Esquerra Republicana del País Valencià ha adquirit 10 compromisos que desenvolupa en el seu programa electoral i
que sorgeixen d’un procés d’escoltar les propostes, les necessitats i les reivindicacions de ciutadans, ciutadanes i associacions del país.
Aquests 10 compromisos estableixen les prioritats d’Esquerra i aporten solucions a qüestions essencials que s’han
vist abandonades, maltractades i negades pel govern de la
dreta. Esquerra, una vegada més, aposta per tot allò que la
dreta no vol i ho diu ben clar i amb valentia.
Esquerra recull en aquests compromisos el clam de milers
de ciutadans i ciutadanes indignats, als quals ningú més
ha volgut o ha sabut escoltar, i estableix les bases per anar
fent un país per a totes i tots, sense censures, amb un govern net al servei dels valencians i de les valencianes:
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1- ELS NOSTRES IMPOSTOS A CASA.
NOSALTRES PAGUEM, NOSALTRES DECIDIM
La diferència entre el que paguem i el que rebem és de
20.000 milions d’euros que se’n van del País Valencià i se’ls
queda Madrid. Aquests diners són clau per a que els valencians i les valencianes puguem eixir de la crisi. Per això,
des d’Esquerra, proposem establir el concert econòmic i la
creació de l’agència tributària valenciana que recapte els
impostos que produïm amb el nostre esforç, creativitat i
emprenedoria.
2- CRÈDIT PER A FAMÍLIES I PIMES:
BANCA PÚBLICA VALENCIANA.
Amb el pretext de la crisi s’han venut les caixes valencianes
a grans grups financers. Amb aquesta operació de recentralització, els valencians i les valencianes perdem de nou
capacitat per a poder generar respostes a la crisi i poder
crear un model productiu propi i que atenga a la realitat del
País Valencià. Per tant, impulsarem la creació de la Banca Pública Valenciana, que done crèdit a les famílies i a les
PIMES, sense els quals no serà possible la necessària reindustralització del País Valencià.

3- SÍ A TV3, NO A LA CENSURA.
PER UN ESPAI COMUNICATIU COMÚ.
El tancament de TV3 al País Valencià , la clausura de l’exposició de la Unió de Periodistes o els No-Dos de Canal 9
són una mostra més de censura i de restricció de la llibertat d’expressió i d’accés a la informació dels valencians. És
per a això que Esquerra treballarà perquè els valencians i
les valencianes puguen accedir a la informació lliure i veraç,
i garantir la recepció de tots els canals del nostre àmbit lingüístic.
4- SOM FILLS DE LA TERRA:
PREUS DIGNES PER AL CAMP
L’agricultura ha sigut un dels sectors productius més afectats per la crisi i l’especulació i la degradació del territori.
Per tornar al camp la dignitat que es mereix, crearem una
assegurança de renda mínima per als llauradors i llauradores treballarem per aconseguir un preu just per als productes del camp.
5- POSEM EN VALOR LES NOSTRES COSES:
PER UN TURISME IDENTITARI
L’actual model turístic de sol i platja i destrucció del territori ha arribat al seu límit. Per a la gent d’Esquerra és essencial tornar a posar en valor el que som i el que tenim i ferho conèixer al món. Un model turístic identitari és la nostra
oportunitat per reeixir com a indret turístic i convertir el
nostre País en una destinació turística de qualitat.
6- UNA SOCIETAT LAICA ÉS UNA SOCIETAT
PER A TOTS. PACTE PER LA LAÏCITAT
L’anunci del govern valencià de deixar l’educació sexual en
mans de l’església catòlica és un retrocés sense precedents.
Com a republicans, per a nosaltres és una prioritat construir una societat per a tots amb la religió fora de l’escola
i impulsar un pacte per la laïcitat que garantisca, a l’àmbit
públic, el respecte a les creences i no creences.

7- LA SEGURETAT ÉS COSA DE TOTS:
POLICIA VALENCIANA
Al País Valencià cada any es continuen produint pràcticament un miler d’agressions polítiques amb la connivència
de les institucions i de les forces de seguretat espanyoles.
Creiem que cal tenir un cos de seguretat conscient de la
realitat del país i arrelat al territori. Per això desenvoluparem el cos de policia valenciana que incloga una oficina d’atenció a les víctimes del feixisme i dels delicte d’odi.
8- NI LLISTES D’ESPERA NI BARRACONS.
LLEI DE DEPENDÈNCIA JA.
Volem impulsar polítiques per a les persones, insistint en
la cohesió social. Els serveis públics són un dret i no una
mercaderia, per això des d’Esquerra apostem per augmentar les inversions en educació fins al 7% del PIB per
millorar les infraestructures i els salaris del professorat,
fent una aposta per l’escolarització pública de 0-3 anys
i millorant les inversions en ensenyament i sanitat, i donant compliment a la llei de dependència.
9- UN GOVERN NET ÉS UN GOVERN JUST.
PER LA REGENERACIÓ DEMOCRÀTICA
Els casos de corrupció deterioren la qualitat democràtica
del País Valencià. Per canviar aquesta situació, des d’Esquerra impulsarem la creació de l’oficina antifrau per a
tots els nivells de l’administració que fiscalitze l’acció governamental. A més, cal actualitzar l’administració amb
les TIC i l’oficina electrònica per simplificat els tràmits a
l’administració. Impulsarem també la llei de transparència per obligar a l’administració a facilitar a la ciutadania
la informació que necessite.
10- ESCOLA VALENCIANA,
PEL CATALÀ A L’ESCOLA.
El model d’escola valenciana està reconegut mundialment com un model d’èxit. Davant els envits de la dreta
per a trencar aquest model, cal treballar per l’ensenyament en valencià, especialment a partir de secundària, en
què 90.000 alumnes no poden realitzar els seus estudis
en valencià. Per això demanarem la catalogació lingüística de les places de secundària i a la universitat.
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