un interior “aragonès/castellà” afegint-hi els municipis que s’hi 

adhereixen amb la divisió provincial de l’Estat Espanyol el 1833. Aquestes zones, a més, sofreixen unes condicions 

d’una gran especificitat: despoblament, falta d’infraestructures, abandonament del món rural, prestació de serveis 

ambientals sense retorn econòmic… i a les quals encara el valencianisme ha deixat històricament de costat centrant-

se en la zona catalanoparlant del país. Cal revertir les tendències socials que fan abandonar el món rural, a canvi 

d’una suposada millora de vida en traslladar-se a les ciutats. Cal reconéixer i premiar el servei que la població 

rural presta en el manteniment dels recursos naturals i infraestructures verdes que beneficien el conjunt del País 

Valencià.

 És una obligació, doncs, afrontar aquesta diversitat del nostre país encarant les problemàtiques concretes 

d’aquests territoris, explicar que el nostre és un projecte d’adscripció nacional voluntària i que el sobiranisme és 

capaç de pensar el País Valencià sencer i que és sinònim de benestar.

3.2. En definitiva: Guanyar sobiranies

 En vista d’un moment de crisi profunda sobre quin tipus de societat, quin tipus d’institucions o davant de 

quin tipus de polítiques públiques volem i necessitem, cal plantejar i visualitzar alternatives que ens permeten 

avançar en termes de justícia, benestar i sostenibilitat. No cal dir que la situació actual se sustenta en uns valors i 

uns interessos que han resultat clarament insuficients per a generar benestar per a la majoria social, sinó que també 

han estat molt perjudicials per a la sostenibilitat del conjunt del planeta. No és cap sorpresa afirmar que el sistema 
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vigent no només genera múltiples desigualtats, sinó que també -i com a conseqüència d’això- té importants dèficits 

democràtics. I és en aquest context on el fet de parlar de sobirania és sinònim de democratitzar i millorar la vida de 

la gent.

 Entenem que la sobirania és la capacitat de prendre decisions basada en el dret dels pobles a definir el seu 

propi sistema polític. Aquest dret no ha d’estar supeditat a altres poders ni intencions que no siguen la de situar la 

millora de les condicions de vida en el centre de l’acció política i concretar-la, si s’escau, en acció de govern. Per tant,  

la intencionalitat de recuperar sobiranies respon a la voluntat d’assumir des de la nostra organització política que la 

sobirania és un concepte ampli, que està directament relacionat amb el fet d’anar recuperant aquells espais en mans 

d’una minoria per tal que passen a mans de la majoria. 

 Des de la nostra posició política, entenem que la sobirania ens remet, per tant, a tots aquells àmbits on 

puguen	convergir	accions	com	el	dret	a	decidir	i	la	construcció	col•lectiva	de	les	sobiranies.	És	a	dir,	que	l’autoritat	

resideix en les persones i que aquests projectes siguen construïts de manera participativa. Aquests dos eixos bàsics 

cal tindre’ls en compte a fi d’enfocar el concepte de sobirania en tots els àmbits determinants en la nostra vida i 

que actualment no es regeixen per uns principis ètics, democràtics o sostenibles mediambientalment. Parlem, per 

exemple, de la gestió dels serveis públics, l’alimentació, l’habitatge o l’energia; àmbits d’actuació que, des de la 

nostra postura política, entenem que per al benestar i la millora de la vida de les persones han de ser centrals en la 

seua actuació. Ens cal, per tant, anar guanyant un model que assegure la millora de les condicions de vida de la gent 

per tal que no continuen deteriorant-se i en què les institucions públiques intervinguen amb la finalitat de prioritzar 

aquelles polítiques que van en benefici de la majoria.

4. EIXAMPLEM EL PAÍS VALENCIÀ

4.1. Des dels ajuntaments

Els ajuntaments són la part de l’administració més propera a la ciutadania i, per tant, són una peça clau per a 

l’articulació del País Valencià; una eina imprescindible per a millorar la vida i el benestar de les persones de tots els 

pobles, viles i ciutats i, a més a més, per a l’augment de militants i simpatitzants que enfortisquen el projecte d’ERPV. 

El paper dels nostres regidors i actius locals, per tant, és bàsic i la nostra organització s’ha de bolcar en esforços i 

suport en la política municipal.

A nivell local, situar la ciutadania al centre de la governabilitat comporta construir governs participatius i 
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col•laboradors	que	siguen	també	transparents,	ètics	i	oberts,	que	acosten	la	informació	i	les	decisions	als	ciutadans	

i ciutadanes. En aquest sentit, el diàleg constant i la rendició de comptes formen part de la idiosincràsia dels 

ajuntaments republicans, i situen la ciutadania i les entitats en un paper actiu i protagonista envers les polítiques 

locals.

4.2. La unitat del municipalisme

Esquerra Republicana no s’ha de tancar a cap confluència general al País Valencià, s’ha d’analitzar 

particularment cadascun dels municipis, amb un plantejament de múltiples aliances en funció de cadascuna de les 

realitats locals, que alhora ens permeta deixar empremta ideològica, ampliar la presència institucional i augmentar la 

militància. Aquest camí ja es va iniciar en les eleccions municipals de 2015 i va donar bons resultats a pobles, viles i 

ciutats com ara Alacant, Crevillent, Benicarló, Mutxamel, Xixona, Montcada, Alfara o Faura. S’hauran de prioritzar les 

llistes pròpies allà on siga possible, però també aliances amb altres organitzacions com Compromís, EUPV, Podem i 

amb independents que siguen capaços d’unir-se per crear plataformes més àmplies que tinguen en comú el nostre 

model de ciutat republicana.

4.3. Des dels parlaments

4.3.1. Des de les Corts valencianes

Les Corts Valencianes són la seu de la sobirania del País Valencià, on rau el poder legislatiu del nostre país. 

La vocació de representació i servei públic d’Esquerra Republicana del País Valencià passa per aglutinar tots els 

esforços per tal de ser-hi present. Tanmateix, des de l’extraparlamentarisme actual hem demostrat la nostra capacitat 

d’influència presentant iniciatives parlamentàries tant a la mesa com als diferents grups parlamentaris, en temes tan 

rellevants com la reforma de la Llei electoral valenciana o la deriva repressiva de l’Estat espanyol.

Des d’ERPV treballarem per arribar a acords amb totes aquelles forces polítiques que coincidisquen amb 

el nostre projecte d’assolir les més altes quotes de sobirania i benestar. Cal repetir una vegada més que aquest 

projecte no passa per gestionar una autonomia amb més o menys competències, sinó per governar un país.

Des del nostre punt de vista, les Corts Valencianes:  han de complir diversos rols prioritaris:

-s’han d’enfortir i consolidar com a institució política i sobirana en l’àmbit de representació del poble valencià,
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-han de garantir que es respecte la sobirania parlamentària i les majories que, en cada cas, avalen l’aprovació 

de lleis,

-han de ser l’altaveu de les necessitats i demandes que abanderen moviments socials amb un ampli suport 

ciutadà i defensar els consensos de país: l’escola valenciana, els mitjans de comunicació públics, la sanitat i les 

diverses reivindicacions de sobirania valenciana enfront del Govern espanyol,

-han de dirigir la seua acció legislativa a configurar gradualment el “codi” o la “constitució” de la futura 

República del País Valencià, lleis que materialitzen la màxima sobirania possible en cada moment i vagen creant 

l’entramat del futur Estat valencià.

4.3.2. Des del Congrés i Senat 

Cal, en aquest punt, fer referència a les eleccions espanyoles del 2015 i 2016. En les eleccions de desembre 

del 2015, Esquerra Republicana arribà a un acord per concórrer amb Els Verds del País Valencià i amb Esquerra 

Nacionalista Valenciana sota la marca Ara, País Valencià, en un intent que el sobiranisme consolidara un espai 

electoral que estava sent fagocitat per opcions que oferien un projecte d’Estat espanyol diferent, plural i progressista 

com podia ser Compromís-Podem. Aquesta fórmula, que trencava amb la tradició electoral del partit, va obtenir els 

pitjors resultats de l’independentisme valencià en unes eleccions d’àmbit estatal.

En la convocatòria d’eleccions de Juny de 2016 i, conscients que la consigna de les esquerres era que el Partit 

Popular no assolira el Govern espanyol, i després del veto explícit perquè la nostra formació no poguera negociar la 

presència del sobiranisme valencià en la candidatura A la valenciana, la direcció d’ERPV va decidir no presentar-se a 

les eleccions. Fou un intent de no posar pals a les rodes a una possible majoria progressista a les Corts espanyoles.

Tanmateix però, en l’àmbit nacional, Esquerra Republicana va obtenir el seu millor resultat en les passades 

eleccions espanyoles. Tenim un grup parlamentari de 9 diputades i diputats al Congrés i de 12 representants al 

Senat. Per tant, la veu dels soberanistes del País Valencià hi està garantida. Des d’aquesta perspectiva, el Parlament 

espanyol és un escenari on poder evidenciar davant la ciutadania la passivitat, la negligència o la negativa per part 

del Govern espanyol, però també la insuficiència i la falta d’influència de les institucions autonòmiques valencianes. 

Allà on l’Estat espanyol té una crisi, nosaltres tenim una oportunitat, una oportunitat de fer palesa la impossibilitat 

de reformar l’Estat espanyol; d’evidenciar els greuges d’un estat monàrquic, unitarista, centralista, uniformitzador, 

nepotista i ineficient. Esquerra Republicana ha de continuar evidenciant davant la ciutadania que el projecte 
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d’Espanya no és compatible amb els ideals de construir una república més oberta, igualitària i socialment justa. 

Espanya no reconeix la sobirania de les nacions que la componen, no reconeix la igualtat de drets de les cultures 

i llengües de l’Estat i el dret que tenim a viure plenament en la nostra llengua al nostre país. No reconeix un estat 

veritablement federal. De fet la tendència majoritària al Parlament espanyol tendeix a augmentar la recentralització 

i la uniformització competencial i cultural.  

Cal defensar els drets i llibertats, els interessos de les classes treballadores i populars i l’economia innovadora 

i productiva. Això és prioritari i obligatori mentre des de Madrid es continuen decidint els límits dels drets i les 

llibertats, el marc econòmic, financer, social i laboral del País Valencià. Esquerra Republicana defensarà l’estat del 

benestar i els principis i valors que inspiren el nostre ideari republicà i de justícia social; continuarem mostrant la 

més contundent oposició a l’espoli econòmic i social que està patint la classe treballadora, així com les PIME i els 

autònoms, a favor de les grans fortunes i corporacions. Igualment, continuarem fent front a la involució democràtica 

de	lleis	mordasses	i	regressives.	Com	a	organització	solidària,	també	cal	que	teixim	complicitats	amb	els	col•lectius	

i moviments progressistes d’arreu de l’Estat i anar consolidant xarxes de solidaritat mútua.

4.3.3. Des d’Europa 

Sovint les institucions europees són capitalitzades pels estats membres amb l’objectiu de defensar els seus 

interessos, però el Parlament Europeu és l’única institució europea on Esquerra Republicana, l’única força sobiranista 

valenciana, tenim veu pròpia i directa. L’Eurocambra ens permet la possibilitat d’ampliar el nostre projecte a través 

de tres estratègies clares:

-Un espai de denúncia i força. La Unió Europea ha de ser un espai on es defensen les llibertats i drets 

dels ciutadans i per a Esquerra un altaveu on denunciar els continus abusos a les llibertats, als drets i als valors 

fundacionals de la Unió Europea que patim per part de l’Estat espanyol.

- Un nexe d’aliances internacionals. El Parlament Europeu ens ofereix la possibilitat de fer arribar a un 

públic internacional la realitat del País Valencià. Cal teixir aliances amb aquells que defensen els drets i els valors 

fonamentals de la Unió Europea.

- Una plataforma per a un discurs europeista modern: som eurocrítics, però no euroescèptics. A través del 

treball parlamentari a l’Eurocambra, s’ha de visualitzar la proposta europeista i progressista d’Esquerra Republicana, 

on duem a terme iniciatives per a transformar aquesta Unió Europea cap a una realitat més social, democràtica, 

eficient i propera a la ciutadania, tot combatent els populismes.
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Com en el cas de les Corts Valencianes, en la mesura que el Parlament Europeu puga ser considerat poder 

legislatiu, l’acció principal de les forces sobiranistes valencianes ha de ser legislativa: participar en la creació d’un cos 

de legislació europea que afavorisca la construcció de la República del País Valencià.

4.4 Des dels moviments socials 

Tot i que és necessari posar en valor la presència i faena dels representants d’Esquerra Republicana en totes 

les institucions al nostre abast, no podem deixar de banda la presència en els moviments socials. Ara mateix tenim 

un govern d’esquerres al País Valencià i a l’Estat espanyol que no compleix amb el que els mateixos partits deien 

quan estaven a l’oposició. Cal que els moviments socials que fins ara han donat suport a les “forces del canvi” perden 

la por a criticar al Govern del Botànic i vegen en el projecte d’Esquerra Republicana una alternativa d’esquerres i 

republicana als partits del govern, per a evitar que el vot descontent pels incompliments acabe en l’abstenció o 

en altres formacions polítiques. En aquest sentit i especialment, cal dotar el partit d’un potent discurs feminista. 

Després de les multitudinàries manifestacions del 8 de març, s’està consolidant un fet, que la batalla per la igualtat 

real entre dones i homes serà una de les principals batalles ideològiques de la política europea al segle XXI. Com a 

partit republicà no podem restar indiferents davant aquest moviment, que cada dia que passa és més transversal, 

i defensa el que en el fons és el pilar del republicanisme, que totes les persones som iguals i hem de tindre els 

mateixos drets i deures.

5. VALENCIANISTES, REPUBLICANS I D’ESQUERRES

 El context polític i social del segle XXI en què vivim, ens obliga a presentar-nos com a subjecte polític davant 

d’Europa i del món per assegurar la nostra supervivència cultural, la nostra competitivitat econòmica i el nostre 

model d’Estat del benestar. Per a aconseguir-ho, el nostre projecte passa per l’assoliment d’una República pròpia per 

al País Valencià, és a dir, superar l’actual marc polític i de relacions amb el Regne d’Espanya per a pensar el nostre 

propi futur, sobirà, social i republicà.

 Aquest projecte, però, no parteix d’un concepte previ d’identitat valenciana, sinó que es proposa construir 

democràticament aquesta identitat. És un projecte de ciutadania, d’adscripció a una sèrie de valors tangibles: 

redistribució de la riquesa mitjançant la sobirania fiscal, millores socials, feminisme, integració, igualtat en la 

diversitat… Un projecte que situe a Europa el País Valencià com una “comunitat mitjana” -com ara Dinamarca, 

Holanda o Bèlgica- capaç d’afrontar els reptes que els nous temps ens demanen com a societat oberta, social i 

integradora.
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 És ací on ERPV ha de fer un salt estratègic qualitatiu en el camí per a assolir una base social suficient: cal 

teixir àmplies aliances amb qui compartisca amb nosaltres la necessitat de pensar-nos els valencians com a nosaltres 

mateixos, amb qui coincidisca amb els nostres anhels de llibertat i justícia social, amb qui vulga acompanyar-nos en 

aquest camí encara que la seua última parada, ara mateix, no siga la nostra: la República del País Valencià.


