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Introducció
Comencem la II assemblea ciutadana de Podem en el País Valencià, que realitzarem el proper 14 de maig. Hem 

acabat una etapa frenètica, la de la “màquina de guerra electoral”, que ha servit per a desallotjar al PP del govern 

de la Generalitat i de molts dels nostres ajuntaments.  Amb el Pacte del Botànic hem donat passos importants per 

a atendre algunes de les necessitats socials més urgents de la gent, però l’emergència social no està superada. Ara 

comencem una nova etapa, la del partit-moviment que ha de desbordar en els carrers i en les institucions.

No pretenem fer un programa electoral, ni una relació exhaustiva de reivindicacions. En aquest document exposem 

un full de ruta per a fer de Podem un instrument rebel, radicalment democràtic i feminista, inclusiu de la diversitat 

d’identitats sexuals i de la diversitat funcional. Un Podem que siga una palanca de canvi que pose els drets humans 

per sobre dels interessos dels mercats en el País Valencià. Parlem del Podem que transmeten aquests tres exem-

ples que relatem a continuació, relacionats dos d’ells amb el funcionament del Cercle de Salut i Sanitat del PV i, el 

tercer, amb la intervenció de Podem en la tramitació de la llei de la funció social de l’habitatge. 

Volem un Podem on els cercles tinga veu. Sobre el funcionament dels cercles, anhelem el seu despertar. La parti-

cipació de la ciutadania més activa la tindrem si el treball dels cercles serveix per a alguna cosa, com va ocórrer 

abans del Vistalegre 1. Després del Vistalegre 1, els cercles van quedar en un plànol molt secundari i molts d’ells van 

anar abandonant les tasques que realitzaven. No obstant això, hi ha alguns que no es van deixar acoquinar per el 

“no es pot”. És el cas dels cercles de sanitat de País Valencià, que van participar en l’elaboració de la part de sanitat 

del programa electoral i estan coordinats entre si formant part de l’àrea de sanitat del CCA. També es coordinen 

amb tots els cercles de sanitat de la resta de l’Estat.

Volem un Podem arrelat als moviments socials. En la relació entre Podem i els moviments, l’experiència del Cercle 

de Salut i Sanitat de PV també és interessant. Des de l’àrea de sanitat del CCA, juntament amb el grup parlamentari 

i amb el Cercle de Salut i Sanitat de PV es van potenciar reunions amb treballadores i treballadors dels hospitals 

privatitzats i amb les plataformes en defensa de la sanitat pública afectades per les concessions administratives 

dels hospitals d’Alzira, Manises, Dénia, Vinalopó i Torrevella, per a escoltar i arreplegar les seues demandes. Van 
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assistir a manifestacions i concentracions per la recuperació de la sanitat privatitzada. Membres del cercle partici-

pen en algunes plataformes per la sanitat pública, sense intentar instrumentalitzar-les ni substituir-les. Ademés, es 

va incentivar que els nostres regidors i regidores es posicionaren per la reversió de les privatitzacions en sanitat. I 

també s’han portat algunes de les demandes del moviment per la sanitat pública a les Corts Valencianes.

En quant a l’activitat institucional, volem el Podem que ha defensat en les Corts les demandes de la Plataforma 

d’Afectats per la Hipoteca (PAH) en la tramitació de la Llei 2/2017 per la funció social de l’habitatge. En aquest 

moment, la Llei 2/2017 per la funció social de l’habitatge arreplega aquestes demandes de la PAH: el dret subjec-

tiu a l’habitatge i el compromís de la seua implantació progressiva en la societat valenciana; la consideració legal 

d’interès general de l’habitatge, la superació de la supeditació de les polítiques al marc establit per moratòria del 

PP; l’obligació de la banca d’oferir el lloguer social a tota família en risc d’exclusió abans de qualsevol desnonament; 

introduir per via legal el lloguer definitiu per a majors de 65 anys i per als següents col·lectius: discapacitat del 33% 

o superior, famílies amb dos o més fills o filles en edat escolar, víctimes de violència de gènere, menors sota tutela 

i els que es regule reglamentàriament. Ademés d’això incorporar tota la visió de l’ús social de l’habitatge per a 

habitatges buits amb la creació del parc públic d’habitatges; grans avanços en pobresa energètica, incloent la tarifa 

social. Volem un Podem altaveu dels moviments en les institucions.
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D’on venim
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El País Valencià en el marc estatal

Al País Valencià hem aconseguit desallotjar al PP de la Generalitat i conformar un govern diferent recolzat en les 

forces del canvi. En la major part d’Espanya, això no ha sigut encara possible. La dinàmica del canvi polític a el País 

Valencià és relativament més accelerada que en el conjunt de l’Estat. Les forces del canvi sumen un pes electoral 

major i per tant una influència major sobre les polítiques públiques. No obstant, precisament per això, també som un 

exemple viu de les limitacions que està tenint aquest cicle.

Els dos principals factors que poden ajudar a entendre aquesta escenari polític diferenciat del País Valencià són 

d’una banda la bretxa oberta en l’hegemonia del PP com a conseqüència de l’esclat de la bombolla immobiliària i 

dels escàndols de corrupció. I d’altra banda l’existència d’una dinàmica nacional pròpia, conflictiva i desigual en els 

diferents punts de la nostra geografia.

Podem ha de respondre, també a el País Valencià, a una qüestió tan simple com complexa: En quina fase estem? Per 

a respondre a aquesta pregunta no Podem recolzar-nos sols en els debats i les anàlisis produïdes a nivell estatal. 

La realitat estatal no es pot aplicar al nostre context perquè el marc valencià no es senzillament una reproducció a 

xicoteta escala de l’estatal, no som ni una maqueta ni un bonsái. Les condicions són diferents, a Madrid governa Rajoy, 

ací l’embranzida electoral de les forces del canvi ha aconseguit el desallotjament del Partit Popular de la Generalitat, 

de la major part dels nostres municipis, i de les principals ciutats, i també de la Diputació de València.

Horitzons i límits del procés de canvi
Malgrat els avanços produïts estem encara en una fase inicial, incipient, del canvi polític en El nostre país, açò és, 

tenim encara molt més camí per davant del que hem deixat ja arrere. La fase actual està marcada per límits que 

queden reflectits en, almenys, tres paradoxes: a) La primera és que tenim un president, Ximo Puig, que ha donat 

suport a que Rajoy continue al capdavant d’un Govern que maltracta i ofega financerament a la Generalitat i als 

nostres Ajuntaments. b) La segona paradoxa és que Podem optara en el seu moment per quedar-se fora del Consell 

amb l’objectiu de garantir des de les Corts el compliment del Pacte del Botànic a canvi de suport parlamentari. De 
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tal manera que Podem no ha entrat en el Consell justament per a ser més decisiva en l’acció de Govern del que seria 

estant dins. c) La tercera és que Mentre que a Catalunya i Galícia s’estan estructurant Forces polítiques a partir de 

les Confluències d’En Marea i En comú Podem, això no ha ocorregut al País Valencià. L’aliança electoral entre Podem 

i Compromís per a les eleccions generals no ha servit per a estructurar un espai polític comú. Tenim per tant, una 

confluència sense confluència.

Durant els últims dos anys, hem sabut gestionar els resultats del 25M. Les institucions funcionen, som capaces de 

garantir l’estabilitat institucional al mateix temps que hem començat a atendre algunes de les demandes socials 

urgents que reclamava el nostre poble. Però la capacitat de gestió de la immediatesa no és suficient. Queda per 

davant la major part del camí, queden pendents encara les transformacions fonamentals que han de cimentar un 

nou projecte de país.

Estem per tant encara en una primera fase del procés de canvi, en què hem de demostrar la nostra capacitat 

de conducció de les institucions alhora que estudiem quins són les seues limitacions, les seues potencialitats i 

comencem a plantejar un horitzó de futur més enllà d’administrar el present.

En aquesta primera fase hem de gestionar encara les contradiccions pròpies d’un moment històric en què el vell no 

acaba de morir i el nou no acaba de nàixer. Els equilibris polítics a nivell estatal i la implosió interna del PSOE són 

proves suficients de la complexitat d’aquest moment. I les contradiccions no afecten només a les forces velles sinó 

també a nosaltres que ens hem de moure en la tensió entre la impugnació i la institucionalització. Entre la lògica 

tumultuosa de la component popular i la lògica estabilitzadora de la component ciutadana.

Es des d’ací que devem fer un balanç de l’assolit en aquests últims dos anys i plantejar-nos com seguir donant passos. 

El Pacte del Botànic ha estat útil per assolir les necessitats socials més urgents i revertir algunes de les dinàmiques 

institucionals més nocives que hem patit com a país. La funció de Podem fins ara ha sigut la de vetlar pel compliment 

d’aquestos acords, sovint tenint que arrossegar al Consell perquè fera la tasca l’acordada. 

Per tot això Podem ha de plantejar-se superar el rol que ha vingut complint durant els últims dos anys. D’una banda 
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hem d’abordar desenvolupar un dels acords inclosos en el Pacte: la realització d’una auditoria ciutadana sobre 

el compliment del mateix. D’altra banda anar més enllà dels marges del mateix per a començar a plantejar les 

transformacions fonamentals per a desenvolupar el nostre projecte de país.

El mapa polític valencià

El que tot açò indica és que el canvi polític no està encara consolidat en el nostre territori. El PSOE és la força que 

encapçala el Consell, però després del seu suport al nomenament de Mariano Rajoy com a president el seu declivi 

s’ha accelerat. És un partit esgotat, el seu rumb no el marca ell mateix sinó que està constantment condicionat per 

la seua fòbia a Podem. D’altra banda les forces del canvi no sembla que estiguen aconseguint atraure’s la simpatia 

dels votants descontents del PSOE, hi ha més aviat desmobilització, fastig i cansament. Malgrat els bons resultats 

del 20D i 26J que van situar a Podem-Compromís-EUPV-A la valenciana com a segona força electoral, el resultat en 

vots del 26J va ser de 656.000. Si fem una comparació, la suma d’aquestes tres forces en les eleccions autonòmiques 

de 2015 va ser d’aproximadament 838.000 vots. Una diferència de més del 20% dels vots que es van quedar, molt 

majoritàriament, en l’abstenció.  I mentre l’espai polític del canvi es contrau davant la desmobilització i no és capaç 

d’apel·lar al descontentament existeix en el PSOE, davant ens trobem a un PP que es creix i està a l’ofensiva. A Madrid 

han aconseguit finalment sostenir-se en el govern i a València es llancen a una oposició dura. Mantenen activada a la 

seua base social mentre li mengen la torrada a un Ciutadans desaparegut content en la seua irrellevància.  No devem 

amb açò traslladar una sensació de perill urgent, però la veritat és que no estem aprofitant ben bé les opcions que 

ha obert aquesta fase.  Necessitem un projecte polític que siga capaç de comprometre a sectors socials amplis: als 

qui van votar canvi en les autonòmiques de 2015, als qui estan decebuts amb la deriva del PSOE i també a qui encara 

no ha donat el pas de desprendre’s de la seua adhesió al PP.

Un balanç de la situació de Podem

Per assenyalar els orígens de Podem és necessari començar per referir-nos al 15M com un moviment que mobilitza 

un ampli descontentament popular contra les elits que monopolitzaven el poder econòmic i polític, actuant de 

manera col·legiada i cohesionats a través del pegament de la corrupció. El cicle de mobilitzacions iniciat tindrà 
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expressions noves i originals, la més notòria d’elles la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca. Tot aquesta onada serà 

la que cimentarà la condició de possibilitat d’un nou actor polític que irromp de manera inesperada en les eleccions 

europees de 2014 mitjançant una combinació de lideratge carismàtic i desbordament popular que agafa a contrapéu 

als partits tradicionals.

Podem es converteix immediatament en l’enemic a batre per part de les elits. En el Vistalegre I s’aprova un model 

polític-organitzatiu que acabarà denominant-se com la “màquina de guerra electoral” i que pretén salvar amb les 

màximes garanties possibles el cicle electoral que hi ha per davant fixant com a objectiu principal les eleccions del 

20D en 2015. Aquest model polític-organitzatiu ha estat caracteritzat per un grau molt elevat de centralització, la 

priorització absoluta de l’escenari electoral i una marcada verticalitat.

En la fase actual es fa necessari que Podem s’adapte a un nou escenari en què la prioritat passa a ser una major 

extensió i arrelament de l’organització, la qual cosa requereix revitalitzar els Cercles, prioritzar la implantació municipal, 

descentralitzar la presa de decisions polítiques i destinar recursos i esforços a la construcció de moviment popular.

Al País Valencià Podem té una posició complexa en la geografia política valenciana. No és ni govern ni oposició. Sovint 

això suposa assumir els costos de ser membre del govern sense rebre cap benefici, ni els de un partit de govern ni 

els de un partit d’oposició. Podem s’ha vist invisibilitzat en la seua activitat parlamentària, passant inadvertit de cara 

a la societat valenciana. 

Però si dins de la institució Podem ha quedat eclipsat, per fora de la institució s’ha infravalorat la tasca de construir 

organització i d’enfortir el teixit social. El cicle electoral i la dinàmica institucional han desplaçat la necessitat de 

desenvolupar un moviment popular fort i d’arrelar Podem al territori a través dels seus Cercles i els seus Consells 

Ciutadans Municipals.

El treball institucional ha de formar part d’un enfocament polític més ampli que incloga el treball per fora de les 

mateixes. Els representants institucionals han d’actuar aplicant la línia política decidida des del partit, no de manera 

separada. 
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 Podem ha de desenvolupar d’ara endavant dues tasques fonamentals. D’una banda, les forces del Consell, Compromís 

i PSOE, han hagut d’afrontar una situació d’emergència social amb els escassos recursos que ofereixen unes 

institucions saquejades. La gestió de govern -de qualsevol govern- sovint es concentra a despatxar els assumptes 

del dia, en atendre aqueixes tasques urgents. Però com bé hem après l’urgent sovint desplaça a l’important. Per això 

un rol fonamental de Podem en aquesta etapa és fer allò que els socis del Consell no poden, és a dir, situar aqueixa 

mirada llarga que vaja més enllà de l’immediat per a definir els contorns del projecte de país que volem per al futur. 

Podem ha de concentrar-se en delinear les grans polítiques de transformació a llarg termini.  D’altra banda per a 

consolidar i aprofundir les polítiques del canvi és imprescindible que el nostre poble les acompanye. És necessari una 

societat que fiscalitze l’exercici del poder institucional, que plantege exigències i que es mobilitze quan les demandes 

populars no siguen ateses. Del que es tracta és de generar un clima cultural en la nostra societat de manera que 

qui governe, independentment de qui siga, haja de respectar les conquestes socials i democràtiques assolides fins al 

moment i fins i tot portar-les més enllà. Però per fer això és necessari crear institucions en el si de la societat civil tals 

com mitjans de comunicació, nuclis de producció intel·lectual i organitzacions socials que consoliden les conquestes 

socials aconseguides i pugnen per aprofundir-les de manera constant. Això és el fonamental quan ens referim al 

Moviment Popular.

Entre les febleses de Podem destaquem la falta de directrius clares sobre línies polítiques des del Consell Ciutadà 

Autonòmic, insistint en la necessitat de la redacció d’un argumentari; la falta de mitjans de comunicació adequats 

per a la transmissió d’informació i no aprofitar els recursos que suposen els cercles sectorials com a membres 

consultius.

La tensió entre restauració i canvi requereix l’impuls d’un bloc polític i social, de caràcter popular, capaç d’unir als 

diferents sectors socials que volen avanços. Podem va nàixer com un projecte que responia a la necessitat d’obrir 

un espai que fera possible la incorporació a la política de sectors socials que demandaven eines. Estem articulant i 

defensant els interessos de la majoria social que per desgràcia han patit la política de saqueig que solament protegia 

els interessos dels privilegiats. Ara ja hem entès que això es fa possible des del protagonisme dels sectors populars, 

avançant en la construcció d’un poble sense por i amb capacitat per a vèncer a les elits..
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Introducció

Necesitamos como agua de mayo estar rodeadas de 

lealtades, de gente que sabemos que no nos fallarán; 

especialmente de gente en las que la confianza no se 

basa en la coincidencia en la misma organización o en 

las  mismas ideas de la A a la Z, en compartir todo el 

camino, sino en la búsqueda y la meta.

MIGUEL ROMERO

Considerem que Podem ha de ser una organització rebel, radicalment democràtica, participativa i pluralista, que 

genere apoderament de la militància en i des dels cercles. I que involucre en els debats a la ciutadania inscrita.

La societat valenciana necessitem:

— Un Podem valencià rupturista amb el règim i solidari amb els de baix. 

— Un Podem valencià que defense els drets de les treballadores i  treballadors, que lluite contra l’atur i 

contra la precarietat laboral.

— Un Podem valencià, que potencie i recupere la nostra cultura, i que articule  totes les comarques en 

un sol país. 

— Un Podem valencià autònom, que no tinga un paper subaltern a altres  forces polítiques del País Valencià 

ni a governs dirigits pel PSOE.

— Un Podem valencià que defense els serveis públics, que estiga arrelat en els moviments i siga altaveu de 

les seues demandes en les institucions, fortament vinculat a les demandes i lluites socials i que pose l’accent 

en l’apoderament popular.  

— Un Podem valencià transparent que enfoque la seua tasca institucional en les Corts Valencianes i en els 

Ajuntaments per a revertir el drama social que pateix una important part de la ciutadania. 

— Un Podem valencià que defense un model de desenvolupament no agressiu amb el medi ambient i sostenible, 

i que promoga un nou model urbà en conjunció amb el món rural; i que defense i potencie l’ús d’energies 

On anem
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netes.

— Un Podem valencià feminista i despatriarcalitzat, que reconega la importància i el protagonisme del 

moviment feminista i que aposte per erradicar la violència masclista i de totes les altres discriminacions 

que patim les dones. Que qüestione els rols de gènere de la societat valenciana patriarcal i que fomente la 

llibertat i l’autonomia per al desenvolupament de la identitat sexual. 

— Un Podem valencià inclusiu de la diversitat funcional que defense i practique l’accessibilitat universal.

Els Cercles: empoderament i participació

Els Cercles són l’expressió de Podem més propera a la gent en el seu dia a dia. La seua tasca és fonamental per a 

arrelar el projecte de Podem en cada barri i cada municipi, per a generar processos de participació ciutadana i per 

a connectar Podem amb els moviments i les reivindicacions locals i sectorials. Una vegada passada la fase de la 

“màquina de guerra electoral” els Cercles han d’assumir un rol protagonista en el desplegament territorial de Podem, 

i per això serà necessari nodrir-los de recursos, reforçar la seua autonomia i la seua capacitat de decisió política 

en el si de Podem, així com millorar els mecanismes de coordinació a nivell comarcal, intercomarcal i del conjunt 

del país. Els Cercles són espais vitals de socialització i apoderament popular que permeten anar més enllà de les 

estructures d’un partit tradicional perquè Podem estiga integrat en les dinàmiques socials i siga plenament sensible 

a les necessitats, les reivindicacions i els anhels del nostre poble.

Els Cercles són una de les principals fortaleses de Podem per la seua potencialitat per a servir d’espais d’implantació 

territorial i per la seua àmplia militància. Una vegada superat el cicle electoral, cal reforçar-los i donar-los suport, per 

què els Cercles servisquen com a unitats d’extensió del projecte en cada barri i cada poble, així com de força afegida 

a les iniciatives ciutadanes ja en marxa. I això implica determinar amb major precisió els horitzons i objectius vitals 

i polítics que volem per a què siguen, efectivament, expressió de Podem en cada municipi i eina al servei dels veïns 

i les veïnes que sedimente les raons del canvi i puga crear, col·laborar en i impulsar demandes i iniciatives veïnals.

Amb aquesta filosofia una proposta de línies d’acció per a desplegar des dels Cercles podria ser la següent, sense 

perjudici de quantes s’estimen oportunes des dels mateixos:
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Diagnòstic del territori i mapatges col·lectius: Mapatge de centres, equipaments i actors en diferents eixos: educació, 

sanitat, serveis socials, ocupació, cultura, esports, infraestructures, societat civil (associacions de veïns, de PIME…), 

centres socials i culturals…

Participació en les iniciatives existents i/o creació de noves: un Cercle, un projecte: Podem naix de la certesa que 

per a constituir-se en força política al mateix temps que moviment popular i ciutadà, ha de mirar contínuament cap 

a fora, reconèixer el treball, les iniciatives i les reivindicacions i experiències que ja estaven en marxa abans de la 

creació del projecte. Per açò, i per entendre la democràcia com l’exhibició de la diferència i la pluralitat, és necessari 

que els Cercles servisquen com a catalitzadors de les demandes existents en els seus districtes i barris. Una iniciativa 

com ‘Un Cercle, un projecte’ podria servir per a un segon mapatge: el dels moviments i projectes socials ja existents 

en cada lloc de la ciutat, així com per a començar-en altres de nous al voltant de demandes veïnals. El nombre de 

projectes treballats per cada Cercle podria ser major d’un, l’important és poder posar en relleu i/o generar necessitats 

i iniciatives que isquen dels barris i que siguen capaços d’integrar i interpel·lar als veïns i les veïnes focalitzant sobre 

temes determinants i fent d’ells elements centrals en la vida de cada barri. 

Treball demoscòpic a través d’enquestes, que servisquen no solament per a pulsar l’opinió del veïnat sinó també per a 

expressar les seues propostes i poder marcar horitzons en la implementació de polítiques públiques fent seguiment 

i documentació de les mateixes. Tot aquest treball s’agregarà a un arxiu general actualitzat i es fomentaran trobades 

amb càrrecs públics i vies formals de presentació de decàlegs d’iniciatives, que seran estudiades per a la seua 

proposta en els plens i en el programa.

      

Volem un Podem que siga canal de comunicació entre la ciutadania i les institucions, una eina en la qual les persones 

participen, compartisquen els seus problemes i construeixen col·lectivament possibles solucions. Pensem que el canvi 

ha de vindre de la mà de la ciutadania. No tenim por a la participació ciutadana. No n’hi ha prou amb semblar una «de 

les de baix» i asseure’s amb elles. Hem de respectar-les, tindre en compte les seues inquietuds i escoltar les solucions 

que proposen als seus problemes.

La crisi del bipartidisme, el desprestigi  dels “polítics”, ens anuncia la fi d’una forma d’entendre la política. Una política 
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que oblida gestionar el xicotet, allò que ens preocupa a la majoria social i gestionar-ho des de dues premisses: a) 

participació ciutadana en la detecció dels problemes i de les possibles solucions; b) gestió del públic com un be comú. 

La pregunta és, per tant, com afrontem aquest repte? Podem ja ho va avançar: els Cercles. Els cercles han de potenciar 

la seua autonomia de gestió, sense oblidar la lleialtat a un projecte que ens uneix a totes, però sense mordasses, 

sense servilismes i sense temors. Cercles lliures, integrats en la societat, motor i força de Podem, generadors d’idees, 

estimulants per a la ciutadania. Cercles que han d’estar presents, ser protagonistes de la nostra activitat política i 

no solament executant projectes sinó liderant-los, gestionant-los i finalment executant-los. L’essència de Podem són 

els seus Cercles. Aqueixa nova forma de gestió que empodera a les persones i les fan veritablement partícips de 

la política. Aqueixa és la nostra proposta. No venim de la mà dels mitjans de comunicació, ni de cap família política 

interna. Venim com a companyes, membres de cercles, associacions i plataformes. I us proposem que deixem de 

debò els protagonismes individuals, que assumim la nostra irrellevància. Empoderem a la ciutadania. Siguem gestores 

de les seues propostes, siguem impulsores de processos que revolucionen la nostra forma de fer les coses. No es 

tracta d’oferir solucions màgiques. Oferim el nostre treball i el nostre servei a la ciutadania sense oblidar que el 

principi i fi de la política és ella, nosaltres i nosaltres. Per això Podem ha de ser un facilitador de l’enteniment entre 

els moviments socials i les seues reivindicacions, amb les institucions.

La relació amb les institucions

I. El Pacte del Botànic

El Pacte del Botànic no ha sigut motor de transformació en el País Valencià. Més aviat ha sigut un “xec en blanc” al 

Consell, sense terminis i moltes vegades sense fonts de finançament, és a dir una sèrie de “brindis al sol”. El Pacte 

del Botànic ens ha lligat les mans en moltes ocasions, perquè de les qüestions pactades només s’han executat 

unes poques, que per no tenir uns objectius molt definits i clars, ni uns indicadors de compliment, no han pogut 

ser avaluades i, per tant, no coneixem el grau de compliment del pacte. A més, les mesures executades propostes 

per Podem se les atribueixen com a seues els partits del Consell, PSOE i Compromís. Si fem un balanç del Pacte del 

Botànic, Podem dir que s’ha avançat tímidament en temes de corrupció, sanitat i transparència, però el Consell no 

ha sigut capaç d’avançar en la transformació del model econòmic i social, i es conforma amb la gestió de l’existent. 

El Pacte del Botànic no ha servit per a superar la situació d’emergència social; tampoc ha servit per a aconseguir un 
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finançament just, suficient i solidària. No és suficient que no governe el PP en el País Valencià, cal canviar la forma 

de fer política des del govern.

       

Volem un Podem que propose una nova orientació a la política parlamentària: no es tracta de fer el possible sinó 

el necessari. Hem de plantejar-nos anar més enllà del Pacte del Botànic, pensem que el suport al Govern de PSOE-

Compromís hauria d’estar basat en uns pocs acords de legislatura sobre necessitats inajornables que ens afecten a 

la majoria social (desnonaments, renda bàsica incondicional, millora de serveis públics comuns, auditoria ciutadana 

del deute), amb objectius concrets, indicadors clars i definits; amb una negociació periòdica de la resta de temes, a 

mesura que se’ns plantegen. Podem ha de ser el garant de les polítiques favorables a la majoria social i als interessos 

del país, amb les mans lliures per a fer públics i visibles els acords i desacords amb altres forces polítiques. El repte 

de Podem en el que queda de legislatura és fer una política pròpia, que no siga còmplice de les polítiques del govern, 

exigint-li accions de govern que milloren la vida de la ciutadania. Podem ha de contribuir en actitud d’igualtat a la 

construcció del bloc polític i social que possibilite el canvi necessari.

Volem un Podem que porte el debat des de les Corts Valencianes al carrer. El CCV involucrarà a les comarques i 

municipis en els debats parlamentaris per a construir participativament les millors solucions a problemes com els 

desnonaments, l’atur, la precarietat, el risc d’exclusió social, les desigualtats socials, sexuals i racials, la depredació 

del medi ambient; sobre el model econòmic, les retallades en serveis públics, els abusos laborals, el frau econòmic 

de les grans empreses, els tractats comercials internacionals... Podem ha de facilitar la participació de la militància 

i de la ciutadania en l’elaboració de propostes polítiques i en la decisió sobre acords amb altres forces polítiques i 

socials, és a dir, ha d’empoderar a la ciutadania i construir un partit-moviment que practique la democràcia feminista 

participativa, tant a nivell intern com extern.

Podem ha d’impulsar un diagnòstic sobre els avanços i els límits que ha suposat el Pacte del Botànic per a la societat 

valenciana. És necessari un debat intern en Podem que faça balanç de l’assolit aquests últims dos anys i que implique 

una consulta a l’Assemblea Ciutadana Valenciana sobre els següents passos a donar.

Els pactes aconseguits no poden ser brindis al sol eternament ajornats. Proposem plantejar un acord entre les forces 



18

UNA MAREA PER APROFUNDIR EL CANVI — PROPOSTA POLÍTICA

polítiques del Consell i Podem sobre un nombre de propostes més reduïdes però al mateix temps més concretes, 

fixant també el seu pressupost i el seu termini d’execució. La seua fiscalització ha d’estar monitoritzada a través 

d’indicadors que indiquen el grau de compliment dels acords. Qualsevol pacte aconseguit entre Podem i les forces 

polítiques del Consell ha de quedar ratificat per l’Assemblea Ciutadana Valenciana.

Qualsevol acord ha d’estar sotmès a una auditoria que es realitze de manera continuada a través del temps. Aquesta 

auditoria ha de tenir dues cares: interna i externa. L’auditoria interna suposa el debat en el si de Podem i amb el 

protagonisme dels seus Cercles per a avaluar l’impacte social de les mesures acordades. L’auditoria externa suposa 

crear una taula conformada pels Moviments Socials i representants de les forces polítiques (que no siguen càrrecs 

electes) per a avaluar conjuntament les polítiques dutes a terme pel Consell i el grau de compliment dels acords 

adoptats amb Podem.

El rol de Podem ha de ser el de fiscalitzar al Consell, plantejar polítiques de calat que vagen més enllà de la gestió de 

l’existent i comencen a posar els fonaments d’una societat i una economia diferents. Podem no ha d’acceptar un rol 

subaltern sotmès als dictàmens del Consell sinó al contrari, ser una força que tense per a portar a terme canvis que 

milloren el dia a dia dels de baix. La relació de Podem amb el Consell ha d’estar caracteritzada per tant per la igualtat 

entre les parts per molt que això puga traure de la seua comoditat i placidesa als membres del Consell.

II. Propostes de transformació social

1/ Feminismes

Un balanç dels feminismes en Podem

Des del naixement de Podem, s’ha anat forjant el consens de que la nostra organització ha de ser feminista 

i que el nostre projecte de país també ha de ser-ho. Aquest consens l’hem anat aconseguint, gràcies al 

treball de les feministes de l’organització i a la gran potència que ha demostrat el moviment feminista en 

el context polític actual.

A nivell estatal, en  el Vistalegre II s’han donat passos cap a avant i ferms. “Ruta Morada” el document 

d’Igualtat, va nàixer del consens de les feministes de Podem i del Cercle de Feminismes Estatal, fou 
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abraçada per dos de les candidatures i fou també el document més votat en Vistalegre II aconseguint un 

ampli consens sobre els feminismes en Podem. Ara és el moment de materialitzar-lo, engegar-lo, dotar-lo 

de recursos i donar suport amb una voluntat política clara.

La nostra organització a el País Valencià no ha mostrat un compromís clar i contundent amb els feminismes 

i amb les dones valencianes. L’estructura i les dinàmiques de partit desenvolupades fins al moment 

han expulsat a nombroses dones de l’organització, per ser una estructura informal, poc sostenible i 

masculinitzada amb espais polítics banyats de micromasclismes.

Podem ha aconseguit proposar i aprovar mesures en Les Corts en matèria d’igualtat, com tindre agents 

d’igualtat en tots els centres educatius del País Valencià, formació en perspectiva de gènere del personal 

funcionari de Sanitat i Administració de Justícia, polítiques de prevenció i actuació en casos de violències 

masclistes i assetjament sexual per raó de gènere, identitat de gènere i orientació sexual, garantia 

d’habitatge a les dones supervivents de violències masclistes, la creació d’una subcomissió especial en les 

Corts per a l’estudi de les violències masclistes i algunes més en l’àmbit tributari, mitjans de comunicació, 

etc. No obstant això, moltes d’elles segueixen sense engegar-se per part del Consell malgrat la seua 

aprovació en Les Corts o la seua implementació és lenta i amb escassa voluntat política.

Tampoc hem aconseguit ser percebuts com a referent en propostes polítiques d’igualtat per part de la 

ciutadania, per diverses qüestions; una escassa vertebració del territori a nivell organitzatiu que no ha 

permès que els nostres cercles, CCM i simpatitzants servisquen de corretja de transmissió a la ciutadania 

dels objectius aconseguits, una comunicació política basada en altres prioritats, la falta d’espais de 

rendició de comptes per part del grup parlamentari i la desvinculació amb la Secretaria de Perspectiva 

de Gènere del CCV i el Cercle de Feminismes i lgtbi. P.V. Això ens ha portat a una invisibilitat de la nostra 

agenda política en matèria d’Igualtat.

El “Pacte del Botànic” ens ha situat en una posició de subalterna pel que fa al Govern Valencià, i Podem 

no ha tingut capacitat de ser una eina de canvi per a la vida de les dones valencianes fins al moment i 
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reordenar el mapa de prioritats per a situar els drets de les dones com una de les prioritats.

El Consell està encapçalat per un PSPV-PSOE, que sempre ha agafat la bandera del feminisme, però que 

com a contradicció s’alinea amb les polítiques de les retallades i l’austeritat del PP a Madrid que són 

un vertader atemptat per al “bon viure” de les dones. Amb un Compromís que no acaba de tindre una 

aposta clara per la transversalizació del feminisme en el Consell i amb grans desacords amb el moviment 

feminista valencià pel que fa a algunes polítiques dutes a terme, com la xarxa de recursos per a les 

víctimes de violències masclistes o el seu posicionament amb la custòdia compartida imposada.

Davant aqueixa conjuntura política es fa necessari que Podem al País Valencià,  tinga un full de ruta 

definit, on s’expliciten els reptes importants a l’hora de marcar agenda política feminista valenciana i una 

estratègia per a aconseguir-los.

Aliances amb el moviment feminista i els moviments de dones

Hem de triar bé les aliances que fem, fugir d’un Podem feminista normatiu exclusivament. El nostre repte 

ha de ser en primer lloc establir les aliances amb el moviment feminista valencià i amb els moviments de 

dones que lluiten pels seus drets, com les treballadores de la llar, les Kellys, les dones supervivents de les 

violències masclistes, les immigrants, les gitanes, les dones que exerceixen la prostitució, les transsexuals, 

les dones amb diversitat funcional, les dones empresàries, les funcionàries, les mestres, les joves, les 

dones majors, les dones de la PAH, les refugiades, etc.

En definitiva, Podem ha de reconèixer l’agència de les dones per a plantejar les seues necessitats, la 

solució a les desigualtats i discriminacions que pateixen, servir d’altaveu de les seues reivindicacions en 

Les Corts, estar lligat a les seues reivindicacions, servir d’acompanyament respectant el seu protagonisme, 

visibilitzar les seues conquestes, contribuir a la transformació de l’imaginari cultural i participar activament 

en les seues mobilitzacions.

El moviment feminista és un espill on mirar-nos, hem de reconèixer la potència política del feminisme 
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en aquest procés de canvi polític i els riscos que comporta no assumir això per als objectius polítics 

que compartim. La seua capacitat de mobilització, de teixir xarxes, el seu potencial de desbordar les 

estructures actuals i de resinificar-les, expressar la pluralitat com a fortalesa i anar construint relat a 

través de les emocions i les raons traduïdes en l’acció col·lectiva. 

Des del 2011 amb les revolucions àrabs, la marea violeta, les mobilitzacions contra la llei de l’avortament de 

Gallardón, la marxa del 7N i les grans manifestacions, així com la vaga del passat 8M ens demostren com 

un procés d’acumulació de forces, aconsegueix transformar la realitat i generar hegemonia.

Entenem com a fonamental el suport a l’autoorganització de les dones a partir de l’associacionisme 

feminista més enllà dels sindicats de classe, a nous models de representació de les necessitats i els drets 

vinculats als treballs domèstics i de cures, així com a les noves formes d’apoderament liderades per les 

mateixes dones.

El 15M segueix sent la imatge que ens inspira: El feminisme que necessitem

L’auge del moviment feminista a tot el món, la seu visibilització i innegable legitimació, i els seus primers 

intents de coordinar accions a escala global, coincideixen també, amb un intent d’assimilació i normalització 

de les reivindicacions feministes per part del capitalisme, un sistema masculinitzat. L’exemple més recent 

és l’eixida al mercat per part de la marca Cristian Dior d’una samarreta al mòdic preu de 550 euros amb 

el lema “Totes hauríem de ser feministes”.

L’augment de les dones en l’espai polític i la seua participació política té un gran contingut simbòlic i una 

gran dimensió de canvi, ara bé, ens pot portar al miratge de la igualtat. Si considerem la política com un 

instrument de transformació, la major presència de les dones en política no significa una garantia de 

canvi i transformació.

Podem necessita feminitzar la política no solament a través de la política institucional, posant més dones 

en les institucions, necessita posar les necessitats i propostes de les dones en el centre de l’agenda 

política, cultural i social. Per això, tenim el gran repte de construir un feminisme que expresse la pluralitat 
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dels feminismes, amb un caràcter desafiador al neoliberalisme, que fuja de l’essencialisme femení, que 

siga heterogeni, plural, crític i que interpel·le al capitalisme. Cal atorgar prioritat al discurs com a camp 

en el qual es disputa el polític; assenyalar la importància de les emocions com a instruments per a la 

mobilització social i prendre les reivindicacions dels diferents actors socials. 

Una organització basada en les propostes feministes; cooperació, participació, diversitat, interseccionalitat, 

transversalitat i la sostenibilitat de les persones tindrà un impacte vertader en la nostra organització i en 

la societat.

Transversalitat i interseccional de les polítiques feministes

Un enfocament transversal, ha de formar part de l’estratègia en totes les àrees i secretaries del pròxim 

Consell Ciutadà Valencià. Conformar una organització despatriarcalitzada que permeta construir des de 

baix, canviant les pràctiques i parant atenció a les formes.

La transversalitat es presenta com una estratègia necessària per a incorporar les metes d’igualtat 

d’oportunitats entre dones i homes en totes les àrees de la vida social, política i cultural a mitjà i a 

llarg termini,  amb la qual s’espera acabar amb les barreres estructurals que impedeixen la construcció 

d’altres maneres de ser/sentir/estar d’homes o dones. És necessari que totes les nostres propostes 

polítiques assumisquen de forma efectiva la transversalitat, i tinguen en compte en els seus plans i 

accions l’impacte de gènere i l’objectiu comú de combatre la desigualtat per raons de gènere.

L’elaboració de pressupostos amb perspectiva de gènere en tots els nivells institucionals i orgànics és 

indispensable per a subvertir models econòmics heteropatriarcals, masculinitzats i verticals.

La interseccionalitat és una eina per a l’anàlisi, l’elaboració de polítiques, que aborda múltiples 

discriminacions i ens ajuda a entendre la manera en què conjunts diferents d’identitats influeixen sobre 

l’accés que es puga tindre a drets i oportunitats. Una metodologia interseccional és indispensable a 

l’hora de comprendre la diversitat de dones i les seues respectives demandes. Apostem, per tant, per un 
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feminisme interseccional que siga capaç de donar resposta a les necessitats de la comunitat en el seu 

conjunt.

Homes aliats amb el feminisme

La inclusió dels homes per la igualtat com a part del treball i diàleg polític feminista. No hi ha futur 

compartit sense que els homes s’impliquen en el disseny i construcció d’una societat igualitària. Per 

a aconseguir que aquests abandonen els seus privilegis és important que els identifiquen, vegen les 

conseqüències que aquests tenen sobre els qui els pateixen (dones i homes que no s’ajusten al model 

hegemònic) i sobre els propis homes heterosexuals, permanentment obligats a donar la talla. Podem ha de 

comprometre’s públicament amb el desenvolupament de polítiques públiques dirigides a la incorporació 

dels homes a la lluita per la igualtat i la lluita contra les violències masclistes. La manera més eficaç de 

fer-ho és impulsar programes d’homes per la igualtat en totes les institucions (Conselleria d’Igualtat, 

Diputacions, Ajuntaments, Universitats, Sindicats etc) sense que aquesta mesura es faça a costa dels 

recursos destinats a promoure la igualtat entre les dones. Des d’aquests programes es poden promoure el 

desenvolupament de polítiques de gènere dirigides a homes que tinguen en compte les resistències de la 

seua posició dominant, la necessitat de desconstruir els models hegemònics de masculinitat (tradicionals 

i nous) i els costos que es deriven del manteniment dels seus privilegis. Aquestes polítiques de gènere 

específicament dirigides a homes han de desenvolupar-se especialment en el terreny de la lluita contra 

les violències masclistes on el canvi dels homes és urgent i decisiu per a acabar amb aquesta xacra.

Reorganitzar el sistema de cures

L’actual sistema de cures genera perjudicis importants en tota la població i col·loca en situacions 

dramàtiques a alguns col·lectius especialment vulnerables. El nostre sistema de protecció social està 

incomplet, i en l’actualitat la situació s’ha tornat insostenible. Les dones fa temps que ens incorporem a 

l’ocupació i a la vida pública, mentre que la demanda de cures no solament no s’ha reduït, sinó que creix 

vertiginosament i ho seguirà fent. Una opció política amb ambicions de govern ha de dotar-se d’un full de 

ruta per a atallar la situació.
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Una reorganització del sistema de cures és imprescindible per a combatre un dels nostres majors 

llastos econòmics: l’economia submergida. L’activitat econòmica no regulada, que segons la major part 

d’estimacions en el nostre país ronda el 20% del PIB, no solament cercena els drets de part important 

de la població; també suposa una important pèrdua de recaptació pública i és font d’ineficiències que 

perjudiquen al sistema econòmic.

La responsabilitat política exigeix afrontar el problema, estudiar-lo amb rigor, considerant la necessitat 

de garantir els drets de tots els col·lectius socials implicats, i apostar per propostes concretes, viables i 

eficaces sistema de cures.

- Universalitzar l’accès de les persones als serveis públics d’atenció a la dependència e els proporcionen 

autonomia funcional plena.

- Equiparació de les treballadores de la llar a la resta de persones treballadores. Un sistema que assegure 

els serveis públics podrà oferir ocupacions dignes a aquestes persones.

- Maternitat i paternitat: permisos iguals, intransferibles i pagats al 100% per a cada persona progenitora.

- Educació infantil: serveis públics per a assegurar el dret de totes les criatures des dels 0 anys.

- Acabar amb la dualitat entre jornades interminables i ocupació a temps parcial: la jornada de 35 hores 

setmanals amb còmput setmanal.

- Atenció especial a les necessitats familiars: prestacions universals per criatura i per família monoparental.

Rebuig de les violències masclistes

Les violències que patim les dones per raó de gènere són múltiples i les tenim en tots els àmbits: en 

la parella o ex-parella, en els centres educatius, al treball, en el carrer, en els llocs d’oci, etc. La forma 

més terrible de violència són els assassinats masclistes, però hi ha moltes altres violències que afecten 

greument la vida de les dones: els maltractaments físics i psicològics en la parella, que en molts casos 

passen per les amenaces a fills i filles (i, fins i tot, l’assassinat dels mateixos); les agressions sexuals, 

incloses les violacions i els abusos sexuals; l’assetjament sexual en el treball o en el centre d’estudi, etc. 

Totes aquestes formes de violència són conseqüència del sistema d’opressió de gènere, que assigna 

trets i papers socials diferents a homes i dones. És un sistema de desigualtat -els homes i les dones són 
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diferents i la societat els tracta de manera diferent- i també de jerarquia i opressió -les característiques 

i rols dels homes es consideren més importants que les de les dones i se’ls atorga privilegis sobre elles-. 

Les violències, a més de ser una conseqüència de l’opressió, són una eina per a mantenir-la: posen les 

dones “en el seu lloc” i castiguen les que se’n ixen d’ell: sotmetre’s a la seua parella; no ocupar els espais 

públics, excepte llocs i hores “segures”, etc.

Per això, i perquè el nostre objectiu és combatre totes les violències, no solament les seues formes més 

extremes, hem de qüestionar la base mateixa de la violència: la desigualtat de gènere i els models de 

masculinitat i feminitat. Aquesta desigualtat és cultural i material. Per això cal canviar els rols sexuals i la 

legislació laboral per a avançar en la igualtat. Per a lluitar contra la violència masclista hem de treballar 

amb una perspectiva àmplia, des de la base, per a implicar a tota la societat. Ha d’haver-hi recursos 

suficients, per descomptat, però a més han d’estar dedicats a tots els nivells de la prevenció -ara, a més 

de ser escassos, la majoria són destinats als últims nivells, quan ja s’està produint la violència-. No poden 

estar condicionats a la denúncia, ni limitar-se a les violències exercides en situacions de parella o ex-

parella; han d’arribar a totes les dones, incloses les dones de poblacions xicotetes i del món rural, les de 

diversitat funcional, les immigrades, etc. La seguretat personal és necessària per al desenvolupament de 

l’autonomia i la llibertat. És obligació de les administracions fer-la possible.

Necessitem un Podem compromès amb la lluita contra la violència masclista que promoga aquest full de 

ruta:

a) En un primer nivell, el de la base de les violències, el canvi passa necessàriament per l’educació. Però 

no solament pel sistema educatiu, ja que també ens eduquem en la societat, no solament en l’escola. 

El sistema educatiu valencià ha de comptar amb recursos per a coeducació, escoles de pares i mares, 

formació del professorat, etc. Però també, cal incidir en l’educació informal, amb ludoteques amb criteri 

coeducatiu, tallers per a xiquetes i xiquets i per a joves i altres activitats. Els materials culturals que 

produeix el mercat reprodueixen i fomenten la jerarquia de gèneres, quan no inciten directament a la 

violència. S’ha d’estimular la producció cultural que contribuïsca al canvi de valors (música, teatre, cinema, 
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televisió ...) i en la crítica de la cultura masclista (per exemple, cartells sexistes que presenten a les dones 

com a objectes sexuals). En el nostre país, bona part de l’educació formal i informal està en mans de 

l’Església Catòlica, la jerarquia de la qual és ferma partidària de l’opressió de gènere, doncs denomina el 

qüestionament de la mateixa com a “ideologia de gènere”. Cal avançar cap a una societat valenciana laica.

b) A més d’aquest primer nivell de base, per a combatre la desigualtat ha d’haver-hi suficients recursos 

per a la prevenció de les violències. Partim que són els homes els que han de deixar d’exercir les violències, 

i no de l’enfocament habitual d’ensenyar les dones com evitar-les.

c) Han d’augmentar i millorar els recursos per a detectar les violències en les seues primeres fases, per 

a la protecció i el suport a les dones que viuen situacions de violència, per a eixir d’ella i per a la seua 

recuperació. Aquests recursos han de ser integrals, a més de l’assessorament legal i psicològic, les dones 

poden necessitar recursos econòmics per a allunyar-se de l’agressor; recursos per a l’atenció i protecció 

dels seus fills i filles ... Els recursos han de potenciar l’autonomia de les dones. Cal, doncs, formació 

dels qui intervenen en tots els serveis. El que menys necessita una dona que ha sigut sotmesa per un 

maltractador a la seua casa, o per un assetjador, al treball, que han soscavat la seua autonomia, és estar 

sotmesa a expertes i experts que diuen saber el que necessita millor que ella mateixa.

d) Aquestes són les violències a les quals estan exposades totes les dones, però hi ha dones que a més 

pateixen altres violències:

1) El tràfic amb finalitats d’explotació sexual suposa una greu vulneració dels drets de les dones. Per a 

la seua prevenció és necessari destinar recursos - actualment del pressupost destinat a combatre el 

tràfic, pràcticament no es destina gens a la prevenció- però a més és necessari canviar les polítiques 

migratòries que fan que l’única via per a moltes -i molts- migrades siga recórrer a mitjans que les 

posen en perill de ser víctimes de tràfic.

2) Les dones que exerceixen la prostitució -especialment les dones trans- pateixen en molts casos 

violències pel seu gènere. Els recursos i la protecció han d’incloure-les.

e) No Podem oblidar les dones migrades i refugiades que fugen dels seus països a causa de les guerres 
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o de la necessitat econòmica. A més del drama que suposa per a totes la política europea insolidària i 

injusta, aquestes dones pateixen agressions sexuals.

Finalment, per a desenvolupar polítiques encaminades a eradicar la violència de gènere en totes les seues 

expressions, el CCA comptarà amb els cercles sectorials corresponents, entre ells el Cercle de Feminisme 

i LGTBI de PV.

Drets socials i reproductius

Els rols de gènere minven la llibertat de les persones a l’obligar-les a encaixar en un model que és diferent 

i complementari per a les dones i els homes. Els rols constrenyen el desenvolupament personal, mutilen 

el que no encaixa en el gènere assignat i imposen les característiques pròpies del gènere. Però el sistema 

de gènere, a més de ser desigual és jeràrquic, perquè els trets atribuïts als homes són més valorats i 

afavoreixen més l’autonomia que els assignats a les dones. La identitat de gènere de les dones està 

basada en les relacions, especialment en les de cuidar.

Cal qüestionar els rols de gènere i afavorir el lliure desenvolupament de les persones. Per a fer-ho hem de 

situar-nos en els esforços que es fan, des de fa dècades al País Valencià. Aquestos esforços de la societat 

civil van ser frenats amb l’arribada del PP al govern i ara, l’administració actual no els ha reprès. Hi ha 

moviments i organitzacions que treballen en aquest sentit (feminisme, LGTBI, Renovació Pedagògica, etc). 

Cal donar-los suport i replegar les seues demandes. El qüestionament dels rols de gènere i l’afavoriment 

del lliure desenvolupament de les persones s’ha de fer mitjançant diverses polítiques: en el sistema 

educatiu, amb una educació sexual que servisca per a augmentar la llibertat, però sobretot amb un 

currículum ocult; en la sanitat, amb la integració de tots els drets reproductius amb les prestacions 

corresponents; en la comunicació (ací té un paper molt important la RTVV); en la promoció de la cultura 

(teatre, música, etc).

És necessari el laïcisme. Un dels obstacles que tenim és la presència dominant de l’Església Catòlica 

en l’educació, enemiga declarada del qüestionament dels papers de gènere. Aquesta presència es dóna 
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sobretot en els concerts educatius, però també amb l’assignatura de religió catòlica en l’ensenyament 

públic i amb els llibres de text d’editorials vinculades a l’Església. A més de la seua influència directa, 

també pretén imposar-nos, a tot el poble valencià, la seua ideologia heteropatriarcal.

Un dels aspectes del gènere en el capitalisme és la divisió entre espai privat (la llar) i públic (que inclou 

l’àmbit laboral i l’activitat política) i la consideració de l’àmbit privat com a propi de les dones i el públic, 

dels homes. Aquesta divisió, a més del que suposa de desigualtat econòmica i d’obstacle a la participació 

igual en la política, ens fa considerar que les dones estan en l’espai públic prestat. Això limita la seua 

autonomia d’on estar -no, en llocs molt masculinitzats-, quan estar -no a hores intempestives- i com estar 

-vestida de “manera no provocativa”, amb actitud poc assertiva- i està molt relacionat amb el control com 

a forma de violència i la falta de control com a excusa per a la violència.

Un dels terrenys fonamentals per a la llibertat de les dones és el dret a decidir sobre el seu propi cos, 

sobre la seua sexualitat i reproducció, i un obstacle molt gran és la intromissió de l’Estat, que atorga 

el dret de controlar la seua reproducció. Si bé hi ha aspectes d’aquest control que excedeixen l’àmbit 

autonòmic, com és la penalització de l’avortament i les condicions en què no està penalitzat (terminis i 

supòsits), hi ha uns altres que es poden fer al País Valencià.

Necessitem un Podem que promoga la llibertat i autonomia:

a) L’educació sexual i afectiva ha d’arribar a tots els nivells educatius. No es tracta només de parlar 

de malalties sexuals i d’anticoncepció. Fa falta una educació afavoridora de la llibertat, el respecte i la 

igualtat, del propi desenvolupament, i de les relacions satisfactòries i respectuoses.

b) Els drets reproductius suposen decidir lliurement si es vol o no tindre filles i fills, el número, el moment 

i amb qui es volen tindre, i el dret a l’avortament.

c) Les prestacions sanitàries han d’incloure tots els mètodes anticonceptius i facilitar el seu accés a totes 

les dones, fins i tot la píndola del dia després. Les interrupcions de l’embaràs es fan sobretot en centres 

privats. Cal facilitar l’accessibilitat i l’assessorament. Tot això sense posar obstacles per a la situació legal 

de les dones, per a viure en el mitjà rural, per la seua discapacitat, per la seua edat, etc.
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d) Les dones que desitgen ser mares han de poder controlar el seu embaràs i part. Encara que hi ha 

avanços, cal acabar amb la violència obstètrica.

Finalment, per a desenvolupar aquesta part, el CCA comptarà amb els cercles sectorials corresponents, 

entre ells, el Cercle de Feminisme i LGTBI de PV.

2/ Una economia sostenible i de futur

El model productiu de la Comunitat Valenciana ha sigut durant anys el pitjor exemple de la precarietat 

laboral, l’especulació i la destrucció del territori.   Els anys d’hegemonia del Partit Popular es van basar en 

la construcció d’una identitat valenciana basada en un model econòmic altament depenent del turisme 

i d’activitats derivades de la construcció. No és possible resoldre el problema de l’atur, en gran part 

estructural, sense resoldre aquesta qüestió plantejant una estratègia per a recuperar el teixit industrial, 

la diversificació productiva i l’economia de les cures. Una qüestió que també depèn de la consecució 

d’infraestructures, com trens de rodalies o el corredor mediterrani de mercaderies, la generació 

d’infraestructures socials (la gestió més directa de les quals tenim en el nostre territori), la necessitat de 

cercar un pla d’adaptació de l’elevat número de persones sense ocupació parats estructurals procedents 

de la construcció, que ja ascendeixen a centenars de milers sense prestació o condemnats a l’economia 

submergida. La bretxa salarial entre homes i dones no ha deixat de créixer, es fa necessari una estratègia 

de lluita contra la discriminació laboral i un pla de xoc contra la feminització de la pobresa i precarietat.  

Un pilar fonamental del canvi en el nostre país ha de passar necessàriament pel desenvolupament d’un 

model productiu diferent que partisca de les següents idees força:

A) És necessari desenvolupar una estratègia de reindustrialització basada en els sectors tradicionals 

(tèxtil, calçat, joguet, moble, taulell, etc) que permeta diversificar la nostra economia i passar d’un model 

competitiu via baixos salaris a un altre basat en el coneixement i la diferenciació de producte. Aquesta 

estratègia ha d’anar acompanyada d’un pla de transició energètica cap a les renovables que permeta a 

llarg termini reduir la dependència de l’exterior i col·locar-nos al capdavant d’un sector punta amb un gran 

potencial a llarg termini i per al qual el nostre país té unes condicions privilegiades.
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B) L’agricultura ha sigut històricament un dels majors pols del desenvolupament econòmic valencià 

amb una agricultura comercial exportadora que no obstant això ha patit un elevat desgast durant les 

últimes dècades. És necessari adoptar una estratègia que fomente el consum de proximitat, l’agricultura 

ecològica, la creació de productes d’elevada qualitat i la modernització de l’agroindústria.

C) El turisme i la construcció han de quedar condicionats per criteris ecològics, la protecció del patrimoni 

i la defensa dels béns comuns com els recursos hídrics i els paratges naturals. Hem d’avançar cap a un 

model que se centre més a preservar el nostre entorn sense sobreexplotar-lo.

D) Hem d’incorporar la perspectiva de gènere a la nostra visió de l’economia. És necessari introduir 

la concepció de l’economia feminista sobretot pel que fa a la valorització del treball reproductiu, les 

desigualtats i les violències que pateixen les dones en els llocs de treball. L’atribució a les dones de 

la reproducció i de les tasques de cuidar van unides a una posició diferent en l’àmbit de la producció. 

Conseqüències d’això són: la bretxa salarial; la major precarietat; les pitjors condicions en els sectors 

de treball feminitzats; la feminització de la pobresa; les pensions més baixes, etc. Treballarem per un 

model laboral que millore les condicions de treball i de vida de la majoria de la població i que reduïsca 

la desigualtat de les dones respecte dels homes. Hem d’anar cap a un model de societat que prioritze la 

vida als beneficia.

E) Tot això ha de permetre’ns avançar en un model diferent de relacions laborals basat en el respecte dels 

drets dels treballadors, amb condicions i salaris dignes, que reduïsca el treball en negre i que promoga la 

participació dels treballadors en les empreses i el cooperativisme. 

Necessitem un canvi profund en la definició i reorganització de valors, de temps, de treballs i estratègies 

per a la provisió de béns i serveis necessaris per a la vida; és a dir, redefinir un altre sistema, des del 

reconeixement de les interdependències, la solidaritat i responsabilitat social, la col·lectivització i cura 

dels recursos naturals, com l’aigua, la redistribució equitativa dels recursos i la igualtat de gènere com a 
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motor del canvi.

3/ Drets socials i serveis públics

La desigualtat ha assolit uns nivells sense precedents en els últims anys. Els grans beneficiaris del nostre 

sistema econòmic són els qui més tenen, per la qual cosa el funcionament econòmic està cada vegada 

més distorsionat i orientat a afavorir als més rics, els quals absorbeixen el creixement dels ingressos i la 

riquesa a un ritme alarmant. El percentatge de famílies que es troben en risc de pobresa i / o exclusió 

social al País Valencià és del 34%. La creixent desigualtat econòmica augmenta encara més la tradicional 

desigualtat entre homes i dones.

És necessari un PODEM que defense propostes encaminades a trencar aquest mecanisme que fa que la 

riquesa s’acumule en poques mans, les que tributen amb una enorme desigualtat i fan de l’evasió fiscal 

un problema estructural:

a) Traslladar la major càrrega tributària des del treball i el consum cap a la riquesa i el capital; augmentar 

el control fiscal a les grans empreses i fortunes (72% de l’evasió fiscal ve del frau dels grans patrimonis i 

corporacions). Crear mecanismes que previnguen i perseguisquen de forma eficaç la corrupció.

b) Garantir l’accés universal als béns i serveis bàsics: habitatge digne, pagament dels subministraments, 

aliments, atenció de les persones dependents, etc.

c) Garantir el dret a l’habitatge mitjançant la creació d’una parc d’habitatge públic, realitzant una auditoria 

del mercat hipotecari i avançant en una legislació social en matèria d’habitatge que incloga la dació en 

pagament i les propostes realitzades per la PAH.

d) Avançar cap a la renda bàsica universal no condicionada, com a nou dret social bàsic.

e) Detindre els talls de llum, gas i aigua i garantir els subministraments bàsics. Els costos de vetlar per 
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aquests serveis seran assumits per les companyies subministradores.

f) Millorar les condicions salarials i laborals de les dones. Augmentar i fixar sancions i compensacions per 

a lluitar contra la discriminació de les dones.

g) Incorporar la perspectiva de gènere en l’anàlisi de l’emergència social i en les respostes.

h) Incrementar el salari mínim. Contracte indefinit preferentment. Contractes a temps determinat sotmesos 

a control. Increment del finançament en el control de les condicions laborals. Afavorir la contractació de 

menors de 25 anys. Protecció a qui denuncie condicions laborals abusives. Afavorir l’autoorganització 

dels i les treballadores. Protecció del dret d’associació i vaga. Marque valencià de relacions laborals. 

Regularitzar i protegir les condicions laborals d’altres sectors desfavorits (població immigrant).

j) Incrementar el finançament dels serveis públics bàsics. Els serveis que s’ofereixen de manera concertada 

han de revertir a control públic. 

k) Augmentar les pensions, especialment les que afecten a col·lectius més vulnerables (dones, discapacitat, 

etc).

l) Reconèixer pensions en casos de treball en economia submergida o falsos autònoms.

Sanitat, educació, serveis socials, dependència, televisió pública, transport públic, etc, són serveis públics i 

les funcions socials són reduir les desigualtats econòmiques i la feminització de la pobresa, augmentar el 

benestar de la ciutadania, i afavorir la cohesió social. No obstant això, la política de retallades i de reformes 

antisocials (aplicada intensament des de maig de 2010), que transforma drets en negocis, ha afeblit els 

serveis públics i ha deteriorat la seua qualitat. Especialment sagnant és el cas dels municipis que, amb 

“la Llei Montoro”, poden retrocedir al nivell competencial dels anys setanta. Ara, no obstant això, estem en 

un context diferent al de 2010. La llarga etapa de govern del PP ha acabat. El govern de PSOE-Compromís, 
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amb el suport de Podem, mostra poca ambició en els seus objectius de govern en plegar dòcilment al 

sistema de finançament i, en conseqüència, les situacions d’emergència social i de deterioració dels 

serveis públics no han sigut corregides. Necessitem un canvi real, no solament de governants.

Necessitem un Podem que aposte per:

a) Una gestió i provisió 100% pública i sota control ciutadà dels serveis, així com la recuperació de la 

gestió pública dels privatitzats en els últims anys. Aquesta gestió pública ha de servir amb objectivitat 

els interessos públics i actuar d’acord amb els principis d’universalitat, equitat, normalització, participació 

en la gestió i control ciutadà de la gestió, centrats en les necessitats de les persones, amb sensibilitat 

cultural i de gènere, descentralitzats, de base comunitària, integrals i integrats (coordinats), i basat en 

intervencions ètiques i efectives.

b) Desmantellar les estructures empresarials dels serveis públics i retornar el poder i la capacitat de 

decisió als poders polítics. Per això, és necessari derogar la totalitat de normes estatals i autonòmiques 

que donen suport jurídic a les retallades i les privatitzacions.

c) Defensar l’educació, els serveis socials i la sanitat pública.

En matèria d’educació és necessari que es considere l’ensenyament públic com l’espai vertebrador 

del sistema educatiu, que defense una cultura universal lliure, oberta i democràtica, i que promoga un 

sistema compensador de les desigualtats econòmiques i de gènere, solidari i integrador, crític, laic, gratuït, 

intercultural, coeducador i valencià, que conjugue la qualitat i l’equitat com a elements inseparables per a 

comprendre i transformar la realitat.

Al País Valencià necessitem un sistema educatiu democràtic participat pels membres de la comunitat 

educativa i travessat per diferents dimensions: de gènere, ecològica, intercultural, científica, tecnològica, 

que promoga el diàleg davant el conflicte i que exigisca una informació veraç, rigorosa, plural, responsable, 
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sempre des de l’espai públic; que recupere la nostra memòria històrica; i que projecte un futur de dignitat 

i de benestar per a la ciutadania i per als pobles. Necessitem una educació valenciana que fomente l’ús i 

promoció de la nostra llengua i la transforme en el seu eix vertebrador. Necessitem un finançament suficient; 

detenir i revertir les privatitzacions en els serveis escolars; revertir les concertacions innecessàries, com 

la del batxillerat i la dels centres que segreguen per sexe; crear una xarxa d’escoles infantils públiques de 

0-3; promoure un nou sistema de finançament de les universitats i la millora de les condicions laborals del 

professorat. Necessitem un sistema educatiu valencià blindat a lleis com la LOMQE, que òbriga el debat 

educatiu i facilite la participació de la comunitat educativa.

Per a desenvolupar aquesta part, el CCV comptarà amb els cercles sectorials corresponents, entre ells, el 

cercle Podem Educació PV.

20 anys de governs del PP han deixat els serveis socials valencians tremolant. En aquesta nova etapa, s’ha 

avançat un poc en la seua millora però encara queda molt per fer. Necessitem un Podem que reivindique 

la reversió de les retallades per a aconseguir un nivell de benestar social corresponent al segle XXI i, per 

a això, cal prendre dues vies. Una legislativa, encaminada a derogar la normativa que obstaculitze avançar 

en l’àmbit social o que reduïsca les conquestes aconseguides; el reconeixement del dret universal als 

serveis socials, en l’elaboració de la Llei de Serveis Socials i el seu enfocament autonòmic: a promoure la 

llei de la dependència integral que evite les situacions injustes que es produeixen quan ens limitem a les 

prestacions econòmiques. L’altra, executiva, que consisteix a revertir la privatització del Sistema Públic 

de Serveis Socials; crear una xarxa d’atenció primària adequada i de proximitat, i una atenció secundària 

més especifica, com en sanitat; garantir equips interprofessionals que desenvolupen un enfocament 

comunitari potenciant l’atenció centrada en la persona; incrementar la protecció social en casos d’atur, 

risc de pobresa, pobresa energètica, exclusió social i situacions de vulnerabilitat; impedir la segregació, 

la institucionalització i el desemparament en institucions residencials de tot tipus; donar suport a la 

promoció de recursos comunitaris que afavorisquen el desenvolupament de les persones en el seu 

entorn més pròxim; potenciar programes preventius; promoure i fomentar la iniciativa social; fer una 

política social basada en el coneixement, aplicant prèviament plans d’I+D en serveis socials.
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Els termes ‘persones amb discapacitat’, ‘diversitat funcional’ o ‘persones amb capacitats diferents’ són 

termes utilitzats per a referir-se al col·lectiu que té com a nexe comú estar format per persones a les quals 

diferents tipus de barreres els impedeixen portar una vida independent, gaudir dels drets fonamentals 

i de la dignitat inherent a totes les persones. La discapacitat s’associa a entorns que d’alguna manera 

incapaciten les persones. Aquests entorns no sempre són arquitectònics, són també de la comunicació, 

de la informació o del transport que utilitzem diàriament. Un mal disseny fa que cadascuna de nosaltres, 

en el transcurs normal del cicle de la vida, es trobe, d’una manera o d’una altra, en situacions que ens 

incapaciten per a l’entorn poc amable.

Al País Valencià, la situació de moltes famílies on algun dels seus membres té alguna discapacitat és 

d’urgència social. Necessitem un Podem que potencie l’accessibilitat universal en totes les àrees de la 

política i en totes les institucions; que solucione les seues pròpies manques d’accessibilitat en els seus 

actes, en els mitjans de comunicació interns, votacions, formació de càrrecs en temes d’accessibilitat, etc. 

Podem és el partit-moviment des del qual ha d’arribar el canvi a la ciutadania amb diversitat funcional. 

Les persones amb capacitats diferents necessitem que l’igualtat d’oportunitats de les persones amb 

discapacitat forme part de l’ADN de Podem de la mateixa manera que la igualtat entre homes i dones.

Per a desenvolupar aquesta part, el CCV comptarà amb els cercles sectorials corresponents, entre ells el 

cercle Podem Discapacitat PV.

Apostem per un sistema sanitari públic, gratuït i de qualitat, de gestió eficaç, els objectius de la qual siguen 

mantenir i millorar la qualitat dels serveis sanitaris; amb una organització territorial descentralitzada, 

participativa i amb mecanismes de control ciutadà de la seua efectivitat; un sistema sanitari on 

s’integren tots els serveis públics d’atenció primària, salut mental, atenció especialitzada i salut pública; 

on es desenvolupen activitats de promoció de la prevenció de la malaltia, de curació, de tractament, 

de rehabilitació i de continuïtat de cures. És per això que necessitem un PODEM que combata la falta 

d’igualtat en l’accés a l’assistència sanitària; que retire i revertisca els plans de mesures de garanties 
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de la sostenibilitat del sistema sanitari que impliquen privatitzacions; que reclame la derogació de la 

llei 15/1997 així com aquelles que han permès la privatització; que recupere gradualment els serveis 

privatitzats; que adeqüe les plantilles a les necessitats; que millore els drets laborals i el compliment 

de la llei d’incompatibilitats; que millore la del sistema sanitari qualitat a prioritzar l’atenció primària i 

comunitària com l’eix central de tota l’atenció sanitària; a fomentar el treball en equip i les relacions 

igualitàries i horitzontals; a promoure un sistema de salut participat i sota control social que evite la seua 

burocratització i l’allunyament de les necessitats de les persones i de la comunitat; que augmente els 

recursos i dot d’un finançament propi i suficient basat en impostos directes i progressius; a promoure 

una política pública del medicament i de la tecnologia sanitària, i una indústria pública del medicament; i 

a establir un auditoria ciutadana de la Conselleria de Sanitat.

Per a desenvolupar aquesta part, el CCV comptarà amb els cercles sectorials corresponents, entre ells el 

cercle de Salut i Sanitat del PV.

III. Construir país

Disputar la identitat

Entenent el valencianisme com el que ens caracteritza com un poble més dins de l’Estat, Podem ha de centrar la seua 

política que aquest fet identitari siga un espai comú on les particularitats que trobem en qualsevol grup territorial o 

social del País Valencià siguen reconegudes com a legítimes tant a nivell cultural com a polític.

Fins ara les concepcions de valencianisme defensades per les diferents tendències polítiques del País Valencià no han 

aconseguit aglutinar al conjunt del nostre poble: aquell que satisfeia uns sectors de la societat no era capaç de seduir 

als altres. Necessitem, per tant, un valencianisme popular, de les majories, no reclòs en els àmbits intel·lectuals, ni en 

els cercles militants, sinó capaç d’impregnar-se de la realitat social del país. Un valencianisme anti-elitista i plebeu, 

que parle el llenguatge del nostre poble.

Més enllà d’una característica inherent al lloc de naixement o en quina llengua parlem, el valencianisme que defensem 
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ha de basar-se en una manera autònoma d’aconseguir objectius comuns, d’enfrontar conjuntament els problemes 

socials, ambientals i polítics de la nostra terra. No obstant això, la diversitat cultural de la població valenciana és una 

fortalesa a l’hora de construir el valencianisme d’aquesta manera, ja que permet enfocar els processos de consecució 

d’objectius des de la pluralitat. Per això és prioritari en l’acció política de Podem donar veu a totes les comarques per 

a defensar activament el seu territori i promoure la seua cultura popular. Els fets identitaris de cada comarca també 

ho són del País Valencià en el seu conjunt.

Un valencianisme popular enfront del regionalisme conservador del PP.

El regionalisme practicat pel PP posa el valencianisme a la disposició de les polítiques conservadores que aquest 

partit ha dut a terme en el nostre territori. Identifica, sempre que puga, qualsevol expressió popular que vaja en 

contra de les seues polítiques com un atac a la valencianía, sempre tractant de dividir en comptes d’unificar.

Així, hem de caminar cap a un valencianisme que pose en valor allò valencià, deslligant-lo dels valors culturals que 

han sigut associats a la llarga hegemonia del PP en el nostre país: la corrupció, els diners fàcils, el barroquisme, 

l’excés , etc. Cal posar l’èmfasi en valors nous que generen una imatge positiva del valencianisme, que ens faça sentir 

orgullosos.

Per tant, necessitem un valencianisme que faça recuperar l’interès per la nostra política, la nostra economia, la 

nostra cultura, el nostre territori, etc. pel que genere institucions inscrites en la societat civil tals com a mitjans de 

comunicació, espais de reflexió intel·lectual i moviments socials pròpiament valencians. Institucions que controlen 

l’exercici del poder polític, que permeten la seua fiscalització i l’elaboració de propostes per a unes polítiques diferents.

Vertebrar i descentralitzar el País Valencià: donar veu a l’interior i el sud del país

L’arrelament del conjunt de les comarques ha de constituir un element fonamental per a vertebrar la Comunitat 

Valenciana. Aqueix procés de vertebració identitària no ha sigut mai culminat amb èxit. Les causes que ens van 

portar a aquesta situació de divisió durant les legislatures anteriors, sota els governs del PP, les hem esmentades 

anteriorment. Però l’actual Consell tampoc està sent capaç de solucionar-ho, ja que les comarques de l’interior i 

del sud del país no han sentit apel·lades per la concepció de valencianisme que es promou actualment en el nostre 

territori. En aquest sentit, nosaltres hem de basar la condició de valencianitat en la construcció d’un subjecte polític 

que senta que pertany a un grup social amb autonomia política que aspira a governar-se a si mateix i que no siga 
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susceptible de ser dividit per les elits, sinó que confronte amb qui ho maltracta.

A més, quant a la vertebració, no podem oblidar la qüestió lingüística. Si bé la defensa del valencià ha de promoure’s 

de manera clara i sense matisos, no ha de suposar un filtre a l’hora de rebre la condició de valenciania. Assumint 

que alguns territoris de l’interior i el sud del País Valencià són de predomini castellanoparlant, la nostra estratègia de 

promoció lingüística tindrà com a objectiu que ambdues llengües siguen valorades positivament i percebudes com a 

pròpies al llarg de totes les comarques per a poder garantir l’equitat lingüística. I aqueixa promoció només es pot fer 

sota criteris objectivables i en favor de les persones, i no sobre la base de desitjos i anhels personals.

Defensar el territori i promoure la cultura popular

Dos dels principals aspectes que defineixen la identitat de cada poble i comarca són el seu territori i les seues 

expressions culturals. La idiosincràsia de cada poble es veu influïda pel medi físic en el qual han desenvolupat les 

seues activitats al llarg dels segles. Històricament l’activitat econòmica principal en el País València ha sigut el sector 

primari, sent l’agricultura i la ramaderia extensiva l’única activitat econòmica possible en la major part del territori. 

Així doncs, el contacte amb el mitjà natural és una constant que trobem en totes les comarques, és una característica 

comuna a totes elles. La conservació d’aquest mitjà natural és una necessitat que ens uneix a tots com a valencians. 

Cada poble té un paratge natural, es troba orgullós i reafirma la seua sensació de pertinença. Les serres interiors, els 

marjals, les platges, els paisatges rurals, etc, articulen la nostra identitat valenciana.

La preocupació i interès social pel medi ambient, que afortunadament no ha parat de créixer les últimes dècades, han 

fet que en totes les comarques hagen proliferat associacions i col·lectius, fruit de la mobilització ciutadana, dedicats a 

defensar el seu medi natural i difondre aquests valors. Podem ha de conèixer i potenciar l’acció d’aquests col·lectius. 

Identificar quins són els problemes amb que es troben a l’hora d’actuar i lluitar perquè puguen participar de la gestió 

del medi ambient. S’ha d’incloure el sentiment local en la gestió global del medi ambient, a fi que quan s’actue en els 

paratges de cada poble, no es perceba per part dels habitants de la localitat com una ingerència que ve imposada 

des de fora.

El cas de les expressions culturals populars és en essència molt similar al cas mediambiental. Les manifestacions 
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culturals de cada poble són reconegudes pels habitants d’aquests com una part fonamental de la seua identitat. 

La major part d’aquestes manifestacions culturals són promogudes per la ciutadania, organitzada en associacions 

i col·lectius: bandes de música, grups de dansa, de teatre, etc. Aquestes manifestacions culturals més populars 

també poden servir per a vertebrar les nostres comarques, a través de l’enfortiment de xarxes culturals que posen 

en contacte als i les participants i promotores al llarg de tot el territori valencià. Aquest contacte i coneixement 

mutus seran el punt d’eixida per a noves experiències culturals conjuntes, per a una defensa i promoció més forta i 

cohesionada de la nostra identitat, assumint que la seua riquesa està precisament en la diversitat.

L’infra-finançament

Des de la creació de l’Estat de les Autonomies, la Comunitat Valenciana ha sigut una aportadora neta al sistema de 

finançament autonòmic. Tanmateix el País Valencià és actualment una societat amb uns nivells de renda per càpita 

inferiors a la mitjana estatal, aquesta situació no té sentit i atempta contra el principi de solidaritat inter-territorial. 

Som l’únic cas en què es dóna aquesta situació.

La situació financera de la Generalitat Valenciana és insostenible des de fa anys. L’infra finançament suposa que les 

nostres institucions amb prou faenes tenen recursos per a cobrir les seues competències fonamentals (sanitat, 

educació i serveis socials), ni molt menys per a realitzar polítiques actives en altres matèries com invertir en el 

desenvolupament del nostre model productiu.

El infra-finançament ha provocat que la Generalitat Valenciana haja anat endeutant-se progressivament per a poder 

cobrir els serveis públics. Actualment som l’autonomia amb un major nivell de deute sent nostre principal creditor 

l’Estat central.

A més els Pressupostos Generals de l’Estat consignen les inversions que es produeixen anualment en cada autonomia. 

Les inversions de l’Estat a el País Valencià han sigut sistemàticament inferiors al que correspondria en termes de 

població. De fet els Pressupostos Generals per a 2017 suposen una reducció de les inversions en el nostre territori d’un 

30% respecte a l’any anterior, som l’autonomia amb una menor inversió per càpita de tot l’Estat.
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Tot açò suposa una asfíxia financera sobre el País Valencià que ha de ser revertit a través d’una major descentralització 

de competències quant a la capacitat de recaptació fiscal, de la compensació del deute històric, de garantir un nivell 

mínim d’inversions de l’Estat en el nostre territori i de desenvolupar una banca pública pròpia.

La federalització

Federar-se en el conjunt de l’organització, estar en la línia política de la resta de Podem però pensant en el País 

Valencià, des del País Valencià i construint l’organització des d’ací. Construcció de Podem de baix cap a dalt, donant 

més autonomia als municipis.

 

Una de les grans victòries en termes hegemònics de Podem ha sigut la capacitat d’establir la plurinacionalitat com a 

característica fonamental de l’estat espanyol.  Aquest reconeixement de la diversitat de pobles i cultures, així com  del 

dret dels pobles a decidir, ha sigut un dels majors assoliments en la construcció del que avui cridem el bloc social i 

polític del canvi. Aquest fet, ha contrastat, a tots els nivells, amb  la paradoxa, que l’organització ha sigut profundament 

centralista, tant en la presa de decisions, com en els recursos materials i humans, com en les prioritats polítiques.  

Entenent que el cicle accelerat de la «maquina de guerra electoral» queda enterrat amb el Vistaalegre II, és l’hora de 

correspondre la nostra perspectiva plurinacional constituent per a l’estat, amb una organització federalitzada.    

 

La idea de federalització que mantenim parteix de la constatació de les nostres singularitats  com a poble dins de 

l’estat espanyol, i d’entendre que solament des del reconeixement d’aquesta realitat tindrem la capacitat de construir 

un subjecte polític que puga  aconseguir el canvi polític, social,  econòmic i cultural a el País Valencià.  La nostra 

aposta per la federalització, és per tant, la de construir a tots els nivells una organització federada amb la resta de 

Podem. Una organització, pensada i construïda des del País Valencià i al País Valencià.  Amb  el poder per a prendre 

les seues pròpies decisions, sense ingerències centralistes, amb autonomia política, organitzativa, fiscal i econòmica.  

Una organització construïda de baix a dalt, arrelada en el territori, amb capacitat per a permear en cada comarca, 

però sobretot, per a ser travessada per la realitat de cada lloc, de cada context.

 

Volem una organització que es relacione amb la resta de l’estat de manera fraterna, emancipada i que no necessite 

els permisos o depenga de Madrid.  Els fulls de ruta, les confluències, els lideratges, les llistes, els pactes, els recursos 
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i la manera en la qual els emprem, els processos interns, els programes, la manera en la qual ens organitzem i les 

normes de les quals ens dotem han de sorgir de baix a dalt i  per la gent del País Valencià.

IV. Municipalisme

El municipalisme és una de les nostres línies estratègiques. Els canvis més profunds s’arrelen en el territori, en la 

política propera i en la quotidianitat. En la primera Assemblea Ciutadana Estatal de Podem, vam decidir col·lectivament 

prioritzar la contesa electoral a nivell estatal. No obstant això, aquesta estratègia ha presentat limitacions a l’hora 

d’afrontar els comicis municipals amb major fortalesa.  En el cicle que s’obri, estem obligades a recuperar i reforçar  

el contacte amb la realitat que solament es pot conèixer des de la proximitat del barri i del municipi,  treballant colze 

a colze amb totes les plataformes i els moviments socials, feministes, amb les associacions ecologistes, amb els 

animalistes, recolzant-los i donant-los totes les eines que necessiten per a facilitar la seua labor. El vertader motor 

del canvi social i polític ha de vindre des dels municipis, no existeix una altra forma més propera directa i que fomente 

la participació de tots que a nivell municipal.

El projecte municipalista que configurem ha de facilitar la construcció de teixit associatiu en les nostres poblacions 

per a generar una base social potent en suport i sustente del procés que volem engegar. Sense base social, podem 

aconseguir el govern, però no el poder real per a transformar el municipi. Fomentar la construcció de xarxes socials 

que interactuen amb capacitat de resiliència és fonamental. Ha d’haver-hi capacitat per a incidir i modificar la 

realitat quotidiana.  Necessitem mesures (plens oberts, publicitat de les decisions adoptades, accés a les actes i 

documents dels òrgans municipals, control dels representants i les seues decisions, eines de revocació, transparència 

comptable, auditoria de la gestió dels serveis públics, pressupostos 100% participatius i amb perspectiva de gènere, 

incentius socials i econòmics, desenvolupament de noves vies de participació de la ciutadania i dels moviments 

socials) necessàries per a afavorir la participació de la ciutadania organitzada, garantia d’una vertadera democràcia. 

Necessitem, doncs, un teixit associatiu autònom, crític, actiu i propositiu.

Una proposta de tasques municipalistes de Podem és:

Relació amb CUPs i Grups Municipals
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La diversitat dels Grups Polítics, les diferents CUPs i la seva singularitat fan necessari establir metodologies 

de treball que s’han de diferenciar depenent del tipus de CUP amb la qual ha de relacionar-se Podem.

A/ Grups Municipals i CUPs que són clarament de Podem i que per, tant, han de regir-se pels principis 

polítics, ètics i organitzatius de Podem.

B/ Grups Municipals i CUP’s que, no sent expressament Podem, són afins i amb els qui tenim voluntat 

explícita de seguir treballant.

C/ Grups Municipals i CUPs que, sense ser Podem ni estar en l’actualitat vinculades a Podem pels seus 

principis polítics (d’altres partits) i organitzatius, estan en clara concordança amb els nostres postulats i, 

de cara a futur, poden ser potencialment CUP’s amb els qui fer treball municipalista en base un consens 

programàtic previ.

Incorporació en el Consell Ciutadà Autonòmic d’una Secretaria de Municipalisme que elabori plans de 

finançament municipal, que incorpori un organisme de asesoriamiento ténico i jurídic continu que realitzi, 

a més de les pròpies labors d’assessorament, cursos de formació per tot el territori; que creu línies de 

coordinació i integració entre tots els Grups Municipals i CUPs prioritzant la seva autonomia i que ho faci 

des d’una perspectiva feminista transversal.

Futur municipal

S’ha de començar per oferir un marc de suport i treball que permeta articular polítiques comunes, definir línies 

polítiques, principis i tasques. La Secretaria de Municipalisme es presenta com un lloc de trobada on es creuen i 

enllacen les candidatures del canvi amb la resta d’espais i àrees de partit que permeten articular de manera integral 

i coordinada les polítiques a implementar en l’espai municipal.

 

És imprescindible articular i reforçar l’existent sota l’organització de PODEM, aconseguint així que puguen accedir als 

governs municipals com a forces de canvi que treballen per la satisfacció de les necessitats dels seus veïns i veïnes. 

En aquest sentit resulta d’especial importància el treball i la participació en les coordinadores territorials com a 

espais de trobada, debat i treball.
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Eixos fonamentals  entorn dels quals fer  pivotar l’acció a nivell municipal

1) Auditoria ciutadana i pressupostos participatius amb perspectiva de gènere

El deute està escanyant els comptes dels nostres municipis.  És necessari realitzar una recerca profunda sobre els 

comptes dels ajuntaments, supervisada per la ciutadania. Cal determinar en quines condicions s’ha contret aqueix 

deute, qui han sigut els responsables de la mateixa i en quins projectes s’ha invertit. La implantació de plens oberts 

i la total transparència de les decisions és indispensable en un projecte de democràcia local. El següent pas és la 

creació de tribunals ciutadans de comptes públics. Tots els actes i decisions dels responsables públics han de ser 

sotmesos a control ciutadà. Per a això, és necessari la instauració de mecanismes de decisió i elecció directa sobre 

els principals àmbits de competència municipal.

2) Remunicipalizació dels serveis

Recuperar els serveis que mai van deure ser privatitzats; aigua, brosses, neteja d’edificis…etc. Aquests han de ser 

garantits i llocs a la disposició de la ciutadania per l’administració local i han de ser públics o amb unes clàusules 

socials que anteposen l’interès comú al privat. Aquesta és l’única manera de garantir que no s’especule i s’intente 

fer negoci amb serveis de primera necessitat. Cal trencar amb la dinàmica mercantilista i de generar nous nínxols 

econòmics rendibles a través del comú que en l’actualitat impera en les institucions locals.

 

3) Organisme de mediació i resolució de conflictes

Creació d’oficina municipal de resolució de conflictes de tot tipus, amb suport tècnic, jurídic i psicològic, per a atendre 

entre altres casos:

— Impagaments hipotecaris.

— Situacions de conflictes entre veïns.

— Impagament de rebuts de subministraments.

4) Transició energies renovables i sostenibilitat mediambiental

Apostar de forma clara per les energies renovables, donant passos que ens porten a curt/mig termini a l’autonomia 
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energètica municipal, començant per la instal·lació de cèl·lules fotovoltaiques en els edificis de propietat municipal. A 

més de fomentar la implantació del sistema SDDR en el municipi, entre altres mesures.

 

5) Generar ocupació estable i de qualitat

Els dos eixos per a aconseguir aquest objectiu són la remunicipalizació dels béns públics i el desenvolupament 

d’un sistema productiu basat en la reorganització de les cures, cooperatiu, autogestionat i comunal. És necessari 

experimentar amb noves formes de producció al mateix temps que resolem el problema apressant de la desocupació, 

la precarització del treball i la bretxa salarial. Per tant és important facilitar un teixit empresarial cooperatiu, amb un 

funcionament intern basat en l’equitat en la condicions de treball, democràcia interna, principi de cooperació i igualtat 

de gènere així com el respecte dels equilibris mediambientals..

 

6) Dret a sostre

Creació de l’oficina municipal de l’habitatge. Es negociarà amb els bancs l’adquisició d’habitatge de propietat municipal 

i cessió d’habitatges per a lloguer social.

 

7) Fer front a la pobresa energètica: Bonificacions en llum, aigua i gas per a les famílies amb menys recursos.

 

8) Noves formes de participació ciutadana

cUn projecte municipalista ha de respectar i promoure els espais d’autogestió i de gestió ciutadana directa. El 

govern local hauria de reconèixer i considerar aquests espais com a necessaris per a l’exercici democràtic al marge 

de les administracions. De la mateixa manera, és necessari desmantellar el vell clientelisme que ha existit entre 

associacions i col·lectius i el govern municipal a través de subvencions i ajudes. Els béns i recursos municipals han 

d’estar sempre oberts a l’ús ciutadà, però les subvencions i ajudes han de reduir-se al mínim i, en tot cas, justificar-

se i discutir-se democràticament. Finalment, per a garantir la participació democràtica de la ciutadania en la política 

municipal és necessari establir canals i mitjans de comunicació comunitaris, completament oberts a la gent, sense 

control ni supervisió per part dels representants electes.

 

 9) Reforma fiscal municipal
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Necessitem un replantejament general dels impostos. Hem de plantejar una reorganització dels procediments 

recaptatoris que greu a les rendes més altes i alleuge la càrrega sobre les rendes del treball. Els principals impostos 

municipals són directes i, per tant, permeten ser redissenyats de forma progressiva. A més, l’IBI és una bona forma 

de gravar als qui s’han lucrat i han acumulat propietats, aprofitant aquesta situació de crisi.

 

10) Pla per la justícia de gènere

— Canvi institucional

— Economia per a la vida i gestió del temps 

— Ciutat de drets

— Barris habitables i inclusius

Finalment, en aquest document volem recordar la necessitat des de l’àmbit estatal i autonòmic de la modificació de 

lleis que ofeguen i limiten als municipis. Per tot això pensem que s’ha d’elaborar una nova llei de Bases de Règim Local 

adaptada a la realitat i necessitats dels Ajuntaments que contempli, almenys:

— La modificació de la llei d’estabilitat pressupostària. Elaborarem conjuntament amb els nostres càrrecs 

institucionals, així com amb altres sectors implicats, una proposta de modificació.

— La modificació de la llei de contractes. Impulsarem la participació dels Grups i CUPs amb els quals es relacione 

Podem en el projecte de modificació en tramitació actualment.

— Elaborar una nova Llei d’Hisendes Locals amb un nou finançament per als Ajuntaments.
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Introducció

El sentit comú es construeix a partir de pràctiques 

assentades en el temps de socialització cultural sovint 

profundament arrelades en tradicions regionals o 

nacionals.

DAVID HARVEY

No cal concebre la ‘ideologia’, la doctrina, com alguna 

cosa artificial i superposat mecànicament (com un 

vestit sobre la pell que és produïda orgànicament per 

tot l’organisme biològic animal), sinó històricament, 

com una lluita incessant.

ANTONIO GRAMSCI

La màquina de guerra electoral havia sigut l’única forma organitzativa assumida per Podem durant el cicle electoral 

que comença amb les eleccions europees de 2014 i acaba amb les eleccions del 26 de juny de 2016 (que van ser 

una “segona volta” de les celebrades el 20 de desembre de 2015). Una tipologia organitzativa molt centralitzada, 

concentrada al voltant del valor mediàtic que acumulava un inicial grup impulsor radicat majoritàriament a Madrid i, 

en particular, una única persona. Aquesta elecció pretenia que Podem fóra molt àgil, poguera adaptar-se ràpidament 

a unes eventualitats que depenien fonamentalment del context mediàtic i que tots els esforços estigueren orientats 

a afrontar les eleccions generals en condicions que permeteren ser primera força. Al mateix temps, sacrificava 

capacitat de vertebració i implantació autonòmica i municipal.

Una vegada superat aquest intens cicle electoral inicial, l’organització pensada com a màquina de guerra electoral ha 

perdut vigència i utilitat per a afrontar una nova fase caracteritzada per temps mediàtics i electorals més pausats 

i per haver adquirit posicions institucionals molt importants encara que territorialment desiguals. I és en la reflexió 
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entorn de què ha de ser Podem en aquest nou context quan apareix la referència a la idea de moviment popular com 

a forma de descriure cap a on ha d’encaminar-se la nova tipologia organitzativa i el nou caràcter del projecte. Es 

tracta d’adaptar l’organització a un moment que requereix un desplegament territorial efectiu, penetració municipal, 

augment del nivell de formació, habilitats i destreses generals del gruix de qui participa en Podem, irrigació de 

recursos cap a les estructures autonòmiques i municipals (sobretot cap a aquestes últimes). Però també a un 

nou moment que requereix pensar com va a relacionar-se Podem amb el treball en les institucions en les quals té 

presència i com va a fer-ho també amb la seua fora o, com es diu de forma habitual, amb el carrer.
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Relació ‘carrer’/institucions

El que proposem avui, per tant, no és la repetició de 

vells rituals i de consignes manidas, sinó per contra 

tornar a plantar-nos davant de la pissarra, reprendre 

la cerca i emprendre una nova investigació.

ANTONIO NEGRI

 

Que la victòria recaiga en els quals hagen fet la guerra 

sense desitjar-la.

ANDRÉ MALRAUX

 

Moltes vegades el moment de màquina de guerra electoral va ser descrit també com un moment excessivament 

institucionalista. La idea principal d’aquesta descripció és que Podem estava concentrant totes les seues forces a 

obtenir les majors porcions de poder institucional deixant de costat la “auto-organització” i la “mobilització”, alguna 

cosa que suscitava recels entre els qui pensaven que era perillós que Podem acabara integrat en les institucions 

formals i oblidant l’important, és a dir, el carrer, els moviments socials i la lluita. Així, el moment institucionalista 

xocava amb l’opinió tradicional que l’única forma legítima i possible d’accedir al govern (o a posicions institucionals 

no minoritàries) era entenent el carrer únicament en dos sentits indissociables: 1/ com el terreny de les lluites, i 2/ 

com l’únic espai per a acumular forces amb l’objectiu de ser suficientment forts com per a poder enfrontar amb èxit 

conteces electorals.

Sota aquest imaginari, la construcció de moviment popular seria una espècie de “tornada al carrer” o, de forma més 

general, tornada al “territori natural” de Podem, o siga, la lluita, la mobilització i el to dur juntament amb l’exposició de 

la veritat. Si el cicle electoral havia sigut un cicle de concentració del poder, de primacia de l’institucional i d’alquímia 

retòrica per a no dir les coses clares, el cicle de construcció de moviment popular hauria de repartir el poder, deixar 

de costat el treball institucional per a concentrar-se en la mobilització social i l’acumulació de forces per fora de 
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les institucions, i parlar clar. Hi ha elements d’aquest diagnòstic que compartim, però pensem que la construcció 

de moviment popular va molt més enllà i diferim en alguns aspectes essencials d’aquest imaginari, que instal·la una 

oposició, al nostre judici falsa, entre carrer i institució.

Per contra, pensem que l’una i l’altra, carrer i institució, no solament són compatibles i no dicotòmiques entre si, 

sinó que formen part del cor de l’element central del debat quan parlem de creació de moviment popular: el tipus 

d’expressivitat que ha d’adoptar Podem a l’hora de mirar-se cap a dintre i també, i fonamentalment, cap a fora. Què 

vol transmetre, de quina forma, en quin to i a través de quin tipus d’iniciatives i espais són preguntes que cal fer-se 

per a poder donar forma al tipus de caràcter que volem imprimir-li a Podem. 

El carrer no ha de ser entès, només, com el terreny de l’enfrontament i la demanda, sinó també (i est és el punt 

de novetat que introdueix el 15M) com l’esfera de la vida i l’experiència quotidiana. Una esfera a la qual cal acostar-

se des d’una expressivitat que siga capaç de produir afectes positius i passions alegres perquè siga productiva 

políticament i perquè actue com a adhesiu i catalitzador d’identificacions majoritàries i transformadores. Es tracta de 

pensar i engegar una expressivitat que sàpia dialogar amb tota la societat, no solament amb qui ja es mobilitza. Una 

expressivitat amable i oberta a les inquietuds d’un conjunt de població ampli i no una expressivitat permanentment 

bel·licista i resistencialista.

No cal oblidar que un partit, com qualsevol altre suport d’expressió col·lectiva, és una fàbrica de l’ésser. És un 

instrument cognoscitiu i una escola de pràctiques: ofereix i projecta, cap a dins i cap a fora, una determinada 

interpretació del món i configura en el seu interior maneres d’interrelacionar-se en comunitat. En ‘La passió segons 

G.H’, Clarice Lispector escriu: “el món sencer hauria de transformar-se perquè ocupara jo un lloc en ell.” Podem ha de 

fer tot el contrari. Ha de fugir de Clarice: només una organització que aconseguisca connectar amb el seu país tal 

com és, per a transformar-lo, pot proposar un projecte de conjunt en el qual se senta identificada una nova majoria 

ciutadana. Cal posar al mateix nivell la mobilització i la construcció d’espais comunitaris que es facen càrrec del 

ventall d’inquietuds, aficions i iniciatives presents en el conjunt del país. I ha de fer-se des d’unes formes d’expressió 

positives, productives i no solament reactives, i una sèrie de pràctiques que hibriden Podem amb la societat.
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Aquest és el correlat compartit entre el 15M i Podem: la victòria passa per començar des de zero, per la interlocució 

laica i sense etiquetes tancades amb tot un cos social colpejat per la crisi i les polítiques d’empobriment però que 

al mateix temps somia i s’il·lusiona amb coses diferents. Podem ha de ser capaç d’oferir experiència, una vida de 

conjunt, per a una majoria ciutadana que prové de diferents marcs d’enteniment de la realitat i que avui se sent 

òrfena d’ells per la traïció de qui els donava cos i condicions de versemblança, i reunir-la baix horitzons compartits 

que imaginen un país més just i més democràtic. El municipi, el barri o el districte són els enclavaments fonamentals 

des dels quals poder intervindre i començar aqueix treball de mixtura i obertura.
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Les Morades: una xarxa de centres socials i culturals

Fins ara Podem s’ha exhibit, fonamentalment, en dos terrenys: un, el televisiu, en el qual quedava totalment condicionat 

per un onatge extern, i un altre, les xarxes socials d’Internet, que han sigut la primera línia de batalla en la baralla 

per arribar i explicar Podem a un públic ampli. Una vegada superat el cicle electoral el treball municipal hauria de 

centrar-se a ensenyar Podem a l’entorn de la ciutat i desbordar les fronteres del projecte: obrir espais físics per a 

l’oci, la pràctica, el debat, l’estudi i la irrigació cap a fora. Cal implementar un pla ambiciós d’obertura gradual d’una 

xarxa de Morades, de centres socials i culturals, des de les quals connectar a Podem amb un ecosistema, el municipi, 

més ampli. En aquest sentit, les Morades serien polièdriques i complirien diferents rols

A/ Les Morades com a espais de treball interns coordinació orgànica entre inscrits, Cercles, i Consell Ciutadà.

B/ Les Morades com a espais d’irrigació, enteses com a eina al servei del desbordament de les fronteres del propi 

Podem, de col·laboració amb la construcció d’un teixit social ampli i amb la posada a la disposició d’iniciatives 

socials, polítiques, artístiques i culturals. 

C/ Les Morades com a lloc per a la connexió entre les institucions i la ciutadania, on realitzar trobades d’exposició 

i explicació del treball en marxa en les diferents càmeres, i instruir en el funcionament quotidià de les institucions. 

Es tracta d’establir les premisses necessàries per a desenvolupar mecanismes de transparència i participació, 

però també per a enriquir la condició de ciutadania i la vocació de servei públic. 

D/ Les Morades com a espai de formació, on s’implementen plans de formació ambiciosos. És necessari desplegar 

totes les nostres energies a generar espais propis per al pensament i la reflexió política, que siguen, al mateix 

temps, participats per una quantitat cada vegada major de gent. Espais de formació interna i externa, dinàmica i 

oberta a inquietuds diferents en diferents camps. Unes vertaderes facultats populars. 

Es tracta, en aquest punt, d’entendre les Morades com a institucions ciutadanes que tinguen per objectiu la 
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disputa cultural. No cal oblidar que la condició d’actor hegemònic del Partit Popular es va sustentar sobre la 

base de think tanks i centres d’estudis, empreses de formació i beques privades, quadres treballant a l’interior 

de l’Estat, associacions culturals, xarxes d’intercanvi de favors dins i fora de les institucions... Les llibreries, bars, 

centres socials, ràdios, grups i centres d’estudi propis, associacions i col·lectius de diversa índole, etc. Són espais 

indispensables per a conservar i augmentar un contingent humà indispensable per a la transformació i per a 

l’administració d’una nova normalitat.



54

UNA MAREA PER APROFUNDIR EL CANVI — PROPOSTA POLÍTICA

Més diàleg amb la societat

Dinamització i recuperació de l’ús de Plaça Podem autonòmica perquè Podem siga, efectivament, una eina al servei 

de la gent que mire contínuament cap a fora i que puga oferir espais interessants per a la ciutadania. Juntament 

amb els espais físics com les Morades, és imprescindible comptar amb fòrums de discussió ciutadana telemàtics que 

tinguen una doble funció: servir d’espai de debat intern al mateix temps que serveixen d’espais d’expressió veïnal, la 

convergència d’aquests dos grups (activistes i la resta de gent que no pot dedicar-li temps a participar activament 

però que té coses a expressar en la seua realitat quotidiana en els barris) és imprescindible per a augmentar la 

imbricació de Podem en el territori i per a estrènyer llaços amb un cos social ampli.

Recuperació la iniciativa ‘Impulsa’ a nivell autonòmic. Els partits clàssics han mirat sempre a la societat com a pedrera 

de quadres amb els quals nodrir-se, especialment quan es tracta de moviments socials. I s’han relacionat amb ells 

sota una lògica “extractivista” més que sota una de col·laboració, diàleg i simetria. Recuperar la iniciativa ‘Impulsa’ és 

una forma de marcar distàncies amb aquesta mirada clàssica cap al social, assumint que un partit no pot impregnar 

i colonitzar totes les reivindicacions i iniciatives socials, i que la forma més respectuosa amb aquestes, però a més 

també la més productiva en termes d’articulació d’un nou bloc històric, és relacionar-se d’una altra manera. El 25% 

dels excedents salarials dels càrrecs institucionals de Podem aniran destinats a iniciatives socials a la Comunitat, que 

s’escolliran mitjançant concurs.

Recuperació i dinamització d’un sistema  de ‘bancs de talents’ autonòmic, que oferisca vies alternatives d’acostament, 

participació i col·laboració amb Podem a els qui vulguen aportar sabers i/o recolzar en el treball en diferents àrees.

Rendició de comptes. Cal engegar un potent aparell comunicatiu que ensenye el treball realitzat en les institucions, 

així com trobades periòdiques obertes amb els i les representants institucionals de Podem o rodes de masses online.
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Més enllà de Podem

Un dels dèficits polítics històrics principals de la Comunitat Valenciana ha sigut ser un desert d’espais que serviren 

de contrapesos en el cultural que formaren un teixit associatiu mantenidor, generador i regenerador de sentit 

transformador i democràtic.

La relació entre partits i aquest tipus de teixit associatiu abans esmentat ha sigut, des de la Transició, complicada: 

associacions i moviments socials acaben sent subministradors passius de persones i continguts per als partits 

(fonamentalment en períodes electorals), la qual cosa ha propiciat l’endogàmia en el plànol social i un caràcter 

extractor i tancat dels partits, així com la sensació en aquests últims de propietat última sobre les iniciatives, projectes 

i moviments que ocorrien en la ciutat. La nostra principal aposta és engegar una ambiciosa xarxa d’Observatoris 

Ciutadans Municipals, entesos com a espais multi-plataforma, que puga servir com a font de diferents continguts a 

l’abast de qualsevol, però també de nucli d’intervenció cultural i ideològica; nodes col·lectius generadors de sentit i 

espais de treball conjunt tant amb la societat com amb agents ja existents i des dels quals implementar i desenvolupar 

mapes de la ciutat, agendes culturals, blogs, bústies ciutadanes, arxius del territori, indicadors, projectes audiovisuals, 

reunions amb grups de la societat civil, taules i fòrums ciutadans temàtics, trobades amb grups d’experts...
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Relació amb els moviments socials
       

Volem un Podem que entenga els moviments socials com a elements centrals de participació i el protagonisme social, 

com a elements del poder efectiu social que decideixen o condicionen l’agenda política. La militància podemita hauria 

de participar activament en ells, sense pretendre dirigir-los, respectant la seua autonomia, formant-se per a entendre 

millor la lluita específica i aportant el seu treball i coneixement a la causa, donant suport a les mobilitzacions. Els 

valors que han de guiar la relació amb els moviments són la independència i la col·laboració. D’altra banda, volem que 

Podem porte les reivindicacions dels moviments socials a les institucions. Que no es deixe submergir en el camp de la 

gestió i administració burocràtica. Les nostres regidores i diputades estan al servei del poble. Han de portar el debat 

al carrer, per a incorporar a la majoria social en la defensa del públic. Els cercles han de ser dinamitzadors d’acte-

organització veïnal i ciutadana davant problemes concrets i la nostra presència institucional ha de servir perquè el 

carrer siga el principal espai d’oposició i de govern.

Fa falta una confluència de la majoria social explotada, oprimida, saquejada i burlada per una minoria que utilitza 

l’Estat per al seu benefici particular. Per a aconseguir-la cal potenciar la unitat popular, la confluència de forces 

polítiques, socials i culturals democràtiques i rupturistes unides per a la defensa del comuna i amb la voluntat de 

crear una societat valenciana sostenible al servei de la vida i la igualtat.

Un exemple: la relació entre Podem i el moviment feminista. Sabem que l’alliberament de les oprimides només pot 

venir de la mà de les pròpies oprimides. Per tant, el moviment feminista té un paper estratègic. en el canvi. Per 

això, les feministes de Podem han de participar i contribuir a l’autoorganització de les dones i a la construcció de 

moviment feminista unitari, autònom de partits i institucions, per a combatre les diferents discriminacions i violències 

de gènere que patim. Així doncs, les nostres tasques en el moviment feminista del PV seran: a) participar activament 

en els col·lectius feministes dels nostres barris, ciutats o pobles; o impulsar la seua creació si no n’hi ha; b) impulsar 

la coordinació entre col·lectius a nivell comarcal i autonòmic; c) arreplegar les demandes del moviment feminista per 

a portar-les avance.
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1. Renda Bàsica

Assumim íntegrament el document “Renda Bàsica per a la CV” presentat en la II assemblea ciutadana de Podem PV. 

A continuació posem un extracte de la mateixa que permet comprendre la seua motivació, objectius i els primers 

passos per a la seua implementació: 

La renda Bàsica és una dret reconegut cada vegada per mes economistes, governs i fins i tot per la Unió́ Europea, 

on ja molts països estan estudiant la forma de procedir per a la seua implantació. En la majoria de aquestos països 

ho fan per a prevenir i evitar un desastre social, com en Espanya. Molts han assumit que cal donar una solució́ a la 

ciutadania enfront del món cada vegada mes globalitzat, deshumanitzat i robotitzat. 

Espanya i mes concretament la Comunitat Valenciana no pot continuar retardant la seua aplicació, ja que aquí́ és mes 

urgent que en altres llocs d’Europa. La pobresa en la nostra comunitat ronda al 30% de les famílies. És hora que es 

prenguen les mesures la necessàries per a cobrir les necessitats de l’individu i la seua família. 

D’altra banda tindre en compte que la pobresa no es fracciona, no es pot plantejar solucionar un problema energètic, 

o de medicaments, perquè això de forma aïllada no soluciona el drama de les persones i les famílies. La pobresa és 

total i s’han de solucionar tots els drets fonamentals de l’individu. S’ha de deixar d’aplicar pegats que no solucionen el 

problema i solament causen mes prejudici als implicats, perquè la pobresa és total i fraccionant-la es neguen altres 

drets com el d’un habitatge digne, poder alimentar-se, vestir-se, etc. Per tot açò reclamem la Renda Bàsica de la 

Comunitat Valenciana. 

Sense renunciar als principis de la Renda Bàsica Universal, Suficient, Individual, Incondicional i Indefinida, considerem 

que hem d’emprendre una Renda Bàsica d’Emergència per a pal·liar els problemes de la Pobresa Extrema i evitar que 

aquesta continue creixent en la nostra comunitat. 

Condicions: La Renda Bàsica de la Comunitat Valenciana ha de ser de caràcter individual, indefinida i suficient. 

Individual: Ha de ser Individual perquè els paràmetres triats per al seu càlcul, són els mateixos que maneja la 

Generalitat i aquest càlcul és de caràcter individual, no familiar. Pel que no seria de dret, donar un benefici a una 
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família quan se sap per endavant que solament cobreix les necessitats mes bàsiques d’una sola persona. Ademés 

prenent en compte que les famílies la formen individus i, que no sempre aquests, es troben a gust en el seu àmbit 

familiar, per la qual cosa ha de ser just atorgar-los el dret a independitzar-se, realitzar-se i a optar a una vida digna. 

Indefinida: Ha de ser de caràcter Indefinit, mentre que les circumstàncies que condicionen el pagament de la mateixa 

romanguen. És a dir que en aquesta primera etapa, solament deixaran de percebre la renda, aquelles persones, 

que aconseguisquen incorporar-se al mercat laboral i els seus ingressos siguen superiors a la Renda Bàsica de la 

Comunitat Valenciana. Però en ningun cas, es perd el dret de tornar a rebre-la si la seu condició́ laboral i d’ingressos 

canvia i torna a complir els requisits per a açò. 

Suficient: La quantitat ha de ser suficient perquè realment siga una solució́ per a la situació de l’individu i per tant de 

la seua família, i que permeta a les persones majors, moltes de les quals viuen soles, tenir una renda suficient per a 

la seua subsistència. 

No es podrà́ embargar sota ningun concepte. Contemplant com una única excepció́, els deutes per manutenció́ de 

fills menors d’edat o que sent majors siga de legal compliment. 

En la primera part de l’aplicació la Renda Bàsica de la Comunitat Valenciana, la quantia mínima serà́ l’equivalent al 

llindar de la pobresa, fixat en el 60 % de la mitjana de la distribució dels ingressos per unitat de consum adjudicats 

a les persones, que segons les dades de l’INE de 2015, són sis-cents seixanta-tres euros amb quaranta-dos cèntims 

(663,42 €) mensuals. 

Aquesta quantitat s’actualitzará anualment en consideració́ l’ÍNDICE DE PREU Al CONSUM (IPC) o qualsevol un altre que 

ho substituïsca, sense renunciar a altres possibles càlculs, que milloren la mateixa i allunye de forma efectiva als seus 

beneficiaris del llindar de la pobresa.

2. Món Rural

Som rurals. El 73 per cert de la Comunitat Valenciana és territori rural.
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L’aposta pel turisme, la concentració́ de població́ en ciutats i les campanyes de desprestigi que s’han encebat sobre 

la nostra pròpia imatge. Les nostres zones rurals necessiten suport urgent.

És una imprudència política greu construir un partit desatenent el món rural. Del seu gestió política resulta el maneig 

d’Ajuntaments, Diputacions i Mancomunitats i les competències en aigua, residus i territori. La quota econòmica i de 

poder és enorme en aquestes institucions.

La nostra cultura també és rural. L’èxode ha sigut recent i la nostra societat segueix mantenint fortes arrels amb les 

nostres zones naturals.

PODEM és un partit de clara tendència urbanita que no ha d’oblidar ni la responsabilitat que té amb els habitants de 

l’interior, ni la imprudència que suposa l’abandó del territori, ni la importància a l’hora de consolidar un partit amb una 

base forta i estable. Per tot açò reclamem sobre política general:

a) Creiem en la necessitat urgent de portar avant el Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana 

2014-2020. Un document de 543 pagines que aquestá sense aplicar, en el qual ja s’alerta dels perills de la despoblació 

i de l’abandó de la gestió del territori.

b) És urgent atallar la despoblació de les nostres zones rurals, i les creixents desigualtats dotant-les de recursos i 

serveis, tant socials com a sanitaris.

c) PODEM ha de desenvolupar amb fermesa mesurades per a la igualtat, recolzant aquells col·lectius que, històricament, 

arrosseguen una doble desigualtat per ser de zones rurals. Reconeixent el paper de la dona en el mitjà rural i suplint 

el deute històrica que el mig urbà té amb el mitjà rural, que sosté el seu sobirania alimentària i la conservació del 73 

per cent del territori.

d) És urgent millorar i aplicar d’igual manera el Pla Integral de Residus de la CV, per a conservar la salut de les zones 

rurals en una gestió de residus sotàlia i eficient. 



63

UNA MAREA PER APROFUNDIR EL CANVI — PROPOSTA POLÍTICA

f) És urgent una defensa des de les institucions de l’agricultura, ramaderia i pesca sostenibles, compromesos amb el 

benestar animal. I que aposten per la transició a la producció ecològica i local i la reducció de l’ús de transgènics. Que 

defense la nostra sobirania alimentària enfront de la signatura de tractats internacionals, els abusos de la cadena 

alimentària i enfront d’una aplicació de les lleis europees sense reajustar a les peculiaritats del nostre territori.

g) És urgent activar un pla d’infraestructures de comunicació per a facilitar l’accés al món rural. I una defensa ferma 

del dret a la sanitat ja l’educació dels seus habitants.

h) És urgent revisar els criteris de turisme establits i apostar per un turisme ambiental sostenible i que genere 

respecte cap al món rural.

i) És urgent escometre el Pla Forestal de la CV, fent front al terrible abandó de les nostres muntanyes a causa de la 

despoblació i la falta de gestió. I revaloritzar la riquesa del sòl forestal com a agent generador de riquesa, ocupació 

i economia.

Sobre política interna

a) Hem de mantindre una base política estable afermant les xarxes de suport a les zones rurals, reforçant la xarxa 

de municipalisme, formació, participació i extensió sobre els pobles de l’interior, incentivant als cercles rurals perquè 

encoratgen als governs municipals a crear plans i projectes concrets.

b) Els nostres càrrecs electes, militants i inscrits de les zones rurals han de sentir la presència del partit i el seu 

suport en tot moment.

c) S’han d’afermar les xarxes entre els cercles sectorials, la secretaria de organització i la xarxa de municipalisme, de 

manera que qualsevol Cercle territorial i càrrec electe puga tindre el recurs de la comunicació́ eficient i l’assessorament 

per a poder aplicar-ho en el treball diari en el seu territori.
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d) PODEM ha de ser responsable en la seua gestió sobre contaminació i gestió de residus en qualsevol acte i local. 

D’igual manera que exigim en les iniciatives parlamentàries que defensem, apostant per la reducció de plàstics, pel 

reciclatge, i utilitzant protocols de funcionament ambiental definits per a locals i actes en matèria de contaminació 

ambiental, acústica i electromagnètica.

i) PODEM ha de fer una gestió publica eficient dels recursos, apostant per una energia neta f) PODEM ha de practicar 

la compra publica responsable. Aplicant, en els seus actes, seus i Morades, un protocol de compra que potencie 

el comerç local i de proximitat i que reforce les xarxes en pobles i barris. Apostant per productes ecològics i de 

proximitat i no permetent l’ús de transgènics.

3. Drets LGTBI

En aquesta resolució arrepleguem les propostes polítiques i organitzatives que ens ha enviat el Grup LGTBI de Podem 

PV Propostes polítiques, de coneixement i assumpció de la realitat lèsbica, gai, trans i bisexual

a) Revisar i esmenar tota situació susceptible de ser considerada com a discriminatòria per raons d’orientació sexual 

i/o identitat de genere.

b) Realitzar campanyes publiques de respecte a la diversitat sexual i familiar.

c) Inclusió, alhora que la petició del moviment feminista, de destacades personalitats històriques LGTBI en els noms 

dels carrers i places de les ciutats i pobles, així com en la realització d’homenatges i fites escultòriques, ressaltant el 

seu paper en la lluita per la igualtat.

d) Incloure en els espais municipals, des de l’adolescència, punts d’informació́ i zones, al Col·lectiu LGTBI perquè puga 

mostrar la seua cultura i reivindicacions.

i) Garantir a les persones trans les instal·lacions en els centres esportius municipals perquè puguen utilitzar-les 
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mantenint la seua intimitat.

f) Garantir programes de formació d’educació sexual i de genere en els centres educatiu, al seu torn formació a 

professionals en matèria LGTBI.

g) Incloure formació per als/as professionals que treballen en centres municipals, de la Generalitat o Diputación 

d’atenció a la joventut, majors, dones, etc.

Especialment a lxs professionals que treballen en el 112, Centres Sanitaris i tot formador juvenil.

h) Prevenció de la lgtbfòbia en activitats juvenils i associatives de temps lliure, al seu torn serveis de suport i orientació 

a jóvens LGTBI en centres juvenils de temps lliure, amb especial atenció a l’etapa adolescent.

i) Garantir des de les polítiques cap a les dones especial atenció a dones lesbianes, bisexuals i trans; incorporant-les 

a les tècniques de reproducció gratuïtes en la sanitat publica; eliminar la violència de genere per a aquest col·lectiu.

j) Garanties d’igualtat a les famílies LGTBI i reconeixement d’estes en les polítiques sobre famílies.

k) Evitar discriminacions en l’adopció, facilitant la paternitat i maternitat a les persones del nostre col·lectiu.

l) Mesures per al tracte igualitari a les parelles i persones LGTBI en centres de vaig donara i residències de majors, 

potenciem mesures anti-discriminatories per a la seua pròpia

socialització i convivència en centres publico.

m) Suport, mitjançant la cessió de sòl i instal·lacions, a la creació de residències per part d’institucions benéfic-socials 

del moviment LGTBI.

n) Plena equiparació de les parelles de fet en tot el que respecta als drets laborals.
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o) Programes d’atenció i acolliment a persones expatriades o exiliades per raó d’orientació sexual i identitat de genere.

p) Programes de prevenció de l’exclusió social a treballadors i treballadores del sexe LGTBI.

q) Reconeixement de l’especificitat del col·lectiu trans i accions per a la seua integració soci-laboral.

r) Promoure en tots els centres educatius l’edició i distribució de materials pedagògics sobre orientació sexual i 

identitat de genere, formar al professorat en aquesta matèria, per a evitar i prevenir la lgtbfòbia, legislant com a falta 

greu tot assetjament.

s) Desenvolupament de programes, serveis, campanyes i/o activitats de promoció de la salut sexual i de l’educació 

sexual dirigits a tota la població, i prioritàriament a la població estudiantil i juvenil, que faciliten la superació d’estereotips 

i prejudicis contra el nostre col·lectiu.

t) Desenvolupament de programes, serveis, campanyes de sensibilització, informació i prevenció sobre la infecció per 

transmisió sexual (ITS) i VIH/SIDA.

o) Protecció del dret a la lliure expressió de l’afectivitat en espais públics i persecució legal de tota actuació que 

atempte contra els drets LGTBI.

v) Retirada del suport públic a qualsevol entitat, religiosa o no, que insulte, agredisca o atempte contra la dignitat de 

les persones LGTBI.

w) Garanties de respecte als drets humans de les persones LGTBI en els protocols d’agermanament que signen els 

ajuntaments i govern de la Generalitat amb institucions similars d’altres estats.

x) Reconeixement de les organitzacions LGTBI existents i oferiment de PODEM País Valèncià a una col·laboració́ 

estreta amb aquestes associacions.
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y) Nostra organizació ha de ser garant de la visibilizació del col·lectiu lgtbi dins i fora de PODEM per al desenvolupament 

de les necessàries polítiques d’inclusió i d’igualtat. 

z) Convidem a qualsevol persona trans, lesbiana, gai, bisexual, intersexual i poder expressar-se amb total llibertat 

en els nostres cercles de Podem, exigint que es respecten els seus drets fonamentals i que qualsevol motiu de 

discriminació́ siga portada a Garanties de l’Organització, on es resolga amb l’expulsió de l’agressor/a. 

Proposta organitzativa

1. Creació d’una Secretaria de Feminismes i LGTBI, dotada de mitjans necessaris per al desenvolupament de la seua 

activitat, aquesta Secretaria tendrá competències transversals en tot el partit i s’encarregará d’elaborar propostes 

relatives a la promoció dels drets de les dones i persones lgtbi, tant en el programa electoral com a l’interior de 

l’organització de País. En la Secretaria hauran dues àrees la de feminismes i la del col·lectiu LGTBI.

2. En el Consell Ciutadà de PODEM País València l’àrea d’igualtat se subdividirá en una responsable del col·lectiu 

feminista i un/a responsable del col·lectiu LGTBI de manera que se senta en el Consell, la veu d’aquests dos Moviments 

Socials fonamentals per la igualtat de genere i identitat sexual.

3. En ciutats i poblacions on ho permeta els seus Consells Ciutadans l’àrea d’igualtat ho integraran gent pertanyent a 

aquests col·lectius, en honor de la visibilització d’aquesta justa lluita contra l’heteropatriarcat i tot masclisme. 

4. Podem deurà fomentar la visibilitat de lideratges LGTBI.

4. Naturalesa i bioètica

Arrepleguem aquesta proposta elaborada des de l’espai que va publicar el manifest “Est és el Podem CV que volem”. 

Encara que unes altres de les seues propostes estan reflectides ja en el nostre Document Polític, aquesta resolució 

concerneix a una qüestió sectorial fonamental com és la relació amb la naturalesa i la bioètica.



68

UNA MAREA PER APROFUNDIR EL CANVI — PROPOSTA POLÍTICA

Els temps avancen política, ètica i socialment, i el coneixement sobre les maneres de vida també. Ens adonem que 

necessitem una major i millor comunicació entre les espècies d’éssers vius que habiten aquest planeta. És necessari 

generar empatia suficient entre les persones, els animals i en general amb tota la Naturalesa, havent de començar a 

treballar-se des de l’educació en les pròpies cases, en el carrer i en els centres escolars. Per tant:

• Introduïm en el nostre discurs l’exigència que els centres d’estudis primaris i secundaris brinden formació en 

matèria d’educació bioètica.

• Per a millorar la convivència en les zones urbanes on els animals no tenen depredadors que equilibren les seues 

ventrades, el mètode CES d’esterilització i solta és l’única forma de gestió possible per a aquests gats de carrer.

• Els animals no han de convertir-se en un espectacle pel nero fet que la Naturalesa siga la bellesa més digna a 

contemplar, per açò treballem per a aconseguir la prohibició d’animals en espectacles circenses.

• Hem de prescindir de les presons públiques i privades d’animals: eliminem la figura de la gossera perquè passe a 

mà de protectores d’animals, amb sacrifici zero.

• Les reserves de caça públiques passaran a ser espais naturals de reserva.

• Hem de promoure una ciència de No Utilització la violència cap als animals. Creant una llei de protecció animal que 

vetle pels drets de tots els animals i l’enduriment de les penes; si s’ha de sacrificar hem d’aplicar el menor dolor i el 

major respecte possible.

• Establir un pla integral per a la prohibició dels plaguicides més nocius.

• Desenvolupar un pla integral per a protegir a les abelles i altres pol·linitzadores.

• Crear un registre d’atropellaments de fauna silvestre per a identificar punts negres i actuar en conseqüència creant 



69

UNA MAREA PER APROFUNDIR EL CANVI — PROPOSTA POLÍTICA

passos elevats en les autopistes per al transite segur.

• Crear una xarxa o base de dades accessible a totes les organitzacions de defensa animal perquè siga més organitzada 

la recollida d’animals perduts i abandonats i el seu re allotjament o adopció.

• Facilitar finançant l’Accés d’animals a cases d’acolliment i albergs.

• Declaració municipal de contraure compromís amb els animals en els municipis on estiga Podem: “Municipi Amic 

Dels Animals” i de l’obligació moral de Podem d’anar en contra de qualsevol festeig on es faça patir als animals.

• És necessari que les Administracions Públiques realitzen controls sobre la fauna que habita en els nostres entorns 

naturals. Crear Aules de la Naturalesa on es realitze un cens minuciós d’espècies i es porte un control exhaustiu de 

nombre d’exemplars. Ampliar el nombre d’agents forestals i implicar a universitats i comunitat educativa, així com no 

permetre que l’holding de la caça tinga tants privilegis, no permetent, per exemple, descastes sense estudis previs 

seriosos i rigorosos; els descastes actualment són una forma encoberta d’ampliar les dates de caça.

• En l’entorn urbà apostarem per fomentar la creació d’espais per al passeig lliure de mascotes on es fomente la 

convivència d’amos i mascotes, així com zones de bany en llocs públics per a animals com en rius i platges.

• Fomentarem referèndums per a la prohibició d’espectacles taurins en places de bous i prohibirem actes festius on 

quede reflectit el sofriment dels animals. Per descomptat, aquests tipus d’espectacles deixaren de tenir cap tipus de 

subvenció d’administracions públiques.

5. Propostes des del municipalisme davant l’Assemblea de PODEM en el nostre territori

Incorporem aquesta resolució elaborada des del Grup Municipalista de PODEM que considerem que completa i 

complementa el punt de Municipalisme del nostre Document Polític.

 

Algunes regidors i regidors de diferents municipis del País Valencià, volem transmetre als companyes i companys de 
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Podem PV una breu reflexió i algunes aportacions de cara al debat previ i a l’aprovació de documents en l’Assemblea. 

Encara que, com ja és sabut, ens presentem en candidatures d’unitat popular, agrupacions d’electors o altres fórmules 

similars, els qui impulsem aquest document hem optat públicament per articular la nostra tasca municipal dins del 

projecte polític de Podem.

 

Volem que s’entenga aquesta reflexió dónes d’una postura d’unitat, en la qual no volem tornar als problemes que han 

acompanyat la nostra relació amb el partit en el passat, sinó ajudar a aconseguir que en el futur, el municipalisme 

s’integre en el projecte de manera fluïda aportant tot el seu treball al projecte de canvi que significa Podem. No 

donem suport, com a col·lectiu, a cap dels propostes que és presenten per a liderar el futur de Podem al País 

Valencià (segurament secundarem opcions diferents a nivell personal), però sí que ens agradaria que aquesta xicoteta 

aportació fóra tinguda en compte per totes els candidatures.

 

1. L’acció municipal és important pel projecte.

L’acció municipal –malgrat la seua modèstia- ens situa en primera línia davant la ciutadania i ens permet una propera 

relació quotidiana. Dels seus èxits i errors dependrà la posició de molta gent de cara als processos electorals de 2019.

 

2. Una Secretària Municipalista forta.

Creiem que la futura estructura organitzativa necessita una Secretària Municipalista forta i dotada de mitjans que 

facen possible la seua taverna. Ha d’estar liderada per persones del món municipal i ser coral no solament en la seua 

visualització sinó també en la presa de decisions i cooperativa en la seua organització. Ha d’integrar-se de manera 

activa en els diferents polítiques sectorials que afecten també al món municipal i ajudar a coordinar els tasques 

municipalistes amb altres institucions (Diputacions, Mancomunitats, Conselleries, Ministeris...).

 

3. Assessories per als regidors i regidors.

Els regidors i regidors que hem optat de manera pública i inequívoca per desenvolupar la nostra taverna oficial dins 

de l’estratègia de Podem, no tenim ni experiència (un defecte que és guareix amb el temps), ni suport institucional 

(absència en el govern del Botànic, en els diputacions, en els estructures organitzades de l’actual Podem) ni 

assessorament suficient. Creiem que la futura Secretària Municipalista ha de comptar amb una Assessoria Jurídica 
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permanent i professionalitzada i amb una organització d’assessories urbanístiques, mediambientals i de sostenibilitat, 

serveis socials i d’igualtat als quals és puga recórrer dónes dels regidories.

 

4. Una xarxa d’intercanvi d’experiències.

Totes i tots els que hem accedit a les institucions (Congrés i Senat, Corts Valencianes, Ajuntaments) hem anat 

acumulant coneixement i experiència en el funcionament dels mateixes però no hem aconseguit crear canals per 

a millorar el nostre treball des del coneixement i l’experiència dels quals estan en els altres. Necessitem una xarxa 

fluïda i organitzada perquè els nostres regidors i regidors intercanvien proposades i iniciatives; una xarxa en la qual 

nostres parlamentàries i parlamentaris compten amb l’experiència i consulten els necessitats dels municipis a l’hora 

d’impulsar els seues iniciatives legislatives i utilitzen la seua taverna de control dels governs en coordinació amb els 

demandes municipals; una xarxa en la qual els qui estem en els ajuntaments poguérem rebre dónes dels parlaments 

consignes dels polítiques que s’estan impulsant i que caldria estendre a escala municipal. I tot açò anticipant-se a la 

iniciativa d’altres partits que al llarg d’aquests dues anys ens han portat la davantera en molts assumptes. Si ens a 

dalt la informació dónes de Podem quan ja s’estan treballant certs tems, no podem ni devem duplicar tasques.

 

5. La coordinació comarcal.

Estem convençudes que, més enllà de la nostra organització en els xarxes, l’ocupació del territori és cada vegada 

més imprescindible. Pensem que fa falta una organització comarcal (molt més pràctica que la provincial) que, desde 

seus físiques i el coneixement entre els companyes i companys que vivim en un àmbit pròxim, siga capaç d’impulsar 

el nostre projecte per a sumar a aqueixos centenars de dons i homes que no han sabut fins ara com compartir-

ho. Volem recuperar i fomentar una organització que governe obeint, escoltant a la gent i donant-li veu i espais de 

participació real.

 

6. Un programa comú de mínims.

Nosaltres vam accedir als ajuntaments amb programes i propostes elaborades des de la base, però sense referències 

ni propostes emanades des del partit. Pensem que llaura, a la meitat de la legislatura, és el moment de començar 

a elaborar un programa de mínims comuns, amb els nostres experiències i dónes de la reflexió que respecte al 

futur municipal s’ha de fer en tots els nivells de Podem, que seguisca assumit en el futur per totes i tots els que se 
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sumeixen a la vida municipalista dónes de Podem i que diga als nostres votants d’on venim, qui som i que volem fer 

per a millorar la vida dels persones.

 

7. Un projecte de Comunicació.

Una dels grans deficiències amb que ens hem trobat és la poca capacitat per a poder fer arribar el nostre treball 

a l’organització, als votants, als mitjans de comunicació i a l’opinió pública. Ni comptem amb recursos, ni tenim el 

coneixement suficient. Proposem la creació d’un equip de comunicació que puga treballar per a difondre els nostres 

polítiques i accions municipals en els més de 25 municipis en què estem treballant. 

Volem concloure reiterant que volem aportar al nostre debat assembleari dónes del respecte i l’afecte dels qui 

compartim un projecte, que volem fer-ho dónes de formes que sumeixen però, sobretot, volem millorar la nostra 

organització per a motivar als persones que ens van votar a incorporar-se de forma més activa al nostre projecte. 

Volem seguir empoderant-nos per a continuar lluitant per un país per a la seua gent.

6. Resolució per la reforma constitucional per a restituir la competència estatutària en dret civil valencià.

El tribunal constitucional nega als Corts Valencianes legislar sobre una altra matèria que no siguen els contractes 

agraris, malgrat existir la clara voluntat d’ampliar competències, tant en els Corts com en el parlament Español. Fins 

avui 188 ajuntaments, representant a 4 milions de valencians i valencianes han donat suport per legislar sobre altres 

matèries que afecten a la vida de les persones com el règim econòmic matrimonial, les unions de fet o les normes 

successòries.

 

Per tot l’exposat es proposa que els diputats i diputades en Els Corts Valencianes, així com les diputades i senadors 

de PODEM en les Corts Generals, promoguen i donen suport a la reforma constitucional per a recuperar com més 

prompte millor la competència en matèria de Dret Civil prevista en l’Estatut Valencià.
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Introducción
Comenzamos la II asamblea ciudadana de Podemos en el País Valencià, que realizaremos el próximo 14 de mayo. 

Hemos terminado una etapa agridulce, la de la “máquina electoral”, que ha servido para desalojar al PP del gobierno 

de la Generalitat y de muchos de nuestros ayuntamientos.  Con el Pacto del Botánico hemos dado pasos importan-

tes para atender algunas de las necesidades sociales más urgentes de la gente, pero la emergencia social no está 

superada. Ahora comenzamos una nueva etapa, la del partido-movimiento que tiene que desbordar en las calles y 

en las instituciones.

No pretendemos hacer un programa electoral, ni una relación exhaustiva de reivindicaciones. En este documento 

exponemos una hoja de ruta para hacer de Podem un instrumento rebelde, radicalmente democrático y feminista, 

inclusivo de la diversidad de identidades sexuales y de la diversidad funcional. Un Podem que sea una palanca de 

cambio que ponga los derechos humanos por encima de los intereses de los mercados en el País Valencià. Habla-

mos del Podem que transmiten estos tres ejemplos que relatamos a continuación, relacionados dos de ellos con el 

funcionamiento del Cercle de Salut i Sanitat del PV y, el tercero, con la intervención de Podemo en la tramitación de 

la ley de la función social de la vivienda. 

Queremos un Podemos en donde los círculos tenga voz. Sobre el funcionamiento de los círculos, anhelamos su des-

pertar. La participación de la ciudadanía más activa la tendremos si el trabajo de los círculos sirve para algo, como 

ocurrió antes del Vistalegre 1. Tras el Vistalegre 1, los círculos quedaron en un plano muy secundario y muchos de 

ellos fueron abandonando las tareas que realizaban. Sin embargo, hay algunos que no se dejaron amedrentar por 

el “no se puede”. Es el caso de los círculos de sanidad de País Valencià, que participaron en la elaboración de la 

parte de sanidad del programa electoral y están coordinados entre sí formando parte del área de sanidad del CCA. 

También se coordinan con todos los círculos de sanidad del resto del Estado.

Queremos un Podemos arraigado a los movimientos sociales. En la relación entre Podemos y los movimientos, la 

experiencia del Cercle de Salut i Sanitat de PV también es interesante. Desde el área de sanidad del CCA, junto con 

el grupo parlamentario y con el Cercle de Salut i Sanitat de PV potenciaron reuniones con trabajadoras y trabajado-
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res de los hospitales privatizados y con las plataformas en defensa de la sanidad pública afectadas por las conce-

siones administrativas de los hospitales de Alzira, Manises, Dénia, Vinalopó y Torrevieja, para escuchar y recoger sus 

demandas. Asistieron a manifestaciones y concentraciones por la recuperación de la sanidad privatizada. Miembros 

del círculo participan en algunas plataformas por la sanidad pública, sin intentar instrumentalizarlas ni sustituirlas. 

También, incentivaron que nuestros concejales y concejalas se posicionaran por la reversión de las privatizaciones 

en sanidad. Y han llevado algunas de las demandas del movimiento por la sanidad pública a las Corts Valencianes.

En cuanto a la actividad institucional, queremos el Podemos que ha defendido en las Corts las demandas de la 

Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en la tramitación de la Ley 2/2017 por la función social de la vivienda. 

En este momento, la Ley 2/2017 por la función social de la vivienda recoge estas demandas de la PAH: el derecho 

subjetivo a la vivienda y el compromiso de su implantación progresiva en la sociedad valenciana; la consideración 

legal de interés general de la vivienda, la superación de la supeditación de las políticas al marco establecido por 

moratoria del PP; la obligación de la banca de ofertar el alquiler social a toda familia en riesgo de exclusión antes 

de cualquier desahucio; introducir por vía legal el alquiler definitivo para mayores de 65 años y para los siguientes 

colectivos: discapacidad del 33% o superior, familias con dos o más hijos o hijas en edad escolar, víctimas de violen-

cia de género, menores bajo tutela y los que se regule reglamentariamente, incorporar toda la visión del uso social 

de la vivienda para pisos vacíos de los grandes tenedores con la creación del parque público de viviendas; grandes 

avances en pobreza energética, incluyendo la tarifa social. Queremos un Podemos altavoz de los movimientos en las 

instituciones.
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De dónde venimos
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El País Valenciano en el marco estatal
En el País Valenciano hemos conseguido desalojar al PP de la Generalitat y conformar un gobierno diferente apoyado 

sobre las fuerzas del cambio. En la mayor parte de España, esto no ha sido aún posible. La dinámica del cambio político 

en el País Valenciano es relativamente más acelerada que en el conjunto del Estado. Las fuerzas del cambio suman 

un peso electoral mayor y por tanto una influencia mayor sobre las políticas públicas. Sin embargo, precisamente por 

eso, también somos un ejemplo vivo de las limitaciones que está teniendo este ciclo.  Los dos principales factores 

que pueden ayudar a entender este escenario político diferenciado del País Valenciano son por un lado la brecha 

abierta en la hegemonía del PP como consecuencia del estallido de la burbuja inmobiliaria y de los escándalos de 

corrupción. Y por otro lado la existencia de una dinámica nacional propia, conflictiva y desigual en los distintos puntos 

de nuestra geografía.  Podem tiene que responder, también en el País Valenciano, a una cuestión tan simple como 

compleja: ¿En que fase estamos? Para responder a esta pregunta no Podemos apoyarnos solos en los debates y los 

análisis producidos a nivel estatal. La realidad estatal no se extrapolable a nuestro contexto porque lo valenciano 

no es sencillamente una reproducción a pequeña escala de lo estatal, no somos ni una maqueta ni un bonsái. Las 

condiciones son distintas, en Madrid gobierna Rajoy, aquí el empuje electoral de las fuerzas del cambio ha conseguido 

desalojar al Partido Popular de la Generalitat, de la mayor parte de nuestros municipios, incluyéndo las principales 

ciudades, y también de la Diputación de Valencia.

Horizontes y límites del Proceso de cambio
Pese a los avances producidos estamos todavía en una fase inicial, incipiente, del cambio político en nuestro país, esto 

es, tenemos todavía mucho más camino por delante del que hemos dejado ya atrás. La fase actual está marcada por 

límites que quedan reflejados en, al menos, tres paradojas: a) La primera es que tenemos un presidente, Ximo Puig, 

que ha apoyado que Rajoy continúe al frente de un Gobierno que maltrata y ahoga financieramente a la Generalitat 

y a nuestros Ayuntamientos. b) La segunda paradoja es que Podemos optó en su momento por quedarse fuera del 

Consell con el objetivo de garantizar desde Les Corts el cumplimiento del Pacto del Botánico a cambio de su apoyo 

parlamentario. De tal manera que Podemos no ha entrado en el Consell justamente para ser más decisiva en la 

acción de Gobierno de lo que sería estando dentro. c) La tercera es que mientras que en Cataluña y Galicia se están 

estructurando fuerzas políticas a partir de las confluencias de En Marea y En Común Podemos, esto no ocurre en el 



8

UNA MAREA PER APROFUNDIR EL CANVI — PROPOSTA POLÍTICA

País Valenciano. La alianza electoral entre Podemos y Compromiso para las elecciones generales no ha servido para 

estructurar un espacio político común. Tenemos por tanto, una confluencia sin confluencia.  

Durante los últimos dos años, hemos sabido gestionar los resultados del 25M. Las instituciones funcionan, somos 

capaces de garantizar la estabilidad institucional al tiempo que hemos empezado a atender algunas de las demandas 

sociales urgentes que reclamaba nuestro pueblo. Pero la capacidad de gestión de la inmediatez no es suficiente. 

Queda por delante la mayor parte del camino, quedan pendientes aún las transformaciones fundamentales que han 

de cimentar un nuevo proyecto de país.

Estamos por lo tanto aún en una primera fase del proceso de cambio, en que tenemos que demostrar nuestra 

capacidad de conducción de las instituciones a la vez que estudiamos cuáles son sus limitaciones, sus potencialidades 

y empezamos a plantear un horizonte de futuro más allá de administrar el presente.  

En esta primera fase hemos de gestionar aún las contradicciones propias de un momento histórico en que lo viejo no 

acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Los equilibrios políticos a nivel estatal y la implosión interna del PSOE 

son pruebas suficientes de la complejidad de este momento. Y las contradicciones no afectan sólo a las fuerzas viejas 

sino también a nosotros que nos hemos de mover en la tensión entre la impugnación y la institucionalización. Entre 

la lógica tumultuosa de la componente popular y la lógica estabilizadora de la componente ciudadana.  

Es desde ahí que debemos hacer un balance de lo logrado en estos últimos dos años y plantearnos cómo seguir 

dando pasos. El Pacto del Botánico ha servido para atender algunas de las necesidades sociales más urgentes y 

revertir algunas de las dinámicas institucionales más nocivas que hemos padecido como país. La función de Podemos 

hasta ahora ha sido la de velar por el cumplimiento de este acuerdo, a menudo teniendo que arrastrar al Consell para 

que cumpliera lo acordado. 

Por todo ello Podem tiene que plantearse superar el rol que ha venido cumpliendo durant los últimos dos años. Por un 

lado debemos abordar desarrollar uno de los acuerdos incluidos en el Pacto: la realización de una auditoría ciudadana 

sobre el cumplimiento del mismo. Por otra parte ir más allá de sus márgenes del mismo para empezar a plantear las 
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transformaciones fundamentales para desarrollar nuestro proyecto de país.

El mapa político valenciano

Lo que todo esto indica es que el cambio político no está todavía consolidado en nuestro territorio. El PSOE es la 

fuerza que encabeza el Consell, pero tras su apoyo al nombramiento de Mariano Rajoy como presidente su declive 

se ha acelerado. Es un partido agotado, su rumbo no lo marca él mismo sino que está constantemente condicionado 

por su fobia a Podem y la disciplina de régimen que le ata al PP.  Por otra parte las fuerzas del cambio no parece que 

estén consiguiendo atraerse la simpatía de los votantes descontentos del PSOE, hay más bien desmovilización, hastío 

y cansancio. Pese a los buenos resultados del 20D y 26J que situaron a Podemos-Compromís-EUPV-A la valenciana 

como segunda fuerza electoral, el resultado en votos del 26J fue de 656.000. Si hacemos una comparación, la suma 

de estas tres fuerzas en las elecciones autonómicas de 2015 fue de aproximadamente 838.000 votos. Una diferencia 

de más del 20% de los votos que se quedaron, muy mayoritariamente, en la abstención.  Y mientras el espacio político 

del cambio se contrae ante la desmovilización y no es capaz de apelar al descontento existe en el PSOE, enfrente 

nos encontramos a un PP que se crece y está a la ofensiva. En Madrid han conseguido finalmente sostenerse en 

el gobierno y en València se lanzan a una oposición dura. Mantienen activada a su base social mientras le comen 

la tostada a un Ciudadanos desaparecido y autocomplaciente en su irrelevancia.  No debemos con esto trasladar 

una sensación de peligro urgente, pero lo cierto es que no estamos aprovechando bien las opciones que ha abierto 

esta fase. Necesitamos un proyecto político que sea capaz de comprometer a sectores sociales amplios: a quienes 

votaron cambio en las autonómicas de 2015, a quienes están decepcionados con la deriva del PSOE y también a 

quienes todavía no han dado el paso de desprenderse de su adhesión al PP.

Un balance de la situación de Podem

Para señalar los orígenes de Podemos es necesario empezar por referirnos al 15M como movimiento destituyente que 

moviliza un amplío descontento popular contra las élites que monopolizaban el poder económico y político, actuando 

de manera colegiada y cohesionados a través del pegamento de la corrupción. El ciclo de movilizaciones iniciado 

tendrá expresiones nuevas y originales, la más notoria de ellas la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Todo esta 



10

UNA MAREA PER APROFUNDIR EL CANVI — PROPOSTA POLÍTICA

oleada será la cimentará la condición de posibilidad de un nuevo actor político que irrumpe de manera inesperada en 

las elecciones europeas de 2014 mediante una combinación de liderazgo carismático y desborde popular que coge a 

contrapié a los partidos tradicionales.  

Podemos se convierte inmediatamente en el enemigo a batir por parte de las élites. En el Vistalegre I se aprueba 

un modelo político-organizativo que acabará denominándose como la “máquina de guerra electoral” y que pretende 

salvar con las máximas garantías posibles el ciclo electoral que hay por delante fijando como objetivo principal las 

elecciones del 20D en 2015. Dicho modelo político-organizativo ha estado caracterizado por un grado muy elevado de 

centralización, la priorización absoluta del escenario electoral y una marcada verticalidad.  

En la fase actual se hace necesario que Podemos se adapte a un nuevo escenario en que la prioridad pasa a ser 

una mayor extensión y arraigo de la organización, lo cual requiere revitalizar los Círculos, priorizar la implantanción 

municipal, descentralizar la toma de decisiones políticas y destinar recursos y esfuerzos a la construcción de 

movimiento popular.  

En el País Valenciano Podem tiene una posición compleja en la geografía política valenciana. No es ni gobierno ni 

oposición. A menudo esto supone asumir los costes de ser miembro del gobierno sin recibir ningún beneficio, ni 

los de un partido de gobierno ni los de un partido de oposición. Podem se ha visto invisibilizado en su actividad 

parlamentaria, pasando inadvertido de cara a la sociedad valenciana.   

Pero si dentro de la institución Podem ha quedado eclipsado, por fuera de la institución se ha infravalorado la tarea 

de construir organización y de fortalecer el tejido social. El ciclo electoral y la dinámica institucional han desplazado 

la necesidad de desarrollar un movimiento popular fuerte y de enraizar Podem al territorio a través de sus Círculos y 

sus Consejos Ciudadanos Municipales.  

El trabajo institucional debe formar parte de un enfoque político más amplio que incluya el trabajo por fuera de las 

mismas. Los representantes institucionales deben actuar aplicando la línea política decidida desde el partido, no de 

manera separada.   
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Podem debe desarrollar en adelante dos tareas fundamentales. Por una parte, las fuerzas del Consell, Compromís 

y PSOE, han tenido que afrontar una situación de emergencia social con los escasos recursos que ofrecen unas 

instituciones saqueadas. La gestión de gobierno -de cualquier gobierno- a menudo se concentra en despachar los 

asuntos del día, en atender esas tareas urgentes. Pero cómo bien hemos aprendido lo urgente a menudo desplaza a 

lo importante. Por eso un rol fundamental de Podemos en esta etapa es hacer aquello que los socios del Consell no 

pueden, esto es, situar esa mirada larga que vaya más allá de lo inmediato para definir los contornos del proyecto de 

país que queremos para el futuro. Podemos debe concentrarse en delinear las grandes políticas de transformación 

a largo plazo.  Por otra parte para consolidar y profundizar las políticas del cambio es imprescindible que nuestro 

pueblo las acompañe. Es necesario una sociedad que fiscalice el ejercicio del poder institucional, que plantee 

exigencias y que se movilice cuando las demandas populares no sean atendidas. De lo que se trata es de generar 

un clima cultural en nuestra sociedad de manera que quien gobierne, independientemente de quien sea, tenga que 

respetar las conquistas sociales y democráticas logradas hasta el momento e incluso llevarlas más allá. Pero para 

eso es necesario crear instituciones en el seno de la sociedad civil tales cómo medios de comunicación, núcleos de 

producción intelectual y organizaciones sociales que consoliden las conquistas sociales conseguidas y pugnen por 

profundizarlas de manera constante. Esto es lo fundamental cuando nos referimos al Movimiento Popular.  

Entre las debilidades de Podem destacamos la falta de directrices claras sobre líneas políticas desde el Consejo 

Ciudadano Autonómico, insistiendo en la necesidad de la redacción de un argumentario; la falta de medios de 

comunicación adecuados para la transmisión de información y no aprovechar el recurso que suponen los círculos 

sectoriales como miembros consultivos.  

La tensión entre restauración y cambio requiere el impulso de un bloque político y social, de carácter popular, capaz 

de unir a los diferentes sectores sociales que quieren avances. Podemos nació́ como un proyecto que respondía a la 

necesidad de abrir un espacio que hiciese posible la incorporación a la política de sectores sociales que demandaban 

herramientas. Estamos articulando y defendiendo los intereses de la mayoría social que por desgracia han sufrido 

la política de saqueo que solo protegía los intereses de los privilegiados. Ahora ya hemos entendido que eso se hace 

posible desde el protagonismo de los sectores populares, avanzando en la construcción de un pueblo sin miedo y con 

capacidad para vencer a las elites.
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Dónde vamos
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Introducción

Necesitamos como agua de mayo estar rodeadas de 

lealtades, de gente que sabemos que no nos fallarán; 

especialmente de gente en las que la confianza no se 

basa en la coincidencia en la misma organización o en 

las  mismas ideas de la A a la Z, en compartir todo el 

camino, sino en la búsqueda y la meta.

MIGUEL ROMERO

Consideramos que Podem debe ser una organización rebelde, radicalmente democrática, participativa, plural 

y pluralista, que genere empoderamiento de la militancia en y desde los círculos. Y que involucre en los 

debates a la ciudadanía inscrita.

La sociedad valenciana necesitamos:

— Un Podem valenciano rupturista con el régimen y solidario con la ciudadanía de abajo. 

— Un Podem valenciano que defienda los derechos de las trabajadoras y  trabajadores, que luche contra el 

paro y contra la precariedad laboral.

— Un Podem valenciano, que potencie y recupere nuestra cultura, y articule  todas las comarcas en un 

solo país. 

— Un Podem valenciano autónomo, que no tenga un papel subalterno a otras  fuerzas políticas del País 

Valencià ni a gobiernos dirigidos por el PSOE.

— Un Podem valenciano que defienda los servicios públicos, esté arraigado en los movimientos y sea altavoz 

de sus demandas en las instituciones, fuertemente vinculado a las demandas y luchas sociales y que ponga 

el acento en el empoderamiento popular.  

— Un Podem valenciano transparente que enfoque su labor institucional en las  Corts Valencianes y en los 

Ayuntamientos para revertir el drama  social que sufre una importante parte de la ciudadanía. 

— Un Podem valenciano que defienda un modelo de desarrollo no agresivo con el  medio y sostenible, y que 
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promueva un nuevo modelo urbano en  conjunción con el mundo rural; i que defienda y potencie el uso de 

energías limpias.

— Un Podem valenciano feminista y despatriarcalizado, que reconozca la  importancia y el protagonismo del 

movimiento feminista y que apueste por erradicar la violencia de género y de todas las otras discriminaciones 

que sufrimos las mujeres. Que cuestione los roles de género de la sociedad valenciana patriarcal y que 

fomente la libertad y la autonomía para el desarrollo de la identidad sexual. 

— Un Podem valenciano inclusivo de la diversidad funcional que defienda y  practique la accesibilidad 

universal.

Los Círculos: empoderamiento y participación

Los Círculos son la expresión de Podem más cercana a la gente en su día a día. Su labor es fundamental para 

arraigar el proyecto de Podem en cada barrio y cada municipio, para generar procesos de participación ciudadana y 

para conectar Podem con los movimientos y las reivindicaciones locales y sectoriales. Una vez pasada la fase de la 

“máquina de guerra electoral” los Círculos deben asumir un rol protagonista en el despliegue territorial de Podem, y 

por ello será necesario nutrirlos de recursos, reforzar su autonomía y su capacidad de decisión política en el seno de 

Podem, así como mejorar los mecanismos de coordinación a nivel comarcal, intercomarcal y del conjunto del país. 

Los Círculos son espacios vitales de socialización y empoderamiento popular que permiten ir más allá de las 

estructuras de un partido tradicional para que Podem esté integrado en las dinámicas sociales y sea plenamente 

sensible a las necesidades, las reivindicaciones y los anhelos de nuestro pueblo.  

Los Círculos son una de las principales fortalezas de Podemos por su potencialidad para servir de espacios de 

implantación territorial y por su amplia militancia. Una vez superado el ciclo electoral, hay que reforzarlos y apoyarlos, 

para que los Círculos sirvan como unidades de extensión del proyecto en cada barrio y cada pueblo, así como 

de fuerza añadida a las iniciativas ciudadanas ya en marcha. Y esto implica determinar con mayor precisión los 

horizontes y objetivos vitales y políticos para que sean, efectivamente, expresión de Podemos en cada rincón del 

municipio y herramienta al servicio de los vecinos y las vecinas que sedimente las razones del cambio y pueda crear, 

colaborar en e impulsar demandas e iniciativas vecinales.  
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Con esta filosofía una propuesta de líneas de acción para desplegar desde los Círculos podría ser la siguiente, 

sin perjuicio de cuantas se estimen oportunas desde los mismos:  Diagnóstico del territorio y mapeos colectivos: 

Mapeo de centros, equipamientos y actores en distintos ejes: educación, sanidad, servicios sociales, empleo, cultura, 

deportes, infraestructuras, sociedad civil (asociaciones de vecinos, etc), centros sociales y culturales, etc.  

Participación en las iniciativas existentes y/o creación de nuevas: ‘un Círculo, un proyecto’: Podemos nace de la 

certeza de que para constituirse en fuerza política al tiempo que movimiento popular y ciudadano, tiene que mirar 

continuamente hacia afuera, reconocer el trabajo, las iniciativas y las reivindicaciones y experiencias que ya estaban 

en marcha antes de la creación del proyecto. Por ello, y por entender la democracia como la exhibición de la diferencia 

y la pluralidad, es necesario que los Círculos sirvan como catalizadores de las demandas existentes en sus distritos 

y barrios. Una iniciativa como ‘un Círculo, un proyecto’ podría servir para un segundo mapeo: el de los movimientos y 

proyectos sociales ya existentes en cada lugar de la ciudad, así como para comenzar nuevos alrededor de demandas 

vecinales. El número de proyectos trabajados por cada Círculo podría ser mayor de uno, lo importante es poder poner 

de relieve y/o generar necesidades e iniciativas que salgan de los barrios y que sean capaces de integrar e interpelar 

a los vecinos y las vecinas focalizando sobre temas determinantes y haciendo de ellos elementos centrales en la vida 

de cada barrio.   

Trabajo demoscópico a través de encuestas, que sirvan no sólo para pulsar la opinión del vecindario sino también para 

expresar sus propuestas y poder marcar horizontes en la implementación de políticas públicas haciendo seguimiento 

y documentación de las mismas. Todo este trabajo se agregará a un repositorio general actualizado y se fomentarán 

encuentros con cargos públicos y vías formales de presentación de decálogos de iniciativas, que serán estudiadas 

para su propuesta en los plenos y en el programa.

       

Queremos un Podemos que sea canal de comunicación entre la ciudadanía y las Instituciones, una herramienta en la 

que las personas participan, comparten sus problemas y construyen colectivamente posibles soluciones. Pensamos 

que el cambio debe venir de la mano de la ciudadanía. No tenemos miedo a la participación ciudadana. No basta con 

parecer una de «las de abajo» y sentarse con ellas. Debemos respetarlas, tener en cuenta sus inquietudes y escuchar 

las soluciones que proponen a sus problemas.
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La crisis del bipartidismo, el desprestigio de “los políticos”, nos anuncia el fin de una forma de entender la política. 

Una política que olvida gestionar lo pequeño, aquello que nos preocupa a la mayoría social y gestionarlo desde dos 

premisas: a) participación ciudadana en la detección de los problemas y de las posibles soluciones; b) gestión de 

lo público como un bien común desde la ideología, pero sin estar a su servicio. La pregunta es, por tanto, ¿cómo 

afrontamos este reto? Podemos ya lo adelantó: los círculos. Los círculos deben potenciar su autonomía de gestión, 

sin olvidar la lealtad a un proyecto que nos une a todas, pero sin mordazas, sin servilismos y sin temores. Círculos 

libres, integrados en la sociedad, motor y fuerza de Podemos, generadores de ideas y estimulantes para la ciudadanía. 

Círculos que deben estar presentes, ser protagonistas de nuestra actividad política y no sólo ejecutando proyectos 

sino liderándolos, gestionándolos y finalmente ejecutándolos. La esencia de Podemos son sus Círculos. Esa nueva 

forma de gestión que empodera a las personas y las hacen verdaderamente partícipe de la política. Esa es nuestra 

propuesta. No venimos de la mano de los medios de comunicación, ni de ninguna familia política interna. 

Venimos como compañeras, miembros de círculos, asociaciones y plataformas. Y os proponemos que dejemos de 

verdad los protagonismos individuales, que asumamos nuestra irrelevancia. Empoderemos a la ciudadanía. Seamos 

gestoras de sus propuestas, seamos potenciadoras de procesos que revolucionen nuestra forma de hacer las 

cosas. No se trata de ofrecer soluciones mágicas. Ofrecemos nuestro trabajo y nuestro servicio a la ciudadanía sin 

olvidar que el principio y fin de la política es ella, nosotras y nosotros. Por esto Podemos debe ser un facilitador del 

entendimiento entre los movimientos sociales y sus reivindicaciones, con las instituciones.

La relación con las instituciones

I. El Pacto del Botánico

El Pacto del Botánico no ha sido motor de transformación en el País Valencià. Más bien ha sido un “cheque en blanco” 

al Consell, sin fecha y muchas veces sin fondos de financiación, es decir una serie de “brindis al sol”. El Pacto del 

Botánico nos ha atado las manos en muchas ocasiones, porque de las cuestiones pactadas sólo se ha ejecutado unas 

pocas, que por no tener unos objetivos muy definidos y claros, ni unos indicadores de cumplimiento, no han podido 
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ser evaluadas y, por lo tanto, no conocemos el grado de cumplimiento del pacto. Y además, las medidas ejecutadas 

propuestas por Podemos se las atribuyen como suyas los partidos del Consell, PSOE y Compromís. Si hacemos un 

balance del Pacto del Botánico, Podemos decir que se ha avanzado tímidamente en temas de corrupción, sanidad y 

transparencia, pero el Consell no ha sido capaz de avanzar en la transformación del modelo económico y social, y se 

conforma con la gestión de lo existente. El Pacto del Botánico no ha servido para superar la situación de emergencia 

social; tampoco ha servido para conseguir una financiación justa, suficiente y solidaria. No es suficiente que no 

gobierne el PP en el País Valencià, hay que cambiar la forma de hacer política desde el gobierno.

       

Queremos un Podemos que proponga una nueva orientación a la política parlamentaria: no se trata de hacer lo 

posible sino lo necesario. Debemos plantearnos ir más allá del Pacto del Botánico, pensamos que el apoyo al Gobierno 

de PSOE-Compromís tendría que estar basado en unos pocos acuerdos de legislatura sobre necesidades inaplazables 

que nos afectan a la mayoría social (desahucios, renta básica incondicional, mejora de servicios públicos comunes, 

auditoría ciudadana de la deuda), con objetivos concretos, indicadores claros y definidos; con una negociación 

periódica del resto de temas, a medida que se nos planteen. Podemos debe ser el garante de las políticas favorables 

a la mayoría social y a los intereses del país, con las manos libres para hacer públicos y visibles los acuerdos y 

desacuerdos con otras fuerzas políticas. El reto de Podemos en lo que queda de legislatura es hacer una política 

propia, que no sea cómplice de las políticas del gobierno, exigiéndole acciones de gobierno que mejoren la vida de 

la ciudadanía. Podemos tiene que contribuir en plan de igualdad a la construcción del bloque político y social que 

posibilite el cambio necesario.

Queremos un Podemos que lleve el debate de las Corts Valencianes a la calle. El CCV involucrará a las comarcas y 

municipios en los debates parlamentarios para construir participativamente las mejores soluciones a problemas 

como los desahucios, el paro, la precariedad, el riesgo de exclusión social, las desigualdades sociales, sexuales y 

raciales, la depredación del medio ambiente; sobre el modelo económico, los recortes en servicios públicos, los 

abusos laborales, el fraude económico de las grandes empresas, los tratados comerciales internacionales... Podemos 

tiene que facilitar la participación de la militancia y de la ciudadanía inscrita en la elaboración de propuestas políticas 

y en la decisión sobre acuerdos con otras fuerzas políticas y sociales, es decir, tiene que empoderar a la ciudadanía 

y construir un partido-movimiento que practique la democracia feminista participativa, tanto a nivel interno como 
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externo.

Podem tiene que impulsar un diagnóstico sobre los avances y los límites que ha supuesto el Pacto del Botánico para 

la sociedad valenciana. Es necesario un debate interno en Podem que haga balance de lo logrado estos últimos dos 

años y que implique una consulta a la Asamblea Ciudadana Valenciana sobre los siguientes pasos a dar.

Los pactos alcanzados no pueden ser brindis al sol eternamente aplazados. Proponemos plantear un acuerdo entre 

las fuerzas políticas del Consell y Podem sobre un número de propuestas más reducidas pero al mismo tiempo más 

concretas, fijando también su presupuestación y su plazo de ejecución. Su fiscalización debe estar monitorizada 

a través de indicadores que indiquen el grado de cumplimiento de los acuerdos. Cualquier pacto alcanzado entre 

Podem y las fuerzas políticas del Consell debe quedar refrendado por la Asamblea Ciudadana Valenciana.

Cualquier acuerdo debe estar sometido a una auditoría que se realice de manera continuada a través del tiempo. 

Dicha auditoría debe tener dos caras: interna y externa. La auditoría interna supone el debate en el seno de POdei y 

con el protagonismo de sus Círculos para evaluar el impacto social de las medidas acordadas. La auditoría externa 

supone crear una mesa conformada por los Movimientos Sociales y representantes de las fuerzas políticas (que 

no sean cargos electos) para evaluar conjuntamente las políticas llevadas a cabo por el Consell y el grado de 

cumplimiento de los acuerdos adoptados con Podem.

El rol de Podem debe ser el de fiscalizar al Consell, plantear políticas de calado que vayan más allá de la gestión de 

lo existente y empiecen a poner los cimientos de una sociedad y una economía diferentes. Podem no debe aceptar 

un rol subalterno sometido a los dictámenes del Consell sino al contrario, ser una fuerza que tense para llevar a cabo 

cambios que mejoren el día a día de los de abajo. La relación de Podem con el Consell debe estar caracterizada por 

tanto por la igualdad entre les partes por mucho que esto pueda sacar de su comodidad y placidez a los miembros 

del Consell.

II. Propuestas de transformación social
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1/ Feminismos

Un balance de los feminismos en Podem

En Podemos se ha ido avanzando en un consenso sobre que nuestra organización debe ser feminista y 

que nuestro proyecto de país también debe serlo. Ese consenso lo hemos ido logrando, gracias al trabajo 

de las feministas de la organización y a la gran potencia que ha demostrado el movimiento feminista en 

el contexto político actual.

A nivel estatal, en el  Vistalegre II se han dado pasos hacia adelante y firmes, “Ruta Morada” el documento 

de Igualdad, nació del consenso de las feministas de Podemos y del círculo de Feminismos Estatal, que fue 

abrazada por dos de las candidaturas y fue el documento más votado en Vistalegre II, logrando un amplio 

consenso sobre los feminismos en Podemos. Ahora es el momento de materializarlo, ponerlo en marcha, 

dotarlo de recursos y respaldarlo de una voluntad política clara. 

El país feminista que queremos precisa de un Podemos feminista que lo sea no solo en su discurso, 

sino en su funcionamiento; no solo en sus formas, sino en su fondo. Nuestra organización en el País 

Valenciano no ha mostrado un compromiso claro y contundente con los feminismos y con las mujeres 

valencianas.  La estructura y las dinámicas de partido desarrollada hasta el momento han expulsado a 

numerosas mujeres de la organización, por ser una estructura informal, poco sostenible y masculinizada 

con espacios políticos bañados de micromachismos.

Podemos ha conseguido proponer y aprobar medidas en les Corts en materia de igualdad, como tener 

agentes de igualdad en todas los centros educativos del País Valenciano, formación en perspectiva 

de género del personal funcionario de Sanidad y Administración de Justicia, políticas de prevención y 

actuación en casos de violencias machistas y acoso sexual por razón de género, identidad de género y 

orientación sexual, garantía habitacional a las mujeres supervivientes en violencias machistas, la creación 

de una subcomisión especial en las Cortes para el estudio de las violencias machistas y algunas más en 

el ámbito tributario, medios de comunicación, etc.

Sin embargo, muchas de ellas siguen sin ponerse en marcha por parte del Consell a pesar de su aprobación 

en Les Corts o su implementación es lenta y con poca voluntad política. 
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Tampoco hemos conseguido ser percibidos como referente en propuestas políticas de Igualdad por parte 

de la ciudadanía, por varias cuestiones; una escasa vertebración del territorio a nivel organizativo que no 

ha permitido que nuestros círculos, ccm y simpatizantes sirvan de correa de transmisión a la ciudadanía 

de los logros conseguidos, una comunicación política basada en otras prioridades, la falta de espacios 

de rendición de cuentas por parte del grupo parlamentario y la desvinculación con la Secretaría de 

Perspectiva de Género del CCV y el Círculo de Feminismos y lgtbi. P.V. Esto nos ha llevado a una invisibilidad 

de nuestra agenda política en materia de Igualdad. 

El “Pacto del Botánico” nos ha situado en una posición de subalternidad con respecto al Govern Valencià, 

y Podemos no ha tenido capacidad de ser una herramienta de cambio para la vida de las mujeres 

valencianas hasta el momento y reordenar el mapa de prioridades para situar los derechos de las 

mujeres como una de las prioridades. Con un PSPV, que siempre ha liderando la bandera del feminismo, 

pero que como contradicción se alinea con las políticas de los recortes y la austeridad del PP en Madrid 

que son un verdadero atentado para el “buen vivir” de las mujeres. Un Compromís que no termina de 

tener una apuesta clara por la transversalización del feminismo en el Consell y con grandes disensos 

con el movimiento feminista valenciano con respecto a algunas políticas llevadas a cabo, como la red 

de recursos para las víctimas de violencias machistas o su posicionamiento con la custodia compartida 

impuesta. 

Ante esa coyuntura política se hace necesario que Podemos en el País Valenciano,  tenga una hoja de 

ruta definida, donde se explicitan los retos importantes a la hora de marcar agenda política feminista 

valenciana y una estrategia para alcanzarlos.

Alianzas con el movimiento de mujeres y los movimientos feministas

Elegir bien las alianzas que hacemos, huir de un Podemos feminista normativizador exclusivamente, 

nuestro reto debe ser en primer lugar establecer las alianzas con el movimiento feminista valenciano y 

con los movimientos de mujeres que luchan por sus derechos, como las empleadas de hogar, las Kellys, 

las estibadoras,las mujeres supervivientes de las violencias machistas, las inmigrantes, las gitanas, las 

mujeres que ejercen la prostitución, las transexuales, las mujeres con diversidad funcional, las mujeres 

empresarias, las funcionarias, las maestras, las jóvenes, las mujeres mayores, las mujeres de la PAH, las 
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refugiadas, etc.

En definitiva, Podemos debe reconocer la agencia de las mujeres para plantear sus necesidades, la 

solución a las desigualdades y discriminaciones que sufren, servir de altavoz de sus reivindicaciones en 

Les Corts, estar ligado a sus reivindicaciones, servir de acompañamiento en su protagonismo, visibilizar 

sus conquistas, contribuir a la transformación del imaginario cultural, participar activamente en sus 

movilizaciones. 

El movimiento feminista es un espejo donde mirarnos, debemos reconocer la potencia política del 

feminismo en este proceso de cambio político y los riesgos que conlleva no asumir esto para los objetivos 

políticos que compartimos. Su capacidad de movilización, de tejer redes,su potencial de desbordar las 

estructuras actuales y de resignificarlas, expresar la pluralidad como fortaleza e ir construyendo relato a 

través de las emociones y las razones traducidas en la acción colectiva.  

Desde el 2011 con las revoluciones árabes, la marea violeta, las movilizaciones contra la ley del aborto de 

Gallardón, la marcha del 7N y las grandes manifestaciones y el paro del pasado 8M nos demuestra como 

un proceso de acumulación de fuerzas, consigue transformar la realidad y genera hegemonía.

Entendemos como fundamental el apoyo a la autoorganización de las mujeres a partir del asociacionismo 

feminista más allá de los sindicatos de clase, a nuevos modelos de representación de las necesidades 

y los derechos vinculados a los trabajos domésticos y de cuidados, así como a las nuevas formas de 

empoderamiento lideradas por las mismas mujeres.

El 15M sigue siendo la imagen que nos inspira: el feminismo que necesitamos

El auge del movimiento feminista en todo el mundo, su visibilización e innegable legitimación, y sus 

primeros intentos de coordinar acciones a escala global, coinciden también, con un intento de asimilación 

y normalización de las reivindicaciones feministas por parte del capitalismo, un sistema masculinizado. 

El ejemplo más reciente es la salida al mercado por parte de la marca Cristian Dior de una camiseta al 

módico precio de 550 euros con el lema “Todas deberíamos ser feministas”.
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El aumento de las mujeres en el espacio político y su participación política tiene un gran contenido 

simbólico y una gran dimensión de cambio, ahora bien, nos puede llevar al espejismo de la igualdad. Si 

consideramos la política como un instrumento de transformación, la mayor presencia de las mujeres en 

política no significa una garantía de cambio y transformación.

Podemos necesita feminizar la política no sólo a través de la política institucional, poniendo más mujeres 

en las instituciones, necesita poner las necesidades y propuestas de las mujeres en el centro de la 

agenda política, cultural y social. Por ello, tenemos el gran reto de construir un feminismo que exprese 

la pluralidad de los feminismos, con un carácter desafiante al neoliberalismo, que huya del esencialismo 

femenino, heterogéneo, plural, crítico y que interpele al capitalismo. Debemos otorgar prioridad al discurso 

como campo en el que se disputa lo político; señalar la importancia de las emociones como instrumentos 

para la movilización social y tomar las reivindicaciones de los diferentes actores sociales. 

Queremos una organización basada en las propuestas feministas; cooperación, participación, diversidad, 

interseccionalidad, transversalidad y la sostenibilidad.

Transversalidad e interseccionalidad de las políticas feministas

Un enfoque transversal, debe formar parte de la estrategia en todas las áreas y secretarías del próximo 

Consejo Ciudadano Valenciano. Conformar una organización despatriarcalizada que permita construir 

desde abajo, cambiando las prácticas y prestando atención a las formas.

La transversalidad se presenta como una estrategia necesaria para incorporar las metas de igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres en todas las áreas de la vida social, política y cultural a mediano y 

a largo plazo,  con la que se espera acabar con las barreras estructurales que impiden la construcción de 

otros modos de ser/sentir/estar de hombres o mujeres. Es necesario que todas las nuestras propuestas 

políticas asuman de forma efectiva la transversalidad, se tengan en cuenta en sus planes y acciones el 

impacto de género y el objetivo común de combatir la desigualdad por razones de género.

La elaboración de presupuestos con perspectiva de género en todos los niveles institucionales y orgánicos 
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es pues indispensable para subvertir modelos económicos heteropatriarcales, masculinizados y verticales.

La interseccionalidad es una herramienta para el análisis, la elaboración de políticas, que aborda múltiples 

discriminaciones y nos ayuda a entender la manera en que conjuntos diferentes de identidades influyen 

sobre el acceso que se pueda tener a derechos y oportunidades. Una metodología interseccional es 

indispensable a la hora de comprender la diversidad de mujeres y sus respectivas demandas. Apostamos, 

por tanto, por un feminismo interseccional que sea capaz de dar respuesta a las necesidades de la 

comunidad en su conjunto.

Hombres aliados con el feminismo

La inclusión de los hombres por la igualdad como parte del trabajo y diálogo político feminista. No 

hay futuro compartido sin que los hombres se impliquen en el diseño y construcción de una sociedad 

igualitaria. Para lograr que éstos abandonen sus privilegios es importante que los identifiquen, vean las 

consecuencias que estos tienen sobre quienes los padecen (mujeres y hombres que no se ajustan al 

modelo hegemónico) y sobre los propios varones heterosexuales, permanentemente obligados a dar la 

talla. Podem debe comprometerse públicamente con el desarrollo de polí-ticas públicas dirigidas a la 

incorporación de los hombres a la Igualdad y la lucha contra las violencias machistas. El modo más eficaz 

de hacerlo es impulsar programas de hombres por la igualdad en todas las instituciones (Consejería de 

Igualdad, Diputaciones, Ayuntamientos, Universidades, Sindicatos etc) sin que esta medida se haga a costa 

de los recursos destinados a promover la igualdad entre las mujeres. Desde estos programas se puede 

promover el desarrollo de políticas de género dirigidas a hombres que tengan en cuenta las resistencias 

de su posición dominante, la necesidad de deconstruir los modelos hegemónicos de masculinidad 

(tradicionales y nuevos) y los costes que se derivan del mantenimiento de sus privilegios. 

Estas políticas de género específicamente dirigidas a hombres deben desarrollarse especialmente en el 

terreno de la lucha contra las violencias machistas donde el cambio de los hombres es urgente y decisivo 

para acabar con esta lacra.
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Reorganizar el sistem de cuidados

El actual sistema de cuidados genera perjuicios importantes en toda la población y coloca en situaciones 

dramáticas a algunos colectivos especialmente vulnerables. Nuestro sistema de protección social está 

incompleto, y en la actualidad la situación se ha tornado insostenible. Las mujeres hace tiempo que 

nos incorporamos al empleo y a la vida pública, mientras que la demanda de cuidados no sólo no se ha 

reducido, sino que crece vertiginosamente y lo seguirá haciendo. Una opción política con ambiciones de 

gobierno debe dotarse de una hoja de ruta para atajar la situación.

Una reorganización del sistema de cuidados es imprescindible para combatir uno de nuestros mayores 

lastres económicos: la economía sumergida. La actividad económica no regulada, que según la mayor 

parte de estimaciones en nuestro país ronda el 20% del PIB, no sólo cercena los derechos de parte 

importante de la población; también supone una importante pérdida de recaudación pública y es fuente 

de ineficiencias que perjudican al sistema económico.

La responsabilidad política exige afrontar el problema, estudiarlo con rigor, considerando la necesidad de 

garantizar los derechos de todos los colectivos sociales implicados, y apostar por propuestas concretas, 

viables y eficaces sistema de cuidados. - Universalizar el derecho de las personas a que los servicios 

públicos de atención a la dependencia les proporcionen la autonomía funcional plena. - Equiparación 

de las empleadas de hogar al resto de personas trabajadoras. Un sistema que asegure los servicios 

públicos podrá ofrecer empleos dignos a estas personas. - Maternidad y paternidad: permisos iguales, 

intransferibles y pagados al 100% para cada persona progenitora.

- Educación infantil: servicios públicos para asegurar el derecho de todas las criaturas desde los 0 años.

- Acabar con la dualidad entre jornadas interminables y empleo a tiempo parcial: la jornada de 35 horas 

semanales con cómputo semanal.

- Atención especial a las necesidades familiares: prestaciones universales por criatura y por familia 

monoparental.
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Rechazo de las violencias machistas

Las violencias que sufrimos las mujeres por razón de género son múltiples y las tenemos en todos los 

ámbitos: en la pareja o ex pareja, los centros educativos, el trabajo, en la calle, los lugares de ocio, etc. 

La forma más terrible de violencia son los asesinatos machistas, pero hay muchas otras violencias que 

afectan gravemente la vida de las mujeres: los malos tratos físicos y psicológicos en la pareja, que 

en muchos casos pasan por las amenazas a hijos e hijas (e incluso el asesinato de los mismos) ; las 

agresiones sexuales, incluidas las violaciones y los abusos sexuales; la trata; el acoso sexual en el trabajo 

o en el centro de estudio, etc. Todas estas formas de violencia son consecuencia del sistema de opresión 

de género, que asigna rasgos y papeles sociales diferentes a hombres y mujeres. Es un sistema de 

desigualdad -los hombres y las mujeres son diferentes y la sociedad los trata de manera diferente- y de 

jerarquía y opresión -las características y roles de los hombres se consideran más importantes que las 

de las mujeres y se les otorga privilegios sobre ellas-. 

Las violencias, además de ser una consecuencia de la opresión, son una herramienta para mantenerla: 

ponen las mujeres “en su sitio” y castigan las que se salen de él: someterse a su pareja; no ocupar los 

espacios públicos, excepto lugares y horas “seguras” ... 

Por eso, y porque nuestro objetivo es combatir todas las violencias, no sólo sus formas más extremas, 

debemos cuestionar la base misma de la violencia: la desigualdad de género y los modelos de masculinidad 

y feminidad. Esta desigualdad es cultural y material. Para esto hay que cambiar los roles sexuales y la 

legislación laboral para avanzar en la igualdad. 

Para luchar contra la violencia machista debemos trabajar con una perspectiva amplia, desde la base, 

para implicar a toda la sociedad. Debe haber recursos suficientes, por supuesto, pero además deben estar 

dedicados a todos los niveles de la prevención -ahora, además de ser escasos, la mayoría son destinados 

a los últimos niveles, cuando ya se está produciendo la violencia-; deben empoderar a las mujeres en vez 

de victimizarlas; no pueden estar condicionados a la denuncia, ni limitarse a las violencias ejercidas en 

situaciones de pareja o ex pareja; deben llegar a todas las mujeres, incluidas las mujeres de poblaciones 

pequeñas y del mundo rural, las de diversidad funcional, las inmigradas, etc. La seguridad personal es 
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necesaria para el desarrollo de la autonomía y la libertad. Es obligación de las administraciones hacerla 

posible.

Necesitamos un Podem comprometido con la lucha contra la violencia machista que promueva esta hoja 

de ruta:

a) En un primer nivel, el de la base de las violencias, el cambio pasa necesariamente por la educación. 

Pero no sólo por el sistema educativo, ya que también nos educamos en la sociedad, no sólo en la 

escuela. El sistema educativo valenciano debe contar con recursos para coeducación, escuelas de padres 

y madres, formación del profesorado, etc.

Pero también, hay que incidir en la educación informal, con ludotecas con criterio coeducativo, talleres 

para niñas y niños y para jóvenes y otras actividades. Los materiales culturales que produce el mercado 

reproducen y fomentan la jerarquía de géneros, cuando no incitan directamente a la violencia. Se debe 

estimular la producción cultural que contribuya al cambio de valores (música, teatro, cine, televisión, 

etc) y en la crítica de la cultura machista (por ejemplo, carteles sexistas que presentan a las mujeres 

como objetos sexuales) . En nuestro país, buena parte de la educación formal e informal está en manos 

de la Iglesia Católica, la jerarquía de la que es firme partidaria de la opresión de género, pues llama el 

cuestionamiento de la misma como “ideología de género” . Hay que avanzar hacia una sociedad valenciana 

laica.

b) Además de este primer nivel de base, para combatir la desigualdad debe haber suficientes recursos 

para la prevención de las violencias. Partimos de que son los hombres los que tienen que dejar de ejercer 

las violencias, y no del enfoque habitual de enseñar las mujeres como evitarlas.

c) Han de aumentar y mejorar los recursos para detectar las violencias en sus primeras fases, para 

la protección y el apoyo a las mujeres que viven situaciones de violencia, para salir de ella y para su 

recuperación. Estos recursos deben ser integrales, además del asesoramiento legal y psicológico, las 
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mujeres pueden necesitar recursos económicos para alejarse del agresor; recursos para la atención y 

protección de sus hijos e hijas ... Los recursos deben potenciar la autonomía de las mujeres. Hay, pues, 

formación de quienes intervienen en todos los servicios. Lo que menos necesita una mujer que ha sido 

sometida por un maltratador a su casa, o por un acosador, al trabajo, que han socavado su autonomía, es 

estar sometida a expertas y expertos que dicen saber lo que necesita mejor que ella misma.

Estas son las violencias a las que están expuestas todas las mujeres, pero hay mujeres que además 

sufren otras violencias:

a) La trata con fines de explotación sexual supone una grave vulneración de los derechos de las mujeres. 

Para su prevención es necesario destinar recursos -actualmente del presupuesto destinado a combatir la 

trata, prácticamente no se destina nada a la prevención- pero además es necesario cambiar las políticas 

migratorias que hacen que la única vía para muchas -y muchos- migradas sea recurrir a medios que las 

ponen en peligro de ser víctimas de trata.

b) Las mujeres que ejercen la prostitución -especialmente las mujeres trans- sufren en muchos casos 

violencias por su género. Los recursos y la protección han de incluirlas. 

c) No Podemos olvidar las mujeres migradas y refugiadas que huyen de sus países debido a las guerras 

o de la necesidad económica. Además del drama que supone para todas la política europea insolidaria e 

injusta, estas mujeres sufren agresiones sexuales. 

Para desarrollar políticas encaminadas a erradicar la violencia de género en todas sus expresiones, el CCV 

contará con los círculos sectoriales correspondientes, entre ellos el Círculo de Feminismo y LGTBI de PV.

Derechos sociales y reproductivos

Los roles de género merman la libertad de las personas al obligarlas a encajar en un modelo que es 

diferente y complementario para las mujeres y los hombres. Los roles constriñen el desarrollo personal, 

mutilan lo que no encaja en el género asignado e imponen las características propias del género. Pero el 

sistema de género, además de ser desigual es jerárquico, porque los rasgos atribuidos a los hombres son 
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más valoradas y favorecen más la autonomía que los asignados a las mujeres. La identidad de género de 

las mujeres está basada en las relaciones, especialmente en las de cuidar.

Hay que cuestionar los roles de género y favorecer el libre desarrollo de las personas. Para hacerlo 

tenemos que situarnos en los esfuerzos que se hacen, desde hace décadas en Valencia. Estos esfuerzos 

de la sociedad civil fueron frenados con la llegada del PP al gobierno y ahora, la administración actual 

no les ha reanudado. Hay movimientos y organizaciones que trabajan en este sentido (feminismo, LGTBI, 

Renovación Pedagógica, etc). Hay que apoyarlas y replegar sus demandas. El cuestionamiento de los 

roles de género y el favorecimiento del libre desarrollo de las personas se debe hacer mediante diversas 

políticas: en el sistema educativo, con una educación sexual que sirva para aumentar la libertad, pero 

sobre todo con un curriculum oculto que transmita otros modelos; en la sanidad, con la integración de 

todos los derechos reproductivos con las prestaciones correspondientes; en la comunicación (aquí tiene 

un papel muy importante la RTVV); en la promoción de la cultura (teatro, música, etc).

Es necesario el laicismo. Uno de los obstáculos que tenemos es la presencia dominante de la Iglesia 

Católica en la educación, enemiga declarada del cuestionamiento de los papeles de género. Esta presencia 

se da sobre todo en los conciertos educativos, pero también con la asignatura de religión católica en 

la enseñanza pública y con los libros de texto de editoriales vinculadas a la Iglesia, etc. Además de su 

influencia directa, también pretende imponernos, a todo el pueblo valenciano, su ideología heteropatriarcal. 

Uno de los aspectos del género en el capitalismo es la división entre espacio privado (el hogar) y público 

(que incluye el ámbito laboral y la actividad política) y la consideración del ámbito privado como propio de 

las mujeres y el público, de los hombres. Esta división, además de lo que supone de desigualdad económica 

y de obstáculo a la participación igual en la política, nos hace considerar que las mujeres están en el 

espacio público de prestado. Esto limita su autonomía de donde estar -no, en lugares muy masculinizados-, 

cuando estar -no, a horas intempestivas- y como estar -vestida de manera “no provocativa”, con actitud 

poco asertiva- y está muy relacionado con el control como forma de violencia -y la falta de control como 

excusa para la violencia.
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Uno de los terrenos fundamentales para la libertad de las mujeres es el derecho a decidir sobre su propio 

cuerpo, sobre su sexualidad y reproducción, y un obstáculo muy grande es la intromisión del Estado, que 

otorga el derecho de controlar -le su reproducción. Si bien hay aspectos de este control que exceden 

el ámbito autonómico, como es la penalización del aborto y las condiciones en que no está penalizado 

(plazos y supuestos), hay otros que se pueden hacer en el País Valenciano.

Necesitamos un Podem que promueva la libertad y autonomía:

a) La educación sexual y afectiva debe llegar a todos los niveles educativos. No se trata sólo de hablar 

de enfermedades sexuales y de anticoncepción. Hace falta una educación favorecedora de la libertad, el 

respeto y la igualdad; del propio desarrollo; y de las relaciones satisfactorias y respetuosas.

b) Los derechos reproductivos suponen decidir libremente si se quiere o no tener hijas e hijos, el número, 

el momento y con quien se quieren tener, y el derecho al aborto. 

c) Las prestaciones sanitarias deben incluir todos los métodos anticonceptivos y facilitar su acceso a 

todas las mujeres, incluso la píldora del día después. las interrupciones del embarazo se hacen sobre todo 

en centros privados. Hay que facilitar la accesibilidad y el asesoramiento. Todo esto sin poner obstáculos 

para la situación legal de las mujeres, para vivir en el medio rural, por su discapacidad, por su edad ... 

d) Las mujeres que desean ser madres deben poder controlar su embarazo y parto. Aunque hay avances, 

hay que acabar con la violencia obstétrica. 

Para desarrollar esta parte, el CCV contará con los círculos sectoriales correspondientes, entre ellos, el 

Círculo de Feminismo y LGTBI de PV.

2/ Una economía sostenible y de futuro

El modelo productivo de la Comunitat Valenciana ha sido durante años el peor ejemplo de la precariedad 

laboral, la especulación y la destrucción del territorio.   Los años de hegemonía del Partido Popular se 

basaron en la construcción de una identidad valenciana basada en un modelo económico altamente 

dependiente del turismo y de actividades derivadas de la construcción. No es posible resolver el 
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tema del paro, en gran medida estructural, sin resolver esta cuestión planteando una estrategia para 

recuperar tejido industrial, la diversificación productiva y la economía de los cuidados. Algo que también 

depende de la consecución de infraestructuras, como trenes de cercanías o el corredor mediterráneo 

de mercancías, la generación de infraestructuras sociales,la gestión más directa de las que tenemos 

en nuestro territorio, la necesidad de buscar un plan de adaptación del gran número de personas sin 

empleo parados estructurales procedentes de la construcción, que ya ascienden a cientos de miles 

sin prestación o condenados a la economía sumergida. La brecha salarial entre hombres y mujeres no 

ha dejado de crecer, se hace necesario una estrategia de lucha contra la discriminación laboral y un 

plan de choque contra la feminización de la pobreza y precariedad.   Un pilar fundamental del cambio 

en nuestro país tiene que pasar necesariamente por el desarrollo de un modelo productivo diferente 

que parta de las siguientes ideas fuerza:  Es necesario desarrollar una estrategia de reindustrialización 

basada en los sectores tradicionales (textil, calzado, juguete, mueble, azulejo, etc) que permita 

diversificar nuestra economía y pasar de un modelo competitivo vía bajos salarios a otro basado en 

el conocimiento y la diferenciación de producto. Dicha estrategia debe ir acompañada de un plan de 

transición energética hacia las renovables que permita a largo plazo reducir la dependencia del exterior 

y colocarnos a la cabeza de un sector punta con un gran potencial a largo plazo y para el que nuestro 

país tiene unas condiciones privilegiadas.  La agricultura ha sido históricamente uno de los mayores 

polos del desarrollo económico valenciano con una agricultura comercial exportadora que sin embargo 

ha padecido un elevado desgaste durante las últimas décadas. Es necesario adoptar una estrategia que 

fomente el consumo de proximidad, la agricultura ecológica, la creación de productos de elevada calidad 

y la modernización de la agroindustria.  El turismo y la construcción deben quedar condicionados por 

criterios ecológicos, la protección del patrimonio y la defensa de los bienes comunes como los recursos 

hídricos y los parajes naturales. Debemos avanzar hacia un modelo que se centre más en preservar 

nuestro entorno sin sobreexplotarlo.  Debemos incorporar la perspectiva de género a nuestra visión de la 

economía. Es necesario introducir la concepción de la economía feminista sobretodo en lo que se refiere 

a la valorización del trabajo reproductivo y las desigualdades y las violencias que padecen las mujeres en 

los lugares de trabajo. La atribución a las mujeres de la reproducción y de las tareas de cuidar van unidas 

a una posición diferente en el ámbito de la producción. Consecuencias de esto son: la brecha salarial; la 



31

UNA MAREA PER APROFUNDIR EL CANVI — PROPOSTA POLÍTICA

mayor precariedad; las peores condiciones en los sectores de trabajo feminizados; la feminización de la 

pobreza; las pensiones más bajas ... Trabajaremos por un modelo laboral que mejore las condiciones de 

trabajo y de vida de la mayoría de la población y que reduzca la desigualdad de las mujeres respecto de 

los hombres. Tenemos que ir hacia un modelo de sociedad que anteponga la vida a los beneficio  Todo 

ello debe permitirnos avanzar en un modelo diferente de relaciones laborales basado en el respeto de 

los derechos de los trabajadores, con condiciones y salarios dignos, que reduzca el trabajo en negro y 

que promueva la participación de los trabajadores en las empresas y el cooperativismo.   Necesitamos 

un cambio profundo en la definición y reorganización de valores, de tiempos, de trabajos y estrategias 

para la provisión de bienes y servicios necesarios para la vida; es decir, redefinir otro sistema, desde 

el reconocimiento de las interdependencias, la solidaridad y responsabilidad social, la colectivización y 

cuidado de los recursos naturales, como el agua, la redistribución equitativa de los recursos y la igualdad 

de género como motor del cambio.

3/ Derechos sociales y servicios públicos

La desigualdad ha alcanzado unos niveles sin precedentes en los últimos años. Los grandes beneficiarios 

de nuestro sistema económico son los que más tienen, por lo que el funcionamiento económico está 

cada vez más distorsionado y orientado a favorecer a los más ricos, los cuales absorben el crecimiento 

de los ingresos y la riqueza a un ritmo alarmante. El porcentaje de familias que se encuentran en riesgo 

de pobreza y / o exclusión social en Valencia es del 34%. La creciente desigualdad económica aumenta 

aún más la tradicional desigualdad entre hombres y mujeres.

Es necesario un Podem que defienda propuestas encaminadas a romper este mecanismo que hace 

que la riqueza se acumule en pocas manos, las que tributan con una enorme desigualdad y hacen de la 

evasión fiscal una forma de vida:

a) Trasladar la mayor carga tributaria desde el trabajo y el consumo hacia la riqueza y el capital; aumentar 

el control fiscal a las grandes empresas y fortunas (72% de la evasión fiscal viene del fraude de los 

grandes patrimonios y corporaciones). Crear mecanismos que prevengan y persigan de forma eficaz la 
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corrupción. 

b) Garantizar el acceso universal a los bienes y servicios básicos: vivienda digna, pago de los suministros, 

alimentos, cuidado de dependientes, etc.

c) Garantizar el derecho a la vivienda mediante la creación de una parque de vivienda pública, realizando 

una auditoría del mercado hipotecario y avanzando en una legislación social en materia de vivienda que 

incluya la dación en pago y que incluya las propuestas realizadas por la PAH. 

d) Avanzar hacia la renta básica universal no condicionada, como nuevo derecho social básico. 

e) Detener los cortes de luz, gas y agua y garantizar los suministros básicos. Los costes de velar por estos 

servicios serán asumidos por las compañías suministradoras. 

f) Mejorar las condiciones salariales y laborales de las mujeres. Aumentar y fijar sanciones y compensaciones 

para luchar contra la discriminación de las mujeres. 

g) Incorporar la perspectiva de género en el análisis de la emergencia social y en las respuestas. 

h) Incrementar el salario mínimo. Contrato indefinido preferentemente. Contratos a tiempo determinado 

sometidos a control. Incremento de la financiación en el control de las condiciones laborales. Favorecer 

la contratación de menores de 25 años. Protección a quien denuncie condiciones laborales abusivas. 

Favorecer la autoorganización de los y las trabajadoras. Protección del derecho de asociación y huelga. 

Marco valenciano de relaciones laborales. Regularizar y proteger las condiciones laborales de otros 

sectores desfavorecidos (población inmigrante). 

i) Incrementar la financiación de los servicios públicos básicos. Los servicios que se ofrecen de manera 

concertada deben revertir a control público.  
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j) Aumentar las pensiones, especialmente las que afectan a colectivos más vulnerables (mujeres, 

discapacidad, etc). 

k) Reconocer pensiones en casos de trabajo en economía sumergida o falsos autónomos.  Sanidad, 

educación, servicios sociales, dependencia, televisión pública, transporte público, etc, son servicios 

públicos las funciones sociales son reducir las desigualdades económicas y la feminización de la pobreza, 

aumentar el bienestar de la ciudadanía y favorecer la cohesión social. Sin embargo, la política de recortes 

y de reformas antisociales (aplicada intensamente desde mayo de 2010), en transformar derechos en 

negocios, ha debilitado a los servicios públicos y ha deteriorado su calidad. Especialmente sangrante es 

el caso de los municipios que, con la “Ley Montoro”, pueden retroceder al nivel competencial de los años 

setenta. Ahora, sin embargo, estamos en un contexto muy diferente al de 2010. La larga etapa de gobierno 

del PP ha terminado. El gobierno de PSOE-Compromís, con el apoyo de Podemos, muestra poca ambición 

en sus objetivos de gobierno y se pliega dócilmente al sistema de financiación y, en consecuencia, 

las situaciones de emergencia social y de deterioro de los servicios públicos no han sido corregidas. 

Necesitamos un cambio real, no sólo de gobernantes.  Necesitamos un PODEM que apueste por:

a) Una gestión y provisión 100% pública y bajo control ciudadano de los servicios, así como la recuperación 

de la gestión pública de los privatizados en los últimos años. Esta gestión pública debe servir con 

objetividad los intereses públicos y actuar de acuerdo con los principios de universalidad, equidad, 

normalización, participación en la gestión y control ciudadano de la gestión, centrados en las necesidades 

de las personas, con sensibilidad cultural y de género, descentralizados, de base comunitaria, integrales 

e integrados (coordinados), y basado en intervenciones éticas y efectivas.

b) Desmantelar las estructuras empresariales de los servicios públicos y devolver el poder y la capacidad 

de decisión a los poderes políticos. Para ello es necesario derogar la totalidad de normas estatales y 

autonómicas que apoyan jurídicamente los recortes y las privatizaciones.

c) Defender la educación, los servicios social y la sanidad pública.  En materia de educación es necesario 
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que se considere la enseñanza pública como el espacio vertebrador del sistema educativo, que defienda una 

cultura universal libre, abierta y democrática, y que promueva un sistema compensador de las desigualdades 

económicas y de género, solidario e integrador, crítico, laico, gratuito, intercultural, coeducador y valenciano, 

que conjugue la calidad y la equidad como elementos inseparables para comprender y transformar la 

realidad.  En el País Valenciano necesitamos un sistema educativo democrático participado los miembros 

de la comunidad educativa y atravesado por diferentes dimensiones: de género, ecológica, intercultural, 

científica, tecnológica, que promueva el diálogo ante el conflicto y que exija una información veraz, 

rigurosa, plural, responsable, siempre desde el espacio público; que recupere nuestra memoria histórica; 

y que proyecto un futuro de dignidad y de bienestar para la ciudadanía y para los pueblos. Necesitamos 

una educación valenciana que fomente el uso y promoción de nuestra lengua y la transforme en su 

eje vertebrador. Necesitamos una financiación suficiente; detener y revertir las privatizaciones en los 

servicios escolares; revertir las concertaciones innecesarias, como la del bachillerato y la de los centros 

que segregan por sexo; crear una red de escuelas infantiles públicas de 0-3; promover un nuevo sistema 

de financiación de las universidades y la mejora de las condiciones laborales del profesorado. Necesitamos 

un sistema educativo valenciano blindado a leyes como la LOMQE, que abra el debate educativo y facilite 

la participación de la comunidad educativa.  Para desarrollar esta parte, el CCV contará con los círculos 

sectoriales correspondientes, entre ellos, el círculo Podemos Educación PV.  20 años de gobiernos del PP 

han dejado los servicios sociales valencianos temblando. En esta nueva etapa, se ha avanzado un poco en 

su mejora pero todavía queda mucho por hacer. Necesitamos un Podem que reivindique la reversión de 

los recortes para conseguir un nivel de bienestar social correspondiente al siglo XXI y, para ello, hay que 

tomar dos vías. Una legislativa, encaminada a derogar la normativa que obstaculice avanzar en el ámbito 

social o que reduzca las conquistas alcanzadas; el reconocimiento del derecho universal a los servicios 

sociales, en la elaboración de la Ley de Servicios Sociales y su enfoque autonómico: a promover la ley de 

la dependencia integral que evite las situaciones injustas que se producen cuando nos limitamos a las 

prestaciones económicas. La otra, ejecutiva, que consiste en revertir la privatización del Sistema Público 

de Servicios Sociales; crear una red de atención primaria adecuada y de proximidad, y una atención 

secundaria más especifica, como en sanidad; garantizar equipos interprofesionales que desarrollen un 

enfoque comunitario potenciando la atención centrada en la persona; incrementar la protección social 
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en casos de paro, riesgo de pobreza, pobreza energética, exclusión social y situaciones de vulnerabilidad; 

impedir la segregación, la institucionalización y el desamparo en instituciones residenciales de todo 

tipo; apoyar la promoción de recursos comunitarios que favorezcan el desarrollo de las personas en 

su entorno más próximo; potenciar programas preventivos; promover y fomentar la iniciativa social; 

hacer una política social basada en el conocimiento, aplicando previamente planes de I + D en servicios 

sociales.  Los términos ‘personas con discapacidad’, ‘diversidad funcional’ o ‘personas con capacidades 

diferentes’ son términos utilizados para referirse al colectivo el nexo común es ser personas a las 

que diferentes tipos de barreras las impiden llevar una vida independiente, disfrutar de los derechos 

fundamentales y de la dignidad inherente a todas las personas. La discapacidad se asocia a entornos que 

de alguna manera incapacitan las personas. Estos entornos no siempre son arquitectónicos, son también 

de la comunicación, de la información o del transporte que utilizamos diariamente. Un mal diseño hace 

que cada una de nosotros, en el transcurso normal del ciclo de la vida, se encuentre, de una forma o de 

otra, en situaciones que nos incapacitan para el entorno poco amable.

En el País Valenciano, la situación de muchas familias donde alguno de sus miembros tiene alguna 

discapacidad es de urgencia social. Necesitamos un Podem que potencie la accesibilidad universal 

en todas las áreas de la política y en todas las instituciones; que solucione sus propias carencias de 

accesibilidad en sus actos, en los medios de comunicación internos, votaciones, formación de cargos en 

temas de accesibilidad, etc. 

Podem es el partido-movimiento desde el que debe llegar el cambio a la ciudadanía con diversidad funcional. 

Las personas con capacidades diferentes necesitamos que la igualdad de oportunidades de las personas 

con discapacidad forma parte del ADN de Podem de la misma manera que la igualdad entre hombres y 

mujeres.  Para desarrollar esta parte, el CCV contará con los círculos sectoriales correspondientes, entre 

ellos el círculo Podemos Discapacidad PV.  Apostamos por un sistema sanitario público, gratuito y de 

calidad, de gestión eficaz, cuyos objetivos sean mantener y mejorar la calidad de los servicios sanitarios; 

con una organización territorial descentralizada, participativa y con mecanismos de control ciudadano de 

su efectividad; un sistema sanitario donde se integran todos los servicios públicos de atención primaria, 
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salud mental, atención especializada y salud pública; donde se desarrollan actividades de promoción 

de la prevención de la enfermedad, de curación, de tratamiento, de rehabilitación y de continuidad de 

cuidados. Es por esto que necesitamos un Podem que combata la falta de igualdad en el acceso a la 

asistencia sanitaria; que retire y revierta los planes de medidas de garantías de la sostenibilidad del 

sistema sanitario que implican privatizaciones; que reclame la derogación de la ley 15/1997 así como 

aquellas que han permitido la privatización; que recupere gradualmente los servicios privatizados; que 

adecue las plantillas a las necesidades; que mejore los derechos laborales y el cumplimiento de la ley 

de incompatibilidades; que mejore la del sistema sanitario calidad en priorizar la atención primaria y 

comunitaria como el eje central de toda la atención sanitaria; en fomentar el trabajo en equipo y las 

relaciones igualitarias, desjerarquizadas y horizontales; en promover un sistema de salud participado y 

bajo control social que evite su burocratización y el alejamiento de las necesidades de las personas y de la 

comunidad; que aumente los recursos y dote de una financiación propia y suficiente basado en impuestos 

directos y progresivos; en promover una política pública del medicamento y de la tecnología sanitaria, 

y una industria pública del medicamento; y en establecer un auditoría ciudadana de la Consejería de 

Sanidad.  Para desarrollar esta parte, el CCV contará con los círculos sectoriales correspondientes, entre 

ellos el círculo de Salud y Sanidad del PV.

III. Construir país

Disputar la identidad

Entendiendo el valencianismo como lo que nos caracteriza como un pueblo más dentro del Estado, Podemos debe 

centrar su política en que este hecho identitario sea un espacio común donde las particularidades que encontramos 

en cualquier grupo territorial o social del País Valenciano sean reconocidas como legítimas tanto a nivel cultural 

como político. Hasta ahora las concepciones de valencianismo defendidas por las diferentes tendencias políticas del 

País Valenciano no han conseguido aglutinar al conjunto de nuestro pueblo: aquel que satisfacía unos sectores de la 

sociedad no era capaz de seducir a los demás. Necesitamos, por tanto, un valencianismo popular, de las mayorías, no 

recluido en los ámbitos intelectuales, ni en los círculos militantes, sino capaz de impregnarse de la realidad social del 
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país. Un valencianismo anti-elitista y plebeyo, que hable el lenguaje de nuestro pueblo.

Más allá de una característica inherente al lugar de nacimiento o en qué lengua hablamos, el valencianismo que 

defendemos debe basarse en una manera autónoma de conseguir objetivos comunes, de enfrentar conjuntamente 

los problemas sociales, ambientales y políticos de nuestra tierra . Sin embargo, la diversidad cultural de la población 

valenciana es una fortaleza a la hora de construir el valencianismo de esta manera, ya que permite enfocar los 

procesos de consecución de objetivos desde la pluralidad. Por ello es prioritario en la acción política de Podemos 

dar voz a todas las comarcas para defender activamente su territorio y promover su cultura popular. Los hechos 

identitarios de cada comarca también lo son del País Valenciano en su conjunto.

Un valencianisme popular enfront del regionalisme conservador del PP.

El regionalismo practicado por el PP pone el valencianismo a disposición de las políticas conservadoras que este 

partido ha llevado a cabo en nuestro territorio. Identifica, siempre que puede, cualquier expresión popular que vaya en 

contra de sus políticas como un ataque a la valencianía, siempre tratando de dividir en vez de unificar. Así, tenemos 

que caminar hacia un valencianismo que ponga en valor lo valenciano, desligándolo de los valores culturales que han 

sido asociados a la larga hegemonía del PP en nuestro país: la corrupción, el dinero fácil, el barroquismo, el exceso 

, etc. Hay que poner el énfasis en valores nuevos que generan una imagen positiva del valencianismo, que nos haga 

sentir orgullosos.

Por lo tanto, necesitamos un valencianismo que haga recuperar el interés por nuestra política, nuestra economía, 

nuestra cultura, nuestro territorio, etc. por lo que genere instituciones inscritas en la sociedad civil tales como medios 

de comunicación, espacios de reflexión intelectual y movimientos sociales propiamente valencianos. Instituciones 

que controlan el ejercicio del poder político, que permitan su fiscalización y la elaboración de propuestas para unas 

políticas diferentes.

Vertebrar i descentralitzar el País Valencià: donar veu a l’interior i el sud del país

El arraigo del conjunto de las comarcas debe constituir un elemento fundamental para vertebrar la Comunidad 

Valenciana. Ese proceso de vertebración identitaria no ha sido nunca culminado con éxito. Las causas que nos llevaron 
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a esta situación de división durante las legislaturas anteriores, bajo los gobiernos del PP, las hemos mencionadas 

anteriormente. Pero el actual Consejo tampoco está siendo capaz de solucionarlo, ya que las comarcas del interior 

y del sur del país no han sentido apeladas por la concepción de valencianismo que se promueve actualmente en 

nuestro territorio. En este sentido, nosotros tenemos que basar la condición de valencianidad en la construcción de 

un sujeto político que sienta que pertenece a un grupo social con autonomía política que aspira a gobernarse a sí 

mismo y que no sea susceptible de ser dividido por las élites, sino que comfronte con quien lo maltrata.

Además, en cuanto a la vertebración, no podemos olvidar la cuestión lingüística. Si bien la defensa del valenciano debe 

promoverse de manera clara y sin matices, no debe suponer un filtro a la hora de recibir la condición de valencianía. 

Asumiendo que algunos territorios del interior y el sur del País Valenciano son de predominio castellanoparlante, 

nuestra estrategia de promoción lingüística tendrá como objetivo que ambas lenguas sean valoradas positivamente 

y percibidas como propias a lo largo de todas las comarcas para poder garantizar la equidad lingüística. Y esa 

promoción sólo se puede hacer bajo criterios objetivables y en favor de las personas, y no en base a deseos y anhelos 

personales.

Defender el territorio y promover la cultura popular

Dos de los principales aspectos que definen la identidad de cada pueblo y comarca son su territorio y sus expresiones 

culturales. La idiosincrasia de cada pueblo se ve influida por el medio físico en el que han desarrollado sus actividades 

a lo largo de los siglos. Históricamente la actividad económica principal en el País Valencia ha dado al sector primario, 

siendo la agricultura y la ganadería extensiva la única actividad económica posible en la mayor parte del territorio. Así 

pues, el contacto con el medio natural es una constante que encontramos en todas las comarcas, es una característica 

común a todas ellas. La conservación de este medio natural es una necesidad que nos une a todos como valencianos. 

Cada pueblo tiene un paraje natural se encuentra orgulloso y reafirma su sensación de pertenencia. Las sierras 

interiores, los marjales, las playas, los paisajes rurales ... Articulan nuestra identidad valenciana.

La preocupación e interés social por el medio ambiente, que afortunadamente no ha parado de crecer las últimas 

décadas, han hecho que en todas las comarcas hayan proliferado asociaciones y colectivos, fruto de la movilización 

ciudadana, dedicados a defender su medio natural y difundir estos valores. Podemos debe conocer y potenciar la 
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acción de estos colectivos. Identificar cuáles son los problemas con que se encuentran a la hora de actuar y luchar 

para que puedan participar de la gestión del medio ambiente. Se ha de incluir el sentimiento local en la gestión global 

del medio ambiente, a fin de que cuando se actúe en los parajes de cada pueblo, no se perciba por parte de los 

habitantes de la localidad como una injerencia que viene impuesta desde fuera.

El caso de las expresiones culturales populares es en esencia muy similar al caso medioambiental. Las manifestaciones 

culturales de cada pueblo son reconocidas por los habitantes de estos como una parte fundamental de su identidad. 

La mayor parte de estas manifestaciones culturales son promovidas por la ciudadanía, organizada en asociaciones 

y colectivos: bandas de música, grupos de danza, de teatro, etc. Estas manifestaciones culturales más populares 

también pueden servir para vertebrar nuestras comarcas, a través del fortalecimiento de redes culturales que 

ponen en contacto a los y las participantes y promotoras a lo largo de todo el territorio valenciano. Este contacto 

y conocimiento mutuos serán el punto de salida para nuevas experiencias culturales conjuntas, para una defensa 

y promoción más fuerte y cohesionada de nuestra identidad, asumiendo que su riqueza está precisamente en la 

diversidad.

La infrafinanciación

Desde la creación del Estado de las Auonomías, la Comunitat Valenciana ha sido una aportadora neta al sistema de 

financiación autonómico. En tanto que el País Valenciano es actualmente una sociedad con unos niveles de renta per 

capita inferiores a la media estatal, esta situación no tiene sentido y atenta contra el principio de solidaridad inter 

territorial. Somos el único cas en que se da esta situación.  La situación financiera de la Generalitat Valenciana es 

insostenible desde hace años. La infra financiación supone que nuestras instituciones apenas tienen recursos para 

cubrir sus competencias fundamentales (sanidad, educación y servicios sociales), ni mucho menos para realizar 

políticas activas en otras materias como invertir en el desarrollo de nuestro modelo productivo.  La infra financiación 

ha provocado que la Generalitat Valenciana haya ido endeudándose progresivamente para poder cubrir los servicios 

públicos. Actualmente somos la autonomía con un mayor nivel de deuda siendo nuestro principal acreedor el Estado 

central.  Además los Presupuestos Generales del Estado consignan las inversiones que se producen anualmente 

en cada autonomía. Las inversiones del Estado en el País Valenciano han sido sistemáticamente inferiores a lo que 

correspondería en términos de población. De hecho los Presupuestos Generales para 2017 suponen una reducción de 
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las inversiones en nuestro territorio de un 30% respecto al año anterior, somos la autonomía con una menor inversión 

per capita de todo el Estado.  Todo ello supone una asfixia financiera sobre el País Valenciano que debe ser revertido 

a través de una mayor descentralización de competencias en cuanto a la capacidad de recaudación fiscal, de la 

compensación de la deuda histórica, de garantizar un nivel mínimo de inversiones del Estado en nuestro territorio y 

de desarrollar una banca pública propia.

La federalització

Federarse en el conjunto de la organización, estar en la línea política del resto de Podemos pero pensando en el País 

Valencià, desde el País Valencià y construyendo la organización desde aquí. Construcción de Podem de abajo hacia 

arriba, dando más autonomía a los municipios.   Una de las grandes victorias en términos hegemónicos de Podemos 

ha sido la capacidad de establecer la plurinacionalidad como característica fundamental del estado español.  Este 

reconocimiento de la diversidad de pueblos y culturas, así como  del derecho de los pueblos a decidir, ha sido 

uno de los  logros mas grandes en la construcción de  lo que hoy llamamos el bloque social y político del cambio. 

Este hecho, ha contrastado, a todos los niveles, con  la paradoja, de que la organización ha sido profundamente 

centralista, tanto en la toma de decisiones, como en los recursos materiales y humanos, como en las prioridades 

políticas.  Entendiendo que el ciclo acelerado de la «maquina de guerra electoral» queda enterrado con el Vistaalegre 

II, es la hora de corresponder nuestra perspectiva plurinacional constituyente para el estado, con una organización 

federalizada.       La idea de federalización que mantenemos parte de la constatación de nuestras singularidades  

como pueblo dentro del estado español, y de entender que solo desde el reconocimiento de esta realidad tendremos 

la capacidad de construir un sujeto político que pueda  lograr el cambio político, social, económico y cultural en el País 

Valenciano.  Nuestra apuesta por la federalización, es por tanto, la de construir a todos los niveles una organización 

federada con el resto de Podemos. Una organización , pensada y construida desde el País Valenciano y en el País 

Valenciano. Con el poder para tomar sus propias decisiones, sin injerencias centralistas, con autonomía política, 

organizativa, fiscal y económica.  Una organización construida de abajo a arriba, enraizada en el territorio, con 

capacidad para permear en cada comarca, pero sobretodo, para ser atravesada por la realidad de cada lugar, de cada 

contexto.   Queremos una organización que se relacione con el resto del estado de manera fraterna, emancipada y 

que no necesite los permisos o dependa de Madrid.  Las hojas de ruta, las confluencias, los liderazgos, las listas, los 

pactos,  los recursos y la manera en la que los empleamos, los procesos internos, los programas, la manera en la 
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que nos organizamos y las normas de las que nos dotamos deben surgir de abajo a arriba, de  y por la gente del País 

Valenciano.

IV. Municipalisme

El municipalisme és una de les nostres línies estratègiques. Els canvis més profunds s’arrelen en el territori, en la 

política propera i en la quotidianitat. En la primera Assemblea Ciutadana Estatal de Podem, vam decidir col·lectivament 

prioritzar la contesa electoral a nivell estatal. No obstant això, aquesta estratègia ha presentat limitacions a l’hora 

d’afrontar els comicis municipals amb major fortalesa.  En el cicle que s’obri, estem obligades a recuperar i reforçar  

el contacte amb la realitat que solament es pot conèixer des de la proximitat del barri i del municipi,  treballant colze 

a colze amb totes les plataformes i els moviments socials, feministes, amb les associacions ecologistes, amb els 

animalistes, recolzant-los i donant-los totes les eines que necessiten per a facilitar la seua labor. El vertader motor 

del canvi social i polític ha de vindre des dels municipis, no existeix una altra forma més propera directa i que fomente 

la participació de tots que a nivell municipal.

El projecte municipalista que configurem ha de facilitar la construcció de teixit associatiu en les nostres poblacions 

per a generar una base social potent en suport i sustente del procés que volem engegar. Sense base social, podem 

aconseguir el govern, però no el poder real per a transformar el municipi. Fomentar la construcció de xarxes socials 

que interactuen amb capacitat de resiliència és fonamental. Ha d’haver-hi capacitat per a incidir i modificar la 

realitat quotidiana.  Necessitem mesures (plens oberts, publicitat de les decisions adoptades, accés a les actes i 

documents dels òrgans municipals, control dels representants i les seues decisions, eines de revocació, transparència 

comptable, auditoria de la gestió dels serveis públics, pressupostos 100% participatius i amb perspectiva de gènere, 

incentius socials i econòmics, desenvolupament de noves vies de participació de la ciutadania i dels moviments 

socials) necessàries per a afavorir la participació de la ciutadania organitzada, garantia d’una vertadera democràcia. 

Necessitem, doncs, un teixit associatiu autònom, crític, actiu i propositiu.

Una proposta de tasques municipalistes de Podem és:

Relació amb CUPs i Grups Municipals
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La diversitat dels Grups Polítics, les diferents CUPs i la seva singularitat fan necessari establir metodologies 

de treball que s’han de diferenciar depenent del tipus de CUP amb la qual ha de relacionar-se Podem.

A/ Grups Municipals i CUPs que són clarament de Podem i que per, tant, han de regir-se pels principis 

polítics, ètics i organitzatius de Podem.

B/ Grups Municipals i CUP’s que, no sent expressament Podem, són afins i amb els qui tenim voluntat 

explícita de seguir treballant.

C/ Grups Municipals i CUPs que, sense ser Podem ni estar en l’actualitat vinculades a Podem pels seus 

principis polítics (d’altres partits) i organitzatius, estan en clara concordança amb els nostres postulats i, 

de cara a futur, poden ser potencialment CUP’s amb els qui fer treball municipalista en base un consens 

programàtic previ.

Incorporació en el Consell Ciutadà Autonòmic d’una Secretaria de Municipalisme que elabori plans de 

finançament municipal, que incorpori un organisme de asesoriamiento ténico i jurídic continu que realitzi, 

a més de les pròpies labors d’assessorament, cursos de formació per tot el territori; que creu línies de 

coordinació i integració entre tots els Grups Municipals i CUPs prioritzant la seva autonomia i que ho faci 

des d’una perspectiva feminista transversal.

Futur municipal

S’ha de començar per oferir un marc de suport i treball que permeta articular polítiques comunes, definir línies 

polítiques, principis i tasques. La Secretaria de Municipalisme es presenta com un lloc de trobada on es creuen i 

enllacen les candidatures del canvi amb la resta d’espais i àrees de partit que permeten articular de manera integral 

i coordinada les polítiques a implementar en l’espai municipal.

 

És imprescindible articular i reforçar l’existent sota l’organització de PODEM, aconseguint així que puguen accedir als 

governs municipals com a forces de canvi que treballen per la satisfacció de les necessitats dels seus veïns i veïnes. 

En aquest sentit resulta d’especial importància el treball i la participació en les coordinadores territorials com a 

espais de trobada, debat i treball.
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Eixos fonamentals  entorn dels quals fer  pivotar l’acció a nivell municipal

1) Auditoria ciutadana i pressupostos participatius amb perspectiva de gènere

El deute està escanyant els comptes dels nostres municipis.  És necessari realitzar una recerca profunda sobre els 

comptes dels ajuntaments, supervisada per la ciutadania. Cal determinar en quines condicions s’ha contret aqueix 

deute, qui han sigut els responsables de la mateixa i en quins projectes s’ha invertit. La implantació de plens oberts 

i la total transparència de les decisions és indispensable en un projecte de democràcia local. El següent pas és la 

creació de tribunals ciutadans de comptes públics. Tots els actes i decisions dels responsables públics han de ser 

sotmesos a control ciutadà. Per a això, és necessari la instauració de mecanismes de decisió i elecció directa sobre 

els principals àmbits de competència municipal.

2) Remunicipalizació dels serveis

Recuperar els serveis que mai van deure ser privatitzats; aigua, brosses, neteja d’edificis…etc. Aquests han de ser 

garantits i llocs a la disposició de la ciutadania per l’administració local i han de ser públics o amb unes clàusules 

socials que anteposen l’interès comú al privat. Aquesta és l’única manera de garantir que no s’especule i s’intente 

fer negoci amb serveis de primera necessitat. Cal trencar amb la dinàmica mercantilista i de generar nous nínxols 

econòmics rendibles a través del comú que en l’actualitat impera en les institucions locals.

 

3) Organisme de mediació i resolució de conflictes

Creació d’oficina municipal de resolució de conflictes de tot tipus, amb suport tècnic, jurídic i psicològic, per a atendre 

entre altres casos:

— Impagaments hipotecaris.

— Situacions de conflictes entre veïns.

— Impagament de rebuts de subministraments.

4) Transició energies renovables i sostenibilitat mediambiental

Apostar de forma clara per les energies renovables, donant passos que ens porten a curt/mig termini a l’autonomia 
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energètica municipal, començant per la instal·lació de cèl·lules fotovoltaiques en els edificis de propietat municipal. A 

més de fomentar la implantació del sistema SDDR en el municipi, entre altres mesures.

 

5) Generar ocupació estable i de qualitat

Els dos eixos per a aconseguir aquest objectiu són la remunicipalizació dels béns públics i el desenvolupament 

d’un sistema productiu basat en la reorganització de les cures, cooperatiu, autogestionat i comunal. És necessari 

experimentar amb noves formes de producció al mateix temps que resolem el problema apressant de la desocupació, 

la precarització del treball i la bretxa salarial. Per tant és important facilitar un teixit empresarial cooperatiu, amb un 

funcionament intern basat en l’equitat en la condicions de treball, democràcia interna, principi de cooperació i igualtat 

de gènere així com el respecte dels equilibris mediambientals..

 

6) Dret a sostre

Creació de l’oficina municipal de l’habitatge. Es negociarà amb els bancs l’adquisició d’habitatge de propietat municipal 

i cessió d’habitatges per a lloguer social.

 

7) Fer front a la pobresa energètica: Bonificacions en llum, aigua i gas per a les famílies amb menys recursos.

 

8) Noves formes de participació ciutadana

cUn projecte municipalista ha de respectar i promoure els espais d’autogestió i de gestió ciutadana directa. El 

govern local hauria de reconèixer i considerar aquests espais com a necessaris per a l’exercici democràtic al marge 

de les administracions. De la mateixa manera, és necessari desmantellar el vell clientelisme que ha existit entre 

associacions i col·lectius i el govern municipal a través de subvencions i ajudes. Els béns i recursos municipals han 

d’estar sempre oberts a l’ús ciutadà, però les subvencions i ajudes han de reduir-se al mínim i, en tot cas, justificar-

se i discutir-se democràticament. Finalment, per a garantir la participació democràtica de la ciutadania en la política 

municipal és necessari establir canals i mitjans de comunicació comunitaris, completament oberts a la gent, sense 

control ni supervisió per part dels representants electes.

 

 9) Reforma fiscal municipal
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Necessitem un replantejament general dels impostos. Hem de plantejar una reorganització dels procediments 

recaptatoris que greu a les rendes més altes i alleuge la càrrega sobre les rendes del treball. Els principals impostos 

municipals són directes i, per tant, permeten ser redissenyats de forma progressiva. A més, l’IBI és una bona forma 

de gravar als qui s’han lucrat i han acumulat propietats, aprofitant aquesta situació de crisi.

 

10) Pla per la justícia de gènere

— Canvi institucional

— Economia per a la vida i gestió del temps 

— Ciutat de drets

— Barris habitables i inclusius

Finalment, en aquest document volem recordar la necessitat des de l’àmbit estatal i autonòmic de la modificació de 

lleis que ofeguen i limiten als municipis. Per tot això pensem que s’ha d’elaborar una nova llei de Bases de Règim Local 

adaptada a la realitat i necessitats dels Ajuntaments que contempli, almenys:

— La modificació de la llei d’estabilitat pressupostària. Elaborarem conjuntament amb els nostres càrrecs 

institucionals, així com amb altres sectors implicats, una proposta de modificació.

— La modificació de la llei de contractes. Impulsarem la participació dels Grups i CUPs amb els quals es relacione 

Podem en el projecte de modificació en tramitació actualment.

— Elaborar una nova Llei d’Hisendes Locals amb un nou finançament per als Ajuntaments.
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Introducció

El sentit comú es construeix a partir de pràctiques 

assentades en el temps de socialització cultural sovint 

profundament arrelades en tradicions regionals o 

nacionals.

DAVID HARVEY

No cal concebre la ‘ideologia’, la doctrina, com alguna 

cosa artificial i superposat mecànicament (com un 

vestit sobre la pell que és produïda orgànicament per 

tot l’organisme biològic animal), sinó històricament, 

com una lluita incessant.

ANTONIO GRAMSCI

La màquina de guerra electoral havia sigut l’única forma organitzativa assumida per Podem durant el cicle electoral 

que comença amb les eleccions europees de 2014 i acaba amb les eleccions del 26 de juny de 2016 (que van ser 

una “segona volta” de les celebrades el 20 de desembre de 2015). Una tipologia organitzativa molt centralitzada, 

concentrada al voltant del valor mediàtic que acumulava un inicial grup impulsor radicat majoritàriament a Madrid i, 

en particular, una única persona. Aquesta elecció pretenia que Podem fóra molt àgil, poguera adaptar-se ràpidament 

a unes eventualitats que depenien fonamentalment del context mediàtic i que tots els esforços estigueren orientats 

a afrontar les eleccions generals en condicions que permeteren ser primera força. Al mateix temps, sacrificava 

capacitat de vertebració i implantació autonòmica i municipal.

Una vegada superat aquest intens cicle electoral inicial, l’organització pensada com a màquina de guerra electoral ha 

perdut vigència i utilitat per a afrontar una nova fase caracteritzada per temps mediàtics i electorals més pausats 

i per haver adquirit posicions institucionals molt importants encara que territorialment desiguals. I és en la reflexió 
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entorn de què ha de ser Podem en aquest nou context quan apareix la referència a la idea de moviment popular com 

a forma de descriure cap a on ha d’encaminar-se la nova tipologia organitzativa i el nou caràcter del projecte. Es 

tracta d’adaptar l’organització a un moment que requereix un desplegament territorial efectiu, penetració municipal, 

augment del nivell de formació, habilitats i destreses generals del gruix de qui participa en Podem, irrigació de 

recursos cap a les estructures autonòmiques i municipals (sobretot cap a aquestes últimes). Però també a un 

nou moment que requereix pensar com va a relacionar-se Podem amb el treball en les institucions en les quals té 

presència i com va a fer-ho també amb la seua fora o, com es diu de forma habitual, amb el carrer.
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Relació ‘carrer’/institucions

El que proposem avui, per tant, no és la repetició de 

vells rituals i de consignes manidas, sinó per contra 

tornar a plantar-nos davant de la pissarra, reprendre 

la cerca i emprendre una nova investigació.

ANTONIO NEGRI

 

Que la victòria recaiga en els quals hagen fet la guerra 

sense desitjar-la.

ANDRÉ MALRAUX

 

Moltes vegades el moment de màquina de guerra electoral va ser descrit també com un moment excessivament 

institucionalista. La idea principal d’aquesta descripció és que Podem estava concentrant totes les seues forces a 

obtenir les majors porcions de poder institucional deixant de costat la “auto-organització” i la “mobilització”, alguna 

cosa que suscitava recels entre els qui pensaven que era perillós que Podem acabara integrat en les institucions 

formals i oblidant l’important, és a dir, el carrer, els moviments socials i la lluita. Així, el moment institucionalista 

xocava amb l’opinió tradicional que l’única forma legítima i possible d’accedir al govern (o a posicions institucionals 

no minoritàries) era entenent el carrer únicament en dos sentits indissociables: 1/ com el terreny de les lluites, i 2/ 

com l’únic espai per a acumular forces amb l’objectiu de ser suficientment forts com per a poder enfrontar amb èxit 

conteces electorals.

Sota aquest imaginari, la construcció de moviment popular seria una espècie de “tornada al carrer” o, de forma més 

general, tornada al “territori natural” de Podem, o siga, la lluita, la mobilització i el to dur juntament amb l’exposició de 

la veritat. Si el cicle electoral havia sigut un cicle de concentració del poder, de primacia de l’institucional i d’alquímia 

retòrica per a no dir les coses clares, el cicle de construcció de moviment popular hauria de repartir el poder, deixar 

de costat el treball institucional per a concentrar-se en la mobilització social i l’acumulació de forces per fora de 
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les institucions, i parlar clar. Hi ha elements d’aquest diagnòstic que compartim, però pensem que la construcció 

de moviment popular va molt més enllà i diferim en alguns aspectes essencials d’aquest imaginari, que instal·la una 

oposició, al nostre judici falsa, entre carrer i institució.

Per contra, pensem que l’una i l’altra, carrer i institució, no solament són compatibles i no dicotòmiques entre si, 

sinó que formen part del cor de l’element central del debat quan parlem de creació de moviment popular: el tipus 

d’expressivitat que ha d’adoptar Podem a l’hora de mirar-se cap a dintre i també, i fonamentalment, cap a fora. Què 

vol transmetre, de quina forma, en quin to i a través de quin tipus d’iniciatives i espais són preguntes que cal fer-se 

per a poder donar forma al tipus de caràcter que volem imprimir-li a Podem. 

El carrer no ha de ser entès, només, com el terreny de l’enfrontament i la demanda, sinó també (i est és el punt 

de novetat que introdueix el 15M) com l’esfera de la vida i l’experiència quotidiana. Una esfera a la qual cal acostar-

se des d’una expressivitat que siga capaç de produir afectes positius i passions alegres perquè siga productiva 

políticament i perquè actue com a adhesiu i catalitzador d’identificacions majoritàries i transformadores. Es tracta de 

pensar i engegar una expressivitat que sàpia dialogar amb tota la societat, no solament amb qui ja es mobilitza. Una 

expressivitat amable i oberta a les inquietuds d’un conjunt de població ampli i no una expressivitat permanentment 

bel·licista i resistencialista.

No cal oblidar que un partit, com qualsevol altre suport d’expressió col·lectiva, és una fàbrica de l’ésser. És un 

instrument cognoscitiu i una escola de pràctiques: ofereix i projecta, cap a dins i cap a fora, una determinada 

interpretació del món i configura en el seu interior maneres d’interrelacionar-se en comunitat. En ‘La passió segons 

G.H’, Clarice Lispector escriu: “el món sencer hauria de transformar-se perquè ocupara jo un lloc en ell.” Podem ha de 

fer tot el contrari. Ha de fugir de Clarice: només una organització que aconseguisca connectar amb el seu país tal 

com és, per a transformar-lo, pot proposar un projecte de conjunt en el qual se senta identificada una nova majoria 

ciutadana. Cal posar al mateix nivell la mobilització i la construcció d’espais comunitaris que es facen càrrec del 

ventall d’inquietuds, aficions i iniciatives presents en el conjunt del país. I ha de fer-se des d’unes formes d’expressió 

positives, productives i no solament reactives, i una sèrie de pràctiques que hibriden Podem amb la societat.
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Aquest és el correlat compartit entre el 15M i Podem: la victòria passa per començar des de zero, per la interlocució 

laica i sense etiquetes tancades amb tot un cos social colpejat per la crisi i les polítiques d’empobriment però que 

al mateix temps somia i s’il·lusiona amb coses diferents. Podem ha de ser capaç d’oferir experiència, una vida de 

conjunt, per a una majoria ciutadana que prové de diferents marcs d’enteniment de la realitat i que avui se sent 

òrfena d’ells per la traïció de qui els donava cos i condicions de versemblança, i reunir-la baix horitzons compartits 

que imaginen un país més just i més democràtic. El municipi, el barri o el districte són els enclavaments fonamentals 

des dels quals poder intervindre i començar aqueix treball de mixtura i obertura.
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Les Morades: una xarxa de centres socials i culturals

Fins ara Podem s’ha exhibit, fonamentalment, en dos terrenys: un, el televisiu, en el qual quedava totalment condicionat 

per un onatge extern, i un altre, les xarxes socials d’Internet, que han sigut la primera línia de batalla en la baralla 

per arribar i explicar Podem a un públic ampli. Una vegada superat el cicle electoral el treball municipal hauria de 

centrar-se a ensenyar Podem a l’entorn de la ciutat i desbordar les fronteres del projecte: obrir espais físics per a 

l’oci, la pràctica, el debat, l’estudi i la irrigació cap a fora. Cal implementar un pla ambiciós d’obertura gradual d’una 

xarxa de Morades, de centres socials i culturals, des de les quals connectar a Podem amb un ecosistema, el municipi, 

més ampli. En aquest sentit, les Morades serien polièdriques i complirien diferents rols

A/ Les Morades com a espais de treball interns coordinació orgànica entre inscrits, Cercles, i Consell Ciutadà.

B/ Les Morades com a espais d’irrigació, enteses com a eina al servei del desbordament de les fronteres del propi 

Podem, de col·laboració amb la construcció d’un teixit social ampli i amb la posada a la disposició d’iniciatives 

socials, polítiques, artístiques i culturals. 

C/ Les Morades com a lloc per a la connexió entre les institucions i la ciutadania, on realitzar trobades d’exposició 

i explicació del treball en marxa en les diferents càmeres, i instruir en el funcionament quotidià de les institucions. 

Es tracta d’establir les premisses necessàries per a desenvolupar mecanismes de transparència i participació, 

però també per a enriquir la condició de ciutadania i la vocació de servei públic. 

D/ Les Morades com a espai de formació, on s’implementen plans de formació ambiciosos. És necessari desplegar 

totes les nostres energies a generar espais propis per al pensament i la reflexió política, que siguen, al mateix 

temps, participats per una quantitat cada vegada major de gent. Espais de formació interna i externa, dinàmica i 

oberta a inquietuds diferents en diferents camps. Unes vertaderes facultats populars. 

Es tracta, en aquest punt, d’entendre les Morades com a institucions ciutadanes que tinguen per objectiu la 
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disputa cultural. No cal oblidar que la condició d’actor hegemònic del Partit Popular es va sustentar sobre la 

base de think tanks i centres d’estudis, empreses de formació i beques privades, quadres treballant a l’interior 

de l’Estat, associacions culturals, xarxes d’intercanvi de favors dins i fora de les institucions... Les llibreries, bars, 

centres socials, ràdios, grups i centres d’estudi propis, associacions i col·lectius de diversa índole, etc. Són espais 

indispensables per a conservar i augmentar un contingent humà indispensable per a la transformació i per a 

l’administració d’una nova normalitat.
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Més diàleg amb la societat

Dinamització i recuperació de l’ús de Plaça Podem autonòmica perquè Podem siga, efectivament, una eina al servei 

de la gent que mire contínuament cap a fora i que puga oferir espais interessants per a la ciutadania. Juntament 

amb els espais físics com les Morades, és imprescindible comptar amb fòrums de discussió ciutadana telemàtics que 

tinguen una doble funció: servir d’espai de debat intern al mateix temps que serveixen d’espais d’expressió veïnal, la 

convergència d’aquests dos grups (activistes i la resta de gent que no pot dedicar-li temps a participar activament 

però que té coses a expressar en la seua realitat quotidiana en els barris) és imprescindible per a augmentar la 

imbricació de Podem en el territori i per a estrènyer llaços amb un cos social ampli.

Recuperació la iniciativa ‘Impulsa’ a nivell autonòmic. Els partits clàssics han mirat sempre a la societat com a pedrera 

de quadres amb els quals nodrir-se, especialment quan es tracta de moviments socials. I s’han relacionat amb ells 

sota una lògica “extractivista” més que sota una de col·laboració, diàleg i simetria. Recuperar la iniciativa ‘Impulsa’ és 

una forma de marcar distàncies amb aquesta mirada clàssica cap al social, assumint que un partit no pot impregnar 

i colonitzar totes les reivindicacions i iniciatives socials, i que la forma més respectuosa amb aquestes, però a més 

també la més productiva en termes d’articulació d’un nou bloc històric, és relacionar-se d’una altra manera. El 25% 

dels excedents salarials dels càrrecs institucionals de Podem aniran destinats a iniciatives socials a la Comunitat, que 

s’escolliran mitjançant concurs.

Recuperació i dinamització d’un sistema  de ‘bancs de talents’ autonòmic, que oferisca vies alternatives d’acostament, 

participació i col·laboració amb Podem a els qui vulguen aportar sabers i/o recolzar en el treball en diferents àrees.

Rendició de comptes. Cal engegar un potent aparell comunicatiu que ensenye el treball realitzat en les institucions, 

així com trobades periòdiques obertes amb els i les representants institucionals de Podem o rodes de masses online.
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Més enllà de Podem

Un dels dèficits polítics històrics principals de la Comunitat Valenciana ha sigut ser un desert d’espais que serviren 

de contrapesos en el cultural que formaren un teixit associatiu mantenidor, generador i regenerador de sentit 

transformador i democràtic.

La relació entre partits i aquest tipus de teixit associatiu abans esmentat ha sigut, des de la Transició, complicada: 

associacions i moviments socials acaben sent subministradors passius de persones i continguts per als partits 

(fonamentalment en períodes electorals), la qual cosa ha propiciat l’endogàmia en el plànol social i un caràcter 

extractor i tancat dels partits, així com la sensació en aquests últims de propietat última sobre les iniciatives, projectes 

i moviments que ocorrien en la ciutat. La nostra principal aposta és engegar una ambiciosa xarxa d’Observatoris 

Ciutadans Municipals, entesos com a espais multi-plataforma, que puga servir com a font de diferents continguts a 

l’abast de qualsevol, però també de nucli d’intervenció cultural i ideològica; nodes col·lectius generadors de sentit i 

espais de treball conjunt tant amb la societat com amb agents ja existents i des dels quals implementar i desenvolupar 

mapes de la ciutat, agendes culturals, blogs, bústies ciutadanes, arxius del territori, indicadors, projectes audiovisuals, 

reunions amb grups de la societat civil, taules i fòrums ciutadans temàtics, trobades amb grups d’experts...
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Relació amb els moviments socials
       

Volem un Podem que entenga els moviments socials com a elements centrals de participació i el protagonisme social, 

com a elements del poder efectiu social que decideixen o condicionen l’agenda política. La militància podemita hauria 

de participar activament en ells, sense pretendre dirigir-los, respectant la seua autonomia, formant-se per a entendre 

millor la lluita específica i aportant el seu treball i coneixement a la causa, donant suport a les mobilitzacions. Els 

valors que han de guiar la relació amb els moviments són la independència i la col·laboració. D’altra banda, volem que 

Podem porte les reivindicacions dels moviments socials a les institucions. Que no es deixe submergir en el camp de la 

gestió i administració burocràtica. Les nostres regidores i diputades estan al servei del poble. Han de portar el debat 

al carrer, per a incorporar a la majoria social en la defensa del públic. Els cercles han de ser dinamitzadors d’acte-

organització veïnal i ciutadana davant problemes concrets i la nostra presència institucional ha de servir perquè el 

carrer siga el principal espai d’oposició i de govern.

Fa falta una confluència de la majoria social explotada, oprimida, saquejada i burlada per una minoria que utilitza 

l’Estat per al seu benefici particular. Per a aconseguir-la cal potenciar la unitat popular, la confluència de forces 

polítiques, socials i culturals democràtiques i rupturistes unides per a la defensa del comuna i amb la voluntat de 

crear una societat valenciana sostenible al servei de la vida i la igualtat.

Un exemple: la relació entre Podem i el moviment feminista. Sabem que l’alliberament de les oprimides només pot 

venir de la mà de les pròpies oprimides. Per tant, el moviment feminista té un paper estratègic. en el canvi. Per 

això, les feministes de Podem han de participar i contribuir a l’autoorganització de les dones i a la construcció de 

moviment feminista unitari, autònom de partits i institucions, per a combatre les diferents discriminacions i violències 

de gènere que patim. Així doncs, les nostres tasques en el moviment feminista del PV seran: a) participar activament 

en els col·lectius feministes dels nostres barris, ciutats o pobles; o impulsar la seua creació si no n’hi ha; b) impulsar 

la coordinació entre col·lectius a nivell comarcal i autonòmic; c) arreplegar les demandes del moviment feminista per 

a portar-les avance.
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1. Renda Bàsica

Assumim íntegrament el document “Renda Bàsica per a la CV” presentat en la II assemblea ciutadana de Podem PV. 

A continuació posem un extracte de la mateixa que permet comprendre la seua motivació, objectius i els primers 

passos per a la seua implementació: 

La renda Bàsica és una dret reconegut cada vegada per mes economistes, governs i fins i tot per la Unió́ Europea, 

on ja molts països estan estudiant la forma de procedir per a la seua implantació. En la majoria de aquestos països 

ho fan per a prevenir i evitar un desastre social, com en Espanya. Molts han assumit que cal donar una solució́ a la 

ciutadania enfront del món cada vegada mes globalitzat, deshumanitzat i robotitzat. 

Espanya i mes concretament la Comunitat Valenciana no pot continuar retardant la seua aplicació, ja que aquí́ és mes 

urgent que en altres llocs d’Europa. La pobresa en la nostra comunitat ronda al 30% de les famílies. És hora que es 

prenguen les mesures la necessàries per a cobrir les necessitats de l’individu i la seua família. 

D’altra banda tindre en compte que la pobresa no es fracciona, no es pot plantejar solucionar un problema energètic, 

o de medicaments, perquè això de forma aïllada no soluciona el drama de les persones i les famílies. La pobresa és 

total i s’han de solucionar tots els drets fonamentals de l’individu. S’ha de deixar d’aplicar pegats que no solucionen el 

problema i solament causen mes prejudici als implicats, perquè la pobresa és total i fraccionant-la es neguen altres 

drets com el d’un habitatge digne, poder alimentar-se, vestir-se, etc. Per tot açò reclamem la Renda Bàsica de la 

Comunitat Valenciana. 

Sense renunciar als principis de la Renda Bàsica Universal, Suficient, Individual, Incondicional i Indefinida, considerem 

que hem d’emprendre una Renda Bàsica d’Emergència per a pal·liar els problemes de la Pobresa Extrema i evitar que 

aquesta continue creixent en la nostra comunitat. 

Condicions: La Renda Bàsica de la Comunitat Valenciana ha de ser de caràcter individual, indefinida i suficient. 

Individual: Ha de ser Individual perquè els paràmetres triats per al seu càlcul, són els mateixos que maneja la 

Generalitat i aquest càlcul és de caràcter individual, no familiar. Pel que no seria de dret, donar un benefici a una 
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família quan se sap per endavant que solament cobreix les necessitats mes bàsiques d’una sola persona. Ademés 

prenent en compte que les famílies la formen individus i, que no sempre aquests, es troben a gust en el seu àmbit 

familiar, per la qual cosa ha de ser just atorgar-los el dret a independitzar-se, realitzar-se i a optar a una vida digna. 

Indefinida: Ha de ser de caràcter Indefinit, mentre que les circumstàncies que condicionen el pagament de la mateixa 

romanguen. És a dir que en aquesta primera etapa, solament deixaran de percebre la renda, aquelles persones, 

que aconseguisquen incorporar-se al mercat laboral i els seus ingressos siguen superiors a la Renda Bàsica de la 

Comunitat Valenciana. Però en ningun cas, es perd el dret de tornar a rebre-la si la seu condició́ laboral i d’ingressos 

canvia i torna a complir els requisits per a açò. 

Suficient: La quantitat ha de ser suficient perquè realment siga una solució́ per a la situació de l’individu i per tant de 

la seua família, i que permeta a les persones majors, moltes de les quals viuen soles, tenir una renda suficient per a 

la seua subsistència. 

No es podrà́ embargar sota ningun concepte. Contemplant com una única excepció́, els deutes per manutenció́ de 

fills menors d’edat o que sent majors siga de legal compliment. 

En la primera part de l’aplicació la Renda Bàsica de la Comunitat Valenciana, la quantia mínima serà́ l’equivalent al 

llindar de la pobresa, fixat en el 60 % de la mitjana de la distribució dels ingressos per unitat de consum adjudicats 

a les persones, que segons les dades de l’INE de 2015, són sis-cents seixanta-tres euros amb quaranta-dos cèntims 

(663,42 €) mensuals. 

Aquesta quantitat s’actualitzará anualment en consideració́ l’ÍNDICE DE PREU Al CONSUM (IPC) o qualsevol un altre que 

ho substituïsca, sense renunciar a altres possibles càlculs, que milloren la mateixa i allunye de forma efectiva als seus 

beneficiaris del llindar de la pobresa.

2. Món Rural

Som rurals. El 73 per cert de la Comunitat Valenciana és territori rural.
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L’aposta pel turisme, la concentració́ de població́ en ciutats i les campanyes de desprestigi que s’han encebat sobre 

la nostra pròpia imatge. Les nostres zones rurals necessiten suport urgent.

És una imprudència política greu construir un partit desatenent el món rural. Del seu gestió política resulta el maneig 

d’Ajuntaments, Diputacions i Mancomunitats i les competències en aigua, residus i territori. La quota econòmica i de 

poder és enorme en aquestes institucions.

La nostra cultura també és rural. L’èxode ha sigut recent i la nostra societat segueix mantenint fortes arrels amb les 

nostres zones naturals.

PODEM és un partit de clara tendència urbanita que no ha d’oblidar ni la responsabilitat que té amb els habitants de 

l’interior, ni la imprudència que suposa l’abandó del territori, ni la importància a l’hora de consolidar un partit amb una 

base forta i estable. Per tot açò reclamem sobre política general:

a) Creiem en la necessitat urgent de portar avant el Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana 

2014-2020. Un document de 543 pagines que aquestá sense aplicar, en el qual ja s’alerta dels perills de la despoblació 

i de l’abandó de la gestió del territori.

b) És urgent atallar la despoblació de les nostres zones rurals, i les creixents desigualtats dotant-les de recursos i 

serveis, tant socials com a sanitaris.

c) PODEM ha de desenvolupar amb fermesa mesurades per a la igualtat, recolzant aquells col·lectius que, històricament, 

arrosseguen una doble desigualtat per ser de zones rurals. Reconeixent el paper de la dona en el mitjà rural i suplint 

el deute històrica que el mig urbà té amb el mitjà rural, que sosté el seu sobirania alimentària i la conservació del 73 

per cent del territori.

d) És urgent millorar i aplicar d’igual manera el Pla Integral de Residus de la CV, per a conservar la salut de les zones 

rurals en una gestió de residus sotàlia i eficient. 
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f) És urgent una defensa des de les institucions de l’agricultura, ramaderia i pesca sostenibles, compromesos amb el 

benestar animal. I que aposten per la transició a la producció ecològica i local i la reducció de l’ús de transgènics. Que 

defense la nostra sobirania alimentària enfront de la signatura de tractats internacionals, els abusos de la cadena 

alimentària i enfront d’una aplicació de les lleis europees sense reajustar a les peculiaritats del nostre territori.

g) És urgent activar un pla d’infraestructures de comunicació per a facilitar l’accés al món rural. I una defensa ferma 

del dret a la sanitat ja l’educació dels seus habitants.

h) És urgent revisar els criteris de turisme establits i apostar per un turisme ambiental sostenible i que genere 

respecte cap al món rural.

i) És urgent escometre el Pla Forestal de la CV, fent front al terrible abandó de les nostres muntanyes a causa de la 

despoblació i la falta de gestió. I revaloritzar la riquesa del sòl forestal com a agent generador de riquesa, ocupació 

i economia.

Sobre política interna

a) Hem de mantindre una base política estable afermant les xarxes de suport a les zones rurals, reforçant la xarxa 

de municipalisme, formació, participació i extensió sobre els pobles de l’interior, incentivant als cercles rurals perquè 

encoratgen als governs municipals a crear plans i projectes concrets.

b) Els nostres càrrecs electes, militants i inscrits de les zones rurals han de sentir la presència del partit i el seu 

suport en tot moment.

c) S’han d’afermar les xarxes entre els cercles sectorials, la secretaria de organització i la xarxa de municipalisme, de 

manera que qualsevol Cercle territorial i càrrec electe puga tindre el recurs de la comunicació́ eficient i l’assessorament 

per a poder aplicar-ho en el treball diari en el seu territori.
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d) PODEM ha de ser responsable en la seua gestió sobre contaminació i gestió de residus en qualsevol acte i local. 

D’igual manera que exigim en les iniciatives parlamentàries que defensem, apostant per la reducció de plàstics, pel 

reciclatge, i utilitzant protocols de funcionament ambiental definits per a locals i actes en matèria de contaminació 

ambiental, acústica i electromagnètica.

i) PODEM ha de fer una gestió publica eficient dels recursos, apostant per una energia neta f) PODEM ha de practicar 

la compra publica responsable. Aplicant, en els seus actes, seus i Morades, un protocol de compra que potencie 

el comerç local i de proximitat i que reforce les xarxes en pobles i barris. Apostant per productes ecològics i de 

proximitat i no permetent l’ús de transgènics.

3. Drets LGTBI

En aquesta resolució arrepleguem les propostes polítiques i organitzatives que ens ha enviat el Grup LGTBI de Podem 

PV Propostes polítiques, de coneixement i assumpció de la realitat lèsbica, gai, trans i bisexual

a) Revisar i esmenar tota situació susceptible de ser considerada com a discriminatòria per raons d’orientació sexual 

i/o identitat de genere.

b) Realitzar campanyes publiques de respecte a la diversitat sexual i familiar.

c) Inclusió, alhora que la petició del moviment feminista, de destacades personalitats històriques LGTBI en els noms 

dels carrers i places de les ciutats i pobles, així com en la realització d’homenatges i fites escultòriques, ressaltant el 

seu paper en la lluita per la igualtat.

d) Incloure en els espais municipals, des de l’adolescència, punts d’informació́ i zones, al Col·lectiu LGTBI perquè puga 

mostrar la seua cultura i reivindicacions.

i) Garantir a les persones trans les instal·lacions en els centres esportius municipals perquè puguen utilitzar-les 
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mantenint la seua intimitat.

f) Garantir programes de formació d’educació sexual i de genere en els centres educatiu, al seu torn formació a 

professionals en matèria LGTBI.

g) Incloure formació per als/as professionals que treballen en centres municipals, de la Generalitat o Diputación 

d’atenció a la joventut, majors, dones, etc.

Especialment a lxs professionals que treballen en el 112, Centres Sanitaris i tot formador juvenil.

h) Prevenció de la lgtbfòbia en activitats juvenils i associatives de temps lliure, al seu torn serveis de suport i orientació 

a jóvens LGTBI en centres juvenils de temps lliure, amb especial atenció a l’etapa adolescent.

i) Garantir des de les polítiques cap a les dones especial atenció a dones lesbianes, bisexuals i trans; incorporant-les 

a les tècniques de reproducció gratuïtes en la sanitat publica; eliminar la violència de genere per a aquest col·lectiu.

j) Garanties d’igualtat a les famílies LGTBI i reconeixement d’estes en les polítiques sobre famílies.

k) Evitar discriminacions en l’adopció, facilitant la paternitat i maternitat a les persones del nostre col·lectiu.

l) Mesures per al tracte igualitari a les parelles i persones LGTBI en centres de vaig donara i residències de majors, 

potenciem mesures anti-discriminatories per a la seua pròpia

socialització i convivència en centres publico.

m) Suport, mitjançant la cessió de sòl i instal·lacions, a la creació de residències per part d’institucions benéfic-socials 

del moviment LGTBI.

n) Plena equiparació de les parelles de fet en tot el que respecta als drets laborals.
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o) Programes d’atenció i acolliment a persones expatriades o exiliades per raó d’orientació sexual i identitat de genere.

p) Programes de prevenció de l’exclusió social a treballadors i treballadores del sexe LGTBI.

q) Reconeixement de l’especificitat del col·lectiu trans i accions per a la seua integració soci-laboral.

r) Promoure en tots els centres educatius l’edició i distribució de materials pedagògics sobre orientació sexual i 

identitat de genere, formar al professorat en aquesta matèria, per a evitar i prevenir la lgtbfòbia, legislant com a falta 

greu tot assetjament.

s) Desenvolupament de programes, serveis, campanyes i/o activitats de promoció de la salut sexual i de l’educació 

sexual dirigits a tota la població, i prioritàriament a la població estudiantil i juvenil, que faciliten la superació d’estereotips 

i prejudicis contra el nostre col·lectiu.

t) Desenvolupament de programes, serveis, campanyes de sensibilització, informació i prevenció sobre la infecció per 

transmisió sexual (ITS) i VIH/SIDA.

o) Protecció del dret a la lliure expressió de l’afectivitat en espais públics i persecució legal de tota actuació que 

atempte contra els drets LGTBI.

v) Retirada del suport públic a qualsevol entitat, religiosa o no, que insulte, agredisca o atempte contra la dignitat de 

les persones LGTBI.

w) Garanties de respecte als drets humans de les persones LGTBI en els protocols d’agermanament que signen els 

ajuntaments i govern de la Generalitat amb institucions similars d’altres estats.

x) Reconeixement de les organitzacions LGTBI existents i oferiment de PODEM País Valèncià a una col·laboració́ 

estreta amb aquestes associacions.
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y) Nostra organizació ha de ser garant de la visibilizació del col·lectiu lgtbi dins i fora de PODEM per al desenvolupament 

de les necessàries polítiques d’inclusió i d’igualtat. 

z) Convidem a qualsevol persona trans, lesbiana, gai, bisexual, intersexual i poder expressar-se amb total llibertat 

en els nostres cercles de Podem, exigint que es respecten els seus drets fonamentals i que qualsevol motiu de 

discriminació́ siga portada a Garanties de l’Organització, on es resolga amb l’expulsió de l’agressor/a. 

Proposta organitzativa

1. Creació d’una Secretaria de Feminismes i LGTBI, dotada de mitjans necessaris per al desenvolupament de la seua 

activitat, aquesta Secretaria tendrá competències transversals en tot el partit i s’encarregará d’elaborar propostes 

relatives a la promoció dels drets de les dones i persones lgtbi, tant en el programa electoral com a l’interior de 

l’organització de País. En la Secretaria hauran dues àrees la de feminismes i la del col·lectiu LGTBI.

2. En el Consell Ciutadà de PODEM País València l’àrea d’igualtat se subdividirá en una responsable del col·lectiu 

feminista i un/a responsable del col·lectiu LGTBI de manera que se senta en el Consell, la veu d’aquests dos Moviments 

Socials fonamentals per la igualtat de genere i identitat sexual.

3. En ciutats i poblacions on ho permeta els seus Consells Ciutadans l’àrea d’igualtat ho integraran gent pertanyent a 

aquests col·lectius, en honor de la visibilització d’aquesta justa lluita contra l’heteropatriarcat i tot masclisme. 

4. Podem deurà fomentar la visibilitat de lideratges LGTBI.

4. Naturalesa i bioètica

Arrepleguem aquesta proposta elaborada des de l’espai que va publicar el manifest “Est és el Podem CV que volem”. 

Encara que unes altres de les seues propostes estan reflectides ja en el nostre Document Polític, aquesta resolució 

concerneix a una qüestió sectorial fonamental com és la relació amb la naturalesa i la bioètica.
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Els temps avancen política, ètica i socialment, i el coneixement sobre les maneres de vida també. Ens adonem que 

necessitem una major i millor comunicació entre les espècies d’éssers vius que habiten aquest planeta. És necessari 

generar empatia suficient entre les persones, els animals i en general amb tota la Naturalesa, havent de començar a 

treballar-se des de l’educació en les pròpies cases, en el carrer i en els centres escolars. Per tant:

• Introduïm en el nostre discurs l’exigència que els centres d’estudis primaris i secundaris brinden formació en 

matèria d’educació bioètica.

• Per a millorar la convivència en les zones urbanes on els animals no tenen depredadors que equilibren les seues 

ventrades, el mètode CES d’esterilització i solta és l’única forma de gestió possible per a aquests gats de carrer.

• Els animals no han de convertir-se en un espectacle pel nero fet que la Naturalesa siga la bellesa més digna a 

contemplar, per açò treballem per a aconseguir la prohibició d’animals en espectacles circenses.

• Hem de prescindir de les presons públiques i privades d’animals: eliminem la figura de la gossera perquè passe a 

mà de protectores d’animals, amb sacrifici zero.

• Les reserves de caça públiques passaran a ser espais naturals de reserva.

• Hem de promoure una ciència de No Utilització la violència cap als animals. Creant una llei de protecció animal que 

vetle pels drets de tots els animals i l’enduriment de les penes; si s’ha de sacrificar hem d’aplicar el menor dolor i el 

major respecte possible.

• Establir un pla integral per a la prohibició dels plaguicides més nocius.

• Desenvolupar un pla integral per a protegir a les abelles i altres pol·linitzadores.

• Crear un registre d’atropellaments de fauna silvestre per a identificar punts negres i actuar en conseqüència creant 
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passos elevats en les autopistes per al transite segur.

• Crear una xarxa o base de dades accessible a totes les organitzacions de defensa animal perquè siga més organitzada 

la recollida d’animals perduts i abandonats i el seu re allotjament o adopció.

• Facilitar finançant l’Accés d’animals a cases d’acolliment i albergs.

• Declaració municipal de contraure compromís amb els animals en els municipis on estiga Podem: “Municipi Amic 

Dels Animals” i de l’obligació moral de Podem d’anar en contra de qualsevol festeig on es faça patir als animals.

• És necessari que les Administracions Públiques realitzen controls sobre la fauna que habita en els nostres entorns 

naturals. Crear Aules de la Naturalesa on es realitze un cens minuciós d’espècies i es porte un control exhaustiu de 

nombre d’exemplars. Ampliar el nombre d’agents forestals i implicar a universitats i comunitat educativa, així com no 

permetre que l’holding de la caça tinga tants privilegis, no permetent, per exemple, descastes sense estudis previs 

seriosos i rigorosos; els descastes actualment són una forma encoberta d’ampliar les dates de caça.

• En l’entorn urbà apostarem per fomentar la creació d’espais per al passeig lliure de mascotes on es fomente la 

convivència d’amos i mascotes, així com zones de bany en llocs públics per a animals com en rius i platges.

• Fomentarem referèndums per a la prohibició d’espectacles taurins en places de bous i prohibirem actes festius on 

quede reflectit el sofriment dels animals. Per descomptat, aquests tipus d’espectacles deixaren de tenir cap tipus de 

subvenció d’administracions públiques.

5. Propostes des del municipalisme davant l’Assemblea de PODEM en el nostre territori

Incorporem aquesta resolució elaborada des del Grup Municipalista de PODEM que considerem que completa i 

complementa el punt de Municipalisme del nostre Document Polític.

 

Algunes regidors i regidors de diferents municipis del País Valencià, volem transmetre als companyes i companys de 
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Podem PV una breu reflexió i algunes aportacions de cara al debat previ i a l’aprovació de documents en l’Assemblea. 

Encara que, com ja és sabut, ens presentem en candidatures d’unitat popular, agrupacions d’electors o altres fórmules 

similars, els qui impulsem aquest document hem optat públicament per articular la nostra tasca municipal dins del 

projecte polític de Podem.

 

Volem que s’entenga aquesta reflexió dónes d’una postura d’unitat, en la qual no volem tornar als problemes que han 

acompanyat la nostra relació amb el partit en el passat, sinó ajudar a aconseguir que en el futur, el municipalisme 

s’integre en el projecte de manera fluïda aportant tot el seu treball al projecte de canvi que significa Podem. No 

donem suport, com a col·lectiu, a cap dels propostes que és presenten per a liderar el futur de Podem al País 

Valencià (segurament secundarem opcions diferents a nivell personal), però sí que ens agradaria que aquesta xicoteta 

aportació fóra tinguda en compte per totes els candidatures.

 

1. L’acció municipal és important pel projecte.

L’acció municipal –malgrat la seua modèstia- ens situa en primera línia davant la ciutadania i ens permet una propera 

relació quotidiana. Dels seus èxits i errors dependrà la posició de molta gent de cara als processos electorals de 2019.

 

2. Una Secretària Municipalista forta.

Creiem que la futura estructura organitzativa necessita una Secretària Municipalista forta i dotada de mitjans que 

facen possible la seua taverna. Ha d’estar liderada per persones del món municipal i ser coral no solament en la seua 

visualització sinó també en la presa de decisions i cooperativa en la seua organització. Ha d’integrar-se de manera 

activa en els diferents polítiques sectorials que afecten també al món municipal i ajudar a coordinar els tasques 

municipalistes amb altres institucions (Diputacions, Mancomunitats, Conselleries, Ministeris...).

 

3. Assessories per als regidors i regidors.

Els regidors i regidors que hem optat de manera pública i inequívoca per desenvolupar la nostra taverna oficial dins 

de l’estratègia de Podem, no tenim ni experiència (un defecte que és guareix amb el temps), ni suport institucional 

(absència en el govern del Botànic, en els diputacions, en els estructures organitzades de l’actual Podem) ni 

assessorament suficient. Creiem que la futura Secretària Municipalista ha de comptar amb una Assessoria Jurídica 
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permanent i professionalitzada i amb una organització d’assessories urbanístiques, mediambientals i de sostenibilitat, 

serveis socials i d’igualtat als quals és puga recórrer dónes dels regidories.

 

4. Una xarxa d’intercanvi d’experiències.

Totes i tots els que hem accedit a les institucions (Congrés i Senat, Corts Valencianes, Ajuntaments) hem anat 

acumulant coneixement i experiència en el funcionament dels mateixes però no hem aconseguit crear canals per 

a millorar el nostre treball des del coneixement i l’experiència dels quals estan en els altres. Necessitem una xarxa 

fluïda i organitzada perquè els nostres regidors i regidors intercanvien proposades i iniciatives; una xarxa en la qual 

nostres parlamentàries i parlamentaris compten amb l’experiència i consulten els necessitats dels municipis a l’hora 

d’impulsar els seues iniciatives legislatives i utilitzen la seua taverna de control dels governs en coordinació amb els 

demandes municipals; una xarxa en la qual els qui estem en els ajuntaments poguérem rebre dónes dels parlaments 

consignes dels polítiques que s’estan impulsant i que caldria estendre a escala municipal. I tot açò anticipant-se a la 

iniciativa d’altres partits que al llarg d’aquests dues anys ens han portat la davantera en molts assumptes. Si ens a 

dalt la informació dónes de Podem quan ja s’estan treballant certs tems, no podem ni devem duplicar tasques.

 

5. La coordinació comarcal.

Estem convençudes que, més enllà de la nostra organització en els xarxes, l’ocupació del territori és cada vegada 

més imprescindible. Pensem que fa falta una organització comarcal (molt més pràctica que la provincial) que, desde 

seus físiques i el coneixement entre els companyes i companys que vivim en un àmbit pròxim, siga capaç d’impulsar 

el nostre projecte per a sumar a aqueixos centenars de dons i homes que no han sabut fins ara com compartir-

ho. Volem recuperar i fomentar una organització que governe obeint, escoltant a la gent i donant-li veu i espais de 

participació real.

 

6. Un programa comú de mínims.

Nosaltres vam accedir als ajuntaments amb programes i propostes elaborades des de la base, però sense referències 

ni propostes emanades des del partit. Pensem que llaura, a la meitat de la legislatura, és el moment de començar 

a elaborar un programa de mínims comuns, amb els nostres experiències i dónes de la reflexió que respecte al 

futur municipal s’ha de fer en tots els nivells de Podem, que seguisca assumit en el futur per totes i tots els que se 
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sumeixen a la vida municipalista dónes de Podem i que diga als nostres votants d’on venim, qui som i que volem fer 

per a millorar la vida dels persones.

 

7. Un projecte de Comunicació.

Una dels grans deficiències amb que ens hem trobat és la poca capacitat per a poder fer arribar el nostre treball 

a l’organització, als votants, als mitjans de comunicació i a l’opinió pública. Ni comptem amb recursos, ni tenim el 

coneixement suficient. Proposem la creació d’un equip de comunicació que puga treballar per a difondre els nostres 

polítiques i accions municipals en els més de 25 municipis en què estem treballant. 

Volem concloure reiterant que volem aportar al nostre debat assembleari dónes del respecte i l’afecte dels qui 

compartim un projecte, que volem fer-ho dónes de formes que sumeixen però, sobretot, volem millorar la nostra 

organització per a motivar als persones que ens van votar a incorporar-se de forma més activa al nostre projecte. 

Volem seguir empoderant-nos per a continuar lluitant per un país per a la seua gent.

6. Resolució per la reforma constitucional per a restituir la competència estatutària en dret civil valencià.

El tribunal constitucional nega als Corts Valencianes legislar sobre una altra matèria que no siguen els contractes 

agraris, malgrat existir la clara voluntat d’ampliar competències, tant en els Corts com en el parlament Español. Fins 

avui 188 ajuntaments, representant a 4 milions de valencians i valencianes han donat suport per legislar sobre altres 

matèries que afecten a la vida de les persones com el règim econòmic matrimonial, les unions de fet o les normes 

successòries.

 

Per tot l’exposat es proposa que els diputats i diputades en Els Corts Valencianes, així com les diputades i senadors 

de PODEM en les Corts Generals, promoguen i donen suport a la reforma constitucional per a recuperar com més 

prompte millor la competència en matèria de Dret Civil prevista en l’Estatut Valencià.
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