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UN MODEL ECONÒMIC AL SERVEI DE TOTES LES PERSONES 
 
 

1.1.Preàmbul 

1.2.Un nou model productiu 

1.3.Polítiques d'ocupació 

1.4.Polítiques fiscals 

1.5.Agricultura, ramaderia i pesca 

 
 1.1.PREÀMBUL 

Les nostres propostes econòmiques per al País Valencià s'emmarquen en les alternatives federals que plantegen IU i el Partit 
de l'Esquerra Europea per a Espanya i per Europa. 
 
Una qüestió essencial és la necessitat d'articulació de les estructures econòmiques i les estructures polítiques, imprescindible 
perquè la democràcia no quede en paper mullat. Hem pogut comprovar les disfuncions que es produeixen amb una moneda 
única europea  sense la corresponent unificació de les polítiques fiscals i laborals i sense institucions democràtiques europees 
amb capacitat per a controlar els tipus de canvi i d'interès. Així mateix, la circulació sense restriccions del capital, junt amb la 
falta d’institucions democràtiques mundials amb capacitat per regular-la, ha facilitat les "turbulències financeres" que actuen 
com a detonant de la crisi. I dins d'Espanya, la reorganització del sistema de Caixes d'Estalvi desvinculant-les de l'estructura 
territorial de l'Estat amenaça de deixar sense capacitat d'intervenció econòmica a les institucions democràtiques autonòmiques.  
 
És urgent invertir el camí recorregut, qüestionant els fonaments del capitalisme neoliberal, centrats en l'hegemonia del capital 
financer, i recuperar la capacitat de les institucions polítiques per restringir la circulació de capital. En aquesta direcció és 
urgent l'establiment d'una taxa per aquesta circulació, a la manera de la Taxa Tobin, així com impulsar una Banca Pública a 
tots els nivells, sotmetent a un control democràtic els Bancs Centrals, incloent el Banc Central Europeu, que actuant com un 
Banc Públic Europeu ha de poder prestar directament diners als Estats sense recórrer a la banca privada com a intermediària 
(emborsant-se la diferència entre els tipus d'interès). Al contrari que fins ara, el principi ha de ser que els diners públics 
únicament es presten a institucions públiques o, en el pas final, a empreses de l'economia real. A més, en tant no es 
procedisca a una socialització completa de la Banca, la Banca Pública hauria de competir directament amb la Banca Privada. I 
per tant l'Estat hauria de deixar d'actuar com a garant de la Banca Privada, estimulant així la transferència de fons des de la 
Banca Privada a la Pública. En tot cas, davant de la fallida d'un Banc Privat, i per a defensar els interessos dels sectors 
populars que hi tinguen comptes en ell, es podria procedir a la seua socialització (total o parcial, però definitiva, res de sanejar-
la per després tornar-la a mans privades). 
 
Mesures com aquestes són les úniques que permetrien sortir de la kafkiana situació en la que es trobem, amb Bancs privats 
"massa grans per a caure" i amb capacitat de xantatge sobre els Estats i com a fonts d'especulació. 
 
1.2.-NOU MODEL PRODUCTIU 
 
En aquest marc, haurem de treballar per un nou model productiu al País Valencià, impulsant un desenvolupant tecnològic 
sostenible a partir dels sectors econòmics tradicionals valencians (agricultura, ceràmica, calcer, etc.), actualment patint una 
forta crisi, amb formes d'economia mixta amb una orientació socialista. Per a això caldrà:  
 

 Desenvolupar una Banca Pública Valenciana (BPV) (a partir de l’Institut Valencià de Finances i de les Caixes d'Estalvis 
valencianes, desvinculant-les dels SIP que suposen una desarticulació territorial), federada en una Banca Pública 
Espanyola i si de cas Europea i orientada al finançament de l'economia real al País Valencià per tal d'impulsar el 
desenvolupament del teixit econòmic valencià, partint dels sectors tradicionals. 

 

 Creació de l'Institut Tecnològic Valencià (ITV), de caràcter públic, a partir de l'IMPIVA, que hauria de servir de pont entre 
les empreses i les Universitats i altres centres públics d'investigació, evitant entre altres coses que la intervenció directa de 
les empreses en la Universitat porte a la seua mercantilització. L'ITV s'hauria de basar en el principi de la lliure difusió del 
coneixement, rebutjant les restriccions a la mateixa vinculades a l'anomenada "propietat intel·lectual" i el sistema de 
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patents, que enlloc d'impulsar-la el que fan és entrebancar l'anomenada "transferència de coneixement". L'ITV prestaria un 
servei lliure d'assessorament a les empreses per al desenvolupament tecnològic, i fomentaria, en cooperació amb les 
Universitats i Centres de Formació Professional, la formació de treballadors i treballadores amb capacitat d'innovació, amb 
especial incidència en la formació en el lloc de treball, en el marc de "l'aprenentatge al llarg de tota la vida", que 
complemente la formació inicial que es desenvoluparia en les Universitats i Centres de Formació Professional. L'ITV 
potenciaria també el desenvolupant d'una xarxa d'intercanvi d'informació tecnològica, a través de la qual les empreses 
compartisquen els seus avanços tecnològics, cosa molt més eficient que el secretisme de la "cultura de patents".  

 

 Desenvolupar Centres d'Investigació Tecnològica (CIT) en el marc de l'ITV, en una xarxa comarcalitzada, generant 
sinergies al possibilitar tasques d'investigació que empreses petites tenen molt més difícil de portar a cap en solitari, 
encara que cada empresa hauria d'assumir la responsabilitat de la innovació a través de la creativitat dels seus 
treballadors i treballadores formats al respecte. Naturalment, la contrapartida seria la lliure difusió dels resultats de la 
investigació. Assenyalem que si el resultat és que des de fora del País Valencià copien resultats obtinguts ací, això serà 
un signe que juguem un paper d'avantguarda, enlloc de limitar-nos a copiar resultats aliens (i naturalment, caldrà impulsar 
també xarxes d'intercanvi de'informació tecnològica en àmbits més amplis).  

 

 Prestar una atenció especial a les empreses de treball associat, tant des de la BPV com des de l'ITV, amb un sistema de 
microfinançament: si des d'institucions públiques es dóna suport per a la formació de noves empreses, aquestes hauries 
de ser preferentment cooperatives. De la mateixa manera, si una empresa ha de recórrer a un finançament públic a llarg 
termini per al seu manteniment, hauria de fer-se preferentment a través de la seua capitalització pública acompanyada de 
la participació dels treballadors i treballadores en la seua gestió. 

 
 

 Establiment de l’una estratègia industrial valenciana, que basada amb la participació dels sindicats i amb el finançament 
públic adient, possibilite el desenvolupament tant dels sectors industrials tradicionals valencians com aquelles activitats 
industrials de nova generació. Aquest finançament haurà de comprometre’s pressupostària per part del Consell, 
fonamentalment en partides de l’anomenada I+D+i. 
 
 

Per altra banda, cal tractar la formació inicial, tant dins la Universitat com en la Formació Professional, com una inversió per a 
un desenvolupament sostenible. En aquest marc, i en tant que l’estudi cal considerar-ho com una activitat socialment útil, 
hauria d’estar retribuït, a través de Beques-Salari, que haurien de cotitzar a la Seguretat Social i comptabilitzar per a les 
pensions futures. De la mateixa manera, qui haja perdut el seu lloc de treball i haja esgotar la prestació per atur hauria de 
cobrar un Salari Social a canvi de formar-se i si de cas realitzar activitats comunitàries, en les mateixes condicions indicades 
per a les Beques-Salari. 
 
 
 
1.3.POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ 
 
Per a EUPV, l'objectiu prioritari de la política econòmica, ara més que mai, es la generació de llocs de treball estables i de 
qualitat, mobilitzant així la força de treball dels valencians i valencianes per a la creació de riquesa social. 
 
Els actuals nivells d'atur i precarietat que patim els treballadors i treballadores al País Valencià, mostren la gran virulència amb 
que la crisi econòmica està castigant el nostre País, víctima de la crisi d'un model insostenible econòmica, social i 
ambientalment.  
 
Des d'EUPV, considerem que el sector públic ha d'assumir el protagonisme tant en la generació directa de llocs de treball 
estables, en el disseny de les polítiques actives, a més d'asseure les bases d'un nou model productiu capaç de crear ocupació 
de qualitat. Aquestes polítiques hauran de ser concertades amb els agents socials, especialment amb els sindicats de classe. 
 
Som sabedors que l'àmbit autonòmic no té capacitat legislativa en la normativa laboral, tasca que correspon a l'Administració 
Central. Encara així, la Generalitat pot, i ha de tindre, un paper protagonista en la lluita contra la desocupació i la precarietat.  
 
La necessitat de majors recursos s'haurà d'obtindre amb una reordenació de la despesa, i amb un reforma fiscal que dote de 
major suficiència i progressivitat al nostre sistema.  
 
En aquest sentit, les mesures proposades per EUPV en matèria laboral són: 
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Una política econòmica orientada a la mobilització de força de treball. 
 Dirigir la política pressupostària a la lluita contra la desocupació. Generació directa de llocs de treball en activitats com 

l'educació, la sanitat o l'ajuda a les persones dependents, reforçant l'ocupació pública, per a reforçar els serveis 
públics. 

 Eliminació de les limitacions de reposició de l'ocupació de llocs de treball públics en els serveis socials (especialment 
dependència, salut i educació) i en els serveis tributaris, justícia, aplicació i vigilància de la legislació laboral, polítiques 
d'ocupació i suport a l'economia real.  

 Una redefinició de les polítiques de sectors econòmics (indústria, turisme i agricultura) que trenquen la tendència 
actual, reforçant aquelles estratègies sectorials de base tecnològica generadores d'innovació i valor afegit. La política 
de subvenció empresa a empresa no ha tingut èxit, ni els plans sectorials tampoc; es fa necessari reforçar la 
cooperació empresarial; i promoure la producció pròpia de béns d'equip per a la indústria, en tal de reduir la seua 
dependència exterior.  

 Una reordenació de les actuacions que reconduïsquen l'activitat del sector de la construcció. En aquest sentit s'han de 
realitzar polítiques de millora del parc d'habitatges, la innovació en els materials sostenibles per la construcció, o la 
reactivació d'infraestructures socials en educació, sanitat, medi ambient o serveis socials.  

 Elaboració i execució d'un Pla Estratègic de Prevenció de Riscos Laborals propi per al País Valencià. 
 

 Redissenyar i potenciar les polítiques actives de treball 

 Millorar la formació i qualificació dels treballadors i treballadores, incrementant, ordenant i dirigint els recursos cap 
a una formació professional de caràcter modular, flexible i adaptable que, a més de formar, acredite la 
competència professional.   

 
Millorar l'ocupació a l'Administració Pública valenciana 

 Establir un pla de lluita contra la temporalitat laboral a l'Administració Pública valenciana. 

 Establiment d'una salari mínim en el sector públic equivalent al 60% del salari mig.  

 Regulació de salaris màxims i altres retribucions en l'Administració.  

 Desenvolupament mitjançant la negociació col·lectiva de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (EBEP) i consolidació 
de la carrera professional en l'Administració. 

 Reducció de la jornada ordinària de treball a 35 hores setmanals sense pèrdua de retribució. Adopció de mesures 
especials de conciliació per a les persones amb menors o dependents a càrrec i/o persones majors dependents. 

 Garantir els drets dels treballadors i treballadores, així com el compliment de les obligacions legals de les 
empreses que intervenen en els processos de subcontractació i externalització, establint el compliment conjunt i 
solidari de les obligacions salarials i del conjunt de les derivades de la negociació col·lectiva, de cotització a la 
Seguretat Social i fiscals. 

 
 
 
1.4.POLÍTICA FISCAL 
 
EUPV propugna un sistema de finançament del País Valencià amb suficiència financera, progressivitat, autonomia, capacitat 
normativa, agència tributària valenciana, concertació i solidaritat dins d'un Estat Espanyol que volem republicà i federal. A 
aquest efecte, la recaptació de tots els impostos s'haurà de realitzar per l'Agència Tributària Valenciana, federada en l'Agència 
Tributària Federal a l'efecte d'inspecció i redistribució, assegurant que tota persona o empresa aporte segons el seu nivell de 
renda amb independència del territori de residència, el Govern Federal reba la part que corresponga a les seues competències 
i el País Valencià, com la resta de territoris, reba el fons corresponent a les seues necessitats amb criteris equitatius i objectius, 
com la de la grandària de la població, concertats federalment de forma multilateral dins d'un marc de solidaritat territorial entre 
els pobles dins de l'Estat Espanyol. 

 
La política fiscal proposada per EUPV es basa en els principis de progressivitat i suficiència del sistema fiscal. D'acord amb els 
plantejaments d'IU, EUPV planteja que la Generalitat Valenciana ha d'augmentar la contribució fiscal, mitjançant iniciatives 
legislatives que possibiliten una reforma fiscal progressiva, que a més incloga un pla de lluita enfront de l'economia submergida 
i el frau fiscal. 
 
El País Valencià, després de 16 anys de governs del PP, ha esdevingut una de les CC.AA amb menor contribució fiscal, ja que 
en aquells tributs on la decisió recau en el Consell la pràctica generalitzada ha estat la “baixada d'impostos”, fet que ha 
perjudicat greument la capacitat d'intervenció en l’economia per part de la pròpia Generalitat Valenciana. 
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A més, aquesta errònia política fiscal, junt al malbaratament de recursos,  ha generat un extraordinari endeutament públic per 
part del conjunt de la Generalitat Valenciana (en percentatge sobre el PIB autonòmic, el mes elevat de l'Estat). Aquest 
endeutament no ha estat adreçat a enfortir tant la presència pública de la Generalitat Valenciana ni per millorar els serveis 
públics de qualitat i gratuïts, si no vers al contrari, per dur endavant una sèrie de projectes econòmics amb nula rendibilitat 
social, ambiental, territorial i econòmica. 
 
Juntament amb l'increment de la contribució fiscal de manera progressiva, també EUPV planteja tota una sèrie d'iniciatives 
polítiques per racionalitzar la despesa pública, prioritzar aquells sectors econòmics estratègics i que possibiliten un nou model 
productiu. A més la racionalitat en la despesa pública mai haurà d'anar en contra del conjunt de serveis públics i dret 
econòmics i socials del conjunt de la ciutadania. 
 
En aquest sentit, les mesures proposades per EUPV en matèria fiscal són: 
 
En el tractament del tram autonòmic de l'IRPF: 
 

 Reducció d'un punt del tipus aplicat al tram inferior d'aquest impost (17.707 €) 

 Creació de dos trams diferenciats, amb increments dels tipus aplicats: de més de 90.000 euros, amb un increment de 
dos punts percentuals en el tipus aplicat; i de més de 120.000 euros, amb un increment de quatre punts percentuals 
en el tipus aplicat. 

 
En l'Impost de Succesions i Donació: 
 

 Reforma integral de les actuals deduccions i bonificacions, que han fet de fàctic l'eliminació d'aquest impost.  

 Establir un nou sistema de deduccions i bonificacions en funció de la renda i patrimoni de les persones que són 
objecte d'aquest impost, afavorint exempcions a aquelles amb les rendes més baixes. 

 
En matèria de racionalitat i reordenació en la despesa pública per part de la Generalitat Valenciana: 
 

 Disseny i desenvolupament de plans de control intern de la despesa pública i de la qualitat i eficiència de la mateixa 
amb els següents elements: 

- Centralització de les despeses de promoció, publicitat etc. a nivell de Conselleria, Departament, Organismes o 
empreses dependents o vinculades. 

- Memòria anual justificativa, cas per cas, de totes les despeses de manteniment, reparacions, energia, material 
fungible, viatges, dietes, etc. 

- Limitació de les despeses d'assessoria i consultoria, informes i estudis externs, articles i publicacions (excepte 
publicacions d'investigació i anàlisi). 

- Creació en cada departament, institució, organisme, empresa, ens, etc. d'una Comissió de Control i Seguiment de la 
Despesa de la què hauran de formar part almenys dos representants dels treballadors i treballadores. Serà competent 
per a examinar i dictaminar sobre el control de la contractació pública, de la subcontractació de serveis i projectes, 
despeses de promoció i publicitat, obres de reforma, serveis de manteniment, despeses en consultoria i assessoria i 
tots els altres especificats en les propostes anteriors. Els seus dictàmens seran públics i enviats d'ofici, si és el cas, a 
la Sindicatura de Comptes. 

- Creació d'una Agència Valenciana per al Control de la Qualitat de la Despesa. 

- Desenvolupament de línees de finançament adreçats als municipis del País Valencià per possibilitar una política 
econòmica orientada a l’ocupació i el desenvolupament econòmic. A més, aquestes línees de finançament inclouran 
transferències sense caràcter finalista, permetent així el desenvolupament de polítiques municipals pròpies. 

 
Davant el govern de l'Estat, EUPV proposa que: 
 

 Siga restablit l'Impost del Patrimoni, possibilitant un increment en la capacitat de despesa de la Generalitat 
Valenciana, i contribuint a una major progressivitat i suficiència del sistema fiscal valencià. 

 Que el tractament fiscal de les rendes del capital siga el mateix que el de les rendes del treball en l’IRPF. 

 Realitzar una reforma de la fiscalitat de les SICAV, que genere que aquestes societats contribuïsquen fiscalment com 
altres societats mercantils. 

 Introducció de mesures de fiscalitat ecològica que graven les activitats que perjudiquen el medi ambient i incentiven 
les que tinguen efectes favorables sobre el mateix. 

 Reorientació de l'IVA, incentivant el gravamen sobre aquells béns i serveis que tinguen la consideració de luxe. 
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 Definició i duta a terme d'un Pla de Lluita contra l'economia submergida i el frau fiscal, tant amb la implicació del 
govern de l'Estat com per part del Consell. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.5. AGRICULTURA , RAMADERIA I PESCA.  
 
 

1.5.1.Tornar la dignitat al camp  

1.5.2.Combatre l'abandó sistemàtic 

1.5.3.Per una nova política de preus 

1.5.4.Resposta davant de la globalització del mercat  

1.5.5.La necessitat de corregir les deficiències estructurals  

1.5.6. Preservar el medi rural com a font de vida i fre a la desertització  

1.5.7.Apostar pel manteniment i recuperació de l'activitat pesquera. 

 
1.5.1. EL REPTE DE TORNAR LA DIGNITAT AL CAMP  
 
 A principis del segle XVIII, l'agricultura europea representava el 80% de la riquesa. Potser per això va sorgir a França 
un moviment que es va denominar Fisiocràcia o 'Govern de la Naturalesa'. Els fisiòcrates creien que l'agricultura, el 
descobriment que va produir la primera gran revolució de la humanitat, era l'única forma de crear riquesa i guanyar-se la vida. 
Turgot, considerat el pare de la fisiocràcia, deia: “L'agricultor és l'única persona el treball de la qual produïx un poc més que un 
salari. El que rep és el resultat físic de la fertilitat del sòl, la benignitat del clima i la saviesa que hi ha emprat per a fer-lo fèrtil”. 
Benjamí Franklin afegia: “Pareix que no existixen ni més ni menys que tres formes de crear riquesa. La primera és la guerra, 
com van fer els romans saquejant als seus veïns conquistats, però  a això se l'anomena robar. La segona és el comerç que 
sempre és enganyós. La tercera és l'agricultura, únic medi honest pel qual l'home rep l'increment de la llavor intrèpida a la terra 
com una espècie de miracle continu pel que és recompensada la seua vida laboriosa”. 
 
 És cert que aquestes consideracions daten de principis del segle XVIII, és a dir, d'abans de la revolució industrial que 
assentà el sistema capitalista i de l’anàlisi teòric del marxisme. Però, també ho és que l'agricultura, que estava considerada 
com una forma natural de desenvolupament econòmic impregnat de principis morals i ètics, acabà víctima de polítiques 
discriminatòries que només afavorien el desenvolupament industrial i el mercantilisme. Els fisiòcrates ja sabien que la 
intervenció d'intermediaris en diverses etapes del procés de producció i distribució de béns tendia a reduir el nivell total de 
prosperitat i generació de riquesa. Qui s'atrevix a dir que no estem ara amb els mateixos problemes que llavors?: Intermediaris 
que es queden amb tot el benefici i jornals exigus que fan que la majoria de fills d'agricultors decidisquen que dedicar-se a la 
terra no és el millor camí per a llaurar-se un futur. Des d'EUPV cal treballar per a canviar aquest estat de coses i tornar-li al 
camp la dignitat que mereix.  
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 Però aquest repte de tornar-li al món rural el pes en l'economia que mai hauria d'haver perdut, en  pro d'altres  sectors 
que han representat pa per a hui i fam per a demà, requerirà de grans esforços per part de tots i un canvi de mentalitat. Viure 
del camp no ha de ser una quimera sinó una gran esperança de canvi per a un sistema que ha concentrat en les macrociutats i 
el sector terciari un esdevenidor que s'albira de vegades massa fosc. Enfront dels que defenen la globalització i un mercat 
sense límits com a única alternativa, els agricultors i ramaders han de defendre el seu dret a fer rendibles les seues xicotetes 
parcel·les amb produccions de primeríssima qualitat i mercats en què comercialitzar-les. Els habitants del món rural han de 
convertir-se en protagonistes d'una nova política agrària més justa i responsable. Per a això, lluny de pensar en la globalització 
com un mal necessari, caldrà apostar per treballar des de l’àmbit local cap a l’àmbit global amb una redistribució dels recursos 
entre tots els països i l'especialització de cada un d'ells en els cultius que li són més propis. Per mera supervivència, tant en 
l'agricultura com en altres activitats econòmiques s'ha d'actuar amb criteris de solidaritat, racionalitat i justícia social. El 
neoliberalisme ha demostrat que sols és capaç de generar grans desigualtats que poden conduir al món a un atzucac. 
 
 En aquest sentit, és primordial lluitar per tornar-li la dignitat a l'agricultura i dotar-la dels recursos econòmics 
necessaris perquè puga recuperar el seu paper central en la vertebració del país i en la seua qualitat de vida. No obstant això, 
complir aquest somni requerirà superar no poques dificultats 
 
1.5.2. UN CANVI RADICAL EN LES POLÍTIQUES DEL CAMP QUE POSE FRE A L'ABANDÓ SISTEMÀTIC 
  
 La situació actual de l'agricultura, tant al País Valencià, com en la resta de l’estat, oferix un panorama desolador. Els 
titulars d'explotacions agràries al País Valencià menors de 35 anys han passat de ser el 3,85% segons l'Enquesta 
d'Explotacions de 2003 al 3,05% en 2007. Els majors de 60 anys han passat del 51,82% en 2003 al 56,76% en 2007. Els 
menors de 30 anys han abaixat de l'1,76% al 0,86% mentres que els jubilats que continuen com a propietaris d'explotacions 
han augmentat del 37,65% al 43,78% en tan sols 5 anys. Junt amb la falta de relleu generacional, altres problemes són 
l'agricultura a temps parcial, la falta de preparació professional i el minifundisme excessiu que està afectant de manera en 
molts casos ja irreversible a les explotacions agrícoles, ramaderes i al medi ambient.  
 
 En les comarques de l'interior els incendis forestals, l'abandó de l'agricultura, la pèrdua de la cabanya ramadera, la 
falta d'inversió en infraestructures, el desinterés del govern autonòmic en l'elaboració d'un pla integral per al medi rural, junt 
amb una pluviomètrica torrencial, estan produint nivells de desertització que  es traduïxen en una menor riquesa forestal, 
deteriorament econòmic, pèrdua poblacional i reducció dels mantos aqüífers – yant del  Túria com del Xúquer i Segura. De fet, 
la sobreexplotació per damunt de la seua capacitat de recàrrega està provocant un descens dels nivells piezomètrics, la qual 
cosa està afavorint la seua salinitat. En zones amb superfícies permeables dedicades a la ramaderia i agricultura intensives, o 
urbanes-industrials amb deficients sistemes de depuració s'està produint una contaminació per nitrats, clorurs, sulfats, 
carbonats i metalls pesats, quelcom molt perillós sobretot al considerar que al voltant del 88% dels municipis valencians i el 
55% de la població d'aquestes zones cobrixen les seues necessitats d’aigua potable a partir de l'explotació d'aquestos aqüífers 
que també abastixen el 55% de la superfície agrícola de regadiu.  
 
 És per tant necessari canviar molts plantejaments i modes de treballar i sobretot pensar que un altre tipus d'agricultura 
és possible.  Només si la societat sencera és capaç de donar un vot de confiança al medi rural perquè isca avant aprofitant el 
potencial que oferixen les noves tecnologies i no escatimant inversions , serà possible aconseguir les mateixes cotes de 
desenvolupament que ha tingut des de fa dècades el medi urbà. 
 
 Aquestes són fil per randa les coordenades que caldria eliminar per a dibuixar un panorama distint en el camp: 
 

 La falta de perspectives econòmiques segures, al no percebre's una clara voluntat política de resoldre-les  

 La falta de racionalització dels  processos d'urbanització del territori destinat a ús agrícola.  

 La reducció del nivell dels serveis que disposen les famílies i les empreses en les zones rurals.  

 La percepció que les condicions socials no són adequades enfront de l'atracció contínua d'altres sectors econòmics i altres 
entorns de vida i treball. 

 Uns preus de compra i lloguer de terrenys massa alts en comparació amb les perspectives de renda.  

 Uns elevats costos per inici de l'activitat, compra de maquinària i millora de l'explotació.  

 Les càrregues administratives oneroses, obstacles jurídics i fiscals per a l'inici i exercici de l'activitat; així com un excés de 
normes que dificulten la gestió sense un assessorament adequat  

 L'escassa formació. És vital apostar per millorar la preparació tenint en compte l'entorn en què ha de funcionar una 
explotació agrària moderna, ben orientada des del punt de vista tècnic, al corrent dels problemes  de producció i venda, 
capaç d'integrar activitats i ingressos aprofitant la necessària multifuncionalitat de l'agricultura. Per això, resulta fonamental  
millorar el marc jurídic que delimite clarament les competències en temes com: fiscalitat agrària, legislació sobre 
cooperatives, polítiques mediambientals, a més de formació, salut i prevenció de riscos laborals. Sense oblidar, a més, la 
lamentable carència d'un marc institucional de participació de les Organitzacions Professionals Agràries. 
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1.5.3. UNA NOVA POLÍTICA DE PREUS QUE ACABE AMB ELS ABUSIUS MARGES COMERCIALS QUE PERJUDIQUEN 
L'AGRICULTOR I EL CONSUMIDOR 
 
 La cadena agroalimentària està marcada per un gran desequilibri entre les seues anelles. Milers d'agricultors 
valencians comercialitzen les seues produccions a través d'uns centenars de comerços i/o entitats associatives agràries. 
Finalment el 63,56% de la distribució agroalimentària en l'Estat espanyol la controlen huit grans grups (entre cinc grans grups 
distribuïxen el 40% de les produccions a nivell europeu). No és just que la gran distribució fomente una rigidesa absoluta en els 
preus d'acord només als seus interessos i així en els moments de sobreproducció no trasllade els preus baixos en origen al 
preu final que paga el consumidor i en moments d'escassetat, tampoc equilibre uns preus desorbitats que també acaba pagant 
el ciutadà. Així, doncs, per a evitar aquestes polítiques abusives de preus, productors, consumidors, la gran distribució i 
l'Administració haurien de posar-se d'acord i fixar els costos conjuntament perquè el benefici no se'l porte un només, la gran 
distribució, a costa del treball dels altres. El pacte entre tots per a marcar els preus hauria de passar ineludiblement per:  
 
1. L'establiment de procediments públics per al coneixement dels marges comercials per part dels distints agents econòmics 

que intervenen en la formació dels preus.  
2. Conéixer les circumstàncies explicatives de la formació dels preus, així com l'anàlisi del grau de competència dels distints 

intermediaris en la distribució, la qual cosa podria ser molt útil tant per al consumidor com per al productor.  
3. Promoció conjunta dels beneficis nutricionals del consum de productes agraris. 
4. Promoure que el consumidor compare preus i adquirisca els seus productes agroalimentaris en els establiments on li 

oferisquen una millor qualitat/preu, entre ells els que posseïsquen els propis productors.  
5. Realització de campanyes informatives en què s'expliquen als consumidors les distintes anelles pels quals els productes 

transcorren des del seu origen fins a arribar als consumidors.  
6. L'agrupació de l'oferta a través d'entitats associatives dirigides per productors fomentant la venda en el mercat local i la 

capacitat per a negociar amb els grans grups industrials i les grans empreses de distribució.  
7. Suport a iniciatives de comercialització directa dels productes des de les associacions d'agricultors a les de consumidors.  
8. Vigilància de la presentació i etiquetatge dels productes agraris en les grans superfícies, assegurant-se que es 

complisquen les normes de comercialització quant a informació sobre procedència, qualitat, preu, propietats i presentació 
dels productes.  

9. Foment del consum de productes ecològics respectuosos amb el medi ambient, així com difusió de la importància de la 
seguretat alimentària en la cadena de producció. 

10. Realització de campanyes de sensibilització conjuntes amb l'objectiu de conscienciar els consumidors de les injustícies 
provocades pels preus, del poc que participen en la seua fixació els agricultors i ramaders, i com són d'elevats, en 
proporció, per al consumidor.  

11. Millorar les pràctiques comercials de la gran distribució evitant la venda a pèrdua com a reclam obligant a l'establiment de 
lineals amb productes de la zona o el seu posicionament en llocs d'interés. 

12. Desenvolupament d'un contracte just que permeta fixar el preu, el volum de producció, la duració i qualitat del producte, 
així com un període de pagament més breu que l'actualment establit.  

13. Elaboració d'una Llei Autonòmica de Comerç Agroalimentari  
14. Fer operatiu l'Observatori de Preus Autonòmic amb capacitat de compilar tota la informació de la formació dels preus.  
15. Crear panells públics de preus agraris a través d'una pàgina web amb informació actualitzada permanentment dels preus 

en distints punts de venda sobre el preu en origen, en el mercat majorista i preu venda al públic. 
16. Revitalitzar els mercats locals fomentant la venda de produccions del País Valencià. Per això, l'administració autonòmica 

ha de condicionar la concessió d'ajudes públiques a la venda d'un percentatge de producte agrari autòcton.  
17. Limitació de l'establiment de grans superfícies. 
18. Suport als acords entre associacions de consumidors i productors fomentant una venda directa.  
19. La creació d'un Institut Valencià d'Agricultura i Ramaderia Ecològica que promoga la investigació, la producció i el consum 

de productes alimentaris obtinguts sense plaguicides i que establisca l'objectiu d'arribar almenys al 10% de la producció 
agrària ecològica en deu anys. Així mateix, hauria de fomentar l'establiment de xarxes de distribució i venda dels 
productes d'agricultura ecològica apostant per les cooperatives de distribució i consum. 

 
   
1.5.4. RESPOSTA DAVANT DE LA GLOBALITZACIÓ DEL MERCAT 
 
 La implantació de noves varietats introduïdes per multinacionals està produint una erosió genètica en les nostres 
plantacions autòctones. La globalització del comerç agrícola comporta nous riscos d'introducció de plagues i malalties amb la 
consegüent amenaça de patir crisis sanitàries i de seguretat alimentària a pesar dels controls que pogueren establir-se.  
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 La dependència de països tercers pot portar a situacions greus de desabastiment per causes climàtiques, polítiques, 
socials, conflictes, etc. Açò no es pot permetre. Per damunt de tot l'agricultura és un sector estratègic que ha de garantir la 
seguretat alimentària als seus ciutadans, més enllà de l'interés dels intermediaris que amb publicitat enganyosa prioritzen 
qüestions estètiques i d'empaquetatge sobre la qualitat dels aliments. Cal exigir un major control dels poders públics respecte 
de les importacions agrícoles de països tercers produïdes en règims d'esclavitud i amb controls sanitaris de dubtosa fiabilitat. 
La chaptalització, que ha passat de ser un problema a una vergonya pública, és una altra qüestió que també caldrà resoldre. 
 
 Som el que mengem. Una alimentació sana des de la infància farà que augmente la nostra qualitat de vida. Així ho 
demostren diversos estudis científics. La població mundial s'ha duplicat en l'ultim mig segle, passant de 3.000 a 6.000 milions 
d'habitants. Si els grans països industrialitzats continuen contaminant i desertitzant, l'herència que quedarà a les futures 
generacions serà desastrosa. Davant d'això, es fa necessari canviar el  model de desenvolupament econòmic amb la creació 
d'una Llei Marc per a la Protecció de l'Agricultura Valenciana i del Medi Rural que contemple diversos aspectes 
fonamentals: 
                                         
 Qualificar a l'agricultura com a servei públic la finalitat del qual estarà condicionada a proporcionar seguretat alimentària a 

tots els ciutadans i ciutadanes. 
 
 Organitzar la transformació de l'agricultura convencional a agricultura ecològica mediambientalment sostenible. 
 
 Donar prioritat a la comercialització dels productes agrícoles del País Valencià establint xarxes de distribució amb la 

limitació de 100 quilòmetres de distància des del productor al consumidor. 
 
 Establir convenis amb el comerç per a la venda dels productes autòctons amb marges i preus preestablits. 
 
 Regular la intervenció dels poders públics en campanyes explicatives dels avantatges de consumir productes ecològics. 
 
 Protegir i finançar els nous dissenys de vivenda agrícola. 
 
 Crear la figura de poble agrícola o agrícola ramader amb logotip que implique marca d'origen i fiscalitat específica. 
 
 Subordinar al nou marc jurídic tota la legislació anterior. 
 
 Creació de la finestreta agrària en xarxa en tots els ajuntaments amb personal qualificat. 
 
 Constituir un marc institucional de participació de les Organitzacions Professionals Agràries que puguen convocar 

eleccions en el camp. 
 
 Per a les persones que desitgen iniciar-se en l'activitat agrària es dissenyaran diversos tipus de projectes que estaran 

referenciats al cultiu, al clima, fertilitat del sòl, recursos hídrics, maquinària, proximitat de producció, d'abonaments 
orgànics i qualificació professional acreditada. Els projectes estaran finançats al 100% amb tots els recursos necessaris, 
inclús salaris, fins que el volum de collita tinga capacitat de rendibilitat amortitzable. 

 
 S'establiran preus garantits de referència a origen en relació a qualitats. Aquestes es consideraran d'acord amb les 

característiques específiques de l’agricultura ecològicament i mediambientalment sostenible. 
 
 Es redactarà un protocol de publicitat perquè aquesta exalte per damunt de qualsevol altra consideració les qualitats 

nutricionals dels productes avalades amb estudis científics. 
 
 Es desenvoluparà un estudi sobre les potencialitats agroindustrials del País Valencià per a escometre un macro pla 

d'infraestructures, carreteres, ferrocarril, mini-polígons agroindustrials i ramaders de proximitat amb centres de 
transformació, investigació, manufacturació, comercialització i distribució. Aquest estudi i els projectes i programes que es 
deriven d'ell, EUPV els traslladarà al Parlament Europeu amb els mateixos objectius. 

 
 Creació d'una xarxa d'escoles de formació que eduque tots els agricultors en el coneixement del nou sistema de producció 

d'aliments i contribuïsca a la transició ordenada de l'agricultura i la ramaderia productiva convencional a la ramaderia i 
agricultura ecològicament i mediambientalment sostenible. 

 
 El que es produïx en l'agricultura i la ramaderia són aliments que constituïxen la base del benestar de la persona i, per 

això, aquesta responsabilitat no pot recaure en qualsevol. Igual que per a curar malalties o educar la ciutadania demanda 



 16 

els millors mitjans humans i materials, en l'alimentació també ha de sol·licitar el mateix. D'ací que la capacitació formativa 
dels agricultors haja de ser un dret dels ciutadans i una obligació per als agricultors. 

 
 D'altra banda, s'establirà una moratòria per a les varietats importades i les modificades genèticament fins que es demostre 

que poden ser cultivades en el cas que tingueren un interés especial en llocs on no haguera incidència per als cultius 
autòctons. 

 
 Es recuperaran els bancs de llavors autòctons perquè resulta evident que són els millor adaptats al nostre ecosistema. I 

s'iniciaran estudis d'investigació amb l'objectiu de millorar les seues qualitats productives, nutritives i de qualsevol altra 
índole. Això ens donarà autonomia i independència de les multinacionals del sector. 

 
 La globalització del comerç no té perquè afectar l'agricultura com a producte de mercat si no com a producte del 

coneixement científic. Com déiem anteriorment l'agricultura com a sector estratègic només pot tindre una vocació que és 
l'aliment saludable de la població mundial. Per això, pareix lògic dividir el planeta en espais agroalimentaris autosuficients i 
Europa té totes les condicions per a ser un. I la seua explotació des d'eixa perspectiva de desenvolupament sostenible, 
segur dóna perquè els agricultors europeus alimenten la seua població de manera saludable, i que a més ells puguen 
portar una vida digna, segura i reconeguda per mèrits propis. 

 
          EUPV posarà els mitjans perquè el País Valencià siga pioner i exemple que s'ha de seguir en eixa experiència.          
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1.5.5. LA NECESSITAT DE CORREGIR LES DEFICIÈNCIES ESTRUCTURALS. 
 
       El minifundisme és un problema estructural al País Valencià que impedix l'aplicació d'economies d'escala, el que implica 
precarització i carències en rendibilitat tant econòmiques com socials. En l'actualitat, un 50% aproximadament de les 
explotacions agràries valencianes tenen menys d'una hectàrea. Davant d'aquesta realitat, EUPV proposa la creació de bancs 
de sòl pels ajuntaments. L'adjudicació per a la seua explotació productiva es farà per mitjà de concurs d'acord amb les 
condicions següents: 
 

 Tindre acreditada la capacitat formativa per a dur a terme el projecte proposat. 

 Disposar d'informe favorable de la conselleria sobre la idoneïtat per a la zona. 

 L'adjudicació la farà el consell agrari local. 
 
 Així mateix, el cost d'un arrendament no podrà passar del 6% dels beneficis comptables de la producció anual 
comprovada. Els arrendaments podran ser rescindits pels arrendataris en la data per ells estimada i pels propietaris a la data 
de jubilació dels arrendataris a fi de garantir la vida laboral de les persones que cultiven la terra, excepte si la producció no 
complix amb els estàndards de qualitat i quantitat establits per la llei marc del País Valencià. També s'haurien de regular 
exempcions fiscals per a aquells propietaris que venguen terra a agricultors professionals i compren terres.  
  
 Amb la intenció de mantindre íntegres les explotacions en el cas de transmissions hereditàries s'hauria d'establir 
exempcions fiscals als beneficiaris que ostenten la condició d'agricultor professional o que arriben a aconseguir-la amb 
l'explotació heretada i concedir assistència jurídica i tècnica, exempcions de taxes i concessió prioritària d'ajudes financeres 
existents a les transmissions hereditàries que, podent fragmentar-se entre els descendents directes, opten per la transmissió 
conjunta de la unitat d'explotació a un sol hereu o a una associació de cohereus que gestione l'explotació. 
 
 A més, en el cas de transmissió a un únic hereu, aquest tindria dret a una subvenció al tipus d'interés en cas que 
sol·licite un crèdit, públic o privat, per a indemnitzar els cohereus. També s'haurien d'establir exempcions fiscals per a les 
indemnitzacions rebudes per als cohereus en cas de transmissió a un únic hereu que ostente la condició d'agricultor 
professional o que arribe a aconseguir-la amb l'explotació heretada. Una altra actuació important passaria per millorar la línia 
d'ajudes de primera instal·lació i plans de millora a la compra de terres o explotacions ramaderes als professionals per a fer 
competitiva la seua explotació. 
 
         Per a augmentar la transparència del mercat de la terra, s'establirà el dret d'adquisició preferent per als agricultors 
professionals. S'hauria d'obligar als transmetents a comunicar a l'Administració  totes les transaccions i s'hauria d'impedir a les 
notàries i Registres de la Propietat a donar fe publica i inscriure la transacció sense prèviament aportar prova que s'ha 
comunicat a l'Administració.  
 
         Finalment, seria convenient crear i publicitar una base de dades de totes les transaccions de terres realitzades al País 
Valencià per a facilitar als professionals el dret d'adquisició preferent per als agricultors professionals. 
 

Pal·liar la inestabilitat de les rendes agràries 
 
 La gran inestabilitat de la renda que patixen agricultors i ramaders és un dels principals obstacles amb què es troben a 
l'hora de continuar mantenint la seua activitat. La inestabilitat es deriva d'una banda dels vaivens dels preus i mercats i per una 
altra de les inclemències del temps. Per a poder fer front als sinistres meteorològics, caldria aprofundir en la reforma de 
l'assegurança agrària tendint cap a un segur d'ingressos d'explotació. En lloc del sistema establit que prima l'assegurament del 
producte, es pretén donar prioritat a l'actor principal del sector, l'agricultor i el ramader, de manera que quede coberta la seua 
renda davant de qualsevol incidència que puga presentar-se no sols climàtica o en forma de plaga sinó també de crisi de preus 
que poguera donar-se. Inicialment aquesta nova modalitat d'assegurança agrària hauria d'anar adreçada als professionals i 
joves que s'incorporaren al sector perquè pogueren continuar en la seua activitat, mentres que la resta de productors podrien 
continuar optant per l'actual sistema d'assegurances, però millorat i adequat a les característiques reals de les produccions i els 
mercats. 
 
 Només si s'aconseguix assegurar la renda d'agricultors i ramaders es podrà mantindre una activitat que és fonamental 
per a conservar el Medi Ambient. I és que els treballadors del medi rural produïxen aliments de qualitat garantida, sans i 
pròxims als mercats valencians, i d'altra banda, a través de la seua activitat, fan possible una bona gestió del medi natural i els 
seus recursos, un manteniment de la població en els pobles, una salvaguarda dels modes de cultiu i de l'aprofitament de la 
terra, una gestió del patrimoni arquitectònic i d'infraestructures necessàries -séquies, camins i senderes- un manteniment de la 
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biodiversitat tant de vegetal com d’animal i altres beneficis que disfruta el conjunt de la societat i pel que no se'ls retribuïx i que 
l'Administració hauria de resoldre per mitjà d'una contraprestació de serveis a través d'ajudes agroambientals. En cas contrari, 
difícilment la societat podrà disfrutar d'un medi ambient com actualment es concep. 
 
 El repartiment de les ajudes basant-se en criteris ambientals pot generar a més una major eficiència econòmica. Així 
el sector justificaria la seua percepció en termes de la satisfacció de les demandes socials manifestades de creació d'ocupació, 
manteniment del medi rural, qualitat i seguretat alimentària i conservació del medi natural. 
 
 La solució als problemes del camp passa per la necessitat d’integrar polítiques agràries, mediambientals i de 
desenvolupament rural, en les que la creació d'ocupació, com a element bàsic d'ordenació del territori, siga el principal objectiu. 
Per consegüent, no cal obviar el paper imprescindible que desenvolupen les explotacions familiars agràries en la generació 
d'autoocupació a partir de les activitats productives de l'explotació i d'aquelles altres que vinguen a donar contingut al caràcter 
de multifuncionalitat que s'espera tinguen aquest tipus d'explotacions en l'entorn europeu. 
 
 Respecte a la difusió dels polígons industrials, és necessari fomentar els polígons mancomunats en l'àmbit comarcal 
en compte de fomentar polígons industrials en xicotetes poblacions. Per a això haurien d'arbitrar-se mesures de compensació 
entre els municipis acollidors de polígons i els municipis mantenidors d'espai agrari. 
 
 També resultaria fonamental, junt amb una millora general dels serveis per al medi rural, garantir l'accés a les noves 
tecnologies amb una xarxa de telefonia mòbil de cobertura total, així com el ràpid accés a Internet. 
 
 Finalment, ajudaria també molt superar l'actual sistema d'ajudes proporcionals al volum de producció o a la dimensió 
de les explotacions. Els recursos públics deurien reorientar-se progressivament cap als agricultors i ramaders que subscriguen 
un contracte amb la societat a través de l'administració agrària. Un contracte en què l'ocupació, com se citava anteriorment, 
siga un eix prioritari, i que continga les condicions de producció que ha de respectar l'agricultor, ramader o silvicultor, per a 
preservar els recursos naturals, l'espai agrari, el paisatge i la prestació de serveis a la col·lectivitat.  
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Comptar més amb les organitzacions professionals agràries 

 
 El model actual d'Administració autonòmica ha de flexibilitzar-se i tindre més en compte a les organitzacions 
professionals agràries a l'hora de prestar determinats serveis a l'agricultor i al ramader com són la formació, la tramitació 
d'ajudes o les estadístiques. 
 
 És també imprescindible que les necessitats bàsiques del sector agrari valencià isquen d'una taula de concertació 
permanent entre el Govern valencià i les organitzacions professionals agràries valencianes. Després de tants anys de 
democràcia, resulta inadmissible que seguisca sense existir al País Valencià un marc institucional de participació de les 
Organitzacions Professionals Agràries, en el que s'establisquen de manera efectiva i estable les actuacions concretes en 
matèria de política agrària. 
 
 

Castigar els delictes contra el medi ambient 
 

 EUPV promourà una llei que prohibisca qualsevol abocament a tot tipus de llit sense haver sigut tractat prèviament i 
estancat per un període mínim de sis mesos. A partir d'ací l'abocament fora d'instal·lacions ho executarà l'organisme 
institucional competent. 

 

 Es garantirà un cabdal ecològic suficient que mantinga la vida dels rius en el seu màxima esplendor. 
 

 Es controlaran els recursos de conca des del naixement fins a les desembocadures tant en aigües de superfície com 
subterrànies i es crearà un pla d'utilització de recursos hídrics mediambientalment sostenible. 

 

 Totes les indústries i empreses agrícoles ramaderes que exercisquen una activitat qualificada seran incloses en un llibre 
de registre i inspeccionades per l'Administració  en períodes de temps aleatori. L'acumulació de tres incidències sense que 
s'haja  produït reparació o correcció dels sistemes de protecció del medi ambient serà motiu d'intervenció d'eixa fàbrica o 
explotació agrícola o ramadera per part de l'Administració perdent la propietat els drets d'explotació de l'activitat i els altres 
drets que d'ella pogueren derivar-se. 
 

 L'Administració estudiarà si és procedent sanejar i posar de nou en marxa l'activitat. En cas positiu, procedirà a efectuar 
les reparacions o correccions en el sistema i una vegada efectuades retornarà als seus amos que hauran d'abonar els 
costos ocasionats. En cas contrari, l'empresa serà oferida al mercat igual que bancs i caixes que són intervinguts quan 
perilla la seua activitat per una mala gestió i més quan es tracta de salut pública. Sempre les persones han d'estar per 
damunt de qualsevol altra consideració perquè encara que a vegades s'oblide el ser humà forma part dels ecosistemes i 
protegint-los es protegix, és a dir, tots ens protegim. 

 

 Cada incident serà sancionat en funció de la gravetat i el dany causat. 
 

 Les agressions al medi ambient seran delictes penals que implicaran reposició a càrrec del condemnat i en cas de 
recursos insuficients haurà d'efectuar treballs per a la comunitat. 

 
 
1.5.6. PRESERVAR EL MEDI RURAL COM A FONT DE VIDA I FRE A LA DESERTITZACIÓ 
    
 EUPV elaborarà  una Llei de Monts que declare totes les muntanyes del País Valencià Monts Públics d'Especial 
Protecció. La llei contemplarà les següents consideracions. 
 

 S'escometrà un pla de repoblació i neteja que afectarà tant les muntanyes de titularitat pública com les de titularitat 
privada, sent els propietaris quins foren els que correran amb tots els gastos. En cas de renúncia, el patrimoni forestal 
passarà a titularitat pública, sent llavors el govern autònom l'encarregat d'executar-ho. 
 

 Totes les persones inscrites en les oficines d'ocupació passaran a la reserva activa de treballadors forestals. I rebran 
un curs de capacitació forestal previ a la seua incorporació a les brigades forestals. 

 

 S'activaran projectes d'aprofitament forestal per a la producció de biomassa, ramaderia de muntanya, parcs 
fotovoltaics, fusta, etc 



 20 

 

 Es crearan micro embassaments en zones estratègiques amb la finalitat de reduir la torrencialidad de rambles i 
barrancs que produïxen inundacions i la d'aconseguir xicotetes reserves d'aigua per a abeurador de la cabanya 
ramadera de muntanya. Així, se n'aniran aprofitant al màxim tots els recursos del camp valencià. 

 

 La cabanya ramadera de muntanya ha sigut  històricament un element regulador del sotobosc que minimitzava al 
màxim la possibilitat d'incendis forestals i suposava una aportació alimentària d'alta qualitat, produïda ecològicament i 
mediambientalment sostenible. EUPV organitzarà la repoblació, previ estudi de les espècies adequades 
tradicionalment a les muntanyes valencianes. 

 
         Els nous agricultors necessiten un hàbitat adequat. Les seues vivendes es podran construir en règim de lloguer o de 
compra i disposaran d'exempcions fiscals i subvencions. Les hipoteques estaran avalades per conselleria mentres es mantinga 
l'activitat agrària. Les vivendes disposaran a més dels espais característics: corral per a xicoteta granja domèstica i hort 
ecològic familiar. La tipologia general anirà des de vivendes per a una persona a vivendes per a famílies nombroses. A més, 
les persones que decidisquen viure en aquestes comarques obtindran una sèrie de beneficis fiscals, parafiscals i distintes 
gratificacions que motiven de forma permanent el seu desig de viure en elles.  
 
         Quant a les condicions socials, EUPV farà que siguen les millors. El que s'està proposant és un altre model de 
desenvolupament, un altre projecte de vida. Si la societat respon favorablement es produirà un canvi en cascada, que afectarà 
tot el sistema. Per primera vegada, es posarà a la persona en el centre de l'interés col·lectiu. Laa descentralització econòmica 
farà que les comarques de l'interior, que suposen el 80% del territori i on només viuen el 20% de les persones, se'n vagen 
reequilibrant amb el que tot això suposa de riquesa, serveis, oci; en definitiva, la qual cosa en EUPV entenem per qualitat de 
vida equiparable a la de les ciutats. Mentres aquest procés es culmina, EUPV creará centres assistencials comarcals que 
s'ocuparan de l'assistència integral a les famílies, donaran informació i gestionaran els recursos per a les persones que 
vullguen establir-se en aquestos pobles de l'interior. 
 
 
1.5.7. APOSTAR PEL MANTENIMENT DE L'ACTIVITAT PESQUERA  
 
 En els últims anys l'activitat pesquera valenciana patix diverses problemàtiques que fan perillar la seua continuïtat: 
Problemes de conservació dels ecosistemes marins a causa de la contaminació, del turisme mal planificat, la destrucció 
d'hàbitats costaners, la sobrepesca i l'ús de tècniques de pesca prohibides. És necessari establir un pla estratègic per a 
assegurar la supervivència de la pesca en la costa valenciana que faça sostenible socialment i econòmicament l'activitat 
pesquera i els recursos marins. En aquesta estratègia s'ha d'implicar el sector pesquer així com les entitats científiques i 
ecologistes. 
  
Alguns elements que contemplarà aquest pla estratègic són els següents: 

 Elaboració de la llei de pesca. 

 Redefinir el paper de les confraries garantint un funcionament transparent, democràtic i eficient. 

 Proposar la creació d'Organitzacions Professionals que siguen reconegudes per la Unió Europea. 

 Dotar de majors recursos financers al sector pesquer per a complir objectius estratègics. 

 Definir estratègies que permeten recuperar bancs pesquers: Creació de reserves marines, vedes, adaptació de 
tècniques pesqueres. 

 Incrementar els controls en l'activitat pesquera: grandària del peix, tècniques de pesca, normativa sanitària, gestió 
econòmica.  

 Potenciar activitats econòmiques complementàries a la pesca.  

 Promoure mesures per a conservar la pesca tradicional artesanal com un valor cultural. 
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2 .- ORDENAR EL TERRITORI PRESERVANT EL MEDI AMBIENT  
 
 

2.1. Per unes ciutats i uns pobles sostenibles 

2.2. Urbanisme i territori 

2.3. Per una nova cultura de l'aigua 

2.4. Residus:Polítiques de reducció i minimització de la producció en origen 

2.5. Pel transport públic 

2.6. Programa d'energia 2011 

2.7. Gestió forestal i d'espais naturals  

2.8. Fiscalitat ambiental 

2.9.A gricultura , ramaderia i seguretat alimentària 

2.10. Protecció dels animals  

2.11. Turisme sostenible  

 
 
 
2.1. PER UNES CIUTATS I UNS POBLES SOSTENIBLES 
 
Estimularem la creació d'una nova cultura ciutadana que genere uns pobles i ciutats més sostenibles i habitables per 
mitjà de plans de sostenibilitat municipal basats en l'eficiència i suficiència ecològiques.  
 
Les ciutats i pobles valencians han crescut en molts casos de forma desordenada i per damunt de l'augment real de la seua 
població, especialment en la franja litoral, on es concentra la major part de la població del País Valencià. Aquest creixement 
especulatiu, deslligat de les necessitats reals de les poblacions, ha agreujat els efectes de la crisi econòmica i ha anat destruint 
i degradant el valor natural i la qualitat ambiental del nostre entorn. El model de desenvolupament urbà caòtic i dispers que 
hem patit ha suposat, en general, grans diferències entre barris i sectors socials, la degradació dels cascos antics, alts nivells 
d'endeutament municipal, i unes ciutats cada vegada menys humanes i acollidores, especialment per a les persones majors, 
els xiquets, els joves o les minories amb menys recursos econòmics o amb dificultats de mobilitat. Els vehicles privats ocupen 
els nostres carrers i els conflictes ambientals es multipliquen, augmentant l'empremta ecològica que els nostres pobles i ciutats 
imprimixen al territori.  
 
Aquest creixement incontrolat és clarament inviable, la qualitat de vida es ressent i augmenta el consum d'uns recursos 
naturals limitats i finits. Els indicadors ambientals assenyalen que la insostenibilitat s'agreuja cada vegada més: cada valencià 
genera més residus que la mitjana europea, el consum d'aigua va en augment, en l'última dècada quasi dupliquem el consum 
energètic, estem sotmesos a nivells de soroll perjudicials per a la salut,... 
 
Cal reconduir els nostres nuclis urbans cap a la sostenibilitat; unes ciutats i pobles configurats a la mesura de les persones, 
compromesos amb la solució dels problemes ambientals globals i locals i que faciliten el desenvolupament dels projectes vitals 
de tots els seus habitants.  
 
Per a contribuir a eixa transformació són necessaris plans de sostenibilitat municipal que incorporen: 
 

 Una planificació urbanística que aposte a totes les escales (estratègia territorial del País Valencià, plans d'acció 
territorial, plans generals d'ordenació urbana, plans parcials) per un model d'urbanisme compacte que reduïsca 
l'empremta ecològica de les nostres poblacions i que considere prioritària la rehabilitació i millora del teixit urbà ja 
existent. 
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 La limitació del trànsit motoritzat en els centres urbans junt amb el foment, extensió i millora dels transports públics 
menys contaminants, de la bicicleta i els desplaçaments de vianants, fomentant pactes per la mobilitat des de la 
participació ciutadana.  

 
 La creació de regidories de sostenibilitat en tots els ajuntaments. 
 
 La creació d'oficines municipals de salut ambiental, consum i seguretat alimentària (en localitats amb més de 20.000 

habitants). 
 
 La reducció dels nivells de soroll ambiental, regulant i vigilant rigorosament totes les fonts de contaminació acústica.  
 
 L'elaboració d'ordenances municipals de foment de l'estalvi i l'eficiència en el consum d'energia i aigua. 
 
 La instal·lació de panells solars per a aigua calenta sanitària i de plaques solars fotovoltaiques en tots els edificis 

públics.  
 
 Mesures de vigilància especial per a evitar i sancionar l'abandó i el maltractament dels animals. 
 
 Planes de reducció dels residus sòlids urbans i implantació urgent de l'arreplega selectiva de la matèria orgànica. 
 
 L'extensió, millora i conservació de les zones verdes i espais públics, vigilant que es complisquen de manera efectiva 

els mínims comunitaris de zones verdes per habitant i protegint els arbres i la vegetació urbana com a component 
essencial del patrimoni dels pobles i ciutats.  

 
 Mecanismes de participació per a garantir la intervenció dels ciutadans en la definició del model de ciutat i les 

prioritats en els pressupostos municipals, impulsant l'Agenda 21 com a ferramenta bàsica de participació ciutadana a 
l'hora de definir els Planes Generals d'Ordenació Urbana.  

 
 Regulació de la contaminació electromagnètica d'acord amb els criteris de la Conferència de Salzburg.  
 
 Modificar l'enllumenat públic per a reduir la contaminació lumínica.  
 
 Elaboració i publicació anual de paràmetres indicadors de la qualitat ambiental urbana que permeten quantificar la 

sostenibilitat de pobles i ciutats. 
 
Plantegem la necessitat elaborar una Agenda 21 per al País Valencià, que redefinisca les prioritats polítiques, dirigint-les cap a 
la sostenibilitat, l'equitat i l'eficiència econòmica a llarg termini i que incloga les reformes necessàries perquè les institucions 
valencianes s'adapten a la consecució d'aquestos objectius.  
 
En l'elaboració de l'Agenda 21 per al País Valencià s'han de considerar les aportacions de les universitats valencianes i dels 
principals centres d'investigació públics, obrint-se a una àmplia participació de tots els sectors ciutadans per mitjà d'un 
procediment que estimule el debat i l'aportació de propostes.  
 

 L'Agenda 21 autonòmica ha d'establir les prioritats en el procés de desenvolupament mediambientalment 
sostenible que la societat valenciana necessita i ha de fixar els objectius bàsics en els diferents sectors 
econòmics que permeten avançar en la línia de la sostenibilitat. Fa falta aconseguir a curt-mig termini (5-10 anys) 
una estabilització dels impactes i la pressió sobre el mig, i la seua reducció a mitjà termini (15-20 anys). Les 
seues directrius han d'aportar objectius concrets en relació als residus, aigües residuals, emissions a l'atmosfera, 
consum energètic i hídric, lluita contra el canvi climàtic, etc. 

 
 Aquest document ha d'incloure orientacions generals referides a tots els sectors productius per a poder complir 

els objectius plantejats, preveient-se els costos econòmics de les transformacions requerides i les fórmules de 
finançament.  

 
 Els objectius de l'Agenda 21 es revisaran periòdicament i, com a conseqüència de la seua aplicació, s'elaboraran 

informes anuals de la situació mediambiental valenciana i dels nivells de compliment respecte als criteris de 
sostenibilitat.  
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 Les orientacions de l'Agenda 21, es tindran obligatòriament en compte en l'elaboració i renovació dels grans plans 
i normes reguladores d'àmbit valencià, com l'estratègia territorial valenciana, el pla integral de residus, els plans 
d'acció territorial (del litoral, contra el risc d'inundacions,….), l'ordenació forestal, … 

 
 L'Agenda 21 inclourà també una ambiciosa estratègia d'educació ambiental que amplie i millore l'actual nivell de 

continguts i actituds a favor de la sostenibilitat ambiental en les ensenyances reglades de tots els cicles educatius 
i també fora de les aules, establint vies adequades per a diferents segments de la societat i emprant tota la 
gamma de recursos disponibles (internet, ràdio, televisió, premsa, exposicions, altres mitjans audiovisuals...). 

 
També proposem altres mesures: 

 
 Impuls a la creació de xarxes comarcals d'Agendes 21 i de les locals en tots els municipis majors de 20.000 

habitants. 
 
 Creació de consells assessors de medi ambient, amb suficient participació de les organitzacions ecologistes, 

sindicals, veïnals, juvenils i cíviques, en tots els municipis de més de 20.000 habitants. Han d'estar dotats de 
capacitat real d'intervenció per mitjà de l'emissió d'informes preceptius sobre plans i programes i sobre la situació 
del medi ambient en el municipi per a la seua incorporació al diagnòstic mediambiental del País Valencià.  

 
 Informació pública anual sobre l'estat del medi ambient en el territori autonòmic i municipis importants. També és 

important difondre els gastos públics destinats al medi ambient.      
 
2.2. URBANISME I TERRITORI 
 
Promourem la reforma en profunditat de la Llei d'Ordenació del Territori, la del Sòl No Urbanitzable i la nova Llei 
Urbanística Valenciana, de manera que aquest conjunt de normes legals i el seu necessari desplegament reglamentari 
estiga fonamentat en els principis de sostenibilitat i racionalitat en la planificació, i que es pose fi al descontrol 
territorial, l'especulació, l'edificació desmesurada i les agressions al medi ambient. 
 
L'ordenació territorial tindrà caràcter previ i vinculant al desplegament urbanístic, i a la instal·lació d'infraestructures i activitats, 
de manera que es garantisca un model territorial equilibrat, coherent i integrat, amb els mínims impactes paisatgístics. La 
planificació general del territori i els seus instruments vinculats garantiran prioritàriament la conservació de l'horta, del litoral, 
dels paisatges rurals tradicionals, així com els valors ecològics destacats. Les línies bàsiques de la planificació s'orientaran cap 
a la minimització de la contaminació i de la generació de residus i cap a reducció del consum de recursos naturals limitats. 
 
L'ocupació urbanística del sòl s'haurà d'efectuar amb absolut respecte als mecanismes democràtics de participació ciutadana 
per mitjà de l'elaboració i desenvolupament dels plans generals d'ordenació urbana. Aquestos es basaran en les previsions 
realistes i justificades objectivament de creixement urbà sostenible i promouran un model urbà compacte i no dispers, primant 
el menor consum d'un recurs limitat com és el sòl, minimitzant els impactes sobre el mig i reduint el consum de matèries 
primeres, aigua i energia. L'objectiu bàsic del desenvolupament urbà serà el d'oferir a tots els ciutadans i les ciutadanes 
vivendes dignes a preu assequible pels col·lectius més desfavorits, incloent mecanismes per a promoure un número adequat 
de vivendes de protecció pública. Els processos urbanístics hauran d'estar enfocats amb el predomini dels interessos socials 
enfront dels interessos privats i garantiran les dotacions d'equipaments bàsics (educatius, sanitaris, culturals, etc.) com a 
condició indispensable d'un creixement urbà respectuós amb la història, la cultura i el patrimoni del municipi. 
 
Establirem amb caràcter d'urgència una moratòria urbanística, especialment estricta en el litoral, que salvaguarde els escassos 
paratges de costa sense construir i els ambients agraris i naturals més destacats, i que assegure que els futurs desplegaments 
urbanístics s'adequaran a la necessària planificació prèvia del territori amb criteris sostenibles. 
 
En els últims anys del govern del PP estem vivint al País Valencià una autèntica febra constructora sense precedents que 
inclús supera àmpliament l'allau de formigó que es va viure en els anys del denominat “desenvolupisme” durant la dècada dels 
60 i els 70 i que tan lamentables empremtes va deixar en molts punts de la nostra geografia. Cada any s'afigen més de 200 
noves tones de formigó, com mitja, per cada quilòmetre quadrat de territori valencià. 
 
Els municipis de la franja litoral valenciana (i també molts altres de l'interior) estan abordant projectes de creixement desbordat 
del nombre de vivendes, que superen amb molt les previsions realistes de creixement endogen de la població urbana, i que 
comprometen les possibilitats d'abastiment dels recursos i serveis bàsics. Molts municipis costaners es plantegen plans 
urbanístics que suposen la construcció de vivendes per a unes irreals previsions de creixement d'un 50% o més de la seua 
població actual, mentres que el creixement vegetatiu real valencià en els últims anys és davall, i mentres es deixen degradar 
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les zones antigues dels cascos urbans, mentres hi ha una gran quantitat de vivendes desocupades i mentres sectors creixents 
de la població té enormes dificultats per a accedir a la vivenda, a causa d'uns preus prohibitius que s'han disparat de manera 
desorbitada i que les fan inabastables per als joves i gran part de les famílies treballadores. 
 
Aquesta tremenda febra constructora i especulativa litoral, a més d'esgotar recursos bàsics com l'aigua, i de complicar la gestió 
municipal i la provisió de les dotacions equilibrades de serveis públics, està amenaçant de consumir les escasses àrees 
costaneres no urbanitzades. 
 
No es tracta només de vivendes, sinó del desplegament abusiu de noves instal·lacions i infraestructures relacionades amb les 
modalitats turístiques més impactants, com a parcs temàtics, camps de golf, grans hotels, ports esportius, alteració de platges, 
etc., que contribuïxen a degradar i contaminar encara més el nostre malparat litoral. 
 
D'altra banda, en l'interior del territori valencià, en gran manera despoblat, el desplegament d'obres de qualsevol classe: 
tranvasaments, embassaments, noves carreteres, l'AU, les conduccions elèctriques i els gasoductes; la ubicació poc 
equilibrada de parcs eòlics, els abocadors de divers tipus, la mineria a cel obert, les previsions d'urbanitzacions en la “segona 
línia” costanera, certes modalitats turístiques inadequades, etc.,  amenacen de degradar de manera generalitzada i caòtica un 
ampli territori on els escassos paratges naturals protegits es veuen rodejats i amenaçats per un procés depredador dels 
recursos naturals i del territori que s'escampa per qualsevol part i que posa en perill inclús la supervivència dels reductes 
protegits, aïllats i sotmesos a múltiples agressions externes. 
 
Davant d'aquesta situació, es requerix una reforma en profunditat de les vigents lleis d'Ordenació del Territori, del Sòl No 
urbanitzable i la recent Llei urbanística Valenciana per a establir normatives reguladores efectives que posen fi a aquest 
consum devorador del territori i al desorde en la construcció i en la ubicació d'infraestructures i activitats diverses i que 
garantisca tant la preservació de les funcions ecològiques bàsiques, com els espais encara poc antropizados i els valors 
associats al paisatge. 
 
El PP ha ultimat durant la seua última legislatura una modificació de les lleis preexistents, amb l'excusa de millorar-les, però 
aquestes noves normes no han respost a les mínimes exigències de sostenibilitat ni són capaços de frenar els processos de 
degradació generalitzada del territori. Ben al contrari, aquestos projectes, bàsicament publicitaris i enganyosos retrocedixen 
sobre allò que s'ha establit per la legislació preexistent i suposen en la pràctica mecanismes per a permetre legalment 
l'ocupació massiva del sòl no urbanitzable, l'expansió extralimitida de projectes urbanístics dispersos i la generació de 
perilloses hipoteques futures de caràcter econòmic, social i cultural, a més dels gravíssims impactes ambientals i territorials. De 
no frenar com més prompte millor i reorientar aquest procés, les factures que ens passarà en el futur comprometran greument 
un desenvolupament sostenible del País Valencià. 
 
Per tot això, PROPOSEM 

 

 A.- Promulgar una Llei d'Ordenació Territorial digna d'aquest nom que garantisca: 

 La salvaguarda i protecció dels terrenys agrícoles més fèrtils. 

 El manteniment dels processos ecològics fonamentals al llarg del territori, com són la conservació de la 
biodiversitat, el manteniment dels sòls i la lluita contra l'erosió, el funcionament bàsic dels equilibris atmosfèrics i 
climàtics i el manteniment dels cicles hídrics, la recarrega dels aqüífers i la prevenció d'inundacions, i que vetle 
també per la protecció dels valors paisatgístics del territori valencià, tant en les zones d'interior com en el litoral. 

 La preservació dels valors naturals més destacats, com a flora, fauna, paisatge i recursos geològics així com del 
patrimoni històric i cultural. 

 
B.- Revisió de la Llei del Sòl No Urbanitzable per a definir millor, i amb criteris més amplis, els terrenys que han de 
considerar-se obligatòriament no urbanitzables i per a evitar la reclassificació massiva de sòl no urbanitzable. Així mateix per a 
establir mesures estrictes de disminució d'impactes en sòl no urbanitzable i molt especialment en el sòl protegit. 
 

 Revisió de la Llei Urbanística valenciana per a posar fi als abusos que suposa la figura de l'agent urbanitzador i 
per a garantir la primacia de la planificació general urbana sobre els plans parcials i programes d'actuació que no 
podran reclassificar sòl no urbanitzable sense procedir a una revisió del Pla General amb criteris d'objectivitat, 
participació i transparència. Aquesta norma limitarà de manera estricta nous desenvolupaments urbanístics 
dispersos en el territori i no aplicarà el criteri d'interés comú més que en els casos justificats que resolguen les 
necessitats concretes i demostrades de demandes locals de vivenda. 
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 Moratòria que paralitze els processos d'urbanització i edificació del litoral valencià i en la crida “segona línia litoral” 
per a evitar la degradació de les escasses zones encara no antropizadas. 

 Establir i fer complir escrupolosament una limitació clara d'edificabilidades en sòl urbà en els planejaments 
municipals. 

 La prohibició d'obres costaneres que interferisquen la dinàmica marina, així com de la denominada “regeneració 
de platges” basada en la remoció, trasbals i depòsit d'arena, que resulta inútil en la major part de casos i que té 
greus impactes sobre els ecosistemes litorals. 

 Prohibició absoluta i control estricte de qualsevol tipus d'abocaments sense depurar al mar. 

 Limitar l'ampliació i construcció de ports esportius i de camps de golf. 

 Incrementar la protecció de les praderies de Posidonia i el nombre de reserves marines. Control estricte dels 
impactes generats per emissaris submarins i dessaladores sobre aquest fràgil i fonamental ecosistema. 

 Regulació més estricta de les modalitats agressives i esquilmadoras de pesca. Promoció de les vedes i parades 
biològiques i inspecció i persecució més severa de la utilització de pràctiques il·legals de pesca i de 
l'incompliment de la normativa sobre talles mínimes. 

 Campanya formativa i informativa per a conscienciar la població del valor dels ecosistemes litorals, de la 
importància de la conservació dels recursos marins i del litoral.  

 

2.3. PER UNA NOVA CULTURA DE L'AIGUA 
 
Per una Nova Cultura de l'Aigua. Per la plena aplicació de la Directiva Marco de l'Aigua. Per una gestió pública, 
racional i sostenible de l'aigua que prime l'eficàcia, l'estalvi, la reutilització i la depuració integral de les aigües. Per la 
recuperació integral dels nostres rius, aqüífers i zones humides. Per la creació de l'Agència Valenciana de l'Aigua. 
 
El model de desenvolupament econòmic actual al País Valencià, impulsat pel Partit Popular, és un model depredador de 
recursos i del territori, que suposa respecte a l'aigua un creixement desorbitat de les demandes, tant agrícoles (nous regadius, 
transformacions de terrenys...) com a urbanes (major consum per persona, al·luvió d'urbanitzacions i de segones residències 
amb piscines i jardins, camps de golf, l'oci temàtic...), en un context polític i legal de permisivitat i promoció institucional 
d'aquest model. 
 
Al mateix temps, es produïx en les dos últimes dècades una cada vegada major sobreexplotació i degradació de les masses 
d'aigua superficials i subterrànies. El fenomen del canvi climàtic ja ha produït en les nostres conques una disminució d'un 20% 
de les precipitacions durant el segle XX i les previsions ens parlen d'una reducció del 5,7 a l'11,3% dels recursos en els 
pròxims 25 anys.  
  
En aquest context, el desequilibri i el conflicte són inevitables: L'increment de les demandes, la reducció de les aportacions 
naturals, la insuficient reutilització i depuració de les aigües i la nul·la consideració ambiental tenen com a conseqüència una 
greu degradació de les masses d'aigua tant en quantitat com en qualitat. 
 
Davant d'aquest panorama es donen dos classes de respostes: 
 

 La resposta desenrotllista de la vella cultura de l'aigua que considera l'aigua com un recurs exclusivament 
productiu, aposta per un creixement il·limitat de l'oferta i per grans obres hidràuliques com els transvasaments o 
els grans embassaments, té una nul·la consideració ambiental i una escassa efectivitat de control sobre 
extraccions il·legals, detraccions, usos i abusos i trasllada els costos dels distints usos al conjunt de la societat. 

 La resposta de la sostenibilitat de la Nova Cultura de l'Aigua que en contrast amb la proposta anterior considera 
l'aigua com un actiu ecològic i social, posa en el centre la protecció i recuperació de les masses d'aigua (rius, 
zones humides i aqüífers vius), aposta pel control i gestió de la demanda i no per l'augment de l'oferta, promou la 
participació social i la transparència i proposa l'assumpció dels costos pels distints usos. 

 
La Directiva Marc de l'Aigua (2000/60/CE) DMA, aprovada pel Parlament Europeu al desembre del 2000, que suposa un dels 
exemples més avançats de la legislació mediambiental del món, fixa com a objectiu final aconseguir que totes les masses 
d'aigua arriben al bon estat (ecològic i químic), a tot tardar a finals de 2015.  
 
Encara que centrada en els temes ambientals, la directiva és molt més àmplia i en conjunt pot ser un instrument clau per a un 
canvi qualitatiu important en la gestió de l'aigua i per a una transició des de la vella a la nova cultura de l'aigua. 
 
La Directiva Marc de l'Aigua hauria de suposar un canvi espectacular en la gestió de l'aigua al País Valencià. Molts dels seus 
objectius són compatibles amb la proposta d'una Nova Cultura de l'Aigua: 
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 Adoptant una visió ambientalista amb l'objectiu central de recuperar el bon estat ecològic de rius, llacs, zones 
humides, aigües costes, així com el bon estat quantitatiu i qualitatiu dels aqüífers...  

 Introduint nous criteris de racionalitat econòmica en la gestió de l'aigua basats en el principi de recuperació de costos, 
incloent els costos mediambientals. 

 Exigint una participació activa dels ciutadans i ciutadanes en matèria de gestió d'aigües. 
 

Per tot això, PROPOSEM: 
 

 L'aplicació estricta de la Directiva Marc de l'Aigua en l'elaboració dels plans de gestió de conca, planificant i gestionant 
la demanda en l'àmbit de cada conca hidrològica, caminant cap a una Nova Cultura de l'Aigua més respectuosa amb 
la conservació dels recursos hídrics i dels ecosistemes associats. A més la situació és tan greu, tant en la Conca del 
Xúquer com en la del Segura, que els treballs haurien d'avançar-se perquè entraren en vigor el més ràpid possible. 

 
 Per a l'elaboració dels plans de gestió de conca, així com per al seu posterior seguiment i aplicació, és fonamental la 

més àmplia participació social, que s'hauria de configurar en distints nivells, de manera que cap dels agents 
interessants quede al marge. A més dels sectors tradicionals han de participar els agents socials, als que sempre 
s'havia deixat al marge. Les institucions municipals, les organitzacions de la Nova Cultura de l'Aigua, la universitat i 
els moviments socials en defensa del territori han de participar en aquesta tasca. 

 
 En l'elaboració dels plans de gestió de conca s'hauran de tindre en compte els aspectes següents: 
 

- Fixar objectius de recuperació dels rius, aqüífers i zones humides tant en qualitat com en qualitat. 
- Controlar i gestionar la demanda sense augment de l'oferta.  
- Establiment de les assignacions en funció dels recursos reals del riu i de les previsions del canvi climàtic, 

prioritzant els cabals ecològics i la recuperació dels aqüífers sobreexplotats. 
 

 La recuperació integral dels rius, zones humides i aqüífers valencians: Els rius valencians especialment degradats 
com són el Xúquer, el Segura, el Túria o el Vinalopó comptaran amb Planes de Recuperació Integral. Per a 
l'elaboració i seguiment dels mateixos es crearan Taules de Participació amb la implicació dels distints sectors 
interessats: regants, ecologistes, moviments socials, ajuntaments... Els plans de recuperació comprendran tant 
aspectes de recuperació dels ecosistemes aquàtics o revaloració sociocultural com de recuperació quantitativa o 
qualitativa d'aquestos rius.  

 
 Pla de Recuperació Integral del Xúquer: La lluita desenrotllada per Xúquer Viu, i nombroses organitzacions i 

institucions en defensa del Xúquer ha de culminar amb la materialització d'un ambiciós Pla de Recuperació de què és 
el principal riu dels valencians i les valencianes. Aquest pla haurà de comptar amb recursos suficients perquè no siga 
un simple maquillatge de la greu situació per la qual travessa i hauria de servir de model per a la recuperació dels 
restants rius valencians. Aquest pla haurà de contemplar entre altres aspectes la recuperació quantitativa amb la 
determinació dels cabals ambientals i la detenció de la sobreexplotació de l'aqüífer de la Manxa Oriental per a 
possibilitar la recuperació de l'aqüífer i del propi riu. Igualment haurà de contemplar la recuperació de la qualitat de les 
aigües, per a la qual cosa és imprescindible la posada en funcionament de depuradores en tots els municipis i àrees 
de funcionament. 

 
 Recuperació ambiental del Segura: La conca del Segura es troba en una situació insostenible. A pesar de la millora 

experimentada en els últims temps, el Segura continua sent un riu degradat i sense cabal.  
 
 La reforma del Catàleg de Zones Humides del País Valencià inclouen-te tots els aiguamolls valencians i ampliant el 

seu perímetre de protecció fins a intentar fer-ho coincidir amb la seua conca hidrològica i paisatgística. Fa falta 
reglamentar els usos en els dits perímetres de protecció, en els que l'activitat urbanística ha de quedar seriosament 
limitada i condicionada a la preservació dels valors ambientals i paisatgístics de les zones humides.   

 
 Elaborar plans de recuperació de les zones humides degradades amb criteris semblants als exposats en la 

recuperació dels rius. 
 
 La recuperació de l'Albufera per mitjà de l'aplicació de mesures per a millorar tant la quantitat com la qualitat de les 

aigües del parc natural. És necessari determinar l'aportació directa que des del Xúquer s'ha de fer a l'Albufera, amb 
aigua de bona qualitat, perquè aquesta puga disfrutar d'un bon estat ecològic. Igualment fa falta aplicar actuacions de 
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sanejament i depuració de les aigües per a reduir dràsticament la càrrega i vessaments contaminants així com de les 
càrregues de nutrients. 

 
 Detindre la sobreexplotació i la contaminació dels aqüífers en el camí de la seua plena recuperació. L'objectiu d'acord 

amb la Directiva Marco de l'Aigua és el de recuperar el bon estat ecològic de les masses d'aigua subterrània. La 
sobreexplotació, salinització i contaminació difusa dels nostres aqüífers afecta de manera greu tant a la conca del 
Xúquer com la del Segura. Els aqüífers de la Plana de Castelló o del Vinalopó es troben entre els més sobre 
explotats.  

 
 Per a la recuperació del Xúquer i de l'aqüífer de la Manxa Oriental serà imprescindible detindre la sobreexplotació 

produïda a Castella la Manxa. L'aqüífer de la Manxa Oriental és la principal causa de la degradació i pèrdua de cabal 
del Xúquer, ja que anualment s'extrauen més de 400 hm3/any, quantitat molt superior a la recarrega natural del 
mateix.  

 
 És necessari establir mesures de recuperació dels aqüífers afectats per contaminació vigilant les activitats 

contaminants (vessaments, pesticides, fertilitzants, nitrats, fosfats...). 
 

 S'han de realitzar modificacions legals que agilitzen el procediment sancionador a les empreses i instal·lacions que 
contaminen, establint sancions exemplars i fent pública la relació de les mateixes.  

 
 Fa falta acabar amb les extraccions il·legals d'aigües subterrànies amb el control i clausura dels pous que no disposen 

de concessió. Fa falta revisar les concessions efectuades i controlar amb cabalímetres les extraccions efectuades.  
 
La qualitat de l'aigua és molt deficient. La forta pressió sobre els recursos hídrics, els vessaments incontrolats d'origen 
industrial i la contaminació difusa per nitrats i fosfats es traduïxen en una pèrdua de qualitat de les aigües i en l'augment dels 
nivells de contaminació tant de les aigües superficials com de les subterrànies. Aquesta contaminació ha posat en perill 
espècies autòctones i resulta nefasta per a les zones humides com l'Albufera de València. 
 
Rius com el Segura, el Xúquer, el Vinalopó o l'Albaida resulten contaminats per aigües residuals sense depurar. Municipis com 
Alzira, Carcaixent, Montfort o Novelda no depuren les seues aigües i altres de la importància de València, Benidorm o Castelló 
ho fan de manera insuficient.  
 
El Segura ha patit episodis reiterats de contaminació fins al punt que la part baixa presenta un pèssim estat sense cabal 
ecològic ni qualitat sanitària, fins al punt de convertir-se en un problema seriós de salubritat pública. A pesar de la millora 
d'aquesta última època, encara queden importants problemes per resoldre. 
 

 Fa falta implantar una Llei Valenciana de Qualitat de l'Aigua per a assegurar les mesures legals necessàries per a la 
reducció i eliminació de les causes que originen la contaminació de les nostres masses d'aigua. 

 Des de l'Agència Valenciana de l'Aigua fa falta plantejar estratègies de control per a millorar la qualitat de l'aigua i 
lluitar contra la contaminació. És necessari un pla integral de depuració de les aigües residuals, que garantisca la 
depuració del 100 % de les nostres aigües urbanes, així com l'actualització i millora permanent de les instal·lacions.  

 Per a evitar la contaminació difusa procedent de l'agricultura intensiva s'han de posar en marxa mesures de prevenció 
per mitjà de campanyes de sensibilització, així com per mitjà del foment i suport a les pràctiques d'agricultura 
ecològica. 

 Una ordenació racional i sostenible del territori que porte emparellada una moratòria urbanística. La proliferació 
d'urbanitzacions, camps de golf i macrohotels per tot el País Valencià amb l'exclusiva finalitat de l'especulació 
immobiliària, suposen una greu amenaça als nostres recursos hídrics. El model pel qual ha apostat el govern del PP 
és el del foment del sector turístic insostenible i altament consumidor d'aigua. Un milió de noves vivendes en els 
pròxims 10 anys i 70 camps de golf projectats amenacen un recurs escàs i imprescindible com és l'aigua. 

 Fa falta frenar la demanda d'aigua lligada a l'urbanisme i realitzar una ordenació territorial ajustada als recursos 
hídrics disponibles. En aquest sentit la construcció de dessaladores tindrà com a objectiu la recuperació de masses 
d'aigua degradades i estaran vinculades a les necessitades la població ja existent i no per a justificar i donar via lliure 
a nous projectes urbanístics. 

 S'ha de modificar la llei per a vincular estrictament les disponibilitats d'aigua a l'aprovació de nous projectes 
urbanístics, tenint en compte la prioritat en la recuperació ambiental de les nostres masses d'aigua. 

 En aquest sentit fa falta clausurar el camp de golf del Saler que està detraient cabals de l'Albufera amb total 
permisivitat. 
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 La creació de l'Agència Valenciana de l'Aigua com a administració hidràulica de la Generalitat Valenciana exercirà les 
seues competències en matèria d'aigües i d'obres hidràuliques. Entre les seues funcions estaran: 

 
- Elaborar els plans, programes i projectes hidrològics en l'àmbit de les conques internes del País Valencià. 
- Administrar i controlar els aprofitaments hidràulics i exercir la funció executiva de policia del domini públic 

hidràulic en les conques internes i intercomunitàries. 
- La promoció, construcció, explotació i manteniment de les obres hidràuliques de competència de la 

Generalitat. 
- El control de la qualitat de les platges i de les aigües en general. 
- El control de la contaminació de les aigües, per mitjà de la fixació d'indicatius i objectius de qualitat. 
- La coordinació de les actuacions en matèria d'abastiment i sanejament en el territori del País Valencià. 
- L'ordenació dels serveis d'abastiment en alta i de sanejament. 
- La coordinació amb les confederacions hidrogràfiques de les actuacions en l'àmbit de les conques 

intercomunitàries. 
 
 Una gestió pública, racional i sostenible dels recursos hídrics que prime l'eficiència, l'estalvi, la reutilització i la 

depuració integral de les aigües. Els consums de les diferents demandes hauran de reduir-se en un 20% per a la 
pròxima legislatura. 

 Han de reduir-se, amb la fixació de compromisos concrets, les pèrdues en les xarxes de distribució urbanes i 
promoure l'estalvi i l'eficiència tant en les llars com en els usos públics urbans, establint ajudes per a la instal·lació de 
mesures d'estalvi domèstic i impulsant una jardineria més ecològica i adequada a les nostres característiques 
mediterrànies. Fa falta impulsar la implantació de tecnologies industrials i domèstiques que reduïsquen el consum, 
com la doble xarxa domèstica segons els usos. 

 Fa falta realitzar una depuració integral de les aigües urbanes que permeta la reutilització màxima d'aquest recurs 
amb un increment significatiu del tractament terciari. Totes les poblacions superiors als 2.000 habitants han de 
depurar les seues aigües residuals per a la pròxima legislatura, elaborant-se un calendari per a les poblacions 
superiors a 1.000 habitants. 

 Fa falta realitzar un tractament separat i diferenciat des de l'origen de les aigües de procedència industrial. Igualment 
ha d'efectuar-se un control i tractament rigorós dels vessaments industrials amb especial atenció als més 
contaminants. Ha d'efectuar-se la màxima reutilització d'aigua industrial, per mitjà de circuits tancats i autodepurats, 
almenys en les principals indústries consumidores d'aigua i en les de caràcter més contaminant. 

 Fa falta fomentar tècniques de reg més eficaç, incrementant l'estalvi i l'eficiència en el regadiu. L'extensió de la 
modernització dels sistemes de reg ha de fer-se sense que supose cap impacte ambiental, compensant 
adequadament la reducció dels sobrants i retorns de reg per a evitar que els nostres rius, zones humides o aqüífers 
vegen reduïts els seus recursos. 

 S'ha de promoure una tarificación racional dels preus de l'aigua implantant tarifes progressives i penalitzant els 
consums excessius o sumptuaris. Per a la gestió de la demanda fa falta un sistema de preus diferenciats per als 
distints usos de l'aigua, que no siga un mer element recaptador, sinó un mecanisme eficaç per a racionalitzar el 
consum, primant l'estalvi i penalitzant el malbaratament. Les administracions locals han de tindre un comportament 
especialment exemplifiquen-te en els espais d'oci , evitant la promoció d'aquelles instal·lacions que, com els camps de 
golf, tinguen un consum excessiu d'aigua i controlant el consum de piscines, jardins, etc. Tant d'espais públics com 
privats. 

 La gestió de l'aigua ha de ser pública amb criteris públics. El control d'un recurs tan important i bàsic com l'aigua no 
pot estar en mans privades que facen del benefici econòmic el seu principal objectiu. Ens oposarem a la privatització 
de l'aigua i estudiarem la recuperació de la gestió pública de l'aigua allí on governem. 

 

2.4. RESIDUS: POLÍTIQUES DE REDUCCIÓ I MINIMITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ EN ORIGEN 

 

Per a parar la tendència al creixement continuat i insostenible dels residus, s'han de prioritzar polítiques de reducció i 
minimització de la producció en origen. Es tracta d'una política preventiva dirigida a evitar que determinats objectes o parts 
d'objectes, productes o subproductes comercials (envasos, embolcalls, etc.) es convertisquen en residu i vagen a parar al fem 
(o s'abandonen de manera descuidada). Per la revisió de l'Acord Marc de residus i el Mapa zonal, buscant la participació del 
màxim d'entitats implicades: sindicats, col·lectius conservacionistes, partits polítics, associacions de veïns, consumidors, 
entitats del món rural, etc., per a arribar a acords àmpliament consensuats, dirigits a aconseguir una gestió racional i sostenible 
del problema que els residus constituïxen en la nostra societat. Per una arreplega selectiva optimitzada, instaurant sistemes no 
voluntaristes d'arreplega que fomenten la separació en origen i penalitzen a qui no faça aquesta separació, prioritzant la 
separació de la matèria orgànica i la minimització radical dels fems inseparables. Rebutgem la incineració per ser un activitat 
altament contaminant, que implica multitud de problemes del punt de vista sanitari, ecològic i econòmic, que en absolut actua 
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desincentivant la generació de RSU, i que provoca altres problemes derivats de l'alliberament atmosfèric de perillosos tòxics 
com les dioxines i la generació de cendres tòxiques que exigixen un tractament especial. Perquè prime el principi de solidaritat 
entre comarques i el principi de proximitat en la implantació de les plantes de tractament. 
 
La producció de RSU en el País valencià ha crescut de manera important, més d'un 42% en els 8 últims anys. En l'actualitat 
cada valencià ve a produir més d'1,5 Kg. de residus al dia, la qual cosa es convertix en uns 550 Kg. per persona a l'any. La 
tendència a més, si no s'adopten urgents mesures, és de seguir incrementant-se aquestes xifres. Hui en dia la separació de 
residus urbans és voluntarista i per això, de baixa eficàcia, i en conseqüència els nivells de reciclatge són encara molt baixos.  
 
PRIORITZAREM l'arreplega selectiva de la matèria orgànica que representa el 50%, per a poder produir un ‘compost' de 
qualitat per a la seua utilització en els camps com a abonament. Només es recupera un 25 % de vidre i un 10% de paper i 
cartó. Degut també al baix nivell de separació de RSU, el compost que s'obté és de baixa qualitat i provoca problemes en la 
seua utilització en els camps. 
 
D'altra banda, els abocadors generen gran quantitat de problemes ambientals i socials lligats a la seua ubicació i al trasllat dels 
residus. Els conflictes derivats de l'increment dels residus s'han anat acreixent en els últims 4 anys convertint-se en una font 
permanent de tensions socials, mediambientals i econòmiques. La falta de compliment de les insfrastructures necessàries i 
previstes en el primer PIR (Pla Integral e Residus) han generat un rebliment dels abocadors i plantes instal·lades, especialment 
en les comarques del sud (El Campello, Xixona, Villena, Aspe, etc.) 
 
L'única forma viable i sostenible d'enfrontar-se al greu problema de la ingent quantitat de residus sòlids urbans generats per la 
nostra societat és, perquè, frenar la tendència a l'increment de la seua quantitat i aconseguir com més prompte millor la seua 
disminució. 
 
Per a aconseguir aquestos objectius ESTABLIREM estratègies de minimització i prevenció de la producció dels residus, per a 
disminuir la quantitat d'objectes i materials susceptibles de convertir-se en residu després del seu efímer ús; molt 
particularment, embolcalls, envasos i embalatges. 
 
IMPULSAREM una normativa per a la minimització de residus elaborada amb el màxim consens i participació social, 
especialment comptant amb la col·laboració de botigues i grans superfícies comercials. Aquesta normativa ha d'aconseguir: 
 

 Disminuir al màxim la quantitat d'embolcalls i embalatges que no siguen estrictament necessaris. 
 Emprar per a aquestos usos materials que siguen fàcilment reutilitzables o reciclables, com el cartó o el vidre, en 

detriment del plàstic. 
 Evitar aquells materials o combinacions de materials que resulten de difícil reciclatge o que compliquen la seua 

separació. Unificar al màxim les característiques dels plàstics l'ús de les quals siga inevitable per a facilitar el seu 
reciclatge. 

 Gravar l'ús de les bosses de plàstic o altres utensilis d'un sol ús per a promoure l'ocupació de bosses duradores 
reutilitzables. 

 Promoure l'ús preferent dels envasos reutilitzables (si és possible de vidre) o almenys els fàcilment reciclables. 
 Restringir i gravar els envasos el procés de fabricació dels quals tinga un elevat consum de recursos naturals 

(energia, aigua o materials no renovables) o que genere nivells destacats de contaminació o de destrucció de 
paratges naturals en la seua producció (com l'alumini). 

 Establiment de mesures legals, fiscals i de foment a escala local, comarcal i autonòmica per a promoure aquestes 
mesures de minimització. 

 Elaboració de Programes de Minimització Sectorials (residus de la construcció i demolició, olis usats, residus 
perillosos, voluminosos, etc.). 

 Inclusió de criteris favorables a la reducció en origen en les polítiques de compra i adjudicacions de les 
Administracions Públiques. 

 

En segon lloc, els residus generats han de ser recuperats o reutilitzats en grau màxim, per a la qual cosa  ESTENDREM 
l'arreplega selectiva a tots els municipis valencians. L'objectiu bàsic d'aquesta mesura és disminuir al màxim la fracció 
mesclada de residus, la qual cosa permetrà reduir en gran manera els residus que acabaran finalment en un abocador i, al 
mateix temps, millorar la qualitat del “compost” elaborat a partir de la matèria orgànica. A més, açò farà més fàcil tot el procés 
de recuperació i reciclatge i permetrà estalviar espai i energia en els processos relacionats. Per a això és  necessari:  
 

 En les llars, així com en altres centres productors de RSU (escoles, restaurants, oficines, comerços, etc.)  
ESTABLIREM una efectiva separació de: 
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- Matèria orgànica 
- Paper i cartó 
- Vidre 
- Envasos de plàstic i metall 
- Residus tòxics i perillosos de caràcter urbà que han de tractar-se de manera independent (piles, medicines, 

fluorescents, etc.) 
 

 Aquesta arreplega selectiva ha de ser generalitzada perquè realment s'aconseguixen els objectius proposats, havent 
d'establir les normatives que ho establisquen i les mesures de vigilància i sanció adequades en cas d'incompliment. 

 Naturalment, el procés de generalització haurà de ser gradual i haurà d'estar acompanyat per mesures d'educació i 
sensibilització ciutadana sobre el problema dels residus i els avantatges de l'arreplega selectiva. 

 La generalització ha d'establir-se en diverses fases, començant en determinats barris de les ciutats mitjanes i grans i 
en xicotets municipis de diferents comarques, per a poder estendre's després de solucionar els problemes inicials que 
puguen aparéixer en aquestes primeres etapes. 

 

A més proposem: 

 La clausura de tots els abocadors il·legals que assolen tota la geografia del País Valencià i que són una perillosa font 
de contaminació, com és el cas de l'abocador d'Olocau.  

 Reducció màxima dels Residus Tòxics en els processos industrials i agrícoles. 
 Fomentar l'acostament entre els punts de producció i de consum, i col·locar barreres per motius ambientals a 

l'excessiu “viatge” de les mercaderies. 
 Propostes de reelaboració amb participació democràtica des de l'àmbit autonòmic de Planes per als residus perillosos, 

fangs de depuradora, pneumàtics usats, etc. a través d'empreses públiques. 
 Foment de la Indústria local de Reutilització i Reciclatge dels residus. 
 Gestió dels Residus en l'àmbit Comarcal, per a acabar amb el  turisme  dels fems cap a la comarques de l'interior del 

país, amb el risc que es convertisquen en un immens abocador. 
 Reducció de la grandària de les plantes de tractament, que han de processar un màxim de 90.000 t/any. 
 Implantació de plantes de bio-metanización en totes les instal·lacions de la plantes de tractament per a convertir els 

residus en biogàs. 
 Fomentar l'arreplega de residus domèstics, voluminosos i perillosos. 
 Ús del paper reciclatge ecològic per part de les Administracions públiques. 

 

Finalment, des d'EUPV REBUTGEM la incineració com a procediment per a solucionar el problema dels residus i denunciem 
els plans del Govern del PP respecte a la construcció de quatre Plantes d'Incineració en tot el territori valencià. 
  
La incineració és una activitat contaminant, que implica multitud de problemes dónes del punt de vista sanitari, ecològic i 
econòmic, que en absolut actua desincentivant la generació de RSU, i que provoca altres problemes derivats de l'alliberament 
atmosfèric de perillosos tòxics com les dioxines i la generació de cendres tòxiques que exigixen un tractament especial. Tant 
abocadors com incineradoras no s'enfronten el problema crucial de reducció dels residus, és una manera d'amagar el 
problema soterrant els residus o cremant-los per a generar la falsa impressió que s'han fet desaparéixer. És a dir no intervenen 
en la direcció adequada de reducció del problema des del seu origen i només representa una manera d'amagar les greus 
deficiències en la gestió dels residus duta a terme pel Partit Popular. 
 
2.5. PEL TRANSPORT  PÚBLIC 
  
Per la defensa, millora i extensió dels transports públics i per la pacificació del tràfic en les nostres ciutats. Per a 
afavorir els sistemes de transport menys contaminants i malgastadors. Per la defensa del ferrocarril, per a millorar la 
seua qualitat i el seu servei i estalviar així energia, gastos públics, evitar contaminació i en benefici de la mobilitat i el 
confort dels ciutadans. Per a potenciar i ampliar les xarxes ferroviàries regionals i metropolitanes, en contra de 
l'elitista AVE que només podrà usar una minoria de valencians i que contribuirà a la destrucció del nostre medi 
ambient i al balafiament dels diners públics. 
 
L'actual ritme de creixement urbà i el model de ciutats que s'implanta ha generat unes importants necessitats transport 
motoritzat interurbà i, especialment, urbà. Al mateix temps, s'ha orientat la satisfacció de les dites necessitats cap al vehicle 
privat i al transport per carretera; de manera que, en la pràctica, les ciutats acaben dissenyant-se més per als cotxes que per 
als ciutadans, els quals patixen les conseqüències i els perjuís. Com a conseqüència, tenim una situació crítica en les 
carreteres valencianes i en les ciutats més grans, amb una forta congestió de tràfic i un parc mòbil que està saturant les 
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possibilitats de l'espai actual. Aquesta situació amenaça de col·lapsar les ciutats, reduint la mobilitat real de les persones, 
incrementa la greu plaga del soroll (alarmant en les nostres ciutats., la contaminació, els accidents, l'estrés i la incomoditat de 
les ciutats i el consum energètic dependent de fonts limitades i externes, com el petroli. 
 
Cal destacar, que el sector del tràfic, és el responsable del 40% del consum energètic Al Nostre País, alhora que una de les 
fonts principals de contaminació atmosfèrica i un dels principals contribuents al canvi climàtic global. 
 
Des d'EUPV creiem que s'hauria d'avançar cap a un sistema de transport que tinga en compte els factors socials i ecològics, 
afavorint un tràfic més convencional, més eficient en l'aprofitament dels recursos energètics, no contaminant, que prime el 
transport col·lectiu enfront del privat i que faça les nostres ciutats més agradables, més habitables i més relaxades. 
 
Per això, PROPOSEM introduir una  política global de “Reducció i pacificació del tràfic”, que inclouria: 
 

 Peatonalización i restricció del tràfic rodat privat en els centres urbans de les grans ciutats, unit a mesures per a 
afavorir els transports públics, que així podran ser més ràpids, més còmodes i més barats. Establiment d'aparcaments 
dissuasoris en les zones perifèriques d'accés a les grans ciutats en connexió amb mitjans de transport col·lectiu. 

 Interconnexió entre les diferents xarxes de transport públic urbà i de rodalia, amb especial atenció i promoció del 
tramvia. Creació de bons de transport a preus molt reduïts que permeten l'ús combinat de totes les xarxes urbanes de 
transport públic, en el que estiguen totes la companyies de transport interurbà, tant privades com públiques. 

 Reorientar la “mobilitat obligada”, creant proximitat per mitjà de l'urbanisme i l'ordenació del territori. 
 Impulsar Planes de mobilitat alternatius que incloguen: vehicles compartits, “flota de vehicles públics de lloguer per 

hores, vehicles de multipropietat”, fórmules de compatibilitat bici + tren i bici + tramvia, etc. Incentivar els modes “no 
motoritzats”, protegint a vianants i ciclistes, potenciant circuits per a vianants, espais amb circulació restringida, creant 
més carrils-bici i aparcaments per a les bicicletes, així com un servei de lloguer de bicicletes en cada barri, etc. 

 Prioritzar el transport públic no contaminant, establint polítiques de preus que afavorisquen la població 
treballadora, pensionistes, joves, escolars, etc. Establint l'ús de combustibles ecològics. 

 Dissuadir l'ús d'automòbil privat. Establint polítiques de restricció de l'ús dels vehicles en determinats dies, o 
determinades franges horàries.  

 Control de les emissions de CO2 procedents del transport, control de les emissions contaminants del tràfic i 
de l'ozó troposfèric en zones urbanes, Peri urbanes i rurals. 

 Moratòria a la construcció i ampliació d'autopistes, autovies i aeroports. 
 Establiment de taxes ecològiques de caràcter finalista sobre la compra d'automòbils amb destinació a la 

millora del ferrocarril i el transport públic col·lectiu. 
 Evitar la construcció d'aparcaments en els centres urbans. 

 

Respecte al transport interurbà, aquest continua centrat en vehicles de motor per mitjà de l'expansió de les carreteres, autovies 
i autopistes. És a dir, es cosina sobretot el mode de transport més ineficient, més contaminant, més insegur i més devorador de 
territori, les infraestructures del qual són a més més cares i malgastadores de recursos. El ferrocarril es desatén i precariza, 
mentres que els esforços inversors se centren l'AU (tren d'alta velocitat., una modalitat que exigix l'alçament de noves 
plataformes i nous traçats, amb la qual cosa això suposa de deteriorament ambiental i resulta un sistema de transport elitista 
que en absolut vertebra el territori ni afavorix la comunicació entre les nostres comarques. A més el seu elevat cost detrau els 
recursos necessaris per a atendre la xarxa de ferrocarrils de rodalia, la seua ampliació i millora. En l'actual PEIT de cada 4 
euros, 3 són per a l'AU i 1 per a la resta de ferrocarrils.  
 

Per tot això PROPOSEM: 

 Potenciació del ferrocarril enfront d'altres sistemes de transport interurbà, millorant la seua qualitat, seguretat, 
freqüència i preu. 

 Descentralització de la gestió dels trens de rodalia perquè passe a càrrec de l'administració valenciana. 
 Potenciar el tràfic de mercaderies per ferrocarril, gravant l'ús de la carretera. 
 Creació de servei d'autobusos que unisquen els nuclis de població amb les estacions de ferrocarril mes pròximes, fent 

que el ferrocarril siguen el col·lector del  transport en les grans ciutats  
 Desdoblament de les vies de la xarxa de ferrocarrils de la Generalitat valenciana, almenys fins a Meliana, la  l'Alcúdia, 

i des de Paterna fins a l'estació d'Entrepins, en la província de València. 
 Desdoblament de la línia de FGV a Alacant fins a Altea i electrificació de la xarxa sud en la seua totalitat. 
 Construcció de línies  de metre que unisca els municipis de sud, des de  Silla, Albal, Beniparrell, Albal, Catarroja, 

Massanassa, Alfafar, Benetússer, amb València, mes una altra línia que vinga des d'Alaquàs, Aldaia i Xirivella, que 
entrant per l'avinguda tres Forques, entre en la ciutat de València 
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 Millora de les infraestructures de les línies de Xàtiva-Alcoi, València-Madrid per Conca i València-Terol, per a poder 
augmentar la velocitat comercial. 

 Estudiar l'ampliació de la línia fèrria d'Alcoi fins a Alacant.  
 Potenciació de les proximitats a Alacant, millorant la línia a Múrcia i creant una línia d'Alacant a Villena i una altra de 

Gandia a Dénia. 
 Creació d'una línia de rodalia de Vinaròs a Castelló, amb ramals a Onda i a La Vall d'Uixó i d'ací a València. 
 Construcció de línies de tramvia en superfície en grans ciutats i també en recorreguts interurbans (Castelló-Grau-

Benicàssim, Alacant-Aeroport; Elx-Crevillent, etc. 
 Soterrament de les línies del ferrocarril on aquestes exercisquen un efecte de barrera, com a Villena, Alfafar, etc.  

 

2.6. PROGRAMA D'ENERGIA 2011 
 
Per una estratègia energètica de transició cap a models sostenibles de producció i consum energètics. Per una nova 
cultura de l'energia. Elaboració d'un Pla Energètic Valencià, basat en les energies renovables, ene l'eficiència i l'estalvi 
energètic; amb mesures per a reduir l'emissió de gasos que provoquen el canvi climàtic, i per a fer possible el 
tancament de la central nuclear de Cofrentes. Pel suport i desplegament de les energies renovables: energia solar, 
eòlica i biomassa, atenent a criteris racionals i a objectius d'idoneïtat ecològica i no basant-se en les pressions de les 
grans empreses del sector. Pel compliment del protocol de Kyoto Al Nostre País. Per una Llei valenciana d'energies 
renovables i eficiència energètica. 
 
L'actual model energètic valencià és d'absoluta dependència de fonts exògenes d'energia i de les formes d'energia no 
renovables i més contaminants. Un 97,5% de la nostra demanda energètica es cobrix amb fonts que hem d'obtindre de fora del 
nostre territori. Aproximadament el 96% de l'energia primària consumida és de caràcter no renovable, fonamentalment 
combustibles fòssils, com el petroli. 
 
A més, al País Valencià patim l'alifac d'un central nuclear, la de Cofrentes, que en els últims anys ha patit nombroses avaries i 
problemes creixents de seguretat el que suposa un risc permanent per a tots els valencians.  Cada any afig noves quantitats de 
residus d'alta activitat (més de 360 tones) que s'emmagatzemen de manera provisional en la pròpia central; residus que 
suposen una enorme font de problemes ambientals que no tenen solució definitiva. Ara com ara aquestos residus d'extremada 
perillositat es troben en una situació transitòria sense que existisca cap solució per al seu emmagatzemament definitiu. Hi ha el 
perill que es trie a la central Nuclear de Cofrentes com a magatzem temporal dels residus radioactius de totes les centrals 
espanyoles. 
 
El futur increment de les energies renovables s'ha canalitzat quasi exclusivament en l'energia eòlica, per mitjà d'un Pla Eòlic de 
grans parcs que, d'altra banda, ha retardat considerablement la introducció de l'energia eòlica en la nostra comunitat. 
L'escassa participació ciutadana en l'elaboració del pla eòlic no ha permés buscar solucions consensuades per a la seua 
ubicació, de manera que els grans parcs eòlics han sigut projectats en la seua totalitat en zones de muntanya interior, afectant 
en molts casos a paratges d'enorme valor ecològic i paisatgístic, mentres que formes més descentralitzades d'obtenció 
d'energia eòlica, el possible desenvolupament de l'energia eòlica marina, el desenvolupament a gran escala de l'energia solar, 
tant tèrmica com fotovoltaica, l'ús de la biomassa per a la producció d'electricitat o els combustibles ecològics com biodièsel o 
bioetanol no han sigut pràcticament considerades. A destacar l'absència d'un Pla Energètic Valencià que fixe objectius 
raonables de consum i de substitució de les energies no renovables i contaminants per les energies netes i renovables així 
com la inexistència d'una Llei Valenciana d'energies renovables i eficiència energètica.  
 
En els últims anys el consum energètic valencià ha anat creixent de manera continuada i accelerada en una nova manifestació 
d'insostenibilitat (un increment de més del 90% en els últims 20 anys). Cada nou rècord de consum energètic es presenta com 
un avanç social, quan hauria de considerar-se un fracàs en la política (quasi inexistent) d'estalvi, eficiència i racionalització en 
l'ús d'un recurs limitat i contaminant. Aquest creixement continuat, insostenible, ens allunya cada vegada més de les exigències 
del tractat de Kyoto. En efecte, en 2004 el País Valencià havia augmentat la producció de gasos causants de l'efecte 
hivernacle un 75e 2 % respecte a 1990, sent la CC.AA. Que més ha augmentat després de Canàries (Augment del 81 %) 
superant àmpliament la mitjana espanyola del 45e 6%. El principal contribuent a aquest augment ha sigut el transport. És 
urgent un pla per al compliment al País Valencià del protocol de Kyoto que, recordem, ens permet augmentar un màxim del 
15% fins al 2012. 
 
El consum d'energies primàries convencionals és el següent: El 43% procedix del Petroli, el 19% de l'urani, el 8% de 
l'electricitat importada, el 27% del gas natural, menys d'un 1% del carbó, i un 2% d'energies renovables. L'aportació de les 
energies renovables és molt poc significativa. Açò és realment greu si es considera que no tenim petroli, ni urani, ni carbó, ni 
gas natural. 
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Com es pot veure, la principal font d'energia primària és el petroli que aporta quasi la mitat del total. Més del 90% de l'energia 
consumida en el sector del transport, procedix del petroli, ja que s'afavorix el transport per carretera i s'abandona el ferrocarril 
convencional. D'altra banda, l'electricitat generada per la central nuclear de Cofrentes, aporta una quarta part del total, a pesar 
que encara s'importa electricitat de fora. El Gas natural va implantant-se a poc a poc, el carbó tendix a reduir-se i la hidràulica 
es manté en uns nivells molt reduïts. 
 
Des d'EUPV proposem el trànsit cap a un model energètic diferent, basat en l'estalvi i l'eficiència energètica, i la substitució 
progressiva de les actuals fonts d'energia per energies renovables tal com s'estan plantejant els països més avançats 
d'Europa. 
 

Per això PROPOSEM l'elaboració d'un “Pla Energètic Valencià” que aborde: 
 

 La creació d'un “Institut d'Estalvi i Eficiència Energètiques i Energies Renovables” amb competències reals en el 
sector energètic. 

 El compliment, a nivell valencià, del Protocol de Kyoto d'emissió de gasos d'efecte hivernacle. 
 Potenciar i desenvolupar una nova cultura de l'energia basada en l'ús d'energies renovables, l'estalvi i l'eficiència 

energètica. 
 Introducció dels temes energètics en els temaris escolars des de l'ensenyança primària fins a la universitat i postgrau. 
 L'increment en la producció i desenvolupament de tecnologia en energies renovables, havent d'arribar a una 

participació d'energies renovable l'any 2015 al 25% del total. 
 Potenciar el desenvolupament de les energies eòlica, solar a baixa temperatura, termos solar, així com l'ús dels 

combustibles biològics o l'hidrogen en aplicacions particulars. 
 Millorar l'eficiència energètica exigint uns rendiments mínims establint una normativa específica tant per als processos 

industrials, com per a cotxes i la resta de vehicles, vivendes, electrodomèstics, etc. 
 Afavorir i dur a terme campanyes per a promoure els sistemes d'estalvi domèstic i urbà, com la utilització peretes de 

baix consum, dependre menys de la calefacció elèctrica incorporant la solar o el gas, electrodomèstics de baix 
consum, etc...  

 Establir com a objectiu d'eficiència energètica reduir el consum energètic en un 20% des d'ara fins a l'any 2015. 
 Estimular la cogeneració i la producció descentralitzada i eficient d'energia elèctrica i tèrmica en els propis punts de 

consum. 
 Afavorir l'Arquitectura Bioclimàtica (materials ecològics, aïllament tèrmic, aigua sanitària solar, etc). Modificar la 

normativa sobre edificació per a la incorporació de l'energia solar en els edificis de nova construcció i en aquells 
rehabilitats. 

 Redacció d'un programa de “Exemplaritat de les Administracions Públiques” en l'ús de l'energia, començant per 
l'obligació de la utilització d'energia solar en els edificis públics, centres sanitaris, centres esportius i centres 
educatius. 

 Tancament anticipat de la central Nuclear de Cofrentes i control rigorós de la seua seguretat.  
 Impossibilitar el possible ús de la C.N. De Cofrentes com a centre d'emmagatzemament de residus de les centrals 

nuclears espanyoles, i frenar les possibilitats d'ubicar un magatzem a Zarra. 
 Elaboració d'un Pla de “Sostres solars fotovoltaics”. Amb l'objectiu d'aconseguir la instal·lació de 15 MWp de potència 

fotovoltaica descentralitzada, equivalents a unes 8.000 instal·lacions domèstiques de 2 KWp a l'any. 
 Utilització dels residus agrícoles i forestals per a plantes d'elèctriques de biomassa. 
 Ús dels residus d'olis vegetals usats per a la producció de biodièsel.  
 Aprofitament energètic del biogàs i a la biometanización de plantes compostatge i residus de ramaderia. 
 Moratòria a la posada en marxa de noves centrals Tèrmiques de manera que abans d'autoritzar la construcció de 

qualsevol central de combustibles fòssils, caldrà estudiar la utilització d'energies renovables. 
 Proposta d'una reforma fiscal sobre els preus dels combustibles fòssils que grave les emissions de diòxid de carboni i 

altres gasos d'efecte hivernacle. 
 Planificar i gestionar la demanda energètica, adequant-la als criteris ambientals d'eficiència energètica i estalvi, en 

contraposició a l'actual model de gestió de l'oferta. Desenvolupament de la investigació i desenvolupament (I+D) en 
energies renovables i eficiència energètica. 

 

2.7. GESTIÓ FORESTAL I D'ESPAIS NATURALS 

Es desenvoluparà una gestió forestal de prioritat ecològica, fonamentada científicament, encaminada sobretot a la 
protecció del sòl i la biodiversitat. S'adoptaran mesures i actuacions per a evitar la degradació de la vegetació natural i 
la desertificació de les nostres muntanyes. Garantirem la protecció efectiva dels paratges inclosos en el llistat de 
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zones LIC (llocs d'interés comunitari, seleccionats per formar part de la Xarxa Natura 2000, de la Directiva europea 
d'Hàbitats), i la inclusió en els llistats de zones protegides dels paratges exclosos arbitràriament (tant en àrees 
humides com de muntanya). 
 
El territori forestal ocupa aproximadament la mitat de la superfície total del País Valencià, però gran part d'aquesta superfície 
està desarborada (un 70%) i les formacions vegetals que tenim presenten nivells més o menys elevats de degradació. Només 
un 2% del territori valencià conserva, encara que alterades, les formacions vegetals potencials, dominades fonamentalment per 
carrasques, roures, sureres i savines, que originàriament cobrien tres quartes parts del territori valencià. 
 
En els últims 20 anys s'han cremat unes 300.000 hi ha, aproximadament un terç del total del territori forestal. La regeneració 
d'aquestes zones és ben desigual, depenent de la vegetació afectada. Lamentablement les espècies arborades que tenen 
capacitat de rebrot postincendi han sigut eliminades de gran part de les nostres muntanyes i no són empleades de manera 
significativa en les repoblacions forestals, la qual cosa fa més complexa, més lenta i més difícil la regeneració. 
 
Però el risc més greu que patix el territori forestal valencià és la pèrdua de sòl, l'erosió, i el conseqüent perill de desertificació. 
Més de la mitat del País Valencià presenta nivells entre moderats i elevats d'erosió i la major part del territori està inclosa, pels 
organismes internacionals, dins de l'única àrea europea amb molt alt risc de desertificació. 
 
Els espais forestals més valuosos estan encara en gran manera desprotegits i la regulació de les activitats humanes que 
incidixen en territori forestal i que poden ocasionar danys sobre la vegetació, la fauna i el sòl és, en aquestos moments, molt 
pobre. Més encara, les pròpies actuacions desenrotllades, fomentades o subvencionades per l'administració valenciana són 
actualment una de les principals causes de degradació dels ecosistemes forestals. 
 
A la desprotecció i degradació del patrimoni forestal i dels recursos naturals associats, s'unix la total absència de plans 
coherents i integrats per bastir un model de desenvolupament rural sostenible en les comarques d'interior, que s'adeqüe al nou 
context socioeconòmic i a l'actual concepció dels boscos com a ecosistemes valuosos, i la preponderància dels valors 
ecològics del mig forestal enfront dels productius. El sector Fuster al País  Valencià resulta irrellevantment i totalment marginal 
en el context socioeconòmic valencià i el seu valor no es pot ni comparar amb els valors de les funcions ecològiques: 
manteniment de la biodiversitat, formació i protecció del sòl fèrtil, recarrega dels aqüífers, reducció dels efectes catastròfics de 
les crescudes de barrancs i rius, etc. 
 
L'esperat PGOF (Pla general d'ordenació forestal) que ha arribat amb més de 5 anys de retard, presentat pel PP en l'última 
legislatura, resulta ser totalment continuista, poc participatiu, mentider (atés que “maquilla” deliberadament les dades més 
crítiques) i no aporta vies noves de gestió forestal sostenible.  
 
Per tot açò PROPOSEM una nova gestió forestal de base ecològica, democràtica i participativa, amb fonamentació científica, 
amb previsions a llarg termini, encarada cap a la sostenibilitat ambiental més que a l'explotació Fustera. Aquest nou 
plantejament inclourà: 
 

 La protecció immediata dels ecosistemes forestals més valuosos, és a dir, les àrees que encara conserven boscos de 
carrasques, roures, sureres, savines i pinedes naturals de pi roig, i que constituïxen aproximadament el 2% del territori 
valencià. Protecció específica dels arbres monumentals i d'aquells que tinguen un especial valor cultural, etnogràfic i 
cultural. 

 La prevenció d'incendis basada en el seu sentit literal, és a dir, basada a evitar les causes dels incendis (humans en 
un 90% dels casos) i no en la destrucció prèvia de la vegetació a protegir. Aquesta protecció ha d'estar centrada en la 
regulació d'usos, la vigilància, la dissuasió, la detecció i la resposta immediata. 

 La repoblació forestal amb criteris ecològics, emprant una diversitat d'espècies autòctones, arbustives i arbòries, 
fonamentalment rebrotadoras, i amb l'ús de tècniques de baix impacte sobre la vegetació preexistent i el sòl fèrtil. 

 La concertació amb la Universitat i els centres d'investigació públics per a dotar línies d'investigació en les àrees 
prioritàries de conservació de la coberta vegetal i d'espècies destacades, lluita contra l'erosió, prevenció d'impactes i 
regeneració i restauració dels ecosistemes forestals.  

 El foment de la participació ciutadana.  
 La prohibició de les transformacions agràries en les zones forestals, llevant de casos excepcionals. 
 L'educació ambiental i la formació específica sobre el valor i les funcions de la vegetació forestal i els riscos que 

l'amenacen. 
 La promoció de plans dirigits a compaginar les activitats tradicionals i la conservació del mig untet amb les modalitats 

de turisme rural més respectuoses amb els ecosistemes i els seus habitants, que generen llocs de treball i incentiven 
un desenvolupament econòmic de base endògena i sostenible. 
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 La regulació estricta de totes aquelles activitats que puguen impactar al mig forestal sobre la vegetació, la fauna i el 
sòl fèrtil, tot incrementant la vigilància i el control mediambiental que assegure un major nivell de compliment de les 
mesures de protecció i conservació de la naturalesa. 

 
El País Valencià té un ric patrimoni natural que sustenta una elevada biodiversitat, de les més altes d'Europa, en relació a 
l'extensió territorial. Així i tot, el model desordenat i depredador d'ocupació del territori, accelerat els últims anys, està posant en 
perill molts hàbitats valuosos, reduint al mínim els paratges de baixa antropització i degradant tots els ecosistemes naturals 
sense excepció, alguns de manera irreversible. 
 
Encara que a les últimes dècades s'han declarat uns quants parcs naturals al nostre territori, la protecció d'ecosistemes 
valuosos o singulars és encara molt incompleta i sobretot insatisfactòria. A part, sovint es presenta la protecció d'un número 
limitat de paratges com la contrapartida a poder fer qualsevol cosa en la resta del territori. 
 
No es pot fer dels paratges protegits una classe d'illes de conservació rodejades d'un ampli mar de degradació generalitzada. 
D'una part perquè aquest sistema no garantix adequadament la preservació de la biodiversitat, els recursos naturals i les 
funcions ecològiques bàsiques; de l'altra perquè aquestes illes, de poca extensió, desconnectades entre si i sotmeses a molts 
impactes provinents de les zones de la contornada, acaben empobrint-se i sucumbint a l'aïllament i a l'excés de pressió 
antròpica que suporten també com a proveïdores de “Naturalesa”. 
 
A més, els paratges protegits “sobre el paper” presenten una gestió molt deficient, de manera que no s'encerta a preservar 
convenientment els seus valors, els quals van degradant-se dia a dia, com són els exemples destacats de l'Albufera, el 
Montgó, la marjal de Pego-Oliva, La Sierra d'Espasí i tota la resta. 
 
En general, els paratges actualment protegits tenen àrees molt xicotetes, o inexistents, de reserva integral, posseïxen un 
sistema molt poc participatiu de gestió, disposen de pocs recursos econòmics, una planificació deficient i continuen rebent una 
gran quantitat d'impactes provinents de les activitats que s'ubiquen en els seus voltants o en el mateix si de la zona protegida. 
La tendència és, a més, que les àrees immediates s'artificialicen més i més, aïllant així de manera més destacada a les zones 
protegides i comprometent, a la llarga, la seua pervivència. 
 
El catàleg de zones LIC (llocs d'interés comunitari) s'ha aprovat amb molt de retard per l'administració valenciana i encara està 
pendent la seua inclusió dins de la Xarxa Natura 2000. Aquest catàleg inclou àrees d'indiscutible valor ecològic reconegudes 
per les universitats i els moviments conservacionistes i és important que quan abans puguen beneficiar-se de les mesures de 
protecció corresponents. De fet, l'actual administració del PP aprofita aquesta situació d'interinitat per a no protegir 
adequadament aquestes zones del catàleg de LIC. A part, algunes de les zones LIC presenten uns límits arbitràriament reduïts 
que hauran de revisar-se per a incloure zones adjacents igualment valuoses que han quedat excloses. 
 
El catàleg de zones humides, aprovat amb molt de retard, presenta excepcions notòries i l'administració del PP s'encabota a 
interpretar-ho com un catàleg tancat, fent una interpretació restrictiva i equivocada de la Llei d'Espais Naturals Protegits, que 
de fet considera protegida tota zona humida pel mateix fet de ser-ho, forme explícitament part del catàleg o no. 
  
Per tot açò, PROPOSEM: 

 Portar fins a les seues últimes conseqüències la proposta valenciana de Llocs d'Interés Comunitari, establint 
mecanismes per a l'actualització i l'eventual ampliació d'aquesta, si és el cas, després d'una fase extensa de discussió 
i participació pública amb ajuntaments i agents socials. Exigir al govern central que agilitze davant de la Comissió 
Europea la formalització de la Xarxa Natura 2000. 

 Dotar a la Conselleria de Medi ambient dels mitjans necessaris per a la gestió eficaç i participativa dels LIC en 
coherència amb els objectius previstos en la Directiva d'Hàbitats i en col·laboració amb altres departaments del 
Govern Valencià. 

 Seguint l'esperit i la lletra de la llei d'Espais Naturals Protegits, que considera protegides totes les àrees humides 
valencianes pel fet de ser-ho, així com les vies pecuàries, s'han d'incloure en els catàlegs totes les realment existents 
per a identificar-les i delimitar-les i evitar així les pràctiques il·legals emparades en el desconeixement concret del 
caràcter protegit d'una determinada zona. 

 Completar la protecció de parcs Naturals amb la inclusió del Mestrat, Els Ports de Beseit, l'Alt Palancia, la Marjal de la 
Safor, la platja de l'Ahuir i altres paratges de gran valor natural reclamats per diferents moviments socials, després 
d'un procediment participatiu en què es va consultar a les diferents parts implicades i a la Universitat, i rectificant els 
intents del PP de reduir l'extensió de les zones protegides a un mínim inacceptable, que exclou llocs de gran valor 
natural.  
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 Començar un procés de consulta tècnica, obert també a la participació ciutadana, per a completar el catàleg de LICs, 
de zones humides i de paratges protegits, per a incloure aquelles àrees valuoses que hagen sigut arbitràriament 
excloses dels actuals catàlegs per qualsevol motiu. 

 Els paratges inclosos en el llistat de LICs s'han de considerar protegits a tots els efectes, evitant tota transformació 
dels seus valors naturals. En particular, no s'ha d'autoritzar en ells la ubicació de parcs eòlics ni pedreres. Davant de 
qualsevol actuació que puga modificar les característiques naturals d'aquestos paratges s'exigiran estudis rigorosos i 
restrictius d'avaluació d'impacte ambiental. Açò es tindrà especialment en compte a l'hora de bastir les línies 
elèctriques, camins i vies de comunicació, mines i pedreres, rompudes i moviments de terres, abocadors, explotació i 
gestió forestal, construccions d'edificis de qualsevol classe, etc. 

 Seguint l'esperit de la Llei Forestal valenciana, es declararan zones de màxima protecció totes aquelles àrees que 
preserven, en major o menor estat de conservació, restes de la vegetació potencial valenciana, és a dir, boscos de 
carrasques, roures, savines, sureres i de pi roig, així com altres restes de vegetació arborada o arbustiva de caràcter 
singular. 

 S'estendrà la figura del Paratge Natural Municipal a tots els municipis susceptibles d'aplicar-la, com a mitjà per a 
garantir la conservació d'elements i paisatges singulars en el context valencià. Es modificarà el decret elaborat pel PP, 
que dificulta la declaració de paratges municipals. 

 Es regularà de forma més estricta les activitats susceptibles de degradar el mig en els paratges naturals valuosos 
emprant amb més rigor els estudis d'impacte ambiental, millorant les normes de protecció, ampliant les zones de 
reserva integral i incrementant la vigilància. 

 Es reformarà la llei d'Espais Naturals Protegits en el sentit de simplificar les figures de protecció, garantir la 
participació ciutadana i dotar de contingut real a les juntes rectores. Es garantirà una dotació econòmica i personal 
suficient per a gestionar els paratges protegits. S'assegurarà el caràcter professional, despolititzat, dels directors-
conservadors dels parcs naturals. 

 Es generalitzarà l'ús dels Plans d'Ordenació dels Recursos Naturals com a figura d'ordenació territorial i ambiental, 
superant l'actual ús restrictiu que es fa a limitar-los als llocs i moments en què es preveu la declaració d'espais 
naturals protegits, per a així aprofitar el seu caràcter, prevalent sobre altres instruments d'ordenació territorial i física. 
S'elaboraran propostes de PORN de caràcter comarcal, dirigits a identificar les àrees susceptibles de protecció, però 
també per a ordenar el desenvolupament urbanístic i afavorir les activitats agrícoles i turístiques sostenibles. 

 S'establirà una xarxa de corredors biològics poc antropizados que interconnecten els paratges protegits i les zones 
ecològicament valuoses en general, per a evitar el seu excessiu aïllament.  

 S'ampliaran els recursos econòmics dirigits a la conservació dels paratges protegits, dotant-los de partides per a 
assegurar les millores i les contraprestacions socials que permeten visualitzar als habitants dels paratges protegits els 
beneficis socials que reporten, també per a ells, a més dels beneficis generals per al conjunt dels valencians, que 
veuen així enriquit i defés el seu patrimoni natural.  

 S'incrementarà la participació ciutadana, incloent a tots els col·lectius implicats, en el procés de protecció dels espais 
naturals, impulsant les figures oportunes, tant en les fases de proposta de protecció com en la gestió. 

 
 
2.8. FISCALITAT AMBIENTAL 
  
Existix ja hui, la constatació que els danys mediambientals produïts per l'acció humana tenen dimensions catastròfiques, i 
irreversibles, que els models de desenvolupament seguits fins ara són insostenibles per al funcionament dels ecosistemes, que 
exploten recursos renovables per damunt de la seua capacitat de renovació i alteren els mecanismes i processos biològics 
bàsics per a la vida. 
  
Estem perquè davant de la ineludible necessitat de corregir l'abús irracional del nostre medi ambient, de canviar 
comportaments en benefici de la preservació del nostre entorn natural que és la base de la nostra vida. 
  
Són múltiples els instruments que haurem d'utilitzar per a aquest canvi de rumb en el model de producció, d'ús i consum, que 
impliquen canvis culturals i socials en el camí d'una nova racionalitat que afavorisca la preservació dels nostres ecosistemes. 
  
Un dels instruments a utilitzar són les mesures econòmiques i financeres, que a més tendixen a pal·liar l'externalització de 
costos cap a la societat de l'obtenció de beneficis privats a costa dels recursos ambientals, de l'ús econòmic d'aquestos 
recursos i dels impactes ambientals que es produïxen en la producció i consum. 
 
Les mesures fiscals ambientals tenen com a objectiu immediat orientar les decisions privades sobre l'ús dels recursos naturals 
als paràmetres de sostenibilitat i contaminació socialment determinats, i tendixen que els costos siguen assumits pels 
processos que els generen. 
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Tota activitat susceptible de generar efectes perjudicials al medi ambient és subjecte d'aquest tipus de fiscalitat, destinada a 
protegir el nostre dret i el dels nostres descendents a un Medi Ambient natural sa i amb els recursos que han pogut disfrutar les 
generacions precedents. Es tracta de dissuadir dels usos més ineficients i les activitats més contaminants i, de potenciar i 
incentivar ecoeficiència i producció neta. 
 
La prudència aconsella ser cuidadós a l'hora de gravar consums privats i activitats productives, per a no incórrer en disfuncions 
socialment injustes o econòmicament inassumibles, per la qual cosa procedix començar per analitzar les variables que 
incidixen el la salut ecològica que pretenem. Definir els problemes més apressants dels nostres ecosistemes i les solucions 
possibles; que tipus de contaminants podem enfrontar-nos i com; valorar econòmicament els costos de reparació dels impactes 
que determinades activitats causen i prendre les mesures correctores de pràctiques indegudes i de restauració mitjà ambiental.  
 
No es tracta d'augmentar la capacitat recaptatòria ni el volum d'ingressos fiscals, sinó d'influir sobre les decisions privades de 
forma més eficaç que amb la sola norma; el fet de gravar, moderada però amb continuïtat, els recursos naturals per a 
incentivar l'eficiència i responsabilitat en el seu ús, pot ser compensat per la rebaixa d'altres impostos com les rendes del 
treball, a fi de compensar possibles inequidades de gravàmens que són al consum, i també, de les contribucions a la seguretat 
social, amb la qual cosa s'incentiva la creació d'ocupació i la competitivitat, sobretot Donat un context en què no hi ha una 
harmonització fiscal ambiental en l'escala europea. Les ecotaxes finalistes en alguns aspectes, podrien ajudar en aquest sentit 
compensatori d'evitar pujades en la fiscalitat general i generar recursos per a abordar la restauració d'equilibris ecològics. És 
necessari que aquestos objectius es perceben socialment, perquè sense el respatler decidit de la societat civil i la 
conscienciació ciutadana a la necessitat buscar solucions als problemes de sostenibilitat mediambiental, les reformes fiscals 
poden trobar-se amb fortes oposicions a la seua necessària implantació.   
  
Tot això justifica la necessitat crear una Llei General de Fiscalitat Ambiental, que agrupe i regule totes i cada una de les figures 
impositives que usarem a primar les bones practiques mediambientals i en desincentivar les activitats d'impacte ambiental 
negatiu, contribuint també a la internalització dels costos que produïxen aquestes activitats i que són ara suportats pel conjunt 
de la societat.  
 
Dins de la multiplicitat de sectors i polítiques concretes que es poden abordar, a fi de millorar l'eficiència mediambiental de les 
activitats humanes, podem destacar les que afecten l'ús de recursos naturals, com l'aigua i el sòl; les polítiques d'energia i de 
transport, evitant el balafiament i incentivant la sostenibilitat; les que actuen sobre el sector químic, com els gravàmens al 
nitrogen dels abonaments i als plaguicides; en l'activitat industrial, amb la desincentivació de compostos clorats en la producció 
i el gravamen a la producció i consum d'envasos superflus.  
 
 
2.9. AGRICULTURA, RAMADERIA I SEGURETAT ALIMENTÀRIA 
 
Per una reorientació de la Política Agrícola i ramadera amb criteris ambientals, sanitaris, socials i de seguretat 
alimentària. Per a promoure una política agrària i ramadera que assegure la supervivència de l'agricultura tradicional i 
de l'agricultura familiar valenciana i que prioritze la qualitat i la seguretat alimentària enfront de la quantitat. Per 
l'elaboració d'una “Llei Valenciana d'Ordenació de l'Agricultura”. Per un País Valencià lliure de transgènics. Per la 
creació de l'Institut Valencià d'Agricultura i Ramaderia Ecològica, parar promoure la producció biològica. 
 
L'agricultura valenciana practicada en la franja litoral consumix elevades quantitats d'abonaments de síntesi i de plaguicides 
d'elevada toxicitat. Com a conseqüència, els aqüífers costaners valencians es troben ja fortament contaminats per nitrats. La 
presència de nitrats en les aigües, a partir de certs nivells (50 ppm) fa que l'aigua no siga potable al generar danys per a la 
salut. 
 
Tots els anys es registra un elevat nombre d'intoxicacions agudes per aplicació de plaguicides. Els pesticides empleats, de 
molt alta toxicitat i perillositat, acaben contaminant aigües i sòls i deixen residus en els aliments com demostren estudis recents 
que indiquen l'existència de nivells de contaminació elevats amb restes de plaguicides en un percentatge important dels 
aliments. Els residus derivats de la utilització dels pesticides són molt difícils de tractar i moltes d'aquestes substàncies 
constituïxen alguns dels COP més preocupants (substàncies orgàniques, persistents i acumulatives en els sers vius). D'altra 
banda, cada vegada són més les espècies d'insectes resistents als plaguicides, cosa que obliga a incrementar les quantitats i 
la toxicitat dels productes empleats. Aquestos plaguicides eliminen també moltes espècies beneficioses d'insectes i altres 
organismes de les cadenes tròfiques, com les aus, que de manera natural poden exercir funcions útils, entre altres coses, per 
al propi control de plagues. 
 
La ramaderia intensiva ha provocat diverses crisis de seguretat alimentària com a conseqüència de la seua insostenibilitat i 
males pràctiques. Les contaminacions per dioxines de diversos pinsos, l'alimentació de bestiar vaquí amb restes animals que 
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va provocar el mal de les vaques boges (EEB), l'ús d'hormones per a millorar la producció lletera i de finalizadores o 
d'antibiòtics en la producció de carn són pràctiques massa habituals que hem d'eradicar per a garantix la seguretat en el 
consum per mitjà d'una ramaderia menys intensiva, més preocupada per la qualitat que per la quantitat i més respectuosa amb 
els animals. 
 
Durant les últimes dècades ha disminuït de manera dràstica el nombre d'agricultors i ramaders professionals i hi ha un molt 
baix reemplaçament generacional, pel fet que els joves no troben possibilitats ni incentius per a continuar un tipus d'ocupació 
cada vegada menys rendible. Altres greus problemes com el minifundisme, el baix nivell de cooperativisme, la poca diversitat 
dels cultius, els problemes de tipus fiscal i altres dificultats, fan que l'agricultura professional de caràcter tradicional es trobe 
quasi en via d'extinció. Encara contribuïx a agreujar més la situació la competència que suposen les grans empreses agrícoles 
i ramaderes, a vegades de caràcter multinacional i relacionades ben sovint amb la comercialització, que juguen amb clar 
avantatge per mitjà de grans explotacions agràries industrialitzades. 
 
Creiem que la política agrària i ramadera valenciana deu buscar el màxim nivell d'autosuficiència alimentària amb criteris de 
qualitat i seguretat, incentivant la diversificació de cultius i pràctiques agrícoles, recuperant alguns cultius tradicionals i 
potenciant uns altres de nous, apostant de manera decidida pel suport a una Agricultura Ecològica que prioritze els criteris de 
qualitat i seguretat alimentària als de quantitat. 
 
Per això, PROPOSEM: 

 Augmentar i dirigir les ajudes de la Generalitat Valenciana al sector agrícola i ramader tradicional, destinades a 
millorar les condicions de vida i treball, subvencionant a joves agricultors, a explotacions cooperatives, etc. 

 La reorientació i condicionament de la Política de subsidis agrícoles i ramaders cap a la producció de productes de 
qualitat, ecològics, artesanals i locals 

 Promoció del cooperativisme agrari i del cooperativisme de segon orde. 
 El foment de la diversificació dels cultius i pràctiques agrícoles. 
 Fomentar una nova cultura de l'energia per mitjà de l'ajuda a la instal·lació d'energies renovables, millora de l'eficàcia 

energètica, ús de residus agrícoles per a producció d'energia, cultius energètics etc. 
 Programes de cultiu, en vivers públics, de les varietats tradicionals o noves d'interés agrícola i del material genètic 

autòcton i la seua oferta als agricultors que les desitgen introduir en les seues collites. 
 Desenvolupament de les denominacions d'origen que afavorisquen el consum dels productes agropecuaris locals en 

el sector turístic i la seua comercialització. 
 La creació d'un “Institut Valencià d'Agricultura i Ramaderia Ecològica”, que promoga la investigació, la producció i el 

consum de productes alimentaris obtinguts sense plaguicides. Que establisca l'objectiu d'arribar al 10% de la 
producció agrària ecològica en 10 anys. 

 La creació d'una Escola de formació i investigació per a joves agricultors i ramaders ecològics i integrats. 
 Ajudes, exempcions fiscals i assessorament per a promoure l'ampliació de l'agricultura i ramaderia ecològica. 
 Establiment de xarxes de distribució i venda dels productes de l'agricultura ecològica, fomentant cooperatives de 

distribució i consum i noves fórmules de venda i atenció a domicili, per a acurtar els circuits de producció-consum. 
 L'impuls dels cridats “Horts urbans ecològics”. 
 La millora de les condicions de comercialització dels productes ecològics, fomentant les associacions de consumidors 

i la introducció d'aquestos productes en els menjadors escolars i en hospitals. 
 Una normativa sobre Informació, traçabilitat i transparència alimentària, per a garantir al consumidor el dret a saber 

sobre les particularitats i les garanties dels aliments que compra. 
 Moratòria indefinida dels cultius d'organismes genèticament modificats, així com de la seua distribució i consum. 
 Promulgació en municipis, comarques i País, de territoris com “zones lliures de transgènics”. 
 Elaboració d'estratègies per a promoure el progressiu abandó dels productes “fitosanitaris” i d'ús ramader tòxics o 

perillosos per a la salut, així com la seua substitució per productes no tòxics ni agressius i tècniques basades en la 
lluita biològica. Mentrestant, incrementar la vigilància i un control més estricte en la utilització dels plaguicides químics 
i els productes d'ús ramader perillosos per a la salut humana. 

 Assessorament a l'agricultor i ajudes per a procedir a aquestos canvis. Informació comarcal hissada sobre els 
problemes generats pels plaguicides. 

 

 
2.10. PROTECCIÓ DELS ANIMALS 
 
Per una normativa sobre la Protecció dels Animals i per adoptar les mesures legals necessàries que porten a la 
reducció dràstica dels patiments i crueltats d'origen industrial, cultural i festiu. Fa falta desenvolupar campanyes de 
sensibilització i conscienciació contra el maltractament dels animals. 
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En molts àmbits i activitats de la nostra societat la relació amb els animals sovint es banalaza o es menysprea i es presenten 
situacions de gran crueltat i danys evitables que hauríem d'eradicar. El nivell de cultura d'una societat moderna, de verdader 
progrés i de sensibilitat cap a l'entorn, també es mesura per la forma en què aquesta tracta als animals i a la resta de sers vius. 
El menyspreu i la falta de respecte cap als animals són constants que es posen de manifest en certs festejos “populars” 
consentits per les actuals administracions en què els animals són víctimes de qualsevol tipus d'abusos i tortures. Bous, 
vaquetes, cabres, porcs, ases, galls, etc., moren violentament o són sotmesos a vegades a vexacions o autèntiques tortures en 
els carrers i places dels nostres pobles, en espectacles degradants i impropis d'una societat avançada. 
 
La vigent llei 4/94 de la Generalitat Valenciana sobre Protecció dels animals de companyia és quasi sistemàticament 
incomplida, posant-se de manifest el nul interés i la falta de sensibilitat de l'actual administració del PP a aplicar mesures 
racionals per a combatre l'abandó i el maltractament als animals, a pesar de disposar de ferramentes legals en les seues 
mans. 
 
D'altra banda, en processos implicats en la cria d'animals, en la comercialització i altres activitats de la indústria alimentària o 
en investigacions relacionades amb fàrmacs o cosmètics, se sotmet els animals a patiments i crueltats moltes vegades ocultats 
i silenciats, que també podrien i haurien d'evitar-se. 
 
Creiem que són necessàries una sèrie de mesures per a garantir un tracte digne als animals, entre les quals PROPOSEM: 
 

 Incrementar la vigilància i les sancions en relació amb l'abandó d'animals i el tracte cruel o vexatori. Major rigor en el 
compliment de la normativa per a la incorporació obligatòria d'un “xip” als animals de companyia, que permeta la 
identificació dels propietaris en cas de pèrdua o abandó. Per a ajudara la generalització del microxip, han 
d'incrementar-se les campanyes informatives, incloent ajudes econòmiques per a facilitar la seua implantació. 

 Els ajuntaments, especialment en grans ciutats, han de crear departaments específics per a incrementar la vigilància i 
assegurar el compliment de la normativa sobre animals domèstics i fauna urbana, assegurant una tramitació àgil de 
les denúncies i expedients i l'aplicació de mesures d'esterilització i salut animal. Les ordenances municipals de tots els 
ajuntaments han d'adaptar-se a la llei 4/94. 

 Posada en marxa de campanyes d'esterilització de gossos i gats.  Quasi el 90% dels animals abandonats procedixen 
de la cria casolana.  La realitat és que aquesta cria casolana anunciada i venuda per internet, cartells en fanals i 
falsos anuncis d'adopció, tira a les carreteres i a la mort, cada any, a diverses desenes de milers d'animals.  Les xifres 
són clares: una femella que tinga només dos ventrades en la seua vida i comptant que la mitat de les cries siguen 
femelles que crien, al seu torn, en la mateixa proporció, haurà donat lloc, al cap de 5 anys, a 33.812 animals, dels que 
amb tota seguretat un 90%, és a dir, 30.430, hauran mort en gosseres, voreres d'emergència, baralles de gossos, 
enverinats, mutilats, etc. Tot açò podria haver-se evitat amb l'esterilització del primer animal. 

 Respecte al problema que suposa la proliferació de gats sense amo, s'ha de procedir a la generalització de plans 
d'esterilització felina en les grans ciutats, així com el seguiment de l'estat sanitari dels animals i la creació de colònies 
controlades. En el cas dels coloms ha de combatre's el creixement excessiu de les poblacions urbanes per mitjà de la 
distribució de pinso esterilitzen-te com es fa en moltes ciutats europees o bé per mitjà del sistema de colomers 
controlats i la retirada d'ous lloc en pràctica també en nombroses ciutats europees, en compte de la utilització de 
mètodes cruents (cambres de gas). 

 La intensificació de les inspeccions i controls en botigues especialitzades i llocs de venda tradicional i habitual per a 
impedir el tràfic il·lícit d'espècies exòtiques o protegides i garantir el tracte digne als animals. Ha d'aplicar-se 
estrictament la prohibició de les vivers il·legals i la venda il·legal ambulant i en establiments no autoritzats. La 
Generalitat ha d'assumir la capacitat de sanció i aplicar amb rigor les sancions corresponents. 

 En el cas de les explotacions ramaderes i els sistemes de transport i sacrifici associats, s'elaborarà una normativa que 
penalitze severament l'apilotament, la crueltat i les pràctiques agressives amb els animals. També s'elaborarà un 
etiquetaje que indique el grau de crueltat que conté un producte d'origen animal (ex. castració sense anestèsia, espai 
de què va disposar l'animal –va poder donar-se la volta, estirar les ales, etc.-, o si va poder o no veure la llum del sol). 

 Increment de la inspecció per a evitar espectacles no autoritzats amb animals.  Prohibició dels circs amb animals, 
tómboles i regals d'animals, etc. 

 Promocionar una experimentació no violenta en processos d'investigació sanitària i alimentària i prohibir el sacrifici i 
manipulacions cruels amb animals en experimentació sobre cosmètics. Subvenció a aquelles investigacions que no 
utilitzen animals. 

 Prohibició de la venda i comercialització de tots aquells productes que continguen matèries animals provinents 
d'espècies en perill d'extinció (balenes, llúdries, etc) i d'aquells productes de cosmètica o de bellesa realitzats amb 
experimentació animal cruenta. 

 La Constitució d'un Consell de Protecció i Benestar animal, dependent de la Conselleria de Medi Ambient, i amb la 
participació d'organitzacions de defensa animal. 
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 Gestió per part dels ajuntaments de l'adopció d'animals abandonats arreplegats. Aplicació estricta de la legalitat en la 
contractació d'empreses per a la captura i gestió d'animals abandonats; aquestes han de complir la condició de nucli 
zoològic. 

 Subvencionar, fomentar i recolzar a les Societats Protectores d'Animals i al voluntariat en tasques relacionades amb 
l'esterilització i seguiment sanitari de fauna urbana, comptant amb l'adequat assessorament veterinari i zoològic. 

 Prohibició del sacrifici sistemàtic dels animals de companyia abandonats. Aquestos només seran sacrificats, amb els 
mínims patiments possibles i per un veterinari, en casos de lesions irreversibles, malalties greus incurables o 
transmissibles o provada agressivitat. Les gosseres municipals no han de concebre's com a centres d'eliminació 
d'animals. 

 Desenvolupament d'importants campanyes de sensibilització, tant en els centres educatius, com fora d'ells, per a 
promoure el respecte a totes les espècies vives, la responsabilitat en el tracte i la tinença d'animals i per a evitar els 
danys i els patiments als animals. També ha de promoure's, de manera més intensiva, el coneixement de la legislació 
vigent en referència als drets i obligacions dels propietaris d'animals de companyia, les prohibicions que establix la llei 
4/94 i les sancions que implica l'incompliment de la mateixa. 

 Prohibició de la publicitat que fomente la crueltat o el menyspreu als animals. 
 
2.11. TURISME SOSTENIBLE. 

Fomentarem les activitats de recreació, esportives i culturals, compatibles i potenciadors del medi ambient que 
promoguen actituds de respecte i valoració de  l'entorn natural i els valors ecològics. Promourem que en els centres 
educatius s'incloguen i promoguen activitats didàctiques i complementàries que desenrotllen i estimulen els valors de 
la sostenibilitat entre la població més jove. Establirem campanyes educatives i formatives finançades des de 
l'administració, en col·laboració amb entitats sense ànim de lucre, col·lectius cívics, associacions de qualsevol classe 
i mitjans de comunicació per a difondre continguts i valors en relació al medi ambient i les polítiques de sostenibilitat. 
Fomentarem un turisme respectuós amb el medi ambient, que faça de la naturalesa el seu principal aliat i el seu millor 
atractiu. Promourem i regularem un turisme rural respectuós amb els habitants de l'interior i sostenible 
mediambientalment. Implantarem una ecotaxa dirigida específicament a compensar i adreçar l'impacte de l'activitat 
turística i per a minimitzar els seus impactes ecològics. 
 
El turisme és un sector econòmic en desenvolupament creixent en tot el món el qual, al mateix temps que proporciona 
importants recursos econòmics, genera també destacats problemes de caràcter ambiental i social. El Turisme de masses, amb 
la seua oferta dominant de “sol i platja” ha sigut des dels anys 60 un dels pilars de l'economia valenciana. Però 
desgraciadament ha suposat també una degradació ambiental sense precedents de moltes àrees del litoral, tant en l'aspecte 
ecològic com en el cultural. 
 
Hui assistim a la saturació i a la crisi del model, amb greus problemes per a la recuperació i restauració de les zones afectades. 
En particular, el caràcter fràgil de part del litoral, l'ha fet incapaç en molts llocs de suportar l'enorme pressió que el turisme de 
masses exercix sobre els recursos naturals, en especial l'aigua. 
 
Donada aquesta situació de sobreexplotació del recurs turístic, és necessari limitar al màxim el seu impacte ambiental, aspecte 
que d'altra banda contribuirà a millorar el seu nivell de qualitat i la seua viabilitat futura, ja que la saturació, la baixa qualitat de 
molts serveis i instal·lacions i la degradació ambiental generada són factors que juguen en contra de la sostenibilitat del sector i 
la seua competitivitat en relació amb altres àrees turístiques emergents que presenten ara millors al·licients. 
 
Per a això s'ha de fomentar una reconversió cap a la sostenibilitat del sector, en la qual una ecotaxa específica pot ser 
important per a, per un costat reduir la pressió sobre el mig i els recursos naturals i, d'una altra, per a restaurar i recuperar les 
zones naturals degradades i mantindre els serveis bàsics i la disponibilitat dels recursos ambientals. Al seu torn s'han d'establir 
mesures que incentiven les modalitats i les activitats turístiques de qualitat i que respecten el medi natural i cultural. 
 
En relació al turisme rural, un sector encara en els seus inicis però amb importants perspectives de creixement en un futur 
immediat, ha d'evitar-se la repetició dels errors comesos amb el turisme litoral i, ja des del principi ha de planificar-se i regular-
se per a ordenar el seu desplegament de manera harmònica i respectuosa amb el medi ambient i la cultura, promovent la 
generació dels màxims beneficis socials per a la població local, en forma de beneficis econòmics directes, llocs de treball, 
millores en equipaments i dotacions socials, etc. 
 

Per tot això, PROPOSEM: 

 Una adequació estreta entre els projectes de desenvolupament turístic i els recursos locals (hídrics, paisatgístics, 
agrícoles, etc.). 
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 Sotmetre a una moratòria les obres públiques (transvasaments, autovies, urbanitzacions) encaminades a afavorir 
l'extensió de les zones turístiques ja saturades o els recursos naturals de les quals estiguen sobre explotats. 

 Protegir les escasses zones encara poc antropizadas del litoral valencià de la pressió de les activitats turístiques, per 
mitjà de l'adequada regulació urbanística. 

 Promoure un model urbanístic en zones turístiques litorals basat en el desenvolupament harmònic dels nuclis de 
població tradicionals, evitant la creació de nuclis o urbanitzacions separats que funcionen com “illes d'insolidaritat” que 
competisquen amb els nuclis tradicionals en l'assignació dels recursos. 

 La promoció del sector de xicotets allotjaments familiars i tradicionals per mitjà de la informatització de la gestió de 
reserves i la seua inclusió en els circuits internacionals, fomentada des de les administracions públiques. 

 El foment del respecte a la cultura local i al patrimoni arquitectònic, artístic i històric. 
 Posar en marxa plans de modernització ecològica dels serveis turístics fent més eficient el consum d'aigua, energia i 

materials, i minimitzant la generació de residus, com a base per a reduir la “empremta ecològica” del turisme. 
Aquestos plans serien concertats entre el sector públic i el privat i implicarien una discriminació fiscal positiva en 
tarifes, bonificació d'inversions i impostos per a les empreses que s'acolliren. 

 Concertar amb el sector privat les actuacions orientades a relacionar l'oferta turística amb conceptes com a 
Naturalesa, Patrimoni cultural i Qualitat de vida. 

 Descartar per la seua agressiva “empremta ecològica”, l'ampliació d'instal·lacions turístiques impactants com a camps 
de golf, mega parcs temàtics i ports esportius. 

 
En relació amb les àrees d'interior, PROPOSEM l'elaboració d'un Pla de turisme rural valencià respectuós amb els 
ecosistemes i els seus habitants, amb les següents característiques: 
 

 Compatibilització amb la conservació del medi i dels valors culturals locals, per a la qual cosa ha d'existir una prèvia 
protecció dels recursos naturals i una ordenació de l'activitat turística. Els valors ecològics i culturals han de presentar-
se com un dels principals atractius de l'oferta turística i han de potenciar-se aquelles modalitats basades en aquestos 
elements, com ara el turisme ecològic, educatiu, cultural, gastronòmic, etc. 

 Connexió amb les activitats tradicionals del medi rural, agrícoles, ramaderes i derivades, per a aconseguir un reforç 
mutu, de manera que els productes locals procedents d'aquestes activitats obtinguen un mercat directe, primant el seu 
consum en restaurants, comerços especialitzats, etc. I establint fórmules com la denominació d'origen, la producció 
ecològica, l'especificitat i la vinculació amb les zones naturals protegides, com a estímul i factors de valoració. 

 Respecte al patrimoni cultural i arquitectònic, artístic i històric, promovent la conservació, i restauració d'aquest 
patrimoni, la difusió i protecció adequades dels seus valors, en relació amb les infraestructures i activitats turístiques. 

 Generació de llocs de treball en les comarques de l'interior valencià en relació amb activitats turístiques, restauració 
d'edificis tradicionals per a la seua adequació turística, restauració arquitectònica, guies culturals i ambientals, 
vigilància, etc. 

 Promoció d'infraestructures culturals i educatives en relació amb les activitats turístiques compatibles amb la 
preservació patrimonial, com ara ecomuseus, centres d'interpretació, escoles de conservació de tècniques tradicionals 
rurals i d'artesania, etc. 

 Promoció, assessorament i subvencions dedicades a les activitats turístiques de menor impacte ambiental; 
senderisme, rutes amb bicicleta o a cavall, agroturisme, etc. 

 Restricció i limitació de les activitats susceptibles de causar impactes ambientals o culturals o que no respecten els 
criteris de regulació arquitectònica. 

 

Durem a terme una estratègia valenciana d'educació ambiental que planifique i facilite l'extensió de l'educació ambiental a tots 
els nivells de l'educació formal, aportant dotacions econòmiques, mecanismes formatius del professorat i accés a recursos 
didàctics i a fórmules flexibles per a implementar transversalment els continguts ambientals i de sostenibilitat en totes les 
etapes educatives. 
 
Fora de les aules s'establiran mecanismes participatius de col·laboració amb entitats de caràcter científic, cultural, 
conservacionista, excursionista i d'altres fórmules associatives ciutadanes, per a promoure i difondre campanyes d'educació 
ambiental emprant tots els canals i vies de difusió, especialment les audiovisuals, amb continguts i estratègies didàctiques 
dirigides específicament per a arribar a tots els segments socials i ambients socioculturals. 
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3 .   DEFENSAR I RECUPERAR  ELS SERVEIS PÚBLICS 

3.1. SALUT 
 

3.1.1. Sistema sanitari públic 

3.1.2. Salut mental 

3.1.3. Salut laboral 

3.1.4. Serveis d’urgència 

3.1.5. La salut des d’una perspectiva de gènere 

3.1.6. Una sociedat promotora de salut 

 
 

3.1.1. SISTEMA SANITARI PÚBLIC 

 
Com a premissa bàsica de la nostra política sanitària cal realitzar una defensa d’allò públic, considerant les infraestructures 
sanitàries públiques com a elements fonamentals per garantir la gratuïtat, l’equitat i la solidaritat en les prestacions de salut, 
defensant el manteniment de la titularitat pública de les institucions, amb personal i serveis propis organitzats i 
gestionats per l'Administració. Segons distints estudis realitzats per Federación de Asociaciones para la Defensa de la 
Sanidad Pública el País Valencià estem a la cua de la sanitat espanyola. Per altra part ens oposarem a qualsevol intent 
privatitzador i especialment al COPAGAMENT que intenten imposar-nos.  
 
Propostes d’ESQUERRA  UNIDA: 
 
1.1. Finançament i Inversions 

 Augmentar la despesa sanitària en relació al PIB fins assolir la mitjana de la Organització per a la Cooperació i 
el Desenvolupament Econòmic (OCDE). Una de les carències en la Sanitat espanyola més significatives es refereix 
al finançament dels serveis. D’acord amb l’estudi, la despesa total en salut representa a Espanya el 8,5 per cent del 
PIB, enfront de la mitjana dels països de l’OCDE, que aconsegueix el 8,9 per cent. El diferencial resulta enorme si es 
compara amb Estats Units, que destina el 16 per cent; França, que aporta un 11 per cent; Suïssa, que consigna un 
10,8 per cent de la seua riquesa a la Sanitat, o Alemanya, que empra un 10,4 per cent. En termes de la despesa per 
persona –gasto per càpita– el nostre país destina 2.671 dòlars per cap, enfront dels 2.984 que dedica la mitjana de 
l’OCDE, els 7.290 dels Estats Units, els 4.763 de Noruega o els 4.417 de Suïssa. Per darrere d’Espanya se situen en 
esta parcel·la estats com Turquia, Mèxic, Portugal, la República Txeca i, sorprenentment, Japó.  
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 Assignació pressupostària invariable i detallada que possibilite un major seguiment i control amb balanços semestrals 

dels nivells d’acompliment. 
  

 Disminució progressiva del Capítol de Concerts incloent la cessió de gestió a empreses privades amb un clar 
ànim de lucre, en la línia de rendibilitzar i augmentar la cobertura del sistema públic. 

 

 Congelació del Capítol de Farmàcia, amb l'adopció de les mesures adequades de control de les despeses i un ús 
òptim del medicament:  

 Limitació del benefici de les companyies farmacèutiques o regularització de preus i especialitats, mitjançant 
una Comissió d'experts.  

 Analitzar l'eficàcia dels medicaments i la seua iatrogènia, reduir-ne la desmesurada promoció i el nombre 
d'especialitats permeses. Fer una auditoria de l'efectivitat dels nous fàrmacs abans de la seua introducció. 

 Generalització de genèrics, suavitzar la Llei de Patents i regular el marge farmacèutic. 

 Potenciar els protocols, l'educació continuada en terapèutiques, afavorir la prescripció per tractaments dins 
del propi procés de malaltia i no per embolcalls comercials. 
 

 Incentivar els projectes d'investigació a tots els nivells per tal que revertesquen en una major qualitat dels serveis 
augmentant el percentatge del pressupost destinat a I+D a l'1% del pressupost sanitari global. 
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 Adequació de les plantilles dels Equips d'Atenció Primària a la demanda actual 100% de la població amb una atenció 
mínima de 10 minuts per pacient en atenció primària amb la corresponent dotació de metges i metgesses adequada. 

 

 En aquest terreny, crida l’atenció que a pesar de la carestia de metges que registren encara nombrosos 
centres públics del nostre país, a Espanya es comptabilitzen 3,7 facultatius en exercici per cada 1.000 
habitants, incloent odontòlegs i estomatòlegs, enfront dels 3,1 de mitjana en l’OCDE. No ocorre el mateix, 
no obstant això, amb els psiquiatres i les infermeres. Respecte als primers, l’estudi destaca que a Espanya a 
penes hi ha huit per cada 100.000 habitants, mentre que la mitjana dels països enquadrats en l’organisme 
internacional aconsegueix una proporció d’entre 10 i 20 per cada 100.000 habitants. L’assumpte no és fútil, 
perquè l’OCDE pronostica que «en qualsevol moment, al voltant d’un 10 per cent de la població adulta 
notificarà tindre algun tipus de trastorn mental o de conducta». Sobre les infermeres, ressalta que «en 2007 
havia 7,5 per cada 1.000 habitants a Espanya, una xifra inferior a la mitjana de 9,6 en els països» enquadrats 
en el paraigua de l’organisme internacional.  

 
 

 Establir una unitat d'estimulació precoç en cada Centre de Salut. 
 Cal respondre a l'augment de l'expectativa de vida al nàixer i al conseqüent major envelliment de la població, 

abordant una Xarxa Integral d'Atenció Geriàtrica, que tinga en compte la creació d'un Servei Geriàtric per Àrea, 
coordinat amb les cures geriàtriques hospitalàries i els programes de primària, tendent a que cada centre de salut 
amb 1.500 habitants majors de 65 anys dispose de programes i professionals específics que desenvolupen un pla 
d'Atenció Geriàtrica. 

 Completar la xarxa de Centres de Salut, un per cada zona de salut de 5 a 25.000 habitants adquirint 
l’administració el compromís que mentre no tingam aquest objectiu en el desplaçament per derivació del sistema, 
se n’abonarà el seu cost. 

 

 El nombre de llits per habitant ha de ser igual al de lamitjana europea. Existeix un dèficit crònic de llits hospitalaris al 
País Valencià, per la qual cosa creiem en la impossibilitat de tancar llits en cap hospital de la xarxa del SVS, més 
encara quan al nostre territori encara hi ha llits concertats amb clíniques privades per contrarestar aquest dèficit. El 
nombre de llits per habitant ha de ser igual al de la mitjana europea.  

Els hospitals espanyols disposen d’un total de 157.926 llits, la qual cosa suposa una taxa de 3,59 llits per cada 
1.000 habitants, menys de la mitat d’allò que s’ha recomanat per l’Organització Mundial de la Salut (entre 8 i 10 
llits per cada 1.000 habitants), segons dades del Catàleg Nacional d’Hospitals 2005 i de l’Institut Nacional 
d’Estadística (INE).  

Per comunitats autònomes, Catalunya és la que disposa d’una major taxa de llits hospitalaris, amb 4,52 per cada 
1.000 habitants, seguida de Cantàbria (4,30), Aragó (4,29), Canàries (4,25), País Basc (4,02), Astúries (3,94), 
Extremadura i Navarra (3,93) i Galícia (3,76).  
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Balears compta amb la mateixa taxa per càpita que la mitjana nacional (3,59 llits per cada 1.000 habitants), i per 
davall es troben Madrid (3,51), Melilla (3,40), La Rioja (3,37), Múrcia (3,22), Andalusia (2,91), Ceuta (2,84), 
Castella la Manxa (2,72) i Comunitat Valenciana (2,71). 

 
 Incrementar el número de llits de mitjana-llarga estada fins les recomanacions de 5 llits per cada 100 mil 

habitants, així com sistemes alternatius a l'hospitalització: Cirurgia ambulatòria, hospital de dia, assistència 
domiciliària, etcètera. 

 Respecte a l'Hospital de la Ribera, Dénia, l’Hospital de Torrevieja, Manises, Elx i la xarxa primària ens oposem al 
model privatitzador seguit per a la seua realització, ja que estem en contra que els hospitals públics i els Centres 
de Salut esdevinguen organismes privats de gestió amb una clara finalitat lucrativa. Són els centres públics els 
que garanteixen millor l’equitat en l'accés, la igualtat en les prestacions i el dret a totes les prestacions 
necessàries, per la qual cosa ha de cancel·lar-ne les seues concessions administratives i integrar-se a la xarxa 
pública. 

 Apostem per recuperar en les seves funcions assistencials l’antic Hospital Militar de Mislata com a hospital de la 
xarxa pública, i en contra de convertir-lo en un CSI (Centre de Salut Integral). 

 Introduir i potenciar la figura del Psicòleg clínic en tots els hospitals de la xarxa pública i en les Unitats de salut 
Mental. 

 Introduir la figura del Nutricionista Dietista. 
 
 

 
1.2. Organització i Gestió 

 Reorientar l'assistència sanitària per donar resposta a les necessitats de la població, coordinant entre si els diversos 
serveis assistencials dirigits a segments poblacionals específics i problemes sanitaris d'especial importància o 
rellevància assistencial. Reglamentació, suport i difusió de les medicines alternatives, arbitrant mesures per a llur 
utilització en la Sanitat Pública. 

 Potenciar la dedicació exclusiva i la incompatibilitat i garantir, amb sistemes escaients d'organització del treball, la 
rendibilitat de la tecnologia sanitària i dels recursos hospitalaris, establint horaris de matí i vesprada que reduesquen 
les llistes d'espera. 

 Establir programes operatius de millora de la qualitat assistencial i de reciclatge i formació en exercici del personal. 
Regularització i seguiment de les despeses en trasplants. 

 Incrementar les mesures que garantesquen la transparència en la gestió dels centres i servei, i en les polítiques de 
personal, amb un seguiment de la tasca assistencial i controls d’eficiència i eficàcia cada dos anys. 

 Recuperar les cessions de gestió realitzades els darrers anys (Hospital d’Alzira, Torrevieja, Denia, Manises i Elx) 
perquè aquest sistema privat: 

 Externalitza la provisió de serveis sanitari mitjançant la subcontractació. 
 Possibilita l’alienació del patrimoni de les fundacions (que procedeix dels fons de la Seguretat Social). 
 Incrementa la presència d’interessos privats en la Sanitat Pública. 
 Mercantilitza l’assistència sanitària: allò important serà el control de les despeses, no la salut de la 

població. 
 

 Priorització dels criteris d'austeritat i professionalitat per cobrir els llocs de lliure designació i les comissions de servei 
de tota l'administració sanitària autònoma. 

 Establir dintre de la Mesa Sectorial de Salut un calendari de negociació que definesca les plantilles de personal de 
Primària i Especialitzada i resolga el problema d'interinitat. L'Oferta d'Ocupació Pública contemplarà les places que 
són necessàries per al funcionament del sistema (sense prorrogar més d'1 any la interinitat o eventualitat). Al mateix 
temps definició de les funcions del personal sanitari i revisió salarial de tot el personal dins d’un Conveni marc. 

 Facilitar l’accés a una Mort Digna dins dels serveis sanitaris, consensuant la normativa i possibilitant els recursos 
necessaris dins de les institucions públiques per a tota la població. 

 Per una Sanitat Laica, sense representants de qualsevol religió i eliminats els espais de culte existents. 
 
1.3. Participació i descentralització 

 Propiciar una informació fluïda i oberta a tota la gent usuària sobre els programes i rendiments dels serveis, que 
afavoresca la transparència i la comunicació entre l'Administració i les associacions sindicals, consumidores, veïnals, 
etcètera. Habilitar, a través fonamentalment de l’Escola Valenciana d’Estudis de Salut (EVES), espais de trobada, 
formació i intercanvi per elevar el nivell de coneixement sanitari i implicació tant dels treballadors i treballadores com 
dels usuaris i usuàries. 
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 Modificar l'actual legislació sobre òrgans de participació, donant-los un caràcter executiu en l'aplicació dels plans de 
salut que permeta la participació real de la ciutadania i acostar les polítiques assistencials a la realitat social. 

 Els problemes de salut, els grups de risc, la morbiditat, els grups naturals o associats, els i les professionals sanitaris i 
d'altres sectors, etcètera, existents en cada població, dibuixen una trama social complexa i dinàmica a la qual no es 
pot oferir un plantejament lineal, per la qual cosa la DESCENTRALITZACIÓ eficient i creativa amb un sistema àgil 
d'interrelació clara i competent, també resulta imprescindible per propiciar una gestió més participativa.  

 Elaboració d'un diagnòstic i un pla de salut de cada Departament que permeta racionalitzar recursos i siga l'eix que 
marque els pressuposts. 

 Discussió i aprovació en els òrgans de participació de les memòries de la gerència dels centres, permetent un control 
d'allò executat, per tal de, en base a això, dissenyar els objectius que emmarquen els pressuposts de l'any següent. 

 Creació de la figura del Defensor del Pacient: en cada departament sanitari es crearà una nova figura administrativa 
denominada l’Oficina del Defensor del Pacient, el titular del qual tindrà com a tasques la recollida i canalització de 
queixes, elaboració de propostes de millora d’infraestructures i funcionament dels serveis sanitaris i presentació anual 
d'informes d'avaluació de la situació de salut i del funcionament dels serveis sanitaris, com també control i 
transparència de les llistes d'espera, informes que es remetran als Ajuntaments de l'Àrea, al Consell de Salut i a les 
Corts. El Defensor del Pacient no tindrà una dependència jeràrquica de la Conselleria de Sanitat per garantir la seua 
independència. 

 

3.1.2. SALUT MENTAL 

Malgrat existir un Pla Valencià de Salut Mental aprovat fa tres legislatures, actualment segueixen sense completar-ne 
les transferències a la Conselleria de les Diputacions provincials i tampoc no s'han complit els terminis d'integració de 
la salut mental al Servei Valencià de Salut que marca la llei. 
 
Propostes d’ESQUERRA UNIDA:  

 Aplicació i desenvolupament del Pla de Salut Mental del País Valencià, amb una coordinació estable i àgil de 
totes les instàncies i entitats sense intenció de guany implicades (Conselleria, diputacions, ajuntaments, serveis 
socials, associacions d'usuaris i usuàries, etcètera). 

 Adequació dels centres per complir les funcions d'una psiquiatria social. 

 Potenciar els equips de salut mental, en llur treball pluridimensional. 

 Posada en marxa de serveis de rehabilitació i recursos intermedis (Hospital de Dia, Centres Ocupacionals, 
habitatges tutelats, etcètera) vinculades a les Unitats de Salut Mental, com també residències de crònics. 

 Adequar les unitats d'hospitalització breu dels hospitals generals a les característiques dels i les pacients 
psíquics, dotant-los d’instal·lacions i personal (mèdic, psicològic, d'infermeria i auxiliar) suficients que permeten 
mantenir el temps d'hospitalització necessari, sense precipitar les altes. 

 Inclusió dels i les pacients extrahospitalitzats en programes de la Conselleria de Benestar Social. 

 Creació d'una unitat tècnica específica per als temes jurídico-administratius derivats de la complexa situació dels i 
les pacients hospitalitzats. 

 Dispensació de metadona a les oficines de farmàcia, com també administració d'heroïna amb fins terapèutics. 

 Potenciació dels programes i grups d'ajuda per canviar d'actituds i aconseguir l’assoliment d'objectius, sobre tot 
en patologies addictives (tabac, alcohol, ludopaties, etcètera.)  

 Establir un diàleg permanent i participatiu amb les organitzacions de familiars i amics dels familiars afectats. 
 

3.1.3. SALUT LABORAL 

 
ESQUERRA UNIDA considera necessària l'aprovació, durant el primer any de la nova legislatura, d'una Llei de Salut 
Laboral que regule els diversos aspectes de l'entorn i l'organització del treball que incideixen sobre la salut de la gent 
treballadora, el funcionament dels Comitès de Salut Laboral i necessite la col·laboració entre les Conselleries de Sanitat i 
Economia, Hisenda i Treball. Igualment, és necessària: 

 L'elaboració de mapes en els diferents sectors l'objectiu dels quals siga detectar i eliminar els factors de risc. 

 Garantir la imparcialitat dels metges i metgesses d'empresa, plantejant la necessitat que no cobren directament de 
l'empresari. 

 Facilitar la reinserció després d'una minusvàlua produïda per accident o malaltia professional. 

 Compliment de la Llei de Protecció de Riscs Laborals (articles 25, 26, 27) sobre protecció de l'embarassada i 
minusvàlues. 
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 Creació d'un Institut de Salut Laboral amb competències d'inspecció i integrant els diversos departaments. 

 

3.1.4. SERVEIS D'URGÈNCIA 

L'actual sistema d'urgència extrahospitalària presenta importants deficiències i una escassa o inadequada utilització 
dels recursos disponibles que comporten evidents riscs per a la salut de la població. 
 
Propostes d’ESQUERRA UNIDA: 

 En les urgències no vitals, desenvolupament dels serveis d'urgència des dels equips d'atenció primària, 
mitjançant l'establiment de torns rotatoris d'atenció continuada a la població de la seua zona bàsica. Incorporació 
de metges i metgesses pediatres. Facilitar a aquests equips l'escaient suport de diagnòstics, mesures i 
transport/comunicacions, sense que represente una sobrecàrrega per als i les professionals, com està succeint 
en l'actualitat. 

 Respecte a les urgències vitals reclamen un sistema SAMU no externalitzat, amb vehicles de propietat pública i 
amb personal de la Conselleria de Sanitat. 

 En ambdós casos resulta necessària també una formació específica del personal, tant d'ambulàncies com sanitari 
(metges i metgesses, infermeria, conductors – camillers,  etcètera), i la connexió amb uns altres serveis 
comunitaris (bombers, policia, protecció civil, etcètera). 

 
 

3.1.5. LA SALUT DES D’UNA PERSPECTIVA DE GÈNERE: 

5.1.- SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA. 

Els nostres objectius en esta matèria són la prevenció d’embarassos no desitjats, avortaments, ITS i violència de 
gènere, dedicant una especial atenció a col·lectius de necessitats especials (joves, immigrants,…), per al que 
proposem: 

 -Educació sanitària integral, amb perspectiva de gènere, sobre temes de salut sexual i reproductiva. 
 -Inclusió dels mètodes de control de la fertilitat d’última generació en el finançament públic. 
 -Inclusió dels mètodes d’anticonceptius emergència (píndola del dia després) en el finançament públic. 
 -Agilitzar les llistes d’espera per a practicar intervencions quirúrgiques per a la realització d’anticoncepció 

definitiva (lligadura tubària i vasectomia) en la xarxa d’hospitals públics de l’Agència Valenciana de la Salut. 

5.2. INTERRUPCIÓ VOLUNTÀRIA D’EMBARÀS. 

La pràctica de la interrupció voluntària d’embaràs en el País València està molt lluny d’estar normalitzada, ja que si es 
cert que ací es realitzen en Centres Públics un percentatge major que en la resta de l’Estat (l’any 2008 es realitza el 
6.13% dels avortaments voluntaris en la sanitat pública en el País València enfront del 1,9% en el conjunt de l’Estat), 
estes són xifres que es poden considerar una pràctica marginal enfront del percentatge realitzat en la sanitat privada. 

L’entrada en vigor de la nova Llei de Salut Sexual i Reproductiva i de la Interrupció Voluntària d’Embaràs obri una 
perspectiva esperançadora en aquest tema, ja que a pesar dels seus punts qüestionables en conjunt representa un 
canvi important respecte a l’anterior legislació, perquè, almenys fins a les 14 setmanes d’embaràs, reconeix el dret de 
la dona a decidir sobre la seua maternitat, incloent esta prestació sanitària en el Catàleg de Prestacions del Sistema 
Nacional de Salut. 

El nostre objectiu és la realització de la Interrupció Voluntària de l’Embaràs en la xarxa sanitària publica de forma 
ràpida i eficaç a les dones que ho sol·liciten, per la qual cosa proposem: 

 -Regulació de l’objecció de consciència de manera que en tots els Hospitals de la Xarxa Sanitària Publica 
existisca un grup de ginecòlegs no objectors, que s’encarregue de fer possible que aquesta prestació 
sanitària s’hi realitze. 

 -Possibilitar i potenciar la utilització de píndola RU-486 en tots els Centres de Salut Sexual i Reproductiva 
del País València, ja que, en coordinació amb els respectius Hospitals de referència, facilitarà l’accés a esta 
prestació de forma més ràpida i econòmica, permetent l’assistència ambulatòria per mitjà d’un mètode 
segur i amb menys riscos físics i psicològics en els avortaments d’embarassos precoços. 
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3.1.6. UNA SOCIETAT PROMOTORA DE SALUT: 

Potenciar i dotar de més competencies i personal els Centres de Salut Comunitària per que planifiquen els programes 
de salut, realitzen la vigilància epidemiologia i de qualitat del medi ambient, laboral i bucodental, alimentària, etcètera i 
desenvolupe les polítiques intersectorials de salut pública en estreta vinculació amb tot el sistema. Es imprescindible 
la total cobertuta bucodental a la població infantil i adolescent, augmentnt les prestacions a la població general. 

6.1. PROMOCIÓ DE LA SALUT 
 
L’Escola ha d’esser un dels principals eixos vertebradors d’una societat més justa i equitativa, i per això entre altres 
activitats cal potenciar de manera efectiva l’Educació per a la Salut en l’Escola amb una implicació efectiva de tots els 
actors implicats en les distintes etapes educatives dels nostres infants i adolescents per iniciar els hàbits i conductes 
saludables.  
Però no sols calen mesures promotores en els més joves. Proposem la creació d’Unitats d'Atenció a la Dona 
Climatèrica amb un enfocament no únicament mèdic-assistencial, sinó també educatiu i participatiu, amb accessibilitat 
de totes les usuàries del País Valencià, per la qual cosa s’ha de crear una unitat per cada Departament de Salut amb 
implantació del subprograma en totes les Àrees Bàsiques de Salut. 
 

6.2. LA PREVENCIÓ, UNA PEÇA CLAU PER MILLORAR LA SALUT 
Els distints programes de prevenció i detecció precoç de determinades malalties han demostrat amb claredat els seus 
efectes beneficiosos sobre la salut, establint-se en determinats estudis una reducció d’entre el 25 al 30 % de mortalitat 
en la població a qui van adreçats. Es per això que cal: 

 En el càncer de mama, que és una de les primeres causes de mortalitat de la dona al nostre medi, continuar 
amb els objectius del programa, modernitzant els manògrafs actuals per altre digitals i garantint per a la 
totalitat de dones incloses en el programa la mamografia de doble projecció i la doble lectura.  

 Iniciar el programa de cribatge del Càncer colorectal per al 100% de la nostra població entre els 50 i 69 anys. 
 Establir un programa de cribatge de base poblacional per a la prevenció del Càncer de Coll Uterí. 
 Augmentar la Salut Bucodental a tots els segments de la població. 

  
 

6.3. SIDA 
Malgrat tractar-se d'un problema sanitari i social que provoca situacions justificades d'alarma tant als col·lectius i 
sectors poblacionals més vulnerables com dins de la població en general, les mesures dispensades des del sistema 
públic de salut ni tan sols assoleixen un nivell testimonial, mostrant l'escassa voluntat política de fer-li front en la seua 
vessant assistencial i les deficiències d'uns serveis i prestacions sanitàries excessivament compartimentades i 
creixentment allunyades de la realitat social i de les necessitats poblacionals. 
 
En aquest sentit, per a ESQUERRA UNIDA resulta imprescindible l'adopció de les següents mesures, a desenvolupar 
coordinadament amb les restants Conselleries de l'àrea de benestar social: 

 Formació en matèria d'educació per a la salut en tots els àmbits educatius (escolars i extraescolars), que aborde 
des d'una òptica científica, responsable i respectuosa per a les orientacions sexuals i de vida personal aquest i 
altres tipus de problemes amb creixent incidència social (SIDA, drogodependències, hepatitis víriques, etcètera). 

 Sensibilització social sobre aquest problema, en col·laboració amb les entitats i associacions implicades, 
mitjançant campanyes informatives i divulgatives responsables, que incloguen entre llurs objectius minimitzar 
l'alarma social maximitzant la qualitat i rigor de les informacions difoses. 

 Foment de la investigació i la formació en els àmbits de la prevenció i tractament del personal assistencial, 
mitjançant concerts i col·laboracions amb entitats d'àmbit estatal i internacional. 
Concertació amb les entitats socials sense intenció de guany implicades en programes específics de reinserció 
dirigits a prevenir el progressiu aïllament social d'aquestes persones i possibilitar-los unes condicions dignes 
d'existència fins quan siga possible, prioritzant les formules de cooperació i col·laboració estable sobre les de 
subvenció puntual i discrecional. 
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6.4. DROGUES 

Per la regulació legal i el control de la producció i distribució de les drogues, amb la finalitat d’eradicar el tràfic il·lícit i 
d’estabilitzar el mercat d’aquests productes, amb una qualitat i un preu controlats públicament. Per la despenalització 
del seu consum i possessió. 
Per a ESQUERRA UNIDA cal contemplar el problema de les drogues en un marc d’una política per la Seguretat 
Alimentària i la Salut Pública. Per tant: 

 Cal desenvolupar una política d’informació i educació sobre les drogues i substàncies psicotròpiques en general, 
combatint a més les situacions de marginació que podem espentar cap el consum de drogues nocives com a via 
fictícia d’escapament. 

 El consum de drogues solament ha d’estar sancionats quan siga directament lesiu per a tercers (per exemple, el 
fum del tabac en locals tancats públics). 

 En el cas de les drogues potencialment nocives solament amb un consum excessiu (alcohol, tabac, marihuana...), 
la seua comercialització s’haurà de restringir a establiments autoritzats i en funció de l’edat; la seua publicitat 
hauria d’estar sotmesa a regulacions estrictes amb advertiment de la seua perillositat. 

 En el cas de les drogues greument nocives inclòs amb un consum limitat (heroïna, cocaïna, drogues de 
disseny..), la seua comercialització haurà d’estar prohibida. Caldrà garantir la dispensació gratuïta en centres 
públics i sota control mèdic a aquells persones de les que es certifique mèdicament la seua addicció, en les 
quantitats mínimes necessàries per evitar el síndrome d’abstinència i en el marc de programes orientats a la 
desintoxicació voluntària. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2. PER UNA EDUCACIÓ PÚBLICA I DE QUALITAT PER A TOTES LES PERSONES I AL LLARG DE TOTA LA VIDA  
 

INTRODUCCIÓ 
 
 L'educació és tasca de tota la societat. 
 Situació actual de l'educació al País Valencià. 

 
EIXOS PROGRAMÀTICS  
 
A.- DEFENSA DE L'ESCOLA PÚBLICA VALENCIANA 
 

 Llei Valenciana d'Educació 
 L'educació  pública: eix vertebrador del sistema educatiu 
 Gratuïtat  total de l'educació 
 Educació laica 
 Educació coeducativa  
 Normalització lingüística  

 
B.-GARANTIR LA IGUALTAT D'OPORTUNITATS  
 

 El dret de tots i totes a aprendre amb èxit 
 Més recursos per atendre les necessitats de l'alumnat  i millor distribuïts.  
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 Per un currículum democràtic. 
 Altres continguts, altres metodologies, una altra avaluació i  diversos materials curriculars. 

 
C.-DEMOCRÀCIA I PARTICIPACIÓ  
 

 Democratitzar i potenciar els Consells Escolars : autonòmics, municipals i de Centre 
 Democratitzar el funcionament dels centres escolars.  
 Potenciar l'autonomia dels centres escolars. 
 Per una universitat democràtica. 

 
D.- LA CONVIVÈNCIA EN ELS CENTRES ESCOLARS  

 
 Pla autonòmic valencià per a la millora de la convivència escolar. 
 Més i millors programes de convivència. 
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E.- RECONEIXEMENT I FORMACIÓ DEL PROFESSORAT  
 

 Pel cos únic de professorat 
 Millora en les condicions laborals  
 Qualificació professional: Més i millor formació 

 
F.-FINANÇAMENT I PLANIFICACIÓ EDUCATIVA  

 
 Un 7% del PIB per a millorar l'educació pública. 
 Una bona planificació de l'oferta eucativa  
 
 

G.- ETAPES EDUCATIVES  
 

G.1- EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA 
G.2.- EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 
G.3.- FORMACIÓ PROFESSIONAL 
G.4.- NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS  
G.5. -ENSENYANCES DE RÈGIM ESPECIAL 
G.6.- FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES  
G.7.- UNIVERSITAT I INVESTIGACIÓ 

 
 

 
 
INTRODUCCIÓ   
 

L'educació és tasca de tota la societat 
    
 Obrir un debat real i global sobre l'educació actual, continua sent una tasca pendent. És un fet que l'educació 
no és una prioritat en les propostes polítiques de la dreta, ni de la socialdemocràcia. El debat social sobre educació que 
s'està fent en l'actualitat  és parcial, totalment esbiaixat, basat en informes enganyosos, tendenciosos i de dubtosa fiabilitat 
científica i moral . Baste per a confirmar-ho el reduccionisme amb què els mitjans de comunicació i les noves lleis de Reforma 
Educativa aborden determinats temes. Hui és freqüent veure limitada  la qualitat educativa als resultats acadèmics de 
l'alumnat, vincular la  violència escolar a la  immigració o ampliació de l'escolaritat, considerar que la  llibertat d'ensenyança  és 
la possibilitat de triar entre pública i privada concertada, equiparar més saber amb més assignatures i més especialistes,  i un 
muntó més de simplicitats que falsegen la realitat, creant estats d'opinió indocumentats,  impedint una anàlisi seriosa i rigorosa 
dels elements que condicionen una situació i distraient l'atenció cap a altres que no tenen cap rellevància. Urgix promoure una 
política educativa global basada en principis democràtics que busque l'emancipació de totes les persones i que tinga en 
compte l'experiència derivada del treball del professorat compromés que durant anys hi ha tractat de donar resposta als reptes 
educatius que anaven sorgint. Per a això cal aprofundir en dos qüestions claus: CONVIVÈNCIA i la PARTICIPACIÓ. Viure 
junts, fent junts, significa donar sentit a les institucions i activitats humanes, significa “que les normes es construïxen des de 
l'interior, en funció dels projectes que les persones assumixen, del futur que esperen, de la societat que volen construir” (P. 
Meirieu). És precís reconceptualitzar la DEMOCRÀCIA: persones formades i lliures en disposició d'aprendre amb altres, per 
mitjà de vivències compartides en grups comunitaris, biblioteques, escoles públiques, cooperatives, associacions diverses. Cal 
recuperar la política, restaurar ponts entra la vida pública i la privada, reiniciar el sentit del bé comú.  
   
 Cal situar el fi de l'educació en la persona, en la seua EMANCIPACIÓ. Açò suposa desenvolupar polítiques educatives 
que contemplen des del naixement fins a la mort de les persones. Suposa treballar per la igualtat d'oportunitats des del 
moment mateix de nàixer, intentant pal·liar les desigualtats socials des de la més tendra infància. L'Estat, les Autonomies i els 
ajuntaments han de treballar junts en aquest sentit, revisant i reformulant el paper que els serveis socials han de complir. Al 
mateix temps és necessari articular ajudes a la maternitat i a la paternitat , que permeten harmonitzar la vida laboral i familiar i 
al seu torn, augmentar la seua presència allí on estan els xiquets/es . Cal potenciar i incentivar  associacions, grups de treball, 
MRPs,  etc. que treballen entorn dels problemes i reptes que tenen plantejada l'educació i com més interdisciplinaris  siguen  
millor. La formació de pares i mares és essencial i ha d'impulsar-se des dels Centres educatius, Ajuntament i altres 
Administracions. No s'aborda amb serietat la relació entre la família i l'escola. Fan falta grups de reflexió que s'assenten junts 
professionals de la infància: metges, educadors, educadors  psicòlegs, jutges, pares i mares. Cal plantejar les qüestions 



 53 

conjuntament  a partir d'estudis de casos,, d'intercanvis d'experiències, de suport literari, cinematogràfic o altres fonts 
documentals. 
 
 Els centres escolars han d'obrir-se a l'entorn i han de permetre que l'entorn entre en ells. Només des de la 
col·laboració interprofessional i comunitària serà possible avançar cap al model d'Escola Pública que molts desitgem.  
 
 
 SITUACIÓ ACTUAL EN EL PAÍS VALENCIÀ 
 
 Els últims quatre anys de govern del Partit Popular en el País Valencià han estat marcats per la mobilització i la 
protesta de tota la Comunitat Educativa. Agrupats en la Plataforma de Defensa de l'Ensenyament Públic, associacions de 
pares i mares, associacions d'Alumnes, associacions de Veïns/es, associacions d'Inspectors, associacions de directors de 
Primària i Secundària   els sindicats majoritaris de professorat i els Moviments de Renovació Pedagògica, han realitzat 
múltiples actes de protesta i manifestacions multitudinàries per a denunciar la nefasta política educativa del Partit Popular.  
 
 L'absència de places escolars públiques per a matricular l'alumnat de 0 a 3 anys, la presència de barracons en 
molts centres, la insuficiència i inestabilitat de les plantilles docents, la no continuïtat de les línies en valencià,  la 
carència de programes que garantisquen l'èxit escolar de tot l'alumnat, la falta de programes plurilingües que 
garantisquen l'aprenentatge d'altres llengües, els atacs a l'autonomia i al funcionament democràtic dels centres, la 
designació a dit d'inspectors, la creixent privatització de serveis com el menjador i el transport i l'augment 
indiscriminat de concerts, són alguns dels elements essencials que requerixen un canvi profund en la política 
educativa valenciana .  

 
 Per si açò fóra poc es constata que una bona part dels centres no té els recursos materials adequats (aules de 
tecnologia o de música dignes, aules d'informàtica en condicions, salons d'actes, mobiliari, calefacció...). Els gastos de 
funcionament i de manteniment s'han reduït en còmput real d'acord amb els costos, amb el consegüent deteriorament de les 
instal·lacions públiques. S'ha produït una implantació insuficient de la nova Formació Professional i dels Programes de 
Garantia Social.  Inclús en els casos de Cicles ja en funcionament no sempre s'han implantat amb criteris coherents amb la 
realitat productiva. Els CEFIRES continuen amb un model de formació, basat en l'oferiment de punts i hores per a cobrir els 
sexennis i  no en la modificació real de les pràctiques educatives cap a una major qualitat i igualtat. S'han reduït ajudes a altres 
cursos de formació del professorat realitzats per institucions progressistes i les ajudes a les Escoles d'Estiu i MRPs S'han 
congelat les partides de beques (transport, menjador, llibres...). S'ha produït una reducció proporcional progressiva de les 
dotacions materials i humanes per a actuacions que han de millorar la qualitat de l'ensenyança pública (no s'han reduït les 
ràtios per a atendre la diversitat; s'han congelat les hores de reforç, de recuperació, de desdoblaments per a pràctiques de 
laboratori i idiomes; s'han suprimit els desdoblaments en tecnologia). Hi ha una clara insuficiència de personal especialitzat per 
a atendre les necessitats educatives especials i la Convivència escolar (logopedes, pedagogia terapèutica, educadors, 
mediadors…..). Hi ha una clara insuficiència de personal d'administració i servei dels centres (conserges, netejadors/es...) En 
els centres de secundària, el servei de neteja està quasi totalment privatitzat en condicions laborals molt dures per als 
treballadors i treballadores. 
 
A tot açò cal afegir l'actitud  prepotent del Partit Popular que li ha portat a negar-se a escoltar les demandes de la Comunitat 
Educativa, a imposar autèntics despropòsits com l'Educació per a la Ciutadania en Anglés i a  abordar reformes tan 
antidemocràtiques com la del Consell Escolar Valencià, retallant la participació de les famílies, alumnat i professorat i 
augmentant la de l'Administració amb l'únic fi d'eliminar  la discrepància. 
 
 Assistim així, doncs a una privatització creixent de l'educació via concerts, a un abandó creixent de l'ensenyança pública, a 
una minva de la participació democràtica i a una perversió del debat educatiu derivant-lo a temes com la falsa llibertat de 
centres, la llei d'autoritat del professorat, la convivència, etc, tot això en un intent d'amagar la realitat més evident: Totes les 
persones tenen dret a la millor educació possible, necessitem un Projecte Educatiu Global per a tota la ciutadania.  
 
No podem obviar que la política educativa del PP s'emmarca en una concepció neoliberal de l'educació que és la que hui 
inunda tota la filosofia de la UE  i que ve avalada pels organismes supranacionals com el Banc Mundial, el FMI, l'OMC i la UE, 
que considera que l'educació és un negoci i que com a tal ha de ser rendible i estar subjecta a les lleis del mercat. Des 
d'aquesta concepció l'Estat no té l'obligació de garantir el dret a una educació, sinó que són les persones considerades 
individualment les que han d'invertir en educació, triant centres educatius que rendibilitzen la seua inversió. Són aquestos els 
que propugnen un sistema educatiu en què només els “millors”: els més rics, els més dòcils, els que millor s'adapten, etc, 
tindran  garanties d'èxit.  
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Enfront d'aquesta concepció les persones que integrem  EUPV  creiem que l'educació és un dret i el sistema educatiu un 
servei públic que tots els Estats han de garantir. Una educació que faça ciutadans més lliures, que es qüestionen l'orde 
social establit i sàpien generar accions socials encaminades a preservar la naturalesa, implantar la justícia i humanitzar el 
planeta. Per a això  EUPV treballarà en la construcció d'un moviment verdaderament emancipatori que vaja molt més lluny que 
la utopia conservadora d'humanitzar el capitalisme o administrar les seues crisis. Treballarem fer possible un nou projecte 
pedagògic polític o polític pedagògic al servei de les persones i del bé comú. EUPV considera, com diem en el preàmbul, que 
l'educació pública és l'única que garantix la qualitat educativa per a tots. No hi ha qualitat sense igualtat. L'excel·lència de 
l'educació requerix participació democràtica de tota la comunitat educativa, pluralisme, adequació a l'entorn sociocultural i 
geogràfic, anàlisi crítica, compensació de desigualtats, gratuïtat… 

 
 

3.2.2. EIXOS PROGRAMÀTICS 
 
A.-DEFENSA DE L'ESCOLA PÚBLICA VALENCIANA 
 
 EUPV aposta per una educació integral al servei de les persones i no del mercat, per una educació entesa no com a 
negoci, sinó com a servei públic, per una educació que contribuïsca a la transformació social. Per això es compromet en la 
defensa d'una educació pública, popular i democràtica que contribuïsca a la transformació social en el sentit de la 
igualtat, la justícia i el bé comú. Una educació laica, gratuïta, plural, científica i crítica, respectuosa amb les diferències 
al mateix temps que integradora de les mateixes, coeducativa, inclusiva i compensadora de les desigualtats socials. 
Una educació, deure de l'estat, que potencie vivències democràtiques, que practique processos d'avaluació 
emancipadora i que genere coneixements que permeten a totes les persones el protagonisme actiu en la societat.   
   
 
PROPOSTES: 

Llei Valenciana d'Educació 
 
Promulgació d'una Llei Valenciana d'Educació, prèvia elaboració i ampli debat social del corresponent Llibre Blanco que 
aporte un diagnòstic rigorós de la situació del servei públic educatiu. La Llei haurà de concretar actuacions i 
compromisos financers almenys sobre: ampliació i adequació de la xarxa pública de centres, mesures específiques 
d'atenció a la diversitat i de compensació educativa, suport al professorat i millora de les seues condicions laborals, 
avaluació i control del sistema educatiu, junt amb vies i mitjans per a fomentar l'autonomia, la participació democràtica i 
l'obertura dels centres al seu entorn. 
 

L'educació pública eix vertebrador del sistema educatiu 
 

EUPV establirà mecanismes efectius perquè l'educació pública siga l'eix  vertebrador del sistema educatiu, per mitjà 
d'una xarxa pública de centres docents de titularitat i gestió pública, amb suficients places escolars per al conjunt de la 
població i  que permeta satisfer el dret a l'educació en totes les etapes educatives en condicions d'igualtat.  

 
 Per a EUPV l'escola pública serà la destinatària dels pressupostos en Educació. L'actual situació de concertació amb 

l'escola privada, que absorbix bona part del pressupost educatiu i crea una situació de clar desequilibri i discriminació 
de la E.Pública, ha de ser modificada substancialment. Hem d'anar a un procés progressiu de construcció d'una xarxa 
pública (els centres concertats que ho desitgen podrien incorporar-se en la dita xarxa) i desaparició dels concerts 
generalitzats. Els centres d'iniciativa i gestió privada ho han de ser amb caràcter general i per tant han de finançar-se 
exclusivament amb recursos privats. Només aquells centres que cobrisquen verdaders objectius i necessitats socials, 
on no ho aconseguix la xarxa pública, han d'accedir al sistema de concerts. 

 
 Els pressupostos d'Educació hauran de servir en primer lloc perquè la Conselleria d'Educació, en coordinació amb els 

ajuntaments, planifique i conforme una xarxa de centres públics que satisfaça tota la necessitat places escolars en 
condicions dignes, des dels 0 anys fins a l'entrada en la Universitat. Un pla de territorialització de centres escolars 
d'infantil 0-6 anys, primària i secundària. Els ajuntaments hauran de garantir en les seues PGOU les parcel·les de sòl 
públic necessàries per a construccions escolars de titularitat pública exclusivament, sent vinculant per a l'administració 
autonòmica el seu desenvolupament. 

 
 En l'etapa infantil 0-3 s'inicien i desenrotllen les primeres diferències i discriminacions entre xiquets i xiquetes. L'escola 

ha de ser la garantia d'igualtat i l'instrument que pal·lie eixes diferències i discriminacions. La generalització 
progressiva del tram 0-3 anys exigix una aposta financera molt fort. Proposem un Pla a 4 anys que baixe a la 
concreció d'oferir el nombre de places que satisfaça les necessitats existents en el País Valencià (5.000 places per 
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any o 500 aules amb ràtios de 10 alumnes), la qual cosa suposarien 20.000 places al finalitzar la legislatura (més de 
100 escoles en els dos primers anys). Oferta del segon cicle d'Educació Infantil (3-6 anys) en tots els centres escolars 
públics del País Valencià. 

 
Respecte als centres privats concertats proposem:  

 
 Revisió i reducció progressiva dels concerts educatius, que tindran caràcter subsidiari i només es mantindran quan la 

xarxa pública no permeta atendre la demanda d'escolarització. En cap cas es faran cessions de sòl públic per a 
centres privats concertats, ni s'ampliarà la xarxa concertada quan existisquen places escolars públiques suficients. 
Així mateix propugnem la posada en marxa d'un procés que fomente i facilite la incorporació a la xarxa pública dels 
centres privats concertats que ho desitgen. 

 
 Mentrestant, equiparació real i efectiva del funcionament dels centres privats concertats amb els públics quant a 

admissió i permanència de l'alumnat, horaris i jornada escolar, gestió democràtica, control social dels fons públics, així 
com accés i condicions laborals del professorat i resta del personal amb càrrec al concert.  

 
 Supressió del concert als centres que segreguen l'alumnat per raó de sexe, que utilitzen mecanismes encoberts per a 

seleccionar el seu alumnat, que cobren quotes per les ensenyances subvencionades, o que imposen el seu ideari 
sense respectar els drets de l'alumnat o del professorat. 

 
Gratuïtat de l'educació 

 
EUPV aposta per la gratuïtat total de l'ensenyança en tots els nivells educatius, des de l'educació infantil als 0 anys fins a 
la universitat, passant per la formació permanent d'adults. 
  
EUPV, defendrà i promourà la gratuïtat total de l'educació , fent una aposta clara per la socialització i reutilització de tots 
els materials curriculars (llibres de consulta, llibres de text, ordinadors, materials audiovisuals, etc) i procurarà que les 
activitats complementàries no siguen un element de marginació  o exclusió . 
 

Educació  laica 
 

És imprescindible eliminar l'adoctrinament religiós que suposen les ensenyances confessionals, del currículum escolar, 
derogant l'Acord sobre ensenyança subscrit amb el Vaticà. Reflectir en l'escola i en l'ensenyança la laïcitat i 
l'aconfessionalitat de l'Estat que assenyala la Constitució, amb un currículum sense ensenyances religioses.  
 

Arguments: Excepte a Irlanda i Grècia no hi ha cap assignatura de religió o alternativa avaluable amb el mateix horari 
que les restants matèries i continguts controlats i supervisats per l'autoritat d'una confessió religiosa. Proposem una 
ensenyança en què s'assenten còmodes tant l'alumnat no creient com el creient de les diverses religions o creences. 
Un sistema públic d'ensenyança ha d'advocar per una educació de caràcter científic que excloga dels seus 
currículums qualsevol assignatura de caràcter confessional. Les creences religioses formen part de l'àmbit privat i, per 
tant, l'ensenyança de les religions ha de quedar al marge de l'ensenyança obligatòria i del currículum escolar. 

 
Mentres romanga vigent eixe i la resta d'acords subscrits amb altres confessions religioses, les ensenyances de religió 
en els distints nivells educatius estaran fora de l'horari escolar i, en salvaguarda de l'article 16, punt 2, de la Constitució, 
no constarà en la documentació acadèmica oficial de l'alumne ni notes ni cap  referència a haver-les cursat o no. El nostre 
objectiu és l'Eliminació immediata de l'assignatura de Religió del  currículum acadèmic i defensa d'una escola laica. 

 
Educació coeducativa 

 
Vivim en una societat fortament condicionada per estereotips masclistes. Anuncis, programes de televisió, rols familiars, 

noms dels carrers, continguts dels llibres de text, etc, responen a un orde simbòlic en què els homes adquirixen un paper 
dominant. Açò ens porta a una de les desigualtats més invisibles i que afecta nombre més gran de persones: la desigualtat de 
gènere. La desigualtat derivada del fet de ser dona. La coeducació ha de ser un eix central de l'educació transformadora que 
propugna EUPV. 
 
El model androcèntric que transmet estereotips jerarquitzants impregna l'educació de les persones des que naixen i al llarg de 
tota la vida i es manifesten en els diferents àmbits de formació: família, escola, espais d'oci, mitjans de comunicació, etc.  Per 
això és imprescindible que en els continguts i materials curriculars es facen presents les dones i la immensa activitat humana 
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professional i social que han realitzat al llarg de la història. L'alumnat  ha de tindre referents que impedisquen la reproducció 
dels paradigmes androcéntricos  que fan invisibles els sabers de les dones.   
 
Per això proposem: 
 

 Revisió dels Marcs Curriculars incloent la perspectiva de gènere: Fer visibles a les dones i les seues activitats. Valorar 
la seua aportació a la història de la humanitat i de les diferents àrees de coneixement, a la ciència, a l'art, a la 
literatura, a la filosofia, etc. Reconéixer la importància dels treballs realitzats tradicionalment per les dones com són 
l'atenció dels més dèbils, el treball assistencial..Etc. Educar en l'absoluta necessitat que els homes es 
corresponsabilitzen en la realització d'aquestes tasques. 

 Aprofundir en els mecanismes de control dels continguts dels llibres de text  i dels usos dels diversos materials (jocs , 
joguets, materials , activitats , espais ) perquè no generen actituds sexistes i discriminadores  

 Introduir continguts curriculars de gènere en tots els programes de formació del professorat. Donar suport i potenciar 
projectes coeducatius en els centres escolars 

 Desenvolupar programes de formació de pares i mares en col·laboració amb les federacions d'AMPAs. 
 Educar en l'afectivitat i en la sexualitat com a elements imprescindibles per a la convivència entre homes i dones.  
 Promoure una educació laica, no segregadora, allunyada d'ideologies i de concepcions morals que durant anys han 

allunyat a les  dones de la vida social, cultural i política,  relegant-les a les tasques domèstiques. 
 Educar per a la resolució de conflictes a través del diàleg i el respecte. Combatre activament la violència contra les 

dones. 
 Fomentar metodologies participatives i de treball cooperatiu per a afavorir la implicació i el protagonisme de xiquetes i 

joves, ja que aquestes pràctiques fomenten l'autoestima i la projecció de futur. 
 Planificació d'una orientació escolar i professional no discriminadora  
 Fomentar una pràctica esportiva no competitiva que afavorisca per igual el desenvolupament de les diferents 

capacitats físiques. 
 Afavorir la presència de les dones en els càrrecs directius de les institucions educatives 
 

El valencià, dret de ciutadania. 

 El valencià és la llengua oficial i, a mes, la històrica "i pròpia del nostre poble, del qual constitueix el mes peculiar 
senyal d'identitat". L'estatut d'Autonomia i la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià reconeixen i declaren que "la Generalitat 
Valenciana te un compromís irrenunciable en la defensa del patrimoni cultural de la comunitat autònoma i d'una manera 
especial amb la recuperació del valencià".  Només l'alumnat escolaritzat en Programes d'Ensenyament en Valencià -una 
cinquena part del total- compleix preceptivament aquesta llei.  

 En els últims anys, no obstant això, la política educativa del Consell en relació amb l'ensenyament en valencià sofreix 
una preocupant paralització. No existeix un impuls institucional global i sostingut a favor de l'ús del valencià. El pla 
experimental dels centre bilingües en anglés (mal anomenat plurilingües), en la majoria dels casos, està fent-se a costa dels 
programes d'ensenyament en valencià La generalització dels programes plurilingües reals ha de ser amb la garantia del domini 
del valencià.  

 D'altra banda, el conjunt de centres privats del País Valencià ha bandejat la incorporació del Programa 
d'Ensenyament en Valencià (PEV) i del Programa d'Immersió Lingüística (PIL), els únics que per les seues característiques 
garantixen una plena adquisició de la llengua pròpia. Com a conseqüència de tot això s'està consolidant la tendència a 
configurar una doble xarxa educativa, ensenyament públic en valencià i concertada/privada en castellà.  

 Cal reformar la LUEV perquè l'educació bilingüe siga assumida com a model educatiu propi de tot el sistema educatiu 
valencià.  En un primer pas els Programes d'Incorporació Progressiva, en l'Educació Infantil s'han d'impartir en 
aquesta llengua un mínim de 10 hores setmanals. L'àrea de Ciències, Geografia i Història - abans Coneixement del 
Medi - s'ha d'impartir en valencià des del primer curs de Primària.  

 Per a afavorir les transferències lingüístiques en les tres llengües del currículum en l'aprenentatge cal tenir en compte 
els estudis mes recents que provinguen dels llocs on s'està implantant  A mitjan termini en tots els centres públics de 
Primària i Secundària, els Programes d'Incorporació Progressiva (PIP) han de substituir- es per programes 
d'ensenyament en valencià (PEV i PIL).   

 En tots els centres sostinguts amb fons públics s'ha de procedir a una introducció progressiva dels programes 
d'educació bilingüe en els quals, a mes del valencià, s'estudien en aquesta llengua i durant l'escolaritat obligatòria 
com a mínim tres àrees no lingüístiques.  
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 Donada la cooficialitat del valencià i del castellà, i del coneixement que dels dues llengües ha de posseir tot el 
professorat del País Valencià - com determina l'art. 23 de la Llei 4/1983-, i amb la finalitat de donar continuïtat als 
programes d'educació bilingüe que l'alumnat haja cursat en Educació Primària, tot el professorat de Secundària que 
imparteix docència, tant en nivells obligatoris com no obligatoris, ha de posseir la capacitació lingüística i tècnica 
adequada per a impartir l'ensenyament en qualsevol dels dues llengües oficials.  

 Reconeixement de la titulació de Filologia Catalana en el Decret 62/02.  Homologació administrativa dels títols de les 
Juntes Qualificadores de Catalunya i les Illes Balears. 
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B.-GARANTIR LA IGUALTAT D'OPORTUNITATS  
 

B.1  El dret de tots i totes a aprendre amb èxit. 
 
  
 EUPV entén que  una educació de qualitat és la que contribuïx eficaçment a l'èxit escolar de tot l'alumnat, 
especialment en l'educació obligatòria. No es tracta, doncs, de millorar el sistema educatiu amb el propòsit principal 
d'aconseguir majors cotes de “excel·lència” per a alguns, sinó de posar en pràctica polítiques i actuacions concretes, al llarg 
de TOTES les etapes educatives, per a evitar el fracàs escolar de molts.  
 
 Per a EUPV, l'objectiu principal del sistema educatiu és garantir el dret de tots i totes a aprendre amb èxit i obtindre 
la titulació corresponent, siga quin siga la seua procedència social o cultural, i siga quin siga també l'àmbit territorial on 
s'estiga escolaritzat.  Per a això és necessari atendre a la diversitat de l'alumnat i establir mesures que permeten combatre les 
desigualtats socials. 
 
 El sistema educatiu públic acull tota la població i així els centres es convertixen en llocs de trobada i convivència en 
què s'atén a tota la diversitat humana. El sistema educatiu té davant de si dos grans reptes: reconéixer aquesta diversitat  com 
un valor irrenunciable  donant sentit a l'educació de totes les persones que passen per ell,  alhora que aborda d'aborda de 
manera constructiva els problemes que d'això es deriven.  
 
 És aquesta una noble i difícil tasca que no poden abordar només els docents i les família. La  diversitat cultural i la 
desigualtat social present en les aules requerix de la intervenció d'altres  professionals en els centres escolars que col·laboren 
amb el en l'atenció a l'alumnat en situació  econòmica, cultural o social desfavorable. 
 
 Un altre dels problemes fonamentals en molts centres escolars és la integració i el desenvolupament adequat de 
l'alumnat amb Necessitats Educatives Especials. A EUPV li preocupa profundament que en els Centres no es  donen les 
condicions necessàries perquè aquestos alumnes reben una adequada atenció que permeta el seu màxim  desenvolupament 
cognitiu i social. 
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PROPOSTES:  
 

Més recursos per a atendre les diferents necessitats de l'alumnat 
 

 Impulsar i reclamar més recursos  econòmics per als programes d'atenció a la diversitat i programes de compensació 
educativa .  

 Promoure el desenvolupament de nous programes de suport i reforç educatiu en totes les etapes educatives. 
 Ampliar les plantilles de professorat i dels serveis de suport per a una millor atenció a l'alumnat. 
 Incorporació a les plantilles dels centres de primària i secundària  de Treballadors i Educadors Socials. 
 Impulsar en col·laboració amb els ajuntaments Programes de Detecció Precoç de necessitats educatives especials.  
 Promourem un nou decret de Necessitats Educatives Especials que arreplegue les principals demandes dels equips 

psicopedagògics concretant ràtios, mòduls i propostes sobre els recursos materials i humans que garantisquen el 
diagnòstic i l'atenció especial d'aquest alumnat. 

 Establir plans d'acollida i immersió lingüística per a l'alumnat immigrant. Aquesta atenció es desenvoluparà en els 
propis centres per professorat amb la formació adequada i fora de l'horari escolar, a fi que durant la seua 
escolarització puga romandre en el grup de referència facilitant la convivència i l'aprenentatge relacional situat en un 
context natural. Entre el personal destinat a aquestos plans podrà comptar-se, a més, amb educadors socials que 
actuen com a mediadors interculturals i, si és el cas, amb professorat natiu de suport. Organitzar que aquells centres 
que així ho sol·liciten puguen oferir com a tercer idioma algun dels idiomes de les minories o immigrants presents en 
el centre. 

      
      
B.2. Per un currículum alternatiu 
 
 EUPV considera que és necessari un ampli debat social sobre els continguts escolars -Què s'ha d'estudiar en els 
centres educatius?-, sobre les metodologies -com s'ha de posar a l'alumne en contacte amb el saber?-, sobre els materials 
que s'empren -només llibres de text o ordinadors?-, i sobre les formes d'avaluar a l'alumnat, al professorat i als 
responsables polítics.  
 

 EUPV considera que continuem patint sistemes educatius fortament academicistes en el fons i rutinaris en la 
forma, que devaluen la dimensió intel·lectual de l'ensenyament. En tots  els trams del sistema educatiu les rutines ho inunden 
tot, no quedant a penes temps per a una reflexió seriosa i profunda sobre la selecció del coneixement rellevant, per al contrast 
d'informacions, per a l'establiment de relacions, per a l'anàlisi de les contradiccions que subjauen en tota afirmació, notícia o llei 
científica. En suma a penes hi ha moments per a l'activitat intel·lectual pròpiament dita. En les escoles, instituts i universitats  
es continua instruint, ensinistrant, adoctrinant. Continuem considerant als/s'alumnes com a caixes buides que cal omplir  sense 
aprofitar tota la càrrega vivencial que aporten amb la seua sola presència. Ens fem així còmplices, més o menys 
inconscientment del sistema neoliberal que busca formar treballadors submisos, consumidors expectants i ciutadans passius, 
que mai qüestionen l'orde social establit.  
 

 Un currículum entés com el conjunt de disciplines i matèries que s'han d'aprendre sense cap connexió entre sí i amb 
la realitat, es convertix en un currículum erudit i enciclopèdic incapaç de donar respostes als problemes que tenen els alumnes 
en la societat actual i menys als problemes que planteja la societat de l'era planetària. 

 
Des de la perspectiva d'eixe currículum és impossible donar resposta a la diversitat i a la diferència perquè és incapaç 

de comprendre eixa diferència dins de si mateix. Manejar un currículum excessivament academicista, amb el que només 
puguen identificar-se les classes mitjanes, conduïx a un fort increment del “fracàs escolar” i contribuïx a una selecció de 
l'alumnat totalment injusta, que reproduïx les injustícies socials i manté les desigualtats. 

 
 Així, els programes educatius s'organitzen en disciplines carregades de coneixements obsolets, les exigències 

homogènies són les mateixes per a tots/es sense tindre en compte els diferents capacitats i història de les persones, no es 
tenen en compte els sabers i capacitats amb què arriba l'alumne/a, ni els contextos i les identitats culturals en què es 
desenvolupa l'aprenentatge. Hi ha cada vegada una major inadequació i distància entre els continguts parcel·lats, separats i 
compartimentats que es treballen en les escoles i instituts i el món real dels adults on els problemes són cada vegada  més 
complexes, multidimensionals, pluridisciplinaris, transnacionals i planetaris.  
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 A més, encara vivim un sistema educatiu que utilitza com principal recurs el llibre de text. La utilització de 
biblioteques d'aula, de mitjans audiovisuals, d'ordinadors, l'anàlisi dels mitjans de comunicació de masses, la interacció amb el 
medi socionatural, etc, continuen sent grans reptes de l'actual sistema. 

 
 EUPV pensa que els programes educatius han de respondre a les necessitats concretes i adequar-se als contextos en 
què es desenvolupen. Aquesta flexibilitat ha de permetre'ns donar resposta a les exigències de cada alumne en particular i 
organitzar els coneixements de manera més pròxima als seus destinataris. 
 
 
 Finalment, EUPV creu que és necessari eliminar l'avaluació competitiva, meritocràtica i classificadora vigent en l'actual 
model, que pretén responsabilitzar només a l'alumnat de l'anomenat “fracàs escolar” sense tindre en compte la gran quantitat 
de variables que incidixen en el procés educatiu. És aquesta una avaluació pensada per a reproduir les desigualtats socials i 
no per a superar-les. És la nostra prioritat donar instruments perquè el professorat realitze la seua labor afavorint el pensament 
crític que permeta a l'alumnat respondre adequadament els reptes que se li plantegen. 
 
 

 
PROPOSTES: 
 

Un currículum  democràtic per a tots i totes  
 

 EUPV promourà, en el marc de la Llei Educativa Valenciana  un nou Disseny Curricular que garantisca la igualtat 
d'oportunitats. Un currículum democràtic, sotmés a control públic. Un currículum comú, obert i flexible, basat en l'èxit i 
no en el fracàs, en la cooperació i no en la competitivitat, coherent i útil, sistemàtic i reflexiu, ètic i inclusiu, pràctic i 
realitzable . Un currículum al servei de la transformació social que connecte la cultura acadèmica amb la vida real.  

 
 EUPV proposarà una selecció de continguts centrat en les necessitats de l'alumnat, que atenga a la seua diversitat 

real i que es referisquen als diferents àmbits de la realitat que ens afecten: l'àmbit personal, l'àmbit físic, natural i 
tecnològic, l'àmbit social i l'àmbit lingüístic simbòlic que permet reconstruir els altres, amb l'objectiu de potenciar la 
formació integral de la persona, desenrotllant les capacitats que li permetran intervindre en el món per a transformar-
lo.  

 
 EUPV proposarà la inclusió en el currículum dels anomenats “eixos transversals”, no com apartats estancs sinó com a 

elements essencials del mateix. La justícia social, la convivència i la pau;  el medi ambient, consum i sostenibilitat;  
l'educació per a la salut (física i mental); la igualtat entre homes i dones, el respecte a la identitat sexual, la lluita 
contra la discriminació, han d'estar en la base d'un currículum al servei de l'emancipació de les persones. Visibilizar 
les cultures silenciades i subcultures oblidades o silenciades en el currículum: des de la vellesa a les dones; des 
del món rural als i els pobres; des de les minories culturals als gais i lesbianes o transsexuals, etc, és una tasca 
essencial 

 
 EUPV possibilitarà una transformació dels espais i temps escolars que permeten abordar el currículum d'una manera 

més motivadora i més racional, afavorint metodologies actives en què l'alumnat siga el protagonista del  fet educatiu i 
que permeten la utilització de materials curriculars diversos amb un  aprofitament òptim.  Impulsar la implantació de 
programari lliure de codi obert en el sistema educatiu i elaborar, recopilar i difondre materials curriculars i de suport al 
professorat en suport informàtic i de programari lliure que posen a disposició del professorat les administracions 
educatives 

 
 EUPV aposta per una pràctica avaluadora que siga  formativa, orientadora, contínua, global, adaptada a la 

diversitat de l'alumnat, recíproca, integral, i fruit d'un procés col·legiat. L'avaluació entesa com un instrument 
que permeta diagnosticar per a buscar noves estratègies que puguen ajudar tant al professorat com a 
l'alumnat i les seues famílies. Una bona avaluació ha de descriure i interpretar, més que mesurar o classificar. Ha 
de ser un detector instantani del procés educatiu permetent al professorat, a l'alumnat i als responsables de 
l'administració, ser conscients de la situació en cada moment. Una avaluació que ha de valorar també l'organització 
de la classe, la metodologia, els materials curriculars, les actituds del professorat i tots aquells elements que incidixen 
d'una manera o d'una altra en el procés educatiu, per a millorar-los. 
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 EUPV garantirà la participació de tota la C. Educativa en el disseny d'aquest nou currículum i potenciarà activitats 
d'investigació acció que permeten anar avançant en la seua aplicació, afavorint al mateix temps l'intercanvi d'aquestes 
investigacions i experiències. 

 
 
C .- DEMOCRÀCIA i PARTICIPACIÓ  
  
 L'educació ha de concebre's com un Projecte Comunitari. Sense la intervenció de tota la societat és impossible 
aconseguir majors cotes de formació i d'igualtat. Educar a la ciutadania per a la participació responsable i crítica hauria de 
ser l'objectiu fonamental del nostre sistema educatiu. No obstant això i en la pràctica poc s'ha fet per a avançar per aquest 
camí.  
 

Durant els governs socialistes, encara que la LODE es presentava com una llei progressista en quant que contemplava i 
regulava per primera vegada la participació de l'alumnat i les famílies en la vida dels Centres, no passava d'això, de 
contemplar. Res es va fer després per a afavorir el seu funcionament i amb el temps s'ha demostrat la seua total insuficiència 
per a resoldre els problemes dels Centres i garantir una verdadera participació. Els Consells Escolars, rares vegades 
passen de ser un òrgan burocràtic que ratifica tasques i acords ja presos pel Claustre. Per si açò fora poc, en 1995, es 
va aprovar la Llei orgànica sobre la participació, l'avaluació i el govern dels Centres docents  que va suposar un retrocés quant 
al repartiment de responsabilitats i tasques en els Centres i va frenar la possibilitat d'aprofundir en experiències de gestió 
democràtiques, reforçant el paper dels directors i la inspecció i animant a la competitivitat entre centres. 

 
Amb l'arribada del PP, s'inventen la  LOCE, anomenada llei de qualitat educativa per uns i llei calamitat per altres, que 

acaba de rematar la faena, eliminant expeditivament les competències del C. Escolar relatives a la direcció i gestió dels 
Centres Escolars i relegant-los a un paper  totalment secundari. La LOCE establix un model de direcció professional enfront 
d'un model participatiu a fi d'una qualitat que ells entenen com a competència, selecció i control  i que res té a veure amb la 
igualtat d'oportunitats i la formació democràtica de la ciutadania.  

Quant a la  LOE no aporta cap proposta creativa respecte d'això. 
 
En el P.Valencià la situació s'ha agreujat en els últims anys de govern el Partit Popular. S'ha sostret als Consells 

Escolars de Centre la capacitat de triar als òrgans de direcció, d'acord amb les polítiques  neoliberals que tracten de potenciar 
un model de “eficiència de gestió empresarial” traslladant als sistemes públics els esquemes de la iniciativa comercial 
privada. 
 
 En el País Valencià ens trobem comarques en què el 75% dels ajuntaments no  han constituït els Consells Escolars 
municipals. I atenent a informacions sindicals i de diferents AMPAs molts dels municipis on estan  constituïts no complixen la 
normativa, ni quant al numere de convocatòries que estipula la Llei (11/1984) ni en els objectiu, que encara que escassos, 
marca la mateixa. 
 
 En el P. Valencià  a penes hi ha associacions d'alumnes en els centres de secundària i allí on existixen tenen 
verdaderes dificultats per a desenvolupar una funció eficaç.  
 
 En el País Valencià l'actual govern del Partit Popular ha aprovat en les Corts Valencianes un Decret de Llei dels 
Consells Escolars que retalla dràsticament la representació de professorat, alumnat i famílies, a fi de limitar la participació i 
silenciar les veus discrepants de la seua nefasta política educativa.  
 
  En EUPV  som conscients que només podrem avançar cap a una escola gratuïta, coeducativa, científica, laica, 
democràtica i oberta al seu entorn, si es dóna una pràctica real i efectiva de participació democràtica de  tota la 
comunitat educativa no sols en els centres escolars sinó en tota l'estructura del sistema educativu . 

 EUPV  proposa articular una sèrie de mesures que passen per la potenciació de l'associacionisme i per una major 
transparència, un increment de competències i un canvi i regulació consensuada en la composició dels Consells escolars (de 
centre i autonòmic), dels Consells socials, Claustres i Consells  de Govern de les universitats i del propi Consell de Coordinació 
Universitària, per tot això proposem: 
 
 

PROPOSTES:  
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Democratitzar i potenciar els Consells Escolars  

 Derogació de la Llei de Modificació del Text Refós de la llei de Consells Escolars de la Comunitat Valenciana 
del 16 de gener de 1989. Recuperar la seua composició anterior i reforçar el seu caràcter democràtic.  

 
 Creació dels Consells Escolars comarcals de Districte educatiu i municipals (quan no coincidisca Districte i municipi) i 

impulsar el seu funcionament. 
 

 Establir mecanisme legals perquè els informes emesos per aquestos òrgans de manera consensuada siguen tinguts 
en compte per les administracions educatives.  Aquestos òrgans de participació hauran de tindre competències de 
govern (les pròpies de la planificació general de l'oferta educativa en el seu àmbit territorial), de control i, en aquelles 
qüestions educatives sobre les quals no puguen prendre decisions últimes, se'ls reconeixerà el dret de proposta, de 
manera que l'òrgan competent (Conselleria d'Educació, Ple Municipal, Junta de Districte) haja de debatre-la i 
pronunciar-se respecte d'això. 

 
 Recuperar les competències dels consells escolars, el seu dret a l'elecció directa dels equips directius, tornant a ser 

l'òrgan de govern dels centres dotant-lo d'una representació equitativa i proporcional de tots els sectors de la 
comunitat educativa i dinamitzant el seu funcionament. 

 
Democratitzar el funcionament dels centres escolars 

 
 

Les escoles són llocs privilegiats per a assajar experiències i vivències de participació democràtica. El 
compromís del professorat, la implicació de les famílies i la participació de l'alumnat són determinants bàsics de la qualitat 
educativa d'una escola.  

 
 Implantar en els centres dinàmiques de direcció col·legiada i rotativa entre el professorat que augmente la 

implicació del mateix en en tots els aspectes de la vida en l'escola. Combatre la professionalització dels equips 
directius que porta a la seua submissió a l'administració per damunt dels interessos de la seua comunitat educativa  
Primar la formació de tot el professorat per a afrontar col·lectivament les problemàtiques dels centres . 

 

 Crear nous camins de participació de les famílies en la vida dels centres. Cambres de delegats/des de les famílies, 
comissions de treball, Tallers en què col·laboren les famílies  La implicació de les famílies ha d'anar més enllà de 
l'interés pel seu fill/a i ha d'estendre's a tots els aspectes de la vida del centre. 

 
 Perquè siga possible conciliar la vida laboral i escolar, defenem que, a efectes laborals, es reconega com deure 

públic de caràcter inexcusable l'assistència dels pares i mares o tutors a les reunions de tutoria, consells escolars, 
activitats educatives o entrevistes programades pels centres educatius perquè coneguen i col·laboren amb l'educació 
dels seus fills i filles.  

 

 Potenciar l'associacionisme de l'alumnat i regular la seua participació en la vida del centre per a afavorir la seua 
implicació en tots els assumptes que li concernixen. Impulsar les cambres de delegats d'alumnes i les assemblees de 
classe com a instruments de participació i decisió de l'alumnat 

 
 Fomentar l'associacionisme de les famílies i millorar la legislació per a fer possible una major  participació de les 

AMPAs. Col·laborar amb les federacions d'AMPAs en l'exercici d'activitats formatives dirigides a la millora del S. 
Educatiu.  

 
 Promoure i realitzar activitats formatives conjuntes en les que participen tots els sectors de la C. Educativa per a 

buscar esbosses d'acció coordinades.  
 
 

Autonomia dels centres escolars 

 EUPV garantirà l'autonomia efectiva dels centres en l'organització, que permeta i facilite el treball en equip del 
professorat, amb temps i espais per a això, així com la planificació de les seues ensenyances per a respondre a les 
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característiques i necessitats el seu alumnat. EUPV impulsarà  una legislació bàsica sobre organització i funcionament 
de centres que afavorisca la flexibilitat organitzativament i fomente les activitats de suport i reforç amb l'alumnat i la 
recuperació d'assignatures no aprovades. 

 

 Programa d'obertura dels centres al seu entorn, que es concretaria en cada districte educatiu i/o en cada municipi. Es 
desenvoluparà en conveni amb els ajuntaments i oferirà serveis i activitats (a concretar en els centres) com: 
biblioteca, estudi assistit, servei de menjador, junt amb activitats culturals i recreatives. Aquesta obertura ha de 
comptar amb el pressupost necessari per a fer possible tant la realització de l'activitat com el pagament a les persones 
responsables de què aquesta es faça (conserges i altres professionals) Així mateix es promouran convenis amb les 
universitats públiques per a desenvolupar un programa de beques orientat a estimular la col·laboració d'estudiants 
universitaris en les activitats d'estudi assistit o altres actuacions acords amb la seua formació.  

 
Per una universitat democràtica 

 Creació i/o reforç del paper dels Consells Interuniversitaris, Consells Socials i Claustres Universitaris. Consell 
Interuniversitari amb representació de l'Administració autonòmica, de la Universitat o universitats, de l'Assemblea 
legislativa, dels estudiants i dels Agents socials. El dit Consell establirà un mapa amb l'oferta de titulacions que, a 
nivell autonòmic, i tenint en compte els recursos existents, done resposta des de les universitats públiques a la 
demanda social. Igualment els ajuntaments en què es troben enclavades les universitats han d'incorporar polítiques 
actives, inclús financeres, cap a les mateixes, per mitjà dels seus representants en els Consells socials. 

 
 En el marc de la LOU correspon a les CC.AA. Regular la composició i les funcions dels Consells Socials. Entenem 

aquest Consell com l'òrgan de participació de la societat en la Universitat, la composició de la qual ha d'incloure 
representació del Parlament Autonòmic, de la Federació de Municipis, dels sindicats més representatius, de les 
organitzacions empresarials més representatives (almenys un representant ha de pertànyer a les organitzacions 
d'economia social, de conformitat amb la normativa vigent), d'Organitzacions no governamentals que exercixen 
activitats educatives o universitàries, i d'aquelles organitzacions o entitats amb implantació i transcendència en la 
realitat social de la Comunitat. 

 
Per a EUPV és fonamental potenciar el Claustre Universitari, les Juntes de Centre  i Consells  de Departament com a 
expressió de l'autonomia universitària i com principals canals de participació democràtica. EUPV està en contra dels 
models de gestió empresarial de les universitats  

 
 
D- LA CONVIVÈNCIA ALS CENTRES ESCOLARS  
 
 El context social i familiar en què es desenrotlla l'educació ha canviat de manera significativa en els últims anys, 
afectant en gran manera a la convivència escolar. A la complexitat de formar un alumnat cada vegada més divers, s'afig la 
dificultat de donar resposta als que estan desmotivats o tenen actituds de rebuig cap al sistema escolar. Tot això complica la 
convivència en aules i centres, i suposa un esforç addicional per als docents, sense que haja sigut compensat amb majors 
recursos educatius per a previndre els problemes de convivència abans que sorgisquen els conflictes. Aquesta nova realitat 
requerix solucions integrals, amb la implicació de tota la comunitat educativa i amb mesures com les següents: 
 
 
PROPOSTES 
 

Pla autonòmic valencià per a la millora de la convivència escolar 
 

 Elaboració d'un estudi diagnòstic rigorós sobre la Convivència Escolar i els factors que incidixen en ella,  amb 
participació de tots  els sectors de la C. Educativa i de les  Administracions implicades. 

 
 Pla autonòmic per a la millora de la convivència escolar, a proposta del Consell Escolar Valencià, en coordinació amb 

els Consells escolars comarcals  o municipals, així com amb altres àrees o serveis (Benestar social, Joventut, 
Salut…) que contribuïsquen a una intervenció multiprofesional i integral: en centres i barris, amb famílies i tutors, i 
amb mesures de suport al professorat (formació, recursos d'aula, assistència lletrada gratuïta…).  

 
 Proposem que  l'Observatori Valencià sobre la Convivència Escolar siga un òrgan independent de l'administració, en 

el que participen tots els sectors de la comunitat educativa i institucions implicades. 
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 Promoure l'entrada en els centres d'altres professionals (educadors i treballadors socials) com a  membres de ple dret 

en els Claustres i Consells Escolars de centre.   
 

 Mesures d'intervenció coordinats de tots els administracions locals i territorials (serveis socials, sanitat, mediació 
intercultural i de conflictes...). 

 
 Programa específic de formació de tots els professionals implicats en els plans. 

 
 Reformar la formació inicial del professorat d'Educació Infantil, Primària i Secundària  per a incorporar apartats 

específics d'estratègies  de resolució de conflictes. 
 

Més i millors Programes de Convivència en els centres 
 

 Plans de convivència escolar amb equips de mediació en els centres educatius que afronten els problemes de 
convivència, i dotar-los de personal qualificat, com a educadors i educadores socials i altres perfils professionals, a 
tots els centres públics perquè assessoren i recolzen a la comunitat educativa en la prevenció de situacions 
conflictives. És important impulsar mesures que  afavorisquen la implicació de l'alumnat i del professorat en la millora 
de la convivència: Tutories compartides, tutories afectives, tutories entre iguals , etc, així com mantindre i ampliar 
programes de compensació educativa (PASSE, PROA, PAE,…etc) 

 
 Difondre bones experiències i materials dels grups, seminaris i moviments de renovació pedagògica (MRPs), així com 

facilitar que el professorat dels centres que les han implantat puguen assessorar i recolzar a altres centres educatius. 
 

 Ampliació  i estabilitat de les plantilles i augment dels recursos materials dels centres per a posar en marxa Plans de 
Convivència. El que significa més professorat per a suports, desdoblaments i disminució de ràtios, increment del 
temps de tutoria, temps per a tasques de coordinació, així com més personal d'administració i serveis i la incorporació 
d'altres perfils professionals: mediadors, educadors socials i de família. 

 
 Promoure la implicació de l'alumnat, les famílies i les Associacions de Mares i Pares en l'elaboració de les normes de 

convivència i en la resolució de conflictes, així com en diverses activitats dels centres educatius, a fi de contribuir a la 
conscienciació de pares i mares de l'alumnat sobre la importància del respecte al professorat, recolzant i finançant la 
creació d'escoles de famílies en els centres educatius en horaris no lectius als que puguen assistir ambdós membres 
de les famílies. 

 
 

 
E. SUPORT, RECONEIXEMENT I FORMACIÓ DEL PROFESSORAT  
 
EUPV, amb l'acord previ amb els representants sindicals del professorat, aplicara  les mesures següents: 
 

Pel cos únic de professorat 
 

 Estatut de la funció pública educativa, acordat amb els sindicats del sector, que establisca el cos únic del professorat 
per mitjà d'una formació inicial del mateix nivell, regule el seu marc professional i millore les condicions de treball de 
docents i la resta de professionals de l'àmbit educatiu, amb garanties de finançament.  

 
Millora de les condicions laborals  

 
 Suport decidit al professorat, en l'exercici de la seua labor, i major reconeixement social de la funció docent per mitjà 

d'un augment significatiu de les seues retribucions professionals. Potenciar la motivació del professorat amb millores 
de les seues condicions laborals: en l'accés a la funció docent, en l'accés a altres cossos docents, en el 
reconeixement de les tutories i les funcions de coordinació en els centres com a dedicació lectiva, en la reducció de la 
docència directa al professorat major de 55 anys, sense minva salarial, el gaudi de períodes sabàtics de formació per 
a tot el professorat, al llarg de la seua vida professional, l'oferta, amb caràcter permanent, de la jubilació voluntària a 
partir dels 60 anys; regulació de la salut laboral del docent; així com el dret a l'assistència lletrada i assessoria jurídica 
gratuïta per denúncies derivades de l'exercici de l'activitat professional. 
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 Assegurant la configuració de claustres estables i reduir la inestabilitat del professorat (desplaçats/des, en 
expectativa, interins/es...). Nova distribució horària, que arreplegue totes les tasques i funcions que demanda el 
sistema educatiu. En les plantilles orgàniques, a més de les hores curriculars, es calcularan també les dedicades a 
tutories, equips educatius, formació, atenció a les famílies, coordinació de curs, nivell i cicle i totes aquelles amb 
especial incidència en l'acció directa en l'aula. Equiparació de la reducció horària de la tutoria i la Direcció de 
Departament. Generalització de tres hores per a les tutories. 

 
 Reducció dràstica dels elevats percentatges d'interins, garantint l'estabilitat  a les plantilles, frenar la mobilitat del 

Professorat i la situació de precarietat del professorat interí possibilita el potenciar grups de treball i projectes de 
formació de centre o comarcals que hauran de ser reconeguts i incentivats. 

 
 Increment de les plantilles de docents i altres professionals per a poder aplicar totes les mesures d'atenció a la 

diversitat previstes, així com els plans de convivència. 
 
 Cal dotar als centres dels recursos materials i personals que estimulen la introducció de propostes didàctiques 

innovadores i els treballs cooperatius que dinamitzen les estructures organitzatives del centre.   
 

 
Qualificació professional: més i millor formació 

 

 Millorar substancialment la qualificació del professorat per mitjà de la reactivació dels centres de formació 
permanent del professorat, que s'han suprimit de forma constant, i activar una formació inicial del professorat 
d'infantil, primària i, especialment, secundària d'acord amb els principis de qualitat i equitat, establint una formació que 
combine pràctica tutoritzada per professorat qualificat en els centres educatius amb la formació rebuda, al llarg de 
tot el període de formació inicial i no sols al final de la mateixa. L'Administració ha d'oferir també una formació 
permanent de qualitat i gratuïta a tot el personal docent sense exclusió—siga quina siga la situació administrativa o 
contractual—I garantir que es realitza en l'horari laboral. 

 

 Defenem un model basat a Plans de Formació en els Centres dirigits al conjunt del professorat i directament vinculats 
a les necessitats del mateix. 

 

 L'experiència, el fons documental i la pràctica dels MRPs i les Escoles d'Estiu són valors a tindre en compte per al 
desenvolupament de programes de FPP. El suport a aquestes iniciatives ha de potenciar-se incrementant les partides 
pressupostàries. 

 

 La FPP ha de partir de la participació democràtica des del disseny de les seues activitats fins als  processos de gestió  
i avaluació. 

 

 Cal recuperar l'autonomia dels Centres de Formació Permanent del Professorat  (CEFIREs) i donar garanties perquè 
la seua gestió econòmica i organitzativa estiga al servei de les necessitats dels col·lectius socials i educatius del seu 
entorn  

 

 Establir convenis amb altres països per a la formació permanent del professorat de llengües estrangeres i per a la 
incorporació del professorat natiu de suport que puga ajudar en els desdoblaments. 

 
 
 
F.-FINANÇAMENT I PLANIFICACIÓ EDUCATIVA  
 
 Els pressupostos d'Educació de 2010 aprovats pel PP continuen, quan no empitjoren, una política que no ha donat 
resposta als problemes de l'ensenyança al País Valencià, especialment en la lluita contra el fracàs escolar, que ja regateja el 
40%. Per contra, el govern valencià ha continuat desequilibrant la balança a favor de l'ensenyança privada que han 
materialitzat en projectes com la concertació en el nivell no obligatori d'Educació Infantil i Batxillerat o la generalització dels 
concerts econòmics amb la totalitat de centres privats d'educació secundària obligatòria. 
 
 Els pressupostos es limiten a mantindre en uns nivells de subsistència els diferents serveis i programes educatius del 
sistema públic d'ensenyança no universitària. Contemplen increments ridículs, quan no negatius en tot el que suposa una 
millora qualitativa del servei públic d'educació que s'impartix en les escoles, col·legis i instituts que depenen de la Generalitat 
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Valenciana. Especialment significativa és el retall  en el pressupost per a inversions, és a dir, per a la construcció i millora de la 
xarxa de centres públics. 
 
 Totes les propostes d'EUPV requerixen d'un  finançament públic suficient, adequada i solidària. Les nostres propostes 
programàtiques sobre finançament i planificació pretenen, abans que res, que les oportunitats educatives de tots els ciutadans i 
ciutadanes siguen bàsicament iguals, al marge del fet de residir en una zona rural o urbana, en un xicotet municipi  o en una de 
les principals ciutats del país  Valencià. El finançament i la planificació han de ser instruments que permeten que el dret a 
l'educació siga el mateix per a tot l'alumnat independentment del seu origen social o territorial. EUPV es compromet des de 
l'acció de Govern a què l'elaboració dels pressupostos autonòmics i en concret els d'educació siguen pressupostos 
participatius. 

 

PROPOSTES 
 

Un 7% del PIB per a millorar l'educació pública 
 

 Augment del gasto públic educatiu fins a un 7% del PIB i que açò es traduïsca en una despesa per alumne i alumna / 
any en la nostra comunitat equivalent a la mitjana europea.  

 EUPV  es compromet a presentar una La Llei Valenciana de l'Escola Pública que continga compromisos explícits de 
finançament, garantint el desenvolupament de la xarxa pública escolar en condicions de qualitat (instal·lacions, 
recursos materials i humans, etc) i la gratuïtat dels materials curriculars  en les etapes obligatòries. 

 Implantació d'un ampli pla de Programes de Garantia Social que permeta una eixida professional digna als que no 
aconseguixen els objectius de l'ESO. Els ajuntaments, els IES i les propostes dels Consells escolars dels respectius 
àmbits territorials hauran de ser els protagonistes d'aquesta oferta educativa. 

 Increment substancial de les partides pressupostàries destinada a dotar un sistema de beques de transport, material 
escolar, i igualtat d'oportunitats (estada) que permeta l'accés dels alumnes de famílies més desfavorides als estudis 
no obligatoris de Batxillerat o de Cicles Formatius. 

 Progressiva transferència als ajuntaments de competències i recursos (equipament, material escolar, llibres de text, 
beques...). Fons finalistes que els permeten desenvolupar majors competències en educació. En aquells municipis on 
governe EUPV, i en col·laboració amb els sindicats i associacions de pares, s'habilitaran  tots els anys un o més 
espais públics per a la venda i/o intercanvi de llibres  de text usats. 

 Augment substancial de les partides per a impulsar la formació del professorat  

 Increment de les partides pressupostàries destinades a  les línies en valencià  assegurant la seua continuïtat des de 
l'educació infantil fins a la Universitat. 

 Pla estratègic del País Valencià d'ensenyança presencial i no presencial assistida, en el que queden incorporades les 
noves tecnologies i es produïsca l'adaptació de les mateixes al sistema educatiu. 

 El finançament públic de les universitats haurà de cobrir totes les seues necessitats bàsiques de docència i 
Investigació com a servei públic 

 Crear un fons de compensació interterritorial per a l'Educació, l'administració del qual estarà supervisada pel Consell 
Escolar autonòmic i pel Consell Interuniversitari. 

 Elaboració d'un Pla Quadriennal d'inversions, pactat amb els ajuntaments, que responga a les necessitats 
escolarització, amb mesures com: actuacions urbanístiques, oferta de sòl públic per a equipaments educatius públic 
segons l'evolució demogràfica previsible, etc. 

 
 
 

Planificació de l'oferta educativa 
 

Les propostes d'EUPV  sobre planificació  de la xarxa escolar s'articulen en l'elaboració d'un Pla Quadriennal d'inversions 
en el marc de la Llei Valenciana de l'Escola Pública, que tindrà com a objectiu preveure de comú acord amb els 
ajuntaments les necessitats educatives a curt i mitjà termini a fi de: 
 
 Planificar les actuacions urbanístiques precises: oferta de sòl públic per a equipament escolar públic que facen 

possible  les construccions escolars necessàries i acaben amb les aules prefabricades els espais no a decuados i la 
massificació existent en el país Valencià 

 Adequacions pertinents en funció de l'evolució demogràfica prevista i dels problemes socials de la població. 
 Adaptació de la xarxa de centres per a, com a mínim: 



 67 

 
- Generalitzar l'escolarització de tots els escolars de 3 a 6 anys i generar un número suficient de places 

publiques  infantils de 0-3 anys. 
- Impartir tota l'ESO en els IES. 
- Cobrir la totalitat de la demanda d'EPA (presencial i a distància). 
- Implantar programes de garantia social (o iniciació professional) i cicles formatius acords amb les tendències 

d'ocupació del País. 
- Garantir, al menys comarcalment, oferta suficient d'ensenyances de règim especial garantint l'existència d'una 

oferta territorialment equilibrada que puga donar cobertura a la demanda en les distintes ensenyances i graus. 
 
 

 
G.- ETAPES EDUCATIVES  
 
G.1. EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA 
 

EUPV defén el ple reconeixement de l'educació infantil de 0 a 6 anys  com una etapa fonamental del procés 
educatiu, en tant que determinant en el procés de desenvolupament cognitiu del subjecte, així  com element compensador de 
les desigualtats de base en l'accés al sistema educatiu i sociocultural.  

 
En l'actualitat ens trobem davant d'una etapa escindida entre una oferta gratuïta però inclús incompleta de 3 a 6 anys 

adscrita als centres de primària i una quasi inexistent oferta pública de 0 a 3 És patent la insuficiència de l'oferta educativa 
pública en aquest nivell d'ensenyança per a cobrir la demanda existent, així com la manifesta delegació de l'Administració 
Educativa en altres institucions, cosa que juga en favor del sector privat que veu d'aquesta manera com assegurar-se la 
cantera  i el finançament d'aquest àmbit educatiu. En aquesta etapa, perquè, el principi de llibertat d'elecció de centre tan 
utilitzat per la dreta només pot aplicar-se per a aquells pares i mares que opten per l'ensenyança privada, donades les 
insuficiències de l'oferta pública.  
 

En l'educació primària, una vegada generalitzada la seua implantació en tots els centres del País Valencià, 
l'assignatura pendent és la de la busca de majors índexs de qualitat (èxit educatiu per a tot l'alumnat) a fi de convertir-se 
en el necessari referent per a la gran majoria de la societat valenciana i de fer front a l'ofensiva de l'ensenyança privada que 
s'ha vist en aquest nivell, com en l'educació infantil, afavorida per les polítiques dels governs de la dreta, tant per acció 
(incrementant les transferències de fons públics a l'ensenyança privada i fent-la aparéixer com el referent de la classe mitjana) 
com per omissió (practicant una política de “laissez faire” que no escomet els canvis i l'espenta que l'ensenyança pública 
necessitaria per a superar algunes de les seues deficiències i carències més acusades). 
 
 

PROPOSTES: 
 

L'etapa 0-6, clau per a la igualtat d'oportunitats  
 

 Elaboració d'un Cens i Mapa Escolar de l'Educació Infantil en què es contemple la creació d'una xarxa pública de 
centres específics d'Educació Infantil  de 0 a 6 anys, a fi de cobrir una oferta suficient a curt i mitjà termini. 

 En l'etapa infantil 0-3 s'inicien i desenrotllen les primeres diferències i discriminacions entre xiquets i xiquetes. L'escola 
ha de ser la garantia d'igualtat i l'instrument que pal·lie eixes diferències i discriminacions. La generalització 
progressiva del tram 0-3 anys exigix una aposta financera molt fort. Proposem un Pla a 4 anys que baixe a la 
concreció d'oferir el nombre de places que satisfaça les necessitats existents en el País Valencià (5.000 places per 
any o 500 aules amb ràtios de 10 alumnes), la qual cosa suposarien 20.000 places al finalitzar la legislatura (més de 
100 escoles en els dos primers anys). Oferta del segon cicle d'Educació Infantil (3-6 anys) en tots els centres 
escolars públics del País Valencià 

 Adequació i integració dels actuals centres d'ensenyança infantil de la Generalitat Valenciana al perfil d'Escola Infantil 
dissenyat per la LOE i la seua normativa de desplegament. 

 Dotació progressiva de personal auxiliar de suport en els centres públics amb Educació Infantil. 
 Supressió de les polítiques d'ampliació dels concerts educatius a l'Educació Infantil i supressió de l'actual finançament 

centres privats i concertats. 
 Concepció de l'organització i funcionament dels centres de primer cicle d'Educació Infantil des d'una doble vessant: 

educativa i de servei social, que potencie la inserció de la dona en el món laboral d'acord amb els criteris següents : 
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 Horaris i calendari: desenvolupar una estructura coherent a la seua funció educativa, com en la resta de les 
etapes educatives, amb previsió d'horaris lectius i no lectius, amb atenció directa a l'alumnat i famílies i una 
planificació docent conseqüent i adequada  amb els corresponents objectius i continguts, així com uns Serveis 
complementaris adequats a les característiques i necessitats dels alumnes i les famílies, com són el Menjador 
Escolar, Horaris i Activitats  Extraescolars, Participació de la Comunitat Escolar, etc... Que siguen compatibles amb 
els requeriments Familiars i les pròpies necessitats evolutives, socials i interessos dels xiquets/es, respectant els 
seus propis ritmes, definint temps màxims de permanència dels xiquets/s'en el centre i evitant que aquestos centres 
es convertisquen en institucions substitutòries de la pròpia família. 

 Normativització: integració efectiva en la planificació i normativització de la resta del Sistema Educatiu, amb el 
corresponent desenvolupament d'una política de cohesió i coordinació amb les distintes Administracions que 
incidixen en l'àmbit de la primera infància. 

 Titulacions i funcions: definició i aclariment del contingut de les Titulacions professionals i funcions del personal 
docent i  complementari dels Centres d'Educació Infantil. Homogenización de l'heterogeneïtat professional i laboral 
existent, regulació coherent de la mateixa i elaboració dels corresponents acords amb Institucions Acadèmiques i 
Educatives respecte als plans de formació, capacitació, processos  i calendari de dites professionals, amb l'objectiu 
d'esmenar la dispersió i ambigüitat existent. 

 Plantilles: disseny i elaboració dels models funcionals de Centres d'Educació Infantil amb la dotació de Personal 
Docent i Tècnic adequat per a una actuació coherent, homogènia i avantguardista en la política d'implantació de 
l'Educació Infantil en el País Valencià. 

 Participació de la comunitat escolar: com a garant d'un model educatiu democràtic i social, desenvolupar 
l'objectiu del ple i regular dret a la participació dels distints col·lectius que componen la COMUNITAT ESCOLAR 
també en els Centres d'Educació Infantil, reconeixent i constituint l'estructura participativa i normativa  dels Òrgans 
Col·legiats i participatius dels centres Docents, reactivar el seu funcionament i inclús ampliar les seues 
competències en el marc escolar. Reforçar la participació de les Famílies en els mateixos, amb els corresponents 
reconeixements laborals d'assistència com a compromisos de deure públic. 

 Impuls decidit a la política de formació del professorat en aquest sector. Ampliació de l'oferta de cursos d'habilitació 
per a professionals de centres infantils municipals, realitzada directament per la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència (Centres de Professors CEFIREs) o per mitjà de convenis amb les universitats Valencianes o Moviments de 
Renovació Pedagògica.  

 
 

Una educació primària de qualitat centrada en les necessitats de l'alumnat 
 

 Construcció dels centres necessaris per a eliminar tots els barracons existents en el País València. 

 Democratització del Reglament Orgànic de Centres d'Educació Infantil i Centres d'Educació Primària, per a afavorir la 
direcció col·lectiva i la participació en els Òrgans Col·legiats. 

 Promoure un nou Decret de Plantilles que tinga en compte les necessitats reals dels centres i que permeta l'estabilitat del 
professorat a fi crear equips coordinats  i reduir el nombre d'alumnes per grup. 

 Incrementar el nombre d'especialistes, educadors i altres serveis de suport a l'alumnat que permeten una millor atenció al 
mateix, promovent estratègies d'intervenció conjunta,  sense caure en la temptació de parcializtar el currículum o segregar 
l'alumnat. 

 Introducció progressiva de la segona llengua estrangera en l'ensenyança primària, realitzant campanyes de sensibilització 
que faça veure la importància del coneixement del menys dos llengües estrangeres en la societat actual. 

 Dotació progressiva de personal d'administració per a tots els centres públics d'Educació Infantil i  Centres d'Educació 
Primària que permeta una gestió professionalitzada. 

 Dotació pressupostària per a substitucions del professorat suficient i amb procediments àgils per a la cobertura immediata 
de les absències. 

 Implementació de mecanismes de supervisió i control administratiu sobre els centres concertats a fi de garantir els drets 
dels usuaris a rebre una ensenyança bàsica gratuïta, a disfrutar d'un règim d'admissió d'alumnes idèntic al dels centres 
públics i a intervindre en el control i gestió d'aquestos centres finançats amb fons públics. 

 Per a garantir que l'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu dispose d'una atenció primerenca i preventiva, 
s'establiran mesures d'atenció individualitzada i es disminuirà la ràtio professor-alumne. 

 
 
G.2. EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 
 
 

Combatre l'abandó i el fracàs escolar 



 69 

 
 En l'ensenyança secundària es concentren en aquestos moments les carències més greus del Sistema educatiu: 
l'abandó i el fracàs escolar. Segons l'Organització per a la Cooperació i Desenvolupament Econòmic (setembre del 2009) el  
14% d'espanyols entre 14 i 16 anys ni estudiaven ni treballaven, el 5% deixa d'estudiar després de l'ESO i el 20% estaven en 
desocupació en 2006 (ara amb la crisi serien molts més). En el País Valencià, les dades són més preocupants, el 39% 
d'alumnes al País Valencià no supera  l'ESO. L'Enquesta de Població Activa reflectix que en 2007 amb estudis d'ESO hi 
havia el doble de risc de desocupació que amb Educació Superior i 1,5 més risc que amb la Secundària postobligatòria 
(Batxiller i FP), que en 2009 (en el 2n trimestre i en plena crisi) amb l'ESO triplicaven el risc de desocupació respecte als titulats 
superiors i 1,6 més risc que amb Batxillerat, que la taxa de desocupació dels titulats superiors s'ha duplicat i està en el 8%, 
mentres que s'ha triplicat, 24%, la de què posseïxen el graduat en ESO. També l'informe “La contribució socioeconòmica de 
les universitats valencianes” assegura que en 2007 el 20,4% de la població en edat de treballar a Espanya posseïa estudis 
superiors mentres que al País Valencià baixava fins al 17,8%. En conclusió: a menor qualificació, major facilitat d'expulsió del 
mercat de treball amb els seus conseqüents riscos d'exclusió social, marginació, etc. 
  
 Per a fer front a aquesta situació  és necessari incrementar els diners dedicats a educació i el disseny de polítiques 
que aposten seriosament per la igualtat d'oportunitats per a tots i totes siga qual la seua classe social de procedència. 
 
 EUPV es compromet a un treball continuat, compartit amb tota la comunitat educativa (pares i mares, alumnat, 
sindicats, grups de professionals, organitzacions polítiques, ajuntaments i qualsevol altra persona o grup que se senta 
concernit) que genere acords sobre finalitats, objectius, estructures, formes d'actuació i necessitats del sistema educatiu 
valencià. EUPV es proposa incloure en la  Llei  Valenciana de l'Escola pública i el seu finançament les mesures següents:  
 

 El mapa escolar integral del País Valencià (des de l'Escola Infantil fins a la Secundària, passant per l'EPA, les 
Ensenyances Especials, Cicles Formatius i Programes de Garantia Social).  

 L'existència de centres de secundària amb instal·lacions educatives adequades, dignes i suficients. 
 L'adscripció de cada un dels centres d'Infantil i Primària a cada un dels centres de Secundària, establint l'itinerari a 

què té dret preferent cada alumne/a. 
 La fixació i reducció de ràtios per grup i per professor, d'acord amb les necessitats educatives. 
 L'establiment de plantilles de professorat, tenint en compte les necessitats socials reals.  
 Potenciar l'atenció tutorial. Inclusió, en horari lectiu, de les tasques d'acció tutorial amb l'alumnat. Ampliació del temps 

d'atenció a les famílies. 
 Estudiar noves formes d'organització que permeten una coordinació real del professorat que fa classe al mateix grup 

d'alumnat: treball  per àmbits en el primer cicle, etc.   
 Impulsar la formació del professorat en els centres de secundària vinculada a la millora de la pràctica docent, 

sobretot en didàctiques d'aula, control del grup, motivació de l'alumnat i prevenció i resolució de conflictes.   
 Dotar de serveis d'orientació a tots els centres públics de Secundària per a una millor i primerenca detecció dels 

problemes d'aprenentatge i l'adopció de mesures educatives adequades. 
 Establiment dels serveis de suport necessaris per a atendre amb garanties l'atenció a la diversitat, la compensació de 

desigualtats i a les necessitats educatives especials així com l'atenció a l'alumnat estranger. 
  Plans de compensació educativa per a aquelles zones que en l'actualitat tenen una major de fracàs i abandó escolar, 

com a disminucions d'alumnat per grups, major dotació de professorat de suport o assistència social garantida.  
(Programa d'Assistència Social en col·laboració amb els ajuntaments que permeta que els assistents socials i els 
mediadors culturals relacionen l'Escola, la Família i el Barri).  Buscar una escola sense discriminacions, on la 
disciplina tinga la seua base en la prevenció i en les estratègies  de resolució de conflictes. 

 Avaluació dels programes que s'estan realitzant amb finançament del Ministeri d'Educació: PROA, PASE, EXIT. Si 
són positius planificar la seua implantació en més centres o estudiar la seua modificació perquè siguen més efectius. 
En qualsevol cas els programes han d'anar acompanyats d'increment de plantilles en els centres i d'hores de 
coordinació entre el professorat.  

 Augmentar el nombre de  programes de Qualificació Professional Inicial i altres que contribuïsquen a reduir l'abandó 
escolar 

 Establiment dels serveis d'atenció i seguretat dels centres que s'ha de concretar en un augment substancial del 
personal de serveis (conserges, netejadores, administratius) reduint-se la ràtio d'aquestes figures per nombre 
d'alumnes. 

 En els Centres que escolaritzen alumnat procedent de la immigració, sectors més desfavorits socialment o un altre 
tipus d'alumnat amb problemàtiques especifiques s'habilitaren els recursos necessaris  per a atendre amb garanties  
el seu procés educatiu, com ara;  disminuir el nombre d'alumnes per professor/a, augmentar el nombre d'orientadors, 
assistents i mediadors socials i/o culturals professorat de suport, logopèdia, pedagogia terapèutica, psicopedagogia, 
educadors etc., necessari per al seguiment individualitzat dels processos d'aprenentatge i adaptació. 
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 Establiment de normes de funcionament, admissió de l'alumnat, gestió i participació democràtics de compliment 
obligatori, en igualtat de condicions per als centres públics i per als centres privats sostinguts amb fons públics. 

 La regulació de la jornada escolar i els temps escolars d'alumnes i professors. 
 Manteniment de les ensenyances en règim nocturn en els IES per als que per raons laborals o familiars no puguen 

cursar els seus estudis en horari diürn. 
 Manteniment de l'oferta  del segon idioma en tots els centres de Secundària 
 Fer real l'oferta d'altres llengües estrangeres com l'alemany o l'italià, dotant als centres de la plantilla necessària. 
 Establiment de nous serveis en els centres de Secundària: 

  
 Servei Sanitari: Els centres de Secundària han de disposar de personal sanitari per a atendre els casos 

d'urgència, prestar atenció mèdica, i desenvolupar una labor de foment d'hàbits de salut, alimentació, 
informació sexual, prevenció etc. 

 Educadors, Treballadors Socials, mediadors culturals en aquells centres de secundària en els que 
existisquen casos greus de marginació social o problemes d'adaptació. 

 Menjadors escolars especialment en els IES que tenen caràcter comarcal. L'atenció  i gestió dels mateixos 
serà per personal especialitzat alié al claustre de professors. 

 Bibliotecaris o Tècnics Especialistes en Biblioteconomia per a organitzar i atendre les biblioteques escolars 
així com per a fomentar la lectura i l'estudi assistit. 

 
 
G.3. FORMACIÓ PROFESSIONAL 
 
La política de Formació Professional en el País València serà fruit del consens entre els agents socials, corporacions 
locals i l'administració educativa i laboral. 

 
PROPOSEM: 
 

 Plans per a recuperar aquells joves escolars en risc d'abandó del sistema educatiu, prèvia detecció i acció 
socioeducativa posterior en l'àmbit de la formació professional. Les accions es coordinaren entre els organismes 
municipals corresponents i els propis Instituts. 

 Memòria Econòmica per a generalitzar els Cicles Formatius de Grau Mitjà i Grau Superior en els Instituts. 
  Reconeixement del valor educatiu –no sols professional–  d'aquestes ensenyances. Potenciació del model de FP 

arrelat en el medi sociocultural, promotor de la cultura de la sostenibilitat i l'equilibri ecològic en els processos de 
producció, del benestar social i de la compensació de les desigualtats per raó de localització geogràfica (medi rural, 
periurbà, etc), grup social, sexe o ètnia. 

 Llei de finançament per a la reforma de la Formació Professional que comprometa les inversions necessàries per a 
ampliar l'oferta de cicles formatius en els IES, en torns diürns i nocturns, incloent la formació ocupacional i contínua. 
Augment de les dotacions econòmiques per als equipaments dels cicles formatius. 

 Gestió democràtica dels centres, incloent els integrats. Modificació de les normes que regulen la composició dels 
consells de la Formació Professional en tots els seus nivells de manera que estiguen presents els sindicats 
representatius de l'ensenyança pública i altres agents socials. 

 Assegurar que cada localitat o comarca tinga una oferta pública suficient de cicles formatius. 
 Fomentar actuacions específiques de cara a  eliminar la tendència a l'exclusivitat de gènere en algunes especialitats 

de FP. 
 Revitalització per mitjà de programes específics i campanyes de promoció de les famílies professionals poc 

demandades per l'alumnat. 
 Actualització de currículums en funció dels avanços socials, tecnològics i organitzatius, per a totes les famílies 

professionals. Promoció d'experiències d'innovació per a l'aplicació en FP. 
 Formació Professional dirigida a persones adultes amb les corresponents adaptacions pedagògiques, lingüístiques i 

organitzatives necessàries. Potenciació d'aquestos estudis en règim nocturn. 
 Coordinació de la inspecció d'Educació i la de treball per a assegurar  que es complixen els fins formatius declarats. 

?La formació en centres de treball no pot ser una excusa perquè alguns empresaris obtinguen mà d'obra barata 
 Assumir, com a Administració, el Control i gestió de la Formació Professional  i la responsabilitat de la coordinació 

entre els centres educatius i les empreses per a l'organització centres de treball. S'establiran convenis marc vinculants 
entre la Conselleria d'Educació i les organitzacions empresarials en què es reconega la figura del tutor d'empresa. 

 Posada al punt, especialment en els centres en què s'impartixen aquestes ensenyances, de programes de Salut 
Laboral i Mediambiental i Prevenció de Riscos Laborals. Compliment estricte de la normativa de Prevenció de 
Riscos Laborals i Seguretat i Higiene a totes les aules taller de FP. 
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 Millora de les infraestructures dels centres i, de manera urgent, d'aquells que presenten riscos evidents 
 No supressió de cicles formatius sense el vistiplau del Consell Valencià de la Formació Professional, i especial 

tractament a les zones rurals o especialment desfavorides disminuint les ràtios per a la implantació supressió de cicles 
formatius. 

 Introduir la possibilitat d'estudiar una llengua estrangera diferent de l'anglés en tots els cicles formatius, en els 
itineraris diversificats i en garantia social. 

 
 
 

4.4. NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS 
 
 Ens trobem en una situació de profunds canvis, marcats per l'obsessió de reduir el dèficit públic i un afany de 
privatització de serveis per a poder complir els criteris de convergència establits en el Tractat de Maastricht que estan influint 
negativament sobre els sectors més desfavorits. 
 
 A pesar d'haver avançat en la comprensió col·lectiva de contemplar la normalització com un fet necessari, veiem no 
obstant això que aquest avanç és en molts casos purament teòric, quedant un llarg camí per recórrer en aspectes culturals i 
estructurals i en les actituds socials. 

 
 Les polítiques educatives d'estil neoliberal practicades pel PP i el PSOE, en l'àmbit econòmic i normatiu, estan 
propiciant la privatització dels serveis essencials i un fort impuls a l'escola privada, que ens encamina cap a l'establiment d'una 
escola dual amb la progressiva implantació d'un model liberal. En l'escola privada, sostinguda amb fons públics, s'escolaritza a 
menys del 10% dels xiquets i xiquetes amb necessitats especials encara que, paradoxalment, hi ha més centres específics de  
caràcter privat. Mereix aquest fet una anàlisi social i ideològic prou profund. 
 
 Des d'EUPV  pensem que l'escola pública, plural i democràtica és l'única institució que pot garantir la igualtat 
d'oportunitats i la compensació de les desigualtats, ja siguen per situacions psíquiques, sensorials o físiques; per qüestions de 
tipus social o familiar; o per ser xiquets i xiquetes superdotats (que segons certes informacions podrien aconseguir el 2% de la 
població infantil), a través d'una educació que garantisca la pluralitat EN els centres, que res té a veure amb la pluralitat DE 
centres que alguns defenen des de concepcions liberals i de competència de mercat, acollint-se per descomptat al finançament 
públic. 
 
 Els problemes que dia a dia han de resoldre les famílies, els docents, els propis afectats i els professionals que estan 
actuant amb xiquets i xiquetes que requerixen tractaments especials, són innumerables: falta de mitjans, falta d'informació, 
incomprensions, i inclús actituds insolidàries. Problemes que es van solucionant més a base d'entusiasme i solidaritat que de 
suports i reconeixement els seus drets. 

 
 Des d'EUPV  pensem que tant els centres Específics  com els Ordinaris són recursos necessaris i complementaris 
dins del sistema educatiu en una educació de qualitat.  L'escolarització en uns o altres ha de ser decidida de forma individual 
amb cada alumne en funció de les seues necessitats educatives, de les seues circumstàncies personals i familiars i dels 
recursos requerits i disponibles.  
 
 

L'alumnat amb NEE, membre de ple dret de la C. Educativa 
 

 Tots els centres sostinguts amb fons públics atendran alumnat amb NNEE. Els processos de matriculació a tots els 
centres han de ser idèntics i s'hauria d'evitar l'existència de diferències significatives tant en el nombre d'alumnes com 
en el de dotacions. 

 Un Centre Escolar serà integrador  no en funció de la seua "classificació", sinó del seu projecte educatiu, de la plena 
acceptació de la integració per tota la comunitat educativa, i dels recursos de què dispose. 

 Una de les garanties de futur que es pot oferir a tots els xiquets i xiquetes, però molt en especial als xiquets i xiquetes 
amb necessitats educatives especials, és la generalització de l'Educació Infantil. Perquè es produïsca de veritat una 
atenció primerenca i una estimulació precoç ha de procurar-se el prompte reconeixement de les dificultats 
específiques de cada xiquet o xiqueta, perquè la resposta a eixes necessitats especials subjacents siga més eficaç. 
Açò difícilment pot aconseguir-se sense la col·laboració dels metges pediatres, la preparació de la qual en aquest 
camp resulta en general insuficient. 

 
 En els casos en què el trastorn no és clínicament evident, les Escoles Infantils es convertixen en centres de 

diagnòstic essencials. Açò reforça la necessitat generalitzar l'educació en el cicle 0-3 i 3-6 anys i de comptar 
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amb plantilles adequades: si aquesta etapa educativa és important per a tot l'alumnat, ho és encara més per 
als xiquets i xiquetes amb necessitats educatives especials. 

 Les Escoles Infantils a més de la seua importància en la detecció exercixen un paper fonamental en el 
procés educatiu del xiquet/a, en la normalització de la seua escolarització futura. Els xiquets i xiquetes 
xicotets són els millors integradors, fonamentalment perquè no han establit encara filtres socials. Aquesta 
etapa complix un paper essencial no sols en l'estimulació precoç també ho fa en l'acceptació de la diferència 
en definitiva en la socialització - "el xiquet s'interrelaciona millor amb els seus parixes"- i en l'èxit de la futura 
integració en centres ordinaris. 

 
 
 Aconseguir una millor coordinació entre els diferents estaments que intervenen en la primera etapa de la vida: SALUT, 

ATENCIÓ PRIMERENCA I ESCOLA; donant pas a un treball interdisciplinari que impedisca la sectorialización de les 
actuacions. Coordinació enfront del treball aïllat dels diferents professionals que intervenen en l'entorn dels xiquets 
amb necessitats educatives especials, que suposa d'una banda un malbaratament de recursos, i per una altra una 
demora en la presa de decisions i execució de mesures pertinents. No menys important resulta la coordinació entre 
pares i professionals. Pares i professionals han de formar un equip, intercanviar informació i resoldre problemes de la 
manera més adequada per a la família i l'alumnat. 

 Realització d'un mapa escolar d'alumnat amb NEE que haurà de contindre els recursos humans i materials 
necessaris. 

 Aprofundir i millorar en el diagnostic i tractament de tots els nens i xiquetes amb NEE. Millorar la formació dels 
docents.  

 Estabilitat dels equips docents. La interinitat o "curta estada" d'alguns dels professionals que formen l'equip docent i 
de suport en els centres, constituïx un tret negatiu en la continuïtat i estabilitat de l'atenció dels xiquets i xiquetes amb 
necessitats educatives especials. Per a evitar-ho es proposa l'estabilitat dels equips al menys en la duració dels 
cicles. 

 Desaparició de les barreres arquitectòniques i de comunicació de tots els centres escoalrs. 
 Adequació del transport escolar. 
 Integració dels xiquets i xiquetes amb necessitats educatives especials en les activitats extraescolars amb la creació 

de jocs i esport sense barreres. 
 Reestructuració dels Centres Específics perquè puguen abordar la gran diversitat de situacions que arrepleguen  i 

puguen ser centres de recursos, assessorament i atenció puntual a centres ordinaris, famílies i alumnat amb NNEE 
 Tots els Centres sostinguts amb fons públics tindran, d'acord amb els principis marcats en la Llei, unitats i personal 

especialitzat en necessitats educatives especials. 
 Incorporació de l'assistència sanitària als centres específics (metges, ATS...) 
 Dotació tecnològica de sistemes de comunicació alternatius (ordinadors interactius, pantalles...) i aquells recursos i 

ajudes tècniques que permeten un major i millor accés al currículum. 
 Recursos suficients als Centres perquè puguen dotar les aules d'acord amb les necessitats especifiques (en 

l'actualitat el material que es mana és estàndard). 
 Reconeixement dels educadors de necessitats educatives especials com a personal educatiu amb plens drets de 

participació en els òrgans de gestió del centre. 
 Selecció més rigorosa dels emplaçaments físics i funcionals per als alumnes i alumnes que es van a integrar en 

centres ordinaris i especificació de criteris prioritaris.     
 Formació del professorat i un major assessorament tècnic al professor ordinari, al de suport, al logopeda i al 

fisioterapeuta…. 
 Seguiment i assessorament per part dels Equips Psicopedagògics de les adaptacions curriculars individuals i els 

Programes de Diversificació Curricular. 
 Programes de Garantia Social suficients i adaptats a les necessitats reals, sense fer desistiment per part de les 

Administracions Educatives en altres entitats. 
 Major implicació dels pares i mares dels alumnes amb necessitats educatives especials en els programes i activitats 

dels Centres. Proposem també que es reconega, a efectes laborals, com deure públic inexcusable l'assistència de 
pares i mares o tutors a les reunions dels Consells escolars, comissions d'escolarització o altres òrgans anàlegs, així 
com a les activitats programades pels centres sobre l'educació dels seus fills. 

 Equips multiprofesionales per a necessitats especials visuals, auditives, motóricas i intel·lectives, amb vista a garantir 
un diagnòstic més fiable, realitzar un seguiment més assidu en el Centre on s'integra l'alumne o l'alumna, i assegurar 
la Formació Permanent del Professorat i el seu assessorament. 

 Incorporació de professorat i intèrprets especialistes en el llenguatge dels signes en el cas de xiquets i xiquetes 
hipoacúsicas escolaritzats. 

 Garantir el procés educatiu dels xiquets i xiquetes que no poden estar en l'escola i obligatòriament han d'estar en un 
Centre Sanitari o a casa amb Professors Itinerants. 
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 Regular les adaptacions de la prova d'accés a la Universitat (mentres aquesta no desaparega) i els plans 
d'ensenyança posteriors que permeten un accés als ensenyaments universitaris del col·lectiu de persones amb 
necessitats educatives especials. 
 

 En aquestos últims temps hi ha hagut una obsessió compulsiva per legislar per aplicar programes, sense avaluar 
aquestos processos per a reconduir o millorar dimensions viciades per la rutina o realitzades sense una justificació conceptual 
sòlida. Reflexionar sobre el que fa i la seua repercussió serà la millor manera de millorar-ho. 
 
 Avaluar les experiències dutes a terme pels Centres del País Valencià, tant en Centres Específics com en Ordinaris, 
del tractament dels xiquets i xiquetes amb NEE és perquè prioritari de cara a millorar i superar de cara al futur no sols el seu 
procés escolar, sinó els drets fonamentals que els assistixen, el seu espai en la societat. La dita avaluació hauria de dur-se a 
terme amb i des de tots els sectors implicats, també des del propi alumnat, tant el que és susceptible de rebre ajudes especials 
- en la mesura que siga possible - com dels companys i companyes que han compartit la seua escolarització. 
 

G.5. ENSENYANCES DE RÈGIM ESPECIAL 

 
 Reorganització i coordinació de les unitats administratives necessàries per a garantir el desplegament efectiu 

d'aquestes ensenyances. 
 Garantir l'existència d'una oferta de formació suficient i territorialment equilibrada per a donar cobertura a la demanda 

en les distintes ensenyances i graus. 
 Augment de les dotacions de professorat i d'equipament per a adaptar-los a les exigències de la nova reordenació del 

sistema educatiu. 
 Adequació i millora de les infraestructures dels centres per a ajustar-les a la normativa que establix els requisits 

mínims per a aquestos centres de règim especial. 
 Potenciació de la vinculació d'aquestes ensenyances amb les universitats i establiment de canals de col·laboració 

amb empreses i altres entitats vinculades al món comercial, turístic, artístic o de l'espectacle. 
 

G.5.1. Ensenyances d'idiomes 

 
 Elaboració d'un Reglament Orgànic específic per a les Escoles Oficials d'Idiomes. 
 Elaboració d'un mapa escolar de les ensenyances d'idiomes al País Valencià que arreplegue una planificació racional 

i objectiva de la xarxa d'escoles d'idiomes. 
 Ampliació de l'oferta d'ensenyances d'idiomes en una doble vessant: 

 Infraestructures, utilitzant no sols les actuals escoles oficials d'idiomes, sinó també altres tipus de centres 
d'ensenyança. 

 Diversificació de l'oferta lingüística, amb la incorporació progressiva de totes les llengües oficials de l'Estat 
espanyol i altres llengües de països de la Unió Europea, principalment d'aquells amb importants vincles de 
veïnat. 

 Aplicació del principi de descentralització territorial en l'oferta d'ensenyances d'idiomes. 
 Desdoblament de les escoles oficials d'idiomes de València i Alacant, ubicant les noves preferentment en l'entorn dels 

campus universitaris. 
 Desplegament progressiu de cursos d'actualització de coneixements, de perfeccionament professional o semblants en 

les escoles d'idiomes, vinculats a les necessitats del món laboral i professional. 
 Desplegament d'una oferta específica d'ensenyances d'idiomes en la modalitat d'ensenyança a distància, com a 

mínim en el primer cicle d'aquestes ensenyances, no circumscrita a la llengua anglesa. 
 Generalització de les proves de nivell per a l'ingrés de l'alumnat en les ensenyances d'idiomes. 
 Reorientació de l'oferta de cursos i programes de formació permanent del professorat d'ensenyances d'idiomes, amb 

una oferta horària diversificada, no limitada a les llengües més demandades i arrelada a les peculiaritats curriculars 
d'aquestes ensenyances. 

 Coordinació entre l'oferta d'ensenyances d'idiomes i altres ensenyances de règim especial (oferta d'idiomes en l'àrea 
de cant en els conservatoris de música) o general (oferta de segon o tercer idioma en els Instituts d'Educació 
Secundària o sistema de convalidacions de matèries optatives). 

 Establiment de procediments de convalidació d´estudis d´idiomes obtinguts en centres oficials depenents d´Estats de 
la UE (British Institute, Institute Français...) amb els estudis de les Escoles Oficials d´idiomes . 
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G.5.2. Ensenyances de Música i Dansa 

 
 Integració progressiva, basada en criteris de planificació de l'oferta d'aquestes ensenyances, dels conservatoris 

municipals de música i dansa en la xarxa pública dependent de la Generalitat Valenciana. Mentrestant, increment 
sensible de les subvencions de la Generalitat a les corporacions locals titulars d'aquestos centres. 

 Normalitzar els estudis superiors de música amb la creació de Facultats de Música, proposant les modificacions legals 
que siguen necessàries. 

 Creació progressiva d'una xarxa  Pública de centres integrats  de música i/o dansa en què els alumnes puguen cursar 
simultàniament els estudis musicals i de dansa amb els de règim general, aplicant allò que s'ha establit per l'article 
41.1 de la LOGSE (encara vigent). Per tal de comptar  a curt termini amb una xarxa mínima, iniciar aquest procés amb 
l´adequació física i funcional de actuals centres d´Educació Primària i Secundària en localitats valencianes amb 
àmplia i reconeguda tradició musical.  Amb aquest mateix objectiu, perfeccionament del sistema de convalidacions, 
destinat a reduir la càrrega lectiva de l'alumnat que cursa aquestos dos tipus d'ensenyances. 

 Adequació immediata dels conservatoris de música i dansa de la xarxa actual o futura de la Generalitat Valenciana als 
requisits mínims establits per la normativa vigent per a aquestes ensenyances. 

 Potenciació de les escoles de música i/o dansa com a instruments d'acostament dels primers estudis musicals o 
dancísticos a tots els ciutadans i ciutadanes i a tots els racons del País Valencià. En aquest marc, increment del 
suport financer de la Generalitat Valenciana a les corporacions locals i entitats sense ànim de lucre titulars d'aquestes 
escoles, així com suport especial per a la creació d'escoles de música i/o dansa municipals. 

 Desplegament reglamentari immediat de la Llei Valenciana de la Música que escometa la regulació específica de les 
escoles de música i dansa, orientada a aconseguir qualitat en l'ensenyança (professorat, instal·lacions, ràtios...) que 
permeta la continuació dels estudis en centres d'ensenyança reglada per a aquells alumnes que així ho desitgen.   

 

G. 6. FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES 

 
 En aquesta època de globalització cada vegada major del nostre planeta i una crisi econòmica i financera sense 
precedents, han sorgit al màs noves oportunitats però també nous problemes, conflictes i obstacles. La vida quotidiana està 
plena d'incerteses cada veda mes grans, una d'elles, l'atur; noves formes de vida social i nous canals de comunicació, que fan 
que la necessitat d'actualitzar i adaptar els nostres habilitats i competències col·lectives i individuals seguisca cada vegada 
mes peremptòria.  

 En aquest panorama l'EA s'hauria de convertir-se en un mitjà que hauria de contribuir a solucionar els grans 
problemes de la humanitat (injustícies, ignorància, conflictes, guerres...) i deuria preparar els persones per als canvis que 
constantment és produeixen en el seu vaig mesurar laboral i social; és convertiria així en un instrument d'innovació i de canvi. 
 
 EUPV defén un desplegament decidit de la formació de persones adultes com a sistema d'assegurar els 
irrenunciables principis de l'educació permanent i de la participació social en els destins de la comunitat, tot això des d'una 
perspectiva d'interdisciplinarietat i diversificació dels programes formatius per a la població adulta, basada en les necessitats 
reals i canviants del món actual. El treball conjunt d'Esquerra Unida i altres grups polítics amb els agents socials vinculats a la 
formació de persones adultes va fer realitat el que durant anys pareixia un son per a aquestos col·lectius: la promulgació d'una 
Llei de Formació de les Persones Adultes, aprovada per les Corts Valencianes al Gener de 1995.  
 
 Els setze anys transcorreguts des de llavors, decisius per a l'articulació d'una oferta ambiciosa i de qualitat de 
formació per a la població adulta, han sigut desaprofitats pel govern del Partit Popular que, al negar-se sistemàticament per 
acció o per omissió a efectuar el desplegament reglamentari de la Llei 1/1995 de 20 de gener de Formació de les Persones 
Adultes en els seus aspectes més necessaris, ha desperdiciat el cabal d'il·lusions i expectatives que la promulgació d'aquesta 
Llei havia generat entre els agents socials i la societat valenciana en general, condemnant a la formació de persones adultes a 
un estat de postració o almenys d'hivernació que perjudica seriosament el seu futur com a instrument de transformació social.  
 
Per a subvertir aquesta situació, en el marc del desplegament decidit de la Llei 1/1995, Esquerra Unida proposa: 
 

 Reconeixement efectiu del dret de la ciutadania del País Valencià a obtindre dels poders públics valencians, i 
molt especialment de la Generalitat Valenciana, una oferta suficient i diversificada de programes de formació per 
a la població adulta que els sol·licite.  

 Promoció de mesures dirigides a facilitar l'accés de les persones adultes a l'educació i formació, amb especial 
atenció a les dones, parades i parades de llarga duració immigrants, minories ètniques i culturals, persones amb 
especials dificultats integració i altres col·lectius desfavorits socialment. 
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 Elaboració del Pla General d'Actuacions per a la Formació de Persones Adultes al País Valencià per al pròxim 
sexenni, que definisca adequadament la planificació, programació, organització, coordinació i marc financer de 
les actuacions en aquest sector. 

 Creació d'un òrgan directiu en la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència amb competències plenes de gestió i 
coordinació dels programes formatius vinculats al sistema educatiu. En la resta de conselleries amb 
competències en formació de persones adultes, reorganització de les unitats administratives necessàries per al 
desenvolupament dels programes formatius, amb delimitació de les seues funcions i àmbits d'actuació. 

 Impulsar la coordinació de les accions i dels recursos en matèria de formació de persones adultes a través de la 
Comissió Interdepartamental, així com la participació de totes les institucions i agents socials que intervenen en la 
FPA a través del Consell de la Formació de Persones Adultes, convertint aquestos dos òrgans col·legiats en el 
motor de la política de la Generalitat en aquesta matèria. 

 Creació d'una unitat tècnica amb la corresponent dotació de personal en el si del Consell de la Formació de 
Persones Adultes. 

 Elaborar el mapa de la FPA com a instrument de planificació de la xarxa de centres específics de FPA, explicitant 
els criteris utilitzats per a la seua elaboració i definint els diferents models o tipus possibles de centres. 

 Elaboració d'un reglament orgànic específic per als centres de FPA. 
 Regulació de l'ordenació de tots els programes formatius de FPA, amb la participació dels agents socials de la 

FPA. 
 Definició de les plantilles de personal dels centres específics de FPA arran de l’estudi dels perfils professionals 

necessaris per a la impartició dels distints tipus de programes formatius, potenciant l’existència d’equips 
multiprofessionals. 

 Desplegament del sistema de provisió de llocs de treball en els centres de FPA, així com disseny i implantació de 
plans específics de formació del professorat d'aquestos centres. 

 Articulació de les modalitats d'ensenyança presencial i a distància en els distints programes formatius. Integració i 
coordinació de tota l'oferta no universitària de FPA en la modalitat a distància. 

 Promoció oficial de la participació i l'associacionisme de l'alumnat en els centres de FPA. 
 Realització d'una campanya institucional de sensibilització de la societat valenciana al voltant de la importància i 

necessitat la formació permanent, així com de comunicació sobre l'oferta de formació de persones adultes al País 
Valencià. 

 Regular i promoure la constitució dels Consells locals i/o comarcals de FPA de participació d'institucions i agents 
socials de la FPA. 

 Elaboració de plans locals, comarcals o mancomunals de FPA com a mecanismes d'expressió de les necessitats 
i/o demandes de formació dels territoris i de les iniciatives per a resoldre-les. 

 Integració del professorat de la Diputació Provincial de València en l'administració de la Generalitat Valenciana. 
 Increment substancial i consolidació coherent amb els principis arreplegats en la Llei 1/1995 dels crèdits 

pressupostaris de la Generalitat Valenciana destinats a la FPA. 
 Posada en marxa dels mecanismes previstos en la Llei de FPA per al finançament dels programes formatius que 

despleguen les corporacions locals i els centres d'iniciativa social, en especial el Conveni General Multilateral. 
 Creació d'unitats d'Inspecció Educativa específiques i especialitzades per als centres de formació de persones 

adultes. Reforç de la dimensió assessora de la inspecció, sense perjuí de les seues tasques inherents de 
supervisió i avaluació del sistema educatiu. 

 Promoció de les línies d'ensenyança en valencià. 
 Consecució de la gratuïtat del material escolar per a l'alumnat de FPA que curse programes d'alfabetització o 

d'adquisició de la formació bàsica, coherent amb la mateixa demanda formulada per a l'ensenyança obligatòria. 
 Implantació immediata i generalitzada en els centres específics de FPA de l'oferta formativa per a la població 

adulta que permeta l'obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria. 
 Implantació de les ensenyances de batxillerat i de formació professional en els centres específics de FPA que 

reunisquen les condicions per a això. 
 Regulació de la figura del professorat col·laborador que preste els seus serveis en centres de FPA i que depenga 

d'altres entitats diferents de la Generalitat Valenciana.  
 Dotació per als centres de FPA de personal d'administració i serveis. 

 
 
G.7. UNIVERSITAT I INVESTIGACIÓ 

 Els últims anys de govern del PP en la Generalitat Valenciana han sigut un autèntic desastre per a les universitats 
valencianes. Si l'Estat Espanyol subfinança la universitat pública, al  País Valencià, la Generalitat del PP hi ha exacebado 
aquesta subfinançament, fidel al seu model econòmic “neoliberal” i tercermundista que consistix a fomentar un “creixement” 
basat en sous baixos, sol, platja i urbanitzacions, en compte de promoure un desenvolupament sostenible que es fonamente 
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en una mà d'obra cada vegada més qualificada i inversions en els avanços científics i tecnològics. El menyspreu del PP cap a 
la universitat no és casual: forma part de la seua política econòmica. 

 Enfront d'aquesta situació, des d'Esquerra Unida proposem una política universitària alternativa, basada en un 
finançament suficient que  garantisca la qualitat de la universitat com a servei públic arrelat en l'entorn socioeconòmic i cultural 
del País Valencià, obert a la cooperació internacional i solidària amb universitats d'altres països i compromesa amb la difusió 
lliure dels coneixements i dels resultats de la investigació finançada amb fons públics. 

 Entenem que una universitat pública de qualitat exigix la substitució de l'actual LOU (que, encara que deroga les 
pitjors propostes de la LOU del PP, continua sent insuficient) per una llei que fomente una Universitat pública, democràtica, 
autònoma, crítica i de qualitat, llei que haurà de comptar amb la participació activa en la seua elaboració de les organitzacions 
socials i, en especial, de les pròpies universitats. 

 Prendrem les mesures perquè el sistema universitari valencià siga un servei educatiu gratuït i universal cohesionat 
amb les etapes preuniversitàries i amb la formació professional superior. D'altra banda, fomentarem l'extensió dels serveis 
formatius de les universitats valencianes perquè estiguen a l'abast de tota la ciutadania. 

Propostes d'actuació 

 Proposem una planificació de l'oferta de places de l'ensenyança superior d'acord amb les necessitats socials i 
culturals del nostre país i amb les aspiracions de formació de la nostra joventut.  

 Organitzarem aquesta oferta per zones geogràfiques i  farem que l'oferta botiga a cobrir el conjunt de les àrees de 
coneixement i dels títols de grau, de manera que els desplaçaments siguen els mínims per part dels estudiants, sense 
excloure la possibilitat d'arribar a acords amb altres comunitats autònomes.  

 Promourem una Llei Valenciana d'universitats que regule el Sistema Valencià d'universitats Públiques assegurant 
el finançament públic, de manera que atenga  plenament a les necessitats socials de formació universitària al País 
Valencià i impulse una investigació no condicionada pels poders polítics i econòmics. 

 Dins d'una política general de promoció del coneixement i de l'ús de la nostra llengua, posarem en marxa un pla 
específic per a fomentar la docència universitària en valencià fins a aconseguir els nivells de les universitats del 
nostre àmbit lingüístic. 

 Assegurarem un finançament públic suficient per a una dotació de mitjans materials i humans que permeta una 
docència d'acord amb les directrius europees, que faça  possible una docència teòrica i pràctica participativa, 
assegurant la formació del professorat en mètodes actius, limitant el nombre d'estudiants per grup a 50 i evitant la 
privatització de serveis.  

 Farem que aquest finançament públic garantisca una investigació bàsica de qualitat com una activitat central 
de les universitats públiques valencianes. Establirem una política clara en matèria de R+D+I amb definició de les 
línies prioritàries d'actuació atenent a les característiques del País Valencià, amb una major coordinació de tots els 
sectors implicats (centres d'investigació, sectors productius i societat). 

 Açò implicarà a un augment considerable de l'assignació pressupostària i de la quantitat dels investigadors i de 
personal de suport en condicions dignes, la qual cosa comportarà, entre altres, la transformació de les beques actuals 
en contractes laborals d'investigador/investigadora en formació, amb perspectives de promoció, bé en centres públics 
d'investigació,  o bé  en empreses. 

 Contribuirem a equiparar amb la UE els gastos per estudiant, la qual cosa requerix la generalització de les 
beques salari i altres ajudes a l'alumnat universitari, per a ampliar, estendre i millorar el nostre sistema universitari. En 
aquest sentit, promourem la gratuïtat i la universalització dels estudis universitaris i, com  la universitat és un servei 
públic i els estudis universitaris són una activitat socialment necessària, assegurarem  que ningú quede exclòs per 
obstacles relacionats amb el seu origen social o econòmic d'acord amb el comunicat de Bergen. 

 Propugnarem la plena integració en la Universitat de les Ensenyances Artístiques superiors, les que al tindre el 
foment de la creativitat com un tret essencial, requerixen la vinculació entre docència i investigació.  
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 Derogarem la “Llei de Creació de L'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva” i crearem una nova 
Agència Valenciana d'Avaluació i Qualitat. L'agència s'haurà de constituir com  un organisme autònom regit pel 
dret públic i, entre els seus objectius principals, estaran la consecució dels màxims nivells de qualitat en el sistema 
universitari públic valencià i la seua adequació a les demandes socioeconòmiques i culturals del País Valencià. 

 Dins del marc de la LOU, ens comprometem a fomentar la contractació estable del professorat i un contracte 
laboral per al professorat i investigadors en formació, substituint així a la figura actual de “becari d'investigació”. 
Quant al professorat,  La Generalitat introduirà únicament categories contractuals de caràcter estable, amb contracte 
laboral indefinit, i equiparades a alguna categoria del funcionariat. L'única diferència amb les categories funcionarials 
serà la possibilitat d'accedir a les figures laborals amb una acreditació d'àmbit autonòmic. No hi haurà diferències 
retributives. La Generalitat assegurarà, per mitjà d'un nou decret, l'equiparació salarial i l'accés a l'equivalent dels 
sexennis i quinquennis. 

 Contribuirem a configurar una carrera professional per al Personal d'Administració i Serveis (PAS) de les 
universitats valencianes, per tal que les universitats tinguen una plantilla de PAS cada vegada més qualificada, 
condició indispensable per a la qualitat de l'ensenyança i de la investigació. En aquest sentit, caldrà promoure plans 
de formació específics i posar a l'abast del personal els mitjans educatius de les nostres universitats. 

 EUPV posarà en peu una Agència Pública General d'Investigació Valenciana,  plantilla d'investigadors  que puga 
proporcionar un servei públic a tot tipus d'entitats i empreses buscant solucions als seus problemes. El resultat de les 
seues investigacions hauria de ser com a norma general públic i gratuït i difondre's lliurement per Internet perquè puga 
ser utilitzat per qualsevol. En contraprestació a tal servei gratuït es podrien requerir contrapartides, com l'estabilitat 
laboral en les empreses que es beneficien, a fi que la innovació consegüent no redunde en una reducció de plantilla.  

 Crearem un Consell Interuniversitari. En el País Valencià, hi haurà un Consell Interuniversitari amb representació 
de l'administració autonòmica, de les universitats, de l'assemblea legislativa, dels estudiants i dels agents socials. 
Aquest Consell establirà un mapa amb l'oferta de titulacions que, a nivell autonòmic, i tenint en compte els recursos 
existents, de resposta, des de les universitats públiques, a la demanda social. Igualment els ajuntaments en què es 
troben enclavades les universitats hauran d'incorporar polítiques actives, i financeres, per als centres universitaris, a 
través dels seus representants en els consells socials. 

 Derogarem la Llei de creació de la VIU com a universitat virtual privada finançada amb fons públics i potenciarem en 
el seu lloc l'articulació d'estudis universitaris a distància de caràcter públic en col·laboració conla UNED i les 
universitats Públiques Valencianes. 

 Potenciarem el Campus Universitari que integre a totes les universitats Públiques Valencianes com a instrument de 
col·laboració entre les mateixes, superant el model de Campus d'Excel·lència Internacional elitista i mercantilista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 78 

 

 

 

 

 



 79 

3.3. ESPORTS 
 
 
1. Pla Valencià de Promoció de l'Esport i de l'Activitat Física. 
 
2. Esport per a tots i totes.  
 
3. Salut i Esport. 
 
4. L'Esport educa (esport en edat escolar i esport universitari). 
 
5. Esport en la Naturalesa i el Desenvolupament social i econòmic del País Valencià. Sostenibilitat. 
 
6. Dona i Esport. 
 
7. Instal·lacions Esportives. Gestió Pública de les Instal·lacions  Esportives.  
 
8. L'Esport Federat al País Valencià. Increment del Finançament.  
 
9. L'Alt rendiment en l'Esport. Centres d'especialització i Tecnificació Esportiva. Els i les professionals de l'Esport.  
 
10. Una nova Llei de l'Esport Valencià. 
 
 
 
INTRODUCCIÓ: 
 
 En els anys de govern del Partit Popular al País Valencià, hem trobat a faltar una política de promoció real de l'esport 
de base i popular. S'ha anat degradant la participació, des de l'esport en edat escolar fins al federatiu, a causa d'una deixadesa 
continuada en el desenvolupament d'estratègies i inversió econòmica que afavoriren aquestes polítiques, apostant clarament 
pel negoci dels grans i costosos esdeveniments tipus Copa Amèrica o Formula 1. 
 
 Hem assistit a la congelació, any rere any, de les ajudes a l'Esport destinades a ajuntaments i entitats públiques, com 
les federacions esportives, del nostre país. 
 
 En la societat actual es fa cada dia més necessari, per a mantindre i millorar la qualitat de vida dels ciutadans, que es 
promocione i invertisca en  l'esport per a tots i totes. 
 
 Des d’EUPV ens comprometem a impulsar l'Esport des de la Generalitat Valenciana, aportant les polítiques i mitjans 
pressupostaris necessaris per a realitzar una decidida política esportiva en tot el País Valencià, que desenvolupe actuacions en 
les Àrees següents: 
 
1.- PLA VALENCIÀ DE PROMOCIÓ DE L'ESPORT I DE L'ACTIVITAT FÍSICA. 
 
 És necessari que la Generalitat Valenciana es prenga seriosament i amb urgència la promoció de l'Esport, per a això 
és prioritari elaborar i desenvolupar un Pla amb definició d'objectius a complir, escometent programa específics, com els 
següents: 

 Accions que dinamitzen i desenvolupen l'hàbit de l'esport en xiquets i xiquetes, adolescents i joves en edat escolar, 
amb l'objectiu que el nombre més gran possible de joves valencians practiquen de manera habitual un o més esports, 
amb mesures específiques per als que finalitzen l'ensenyança obligatòria, als 16 anys. 

 Constitució del Consell de l'Esport Escolar i Universitari, per a coordinar accions de promoció i desenvolupament de 
l'Esport en els col·legis i en les Universitats Valencianes.  

 Persones majors. L'objectiu és articular, junt amb els ajuntaments, una estratègia pública global que recolze, incentive 
i facilite la generalització del fenomen social d'una activitat física saludable entre les persones majors. 

 Persones discapacitades, en estreta col·laboració amb les organitzacions socials de persones discapacitades. 
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 Dones. En col·laboració amb la Direcció General de la Dona es programaren accions que promocionen l'esport entre 
les dones. 

 Programa de Manteniment i millora d'Instal·lacions Esportives, segons cens, en col·laboració amb els ajuntaments. 

 Campanyes de conscienciació i sensibilització sobre els beneficis de l'Activitat Física habitual. 

 Plans de formació contínua de tècnics i investigació de l'esport valencià. 
 

 
 
 
 
 
2.- ESPORT PER A TOTS I TOTES. 

 

La pràctica de l'activitat física  i l'esport contribuïx a millorar l'estat de forma dels ciutadans d'un país, la qual cosa ens permet 

realitzar tasques diàries sense fatigues i disfrutant de les activitats quotidianes de treball i oci. Per això des d’EUPV 

desenvoluparem programes que consciencien a la ciutadania sobre aquesta necessitat i facilitarem els mitjans per a 

generalitzar la pràctica de l'esport per part de tots els ciutadans i ciutadanes del País Valencià. 

Propostes des d'EUPV: 

 Treballar per a la creació de condicions que afavorisquen la participació dels ciutadans en les activitats físiques i 
esportives.  

 Suport econòmic a Institucions sense ànim de lucre (federacions esportives, ajuntament, etc.) que desenvolupen 
programes de promoció de l'esport per a tots i totes. 

 EUPV aposta per l'esport com a factor d'integració, per a això en col·laboració amb els ajuntaments i federacions 
esportives exercirem activitats per a la integració dels immigrants i altres col·lectius amb dificultats a través de la 
pràctica de l'esport. 

 Prestarem especial atenció a l'accés a l'esport de les persones amb discapacitat, en col·laboració amb les federacions 
esportives que integren aquestes persones en les seues activitats, millorant l'accessibilitat a tot tipus d'esports i 
recolzarem als ajuntaments per a la millora de l'accessibilitat a les instal·lacions esportives d'aquestes persones. 

 Impulsarem  l'esport en família. Des de la Generalitat i amb el suport dels ajuntaments desenvoluparem programes 
que faciliten l'accés a l'activitat física i l'esport al conjunt de la família, buscant la seua conciliació, a través d'activitats 
diversificades per a distintes edats en el mateix horari que permeten practicar l'esport tant als xiquets com els pares. 
Treballarem per la igualtat d'oportunitats en l'esport, sense discriminació de la dona amb la creació de guarderies en 
els poliesportius, en funció de la demanda. 

  

3.- SALUT I ESPORT 
  

La relació entre la pràctica d'activitat física i la salut està hui en dia fora de tot dubte. L'evidència científica s'ha acumulat de tal 
manera que els estudis actuals s'enfoquen ja més en l'estudi de la naturalesa de les relacions entre exercici físic i salut que a 
determinar si aquestes relacions existixen. Hui hi ha una forta evidència mèdica sobre els efectes perjudicials per a la salut que 
provoca el sedentarisme. 

Per a la prevenció de la sobrecàrrega i l'obesitat, una bona fórmula és l'exercici físic practicat regularment. No sols reduïx el 
greix muscular i augmenta la musculatura, sinó que prevé el desenvolupament de  malalties cròniques i millora el benestar 
psicològic dels practicants. Realitzar activitat física és beneficiós per a les persones de totes les edats, nivells de forma i 
condicions físiques. Hi ha evidència que les persones actives viuen tres anys més de mitja, amb major qualitat de vida i 
autonomia personal que els inactius. 
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En EUPV estem convençuts de tot això i és per açò que, en coordinació amb la Conselleria de Sanitat, promourem accions de 
prevenció de la salut a través de la promoció de l'activitat física en la ciutadania del País Valencià, amb els següents objectius: 

 Sensibilitzar als/es professionals de la salut, l'esport, l'educació i els ciutadans del País Valencià en general, sobre el 
coneixement de l'impacte positiu de la pràctica regular d'activitat física.  

 A través dels professionals de l'Atenció Primària es prescriurà l'activitat física als ciutadans sans (prevenció) i malalts 
(curació).  

 Increment de l'esport i exercici físic en l'edat escolar i universitària, creant hàbits saludables.  

 Programes innovadors amb noves teràpies a través de l'esport per als majors. 

 En l'àmbit laboral, col·laboració amb les empreses i sindicats en la promoció d'activitats organitzades que 
promocionen  l'activitat física i esportiva dels treballadors/es.  

 Mesures d'informació i formació a professionals i ciutadans.  

 Suport a la investigació en Esport i Salut.  
 
 
4.- L'ESPORT  EDUCA (ESPORT EN EDAT ESCOLAR I ESPORT UNIVERSITARI). 

 
Pla de Construcció i Millora d'Instal·lacions Esportives en Centres Escolars. 

 
Des d’EUPV desenvoluparem un programa específic de promoció de l'esport escolar en tota la xarxa pública en l'educació 
primària, secundària i formació professional. La intenció és que cada centre tinga el seu propi Programa d'Esports, tenint en 
compte les necessitats dels alumnes i alumnes, afavorint la pràctica diversa dels diferents esports i impulsant l'associacionisme 
en col·laboració amb les diferents federacions esportives. 

 
 Es prendran les mesures necessàries perquè l'esport en edat escolar, en els centres educatius fora de l'horari lectiu, 

estiga entroncat amb el Projecte Educatiu del centre escolar on es realitze. No entenem una formació en horari 
escolar i una altra distinta en horari extraescolar, com ocorre en l'actualitat.  Al capdavant d'aquestes classes estarà 
un mestre especialista en educació física, que ha de ser el responsable de l'organització i del tractament educatiu que 
han de tindre aquestes activitats.  
 

 Aquest pla tindrà el seu desenvolupament fins a arribar a l'esport universitari, on en col·laboració amb les universitats  
impulsarem la pràctica esportiva dels seus alumnes, promocionant  les competicions universitàries, a més de millorar 
la formació de l'ensenyança esportiva en els nivells anteriors a la universitat i universitaris.  
 

 Subscriurem convenis de col·laboració amb les universitats per a involucrar als futurs professionals en la formació 
d'entrenadors, jugadors i personal vinculat a les disciplines esportives. 

 

 Crearem un Programa de Joc Net en l'Esport implantant el treball de prevenció en centres educatius, clubs, i 
federacions, dirigit a eradicar la violència i la xenofòbia en l'esport. 

 

 Crearem el Consell Autonòmic de l'Esport en Edat Escolar i Universitari, on estaran presents les institucions escolars i 
universitàries. En el seu si es planificaran, desenvoluparen i revisaren les polítiques i accions encaminades a la 
promoció  de l'esport en els col·legis i universitats.    
 

 En col·laboració la Conselleria de Sanitat es desenvoluparà un programa de Revisions Mediques per a esportistes 
escolars i universitaris, a realitzar en els propis centres educatius. 
 

 
 

5.- ESPORT EN LA NATURALESA I EL DESENVOLUPAMENT SOCIAL I ECONÒMIC DEL PAÍS VALENCIÀ. 
SOSTENIBILITAT. 
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La situació geogràfica i el clima de la nostra comunitat fan possible el desenvolupament de l'esport en la naturalesa i el seu 
entorn, a més de servir com a activitat a l'aire lliure que permeta disfrutar dels paratges i potenciar el desenvolupament 
econòmic de les nostres ciutats i pobles rurals. 

 
 Per a fer compatible l'activitat de l'esport amb la conservació de la naturalesa, des d’EUPV promourem l'elaboració 

d'un Directori que done les pautes per a la Gestió Sostenible de l'Esport en la naturalesa. 
 

 En tindrà en compte la sostenibilitat mediambiental en la planificació, construcció i funcionament de les noves 
instal·lacions esportives, així com en l'organització d'esdeveniments esportius. 

 
 Promourem un estudi d'impacte econòmic de l'esport al País Valencià: Participació en el Producte Interior Brut, nivell 

d'ocupació que genera, com intervé l'activitat física en la millora de la salut –reducció de despeses en sanitat- i 
increment de l'esperança de vida de la ciutadania. 

 
 L'esport és un bona eina per a la integració dels diferents col·lectius de la societat valenciana. Realitzarem actuacions 

específiques,  en col·laboració amb serveis i entitats socials sense ànim de lucre en línia de la integració i atenció a la 
diversitat. 

 
 Des d’EUPV promocionarem la pràctica dels jocs i esports tradicionals dels nostres pobles i ciutats. 

 
 
6.-DONA I ESPORT 
 
 EUPV tenim el ferm convenciment que la dona ha d’incorporar-se, en igualtat de condicions que l'home, a tots els 
àmbits de la societat, i no és menys en l'Activitat Física i l'Esport, per això des d’EUPV ens comprometem  a prendre les 
mesures necessàries des de les institucions autonòmiques per a facilitar l'accés de la dona a l'activitat física i als diferents 
esports, a través de programes de suport a la conciliació de la vida laboral, familiar i l'oci, en coordinació amb altres 
organismes públics i associacions. 
 
 També propiciarem, a través de la conscienciació a les estructures organitzatives de l'esport com poden ser els clubs 
o federacions, la incorporació progressiva de les dones com a components d'aquestos organismes de gestió esportiva, 
caminant cap a la igualtat de gènere. 
 
 Incentivarem a les entitats que desenvolupen programes de promoció de l'esport femení, i potenciarem una millora en 
el tractament de l’esport d’elit femení per part dels mitjans de comunicació. 
 
 
7- INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. 

 
EUPV desenvoluparem un pla específic sobre Instal·lacions Esportives en la nostra comunitat, on a través d'un inventari 
d'instal·lacions esportives, estudiarem el que tenim i les necessitats a cobrir. Aquest pla tindrà dos fronts: 

 
 Manteniment i renovació de les actuals instal·lacions esportives, adaptant-les a les noves exigències d'accessibilitat i 

respecte del medi ambient. Es fomentarà que les instal·lacions esportives disposen dels mitjans tècnics i personals 
per a atendre les urgències mèdiques en la pràctica esportiva. 
 

 Desenvolupament d'un pla per a cobrir les noves necessitats instal·lacions en les diferents Municipis o 
mancomunitats, amb la prestació de transport públic adequat quan es tracte de municipis mancomunats. 
 

Des de la Generalitat ampliarem els carrils bici, tant en les àrees rurals com al voltant de les carreteres valencianes, que 
permeten la circulació amb seguretat dels practicants del ciclisme, tant cross com de carretera. 

 
Gestió Pública de les Instal·lacions  Esportives.  

El P.P. ha implantat una política clara de privatització en la gestió de les instal·lacions esportives del País Valencià. Aquesta 
pràctica ens ha portat en la majoria dels casos a una gestió interessada en el benefici empresarial i s'ha deixat de costat la 
promoció de l'activitat física i l'esport, emportant-se els beneficis generats per l'esport a altres àrees d'inversió. Ens 
comprometem a revertir aquesta situació, recuperant per a la gestió pública aquelles instal·lacions que hagen vist privatitzada 
la seua gestió. 
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Impulsarem la participació ciutadana en la gestió de les instal·lacions esportives a través dels ajuntaments, clubs, federacions i 
entitats d'interés públic, com a garants d'un servei de qualitat, on els beneficis de la gestió redunden en la pròpia promoció de 
l'esport. Amb la gestió publica de les instal·lacions, de veritat, posarem aquestes infraestructures al servei dels ciutadans 
perquè també puguen realitzar activitat física de forma espontània i recreativa, pel seu propi compte, en instal·lacions de 
qualitat i a preus assequibles. 

 
8.- L'ESPORT FEDERAT EN EL PAÍS VALENCIÀ. 

  

Des d'EUPV, per a dur a terme la política esportiva en el nostre País, comptarem amb un pilar important com són els clubs i les 
federacions esportives, a través de convenis de col·laboració que permeten la seua implicació al màxim nivell. 

Reconeixerem i impulsarem la Confederació de federacions esportives com a interlocutor vàlid per a treballar amb les diferents 
federacions i desenvolupar projectes comuns a totes elles, com pot ser en temes tan importants com: Segurs d'Accidents, 
Formació, Sistemes de Gestió, Comunicació i Premsa, Gestió d'Instal·lacions, Equipacions, Seleccions autonòmiques, Viatges, 
etc. 

Prendrem mesures per a facilitar l'accés de les federacions i clubs a les distintes subvencions, a més d'avançar la concessió de 
les mateixes a primers d'any amb les mesures següents: 

 Convocar en l'últim trimestre de l'any, les distintes subvencions a les federacions i clubs, establint un termini de 
resolució que no vaja més enllà del primer trimestre de l'any (per a poder ser inclòs en els pressupostos de la 
Federació  i millorar les seues economies). 

 Deixar fora de la convocatòria de subvencions aquelles que suporten projectes vinculats a la contractació de personal 
(per exemple, els Plans d'Especialització Esportiva), i realitzar-ho via conveni, per a no allargar els terminis de 
reposició de fons.  

 Avançar el 50% de la subvenció concedida en el moment de la concessió de la mateixa. 

 Establir un sistema online de sol·licitud, tràmit i justificació de les distintes subvencions, simplificant tràmits i prenent a 
les federacions com a col·laboradors reals en la gestió d'eixos programes, establint canals permanents de 
col·laboració amb els tècnics del CVE.  

 Assumpció per part de la sanitat pública valenciana, de les  despeses d'assistència d'urgència en la pràctica esportiva.  

 Arribar a convenis amb altres entitats públiques o privades per a projectes esportius com ara: esdeveniments 
especials i seleccions autonòmiques, que transcendixen més enllà de l'àmbit esportiu; no sols en diputacions, sinó en 
altres conselleries (Turisme, etc.). 

 Premiar l'ús de les noves tecnologies en la gestió federativa en la convocatòria de subvencions, concessió i suport 
públic. 

 Realitzar un conveni clar i real amb mitjans de comunicació públics per a la presència de les federacions i les seues 
activitats en els mateixos.  

 Impulsar convenis de col·laboració per al desenvolupament real de l'Esport Escolar i Universitari, en col·laboració amb 
els ajuntaments. 

 Crearem la Casa de l'Esport en què s'integraran tots els organismes i institucions que gestionen l'esport en el nostre 
País. 

 
Increment del Finançament.  
 

 Tota aquesta política de promoció esportiva ha d'anar acompanyada d'un esforç econòmic per part de la Generalitat 
Valenciana. És compromís d’EUPV incrementar substancialment la inversió global destinada a finançar l'Esport 
Valencià, prioritzant el finançament de l’esport de base i de gestió pública. 

 Durem a terme polítiques fiscals que afavorisquen els patrocinis esportius. 
   
9.- L'ALT RENDIMENT EN L'ESPORT. 
 
Centres d'especialització i Tecnificació Esportiva. 
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És objectiu d'EUPV millorar el programa d'especialització esportiva existent actualment en el Centre de Xest, ampliant els 
esportistes i les especialitats i millorant les actuals instal·lacions precàries. A més incrementarem aquestos centres a les 
comarques de Castelló i Alacant. 
 
Perquè els nostres esportistes seguisquen desenvolupant-se després de la seua joventut és necessari que el nostre País 
compte amb Centres de Tecnificació –en coordinació amb el Consell Superior d'Esports- a què puguen assistir tots els 
esportistes valencians que destaquen, centres ben dotats d'instal·lacions i que eviten que els nostres esportistes hagen d'anar-
se'n a altres comunitats, que és la realitat actual d'alguns d'ells. 
 
Millorarem els programes de tecnificació esportiva en col·laboració amb les federacions esportives. A més impulsarem 
programes de detecció d'esportistes d'elit en centres escolars, esportistes que integraran aquestos programes. 
 
Suport a les institucions que desenvolupen l'esport adaptat, aportant-los mitjans idonis per a ajudar a aquestos esportistes. 
 
Els i les professionals de l'esport. 
 

 Facilitar la negociació del conveni que regule l'activitat de l'esport. 
 

 Treballarem per millorar la formació, l'àmbit laboral i el reconeixement social del personal tècnic esportiu. Tindrem com 
a exemple que s'ha de seguir "La Llei d'Exercici de les Professions de l'Esport de Catalunya”.   

 
 Crearem un programa d'inserció laboral orientada als esportistes en el moment que hagen finalitzat la seua etapa 

esportiva. 
   
 
10.- Una nova Llei de l'Esport Valencià. 
 
Tenim en vigor una llei que data de l'any 1993, que el Partit Popular no ha aplicat en els 12 anys de Govern, i a aquestes 
altures, a final de la legislatura, es despatxa amb un nou projecte de llei que no satisfà a EUPV. 
 
Des d’EUPV ens comprometem a principi de la legislatura a aprovar una nova llei de l'Esport Valencià que s'adapte a les 
necessitats de la societat actual i que reflectisca el projecte de Govern d’EUPV en matèria de l'Activitat Física i l'Esport al País 
Valencià. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.4.- BENESTAR SOCIAL: SERVEIS SOCIALS 
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3.4.1.- Anàlisi de  la situació: 10 evidències 

3.4.2. Deu idees força com a contrapés i compromís 

3.4.3. Proposta programàtica concreta 

3.4.4. Proposta programàtica  en sectors prioritaris  

 

3.4.1.- ANÀLISI  DE LA SITUACIÓ: 10 EVIDÈNCIES.  

No hi ha espai, per dèbil i vulnerable que siga, on les estratègies de liberalització i mercantilització dissenyades des del govern 

valencià no hagen trobat acomodament i guió per al desenvolupament d'una nova política “social” que, alhora que imposa un 

nou “model de gestió i negoci”, desmantella el ja fràgil “mig estat” de benestar en l'àrea de serveis socials, afectant 

especialment els sectors mes vulnerables i fràgils de la ciutadania:  

Observem alguns àmbits en què s'aprecia la implantació d'aquest model: 

1. Els serveis socials com nou espai  per al mercat: El procés d'externalització i privatització de serveis que delega 
un model de responsabilitat pública cap a un model de “mercantilització d’allò social”, comporta que moltes empreses 
privades s'acosten als serveis públics, bé buscant beneficis immediats o bé amb mires al futur, ocupant un espai que 
els permetrà obrir nous negocis en sectors públics amb gestió privada (neteja, construcció, etc). 

2. L'absència de renovació i actualització de la llei de serveis socials (1997) com a mostra de l'abandó d'aquestos i la 
pràctica d'una forma de legislar basada en la generació d'ordenes, subvencions i plans descoordinats, oportunistes, 
sense pressupostos vinculants, un model de drets subjectius basat en  meres declaracions publicitàries de 
bones intencions i en l'absència de responsabilitat pública.  

 
3. La duplicitat de serveis i personal en la gestió de programes i serveis trencant un model planificat i de qualitat cap a 

un  model-propaganda on conviuen “el dret públic amb negoci privat”.   

4. Esgotament metodològic del sistema: burocratització, assistencialisme i clientelisme davall un  sistema de burocràcia  
prestacionista de misèries econòmiques. 

5. El menyspreu en l'aplicació de la llei per al desenvolupament de l'autonomia personal i dependència,  
disposant la mateixa d'una estructura paral·lela en la gestió (AVAPSA) privatitzada i arrancada de l'estructura pública 
de benestar social. 

6. L'absència d'una estructura comarcalitzada i mancomunada de serveis especialitzats amb una baixa dotació dels 
mateixos.  

7. L'escassa coordinació i distribució de competències entre administració local i autonòmica  amb  un allunyament de 
l'administració local als ciutadans, descoordinació, susbsidiciació com a sistema sectorial fragmentat que generant un 
model distant i alié a la ciutadania. 

8. No hi ha un Quart pilar en l'estat de benestar: hem de denunciar la inexistència d'una verdadera estructura de 
benestar social  des dels serveis socials. La descentralització no ha pogut garantir uns drets de ciutadania en aquest 
sector, per la qual cosa ens és imprescindible superar visions merament localistes i assumir una estructura general de 
país que desenrotlle uns verdaders i homogenis serveis socials amb un caràcter d'acció universalista i acció 
específica en la lluita contra l'exclusió social. 

Per això, i com a part de la dèbil estructura d'un sistema públic de serveis socials, apuntem alguns eixos que afecten la política 
social local d'imprescindible reforma i adequació com a mostra del nostre compromís per dignificar i refer un subsistema 
completament retallat per la dreta. 

 

 

3.4.2. DEU  IDEES FORÇA COM A CONTRAPÉS I COMPROMÍS 
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1. Garantia d'un serveis socials públics, universals i descentralitzats de responsabilitat pública,  relacionats entre si, 

que contribuïsquen a atendre les necessitats socials de la població, així com a previndre i eliminar les causes que 
conduïxen a l'exclusió social. 

 
2. La necessitat de coordinació i interdisciplina. L'estructura bàsica de serveis socials no és la eina hegemònica en la 

lluita contra la desigualtat social, sinó un instrument més, que ha de complementar-se i coordinar-se amb altres 
iniciatives (ocupació, fiscalitat, vivenda, cultura) per a possibilitar la millora de les condicions de vida i canvis 
estructurals de major calat al nostre país. 

 
3. Recuperar la dimensió de protecció, prevenció, promoció i aportació a la crítica social: Les iniciatives de benestar 

social i polítiques socials desenrotllats en programes concrets no han de perdre, per a no caure en una mera dimensió 
assistencial i pal·liativa, la necessària recuperació de la dimensió preventiva que incidisca sobre les causes de la 
desigualtat, i una ineludible aportació en l'anàlisi des d'una perspectiva socialista pel que fa a l'anàlisi, diagnòstic i 
actuació sobre les desigualtats socials. 

 
4. L'eix central de qualsevol actuació ha de ser els ciutadans i les famílies, evitant serveis que tinguen una finalitat en 

sí mateixos, germen de burocràcies i territoris per al mer benefici professional i partidista. 
 
5. De la mateixa manera hem d'impulsar el desenvolupament de l'associacionisme com a ciutadania activa i no 

lucrativa compromesa i autoorganitzada en el desenvolupament i col·laboració de serveis de benestar social en el 
municipi com a pràctica de dinàmiques socialitzadores, autogestionades  i cooperatives. 

 
6. Qualsevol estructura de serveis socials ha d'atendre no sols a una coordinació entre i amb altres àrees de 

benestar social (ocupació, salut, vivenda…) sinó també especialitzades en diferents sectors poblacionals: dona, 
majors, immigrants, discapacitats, exclusió social, infància i joventut atenent a plans sectorials d'actuació específica. 

 
7. Pressupostos i programes participatius: a l'eix central de la ciutadania hem d'atendre el fet i pràctica central d'un 

disseny consultat i valorat entre la població i el moviment associatiu i veïnal. Per això impulsar espais de deliberació 
davant de les necessitats i decisió de programes seran una prioritat i una praxi essencial en el nostre programa marc 
d'actuació. 

 
8. Qualsevol desenvolupament d'un sistema local de benestar social ha de comptar amb la dotació física d'una 

estructura bàsica garantida on desenvolupar els programes i serveis específics i generals: centres socials, 
residències, centres de dia, centres d'oci, polivalents…atenent als ràtios de població existents. 

 
9. El nostre criteri serà la major proximitat a la ciutadania, tant per a la dotació de serveis com per a l'accés a la 

participació ciutadana. Un benestar social prestat com a mer servei tècnic no ha de deixar d'acollir la participació 
ciutadana en l'orientació i socialització del mateix. 

 
10. És imprescindible superar visions merament localistes i assumir una estructura general de país que desenrotlle uns 

verdaders i homogenis serveis socials amb un caràcter d'acció universalista i acció específica en la lluita contra 
l'exclusió social reprenent un pla d'ordenació territorial de serveis generals i especialitzats atenent a la 
comarcalització i serveis mancomunats. 

 

3.4.3. PROPOSTA PROGRAMÀTICA CONCRETA: 

1. Reforç i millora de l'estructura pública de la xarxa de serveis socials generals i especialitzats (equips base i 
especialitzats), zonificació dotació de centres socials de base, establiment d'un pla de finançament (pla concertat 
comarcal – autonòmic) de serveis socials municipals atenent a les ràtios recomanats per població i demanda. 

 
2. Creació d'un pla d'ordenació de serveis especialitzats per àrees i població específica que atenga als criteris de 

comarcalització i municipalització. Creació d'un mapa social de recursos – Necessitats. 
 

3. Aprovació d'una nova llei de serveis socials de segona generació, actualitzada i adequada a les noves necessitats i 
demandes. Inclusió en aquesta del desplegament de la llei per a l'autonomia personal i dependència, el dret subjectiu, 
així com dotació de mitjans per a programes i prestacions bàsiques per mitjà d'un catàleg de prestacions bàsiques.   
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4. Suport a la iniciativa social sense ànim de lucre, incloent la seua cooperació en convenis de col·laboració amb la 
xarxa pública, suport a l'associacionisme social i reforç de la seua implicació local i autonòmica. 

 
5. Regulació de subvencions i convenis (bianuals) Harmonització de les mateixes des de la Conselleria de Benestar 

social. 
 

6. Compromís amb els professionals públics: regulació de funcions professionals en diàleg i acord amb els col·legis 
professionals i sindicats. Impuls formatiu i dignificació de la funció professional.  

 
7. Paralització progressiva dels procésos de  privatització dels serveis públics i externalitzacions a tercers per mitjà 

d'una normativa autonòmica que determine bases, incompatibilitats i condicions de serveis prestats atenent a la 
responsabilitat publica. Supresió d'AVAPSA. 

 
8. Reforç de la inspecció en matèria de gestió econòmica i qualitat de serveis. Augment significatiu de la plantilla 

d’inspectors de serveis socials, tot potenciant les seues funcions de control de programes i serveis en quant a la seua 
adaptació a la legalitat com qualitat dels servei. 

 
9. Reestructuració de la Conselleria de Benestar Social, rectificació de competències i coordinació amb sanitat, 

vivenda, educació i  ocupació per mitjà de plans sectorials.  
 

10. Impuls del pla concertat. Dotació d'un pla concertat autonòmic que reforce la capacitat gestora dels municipis, 
unificant el finançament autonòmic per mitjà d'un Pla de finançament autonomico-local per als serveis de 
benestar social.   

 
11. Establir un salari social per a les persones en estat de necessitat 

 
12. Creació d’observatoris socials locals per a l'anàlisi i la valoració de serveis i la participació ciutadana. 

 
13. Impuls i reactivació de l'Institut Valencià de la Vivenda, com a entitat coordinada amb benestar social per al foment 

de polítiques actives de vivenda i urbanisme social que atenga a la inclusió de col·lectius amb especials dificultats 
(joves, immigrants, majors). 

 
14. Dotació i desenvolupament d'un pla d'accessibilitat autonòmic que aborde les necessitats reforma, condicionament i 

dotació d'accessibilitat    per a  discapacitats. Dit  pla ha de coordinar-se amb el Pla d'Inclusió social.  
 

15. Plans sectorials definits i específics: 
 

 Pla d'inclusió social. 
 Pla per a l'atenció i inclusió de salut mental. 
 Pla d'atenció a violència de gènere. 
 Pla especifique de mediació familiar. 
 Pla especial d'atenció a la infància. 
 Pla d'accessibilitat per a discapacitats. 

 
16. Impuls de la llei de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència i les 

seues famílies.  
 

 Modificació d'incompatibilitats. 
 Gestió comarcalitzada del diagnòstic 
 Modificació de valoracions i diagnòstics en funció de col·lectius i problemàtiques 
 Coordinació socio–sanitària. 
 Supressió del copagament. 
 Ampliació de la cartera de serveis amb priorització dels serveis socials locals. 
 Vinculació als equips socials d'atenció primària. 
 Supressió de AVAPSA.  

 
3.4.4. PROPOSTA PROGRAMÀTICA CONCRETA EN SECTORS D'ACTUACIÓ PRIORITÀRIA: 
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Pla d'Inclusió i Lluita contra la pobresa i l'exclusió social. 
 
 D'entre els ciutadans, aquells que patixen situacions de pobresa econòmica i secular exclusió social han de ser 
objecte d'una atenció especifica que mire mes allà d'una mera assistència social, buscant la seua implicació en programes 
específics intersectorials com ara ocupació, vivenda, educació, soci sanitaris. 
  
 La inclusió per mitjà d'iniciatives de discriminació positiva en les estructures de benestar social suposarà l'aposta per 
anar eliminant i promocionant generacionalment el seu nivell de vida i la inclusió en el conjunt de la comunitat local. 
 

Coneixedors de les dificultats d'inclusió laboral i amb la finalitat de garantir la cobertura de necessitats bàsiques 
garantirem el salari social a qui no tinga altres ingressos, mitjançant programes especifics que faciliten la integració social de 
les persones com a mesura compensatòria de redistribució de renda per a possibilitar la subsistència de les persones aturades 
amb edat de treballar que per no haver cotitzat a la Seguretat Social o haver esgotat la prestació de desocupació no reben 
aquesta i no han aconseguit cap ocupació en el mercat de treball. Com a contraprestació haurien de realitzar tasques 
socialment útils, bé amb la realització directa de serveis socials comunitaris, bé formant-se per a adquirir habilitats socialment 
útils 
  

Criteris: Inclusió en programes sectorials interrelacionats, garantia de drets ciutadans amb independència de l'arrelament i 
historial municipal, atenció especialitzada per a la inclusió en els àmbits i serveis de la comunitat local. 
  

Accions: les especifiques previstes en els programes i serveis municipals de caràcter generalista sense deixar la 
coordinació interinstitucional i entre àrees de benestar social locals. 
 

Propostes:  
 

1. Establir un salari social. 
2. Creació d'un pla para a inclusió social. 
 

Pla de visualització, prevenció i inclusió de les persones amb problemàtiques de salut mental. 

 El progressiu reconeixement del fet diferencial de la discapacitat i minusvalidesa no ve parell de l'estructura de serveis 
per a aquest col·lectiu ciutadà. L'administració local no pot assumir el conjunt de serveis i és imprescindible la coordinació amb 
l'administració autonòmica, no obstant això hem d'assenyalar aspectes on i en la localitat es poden exercir iniciatives de millora 
per a aquest sector de la població. 
  

Criteris: Visualització i sensibilització de la discapacitat com un fet diferencial però no diferent. La inclusió en 
programes i iniciatives locals dels diferents sectors de la localitat (cultura, ocupació, soci sanitaris…) Accessibilitat tant a 
serveis com a centres i assistència per mitjà d'accions específiques i coordinades. 

 
Accions: Aquells serveis específics que es disposen des de les estructures de serveis socials en el suport 

assistencial en el domicili, suport a la família per mitjà de programes de respir, formació i capacitació, la coordinació amb 
centres i programes d'àmbit autonòmic, en especial els referits a salut mental i discapacitats sensorials, l'eliminació de barreres 
arquitectòniques i accessibilitat local, promoció de l'associacionisme local i participació ciutadana. 

 
Propostes: 
 

1. Per una xarxa única, de caràcter públic, integral i integrada en el Sistema Sanitari General. 

2. Per una planificació basada en les necessitats reals de la població, que permeta complir amb els principis d'equitat i 
d'accessibilitat. 

3. Per un sistema de recursos globalment creat i organitzat per a maximitzar la capacitat de vida autònoma de les persones 
amb malaltia mental greu en la seua comunitat. 

4. Per unes normes d'acreditació i de control de la qualitat assistencial basades en criteris compatibles amb una orientació 
comunitària. 

5. Per una dotació completa de serveis bàsics sanitaris i socials per a cada una de les àrees sanitàries de la província. 

6. Creació de llits institucionals de participació de la comunitat i dels professionals en la planificació i en el funcionament dels 
serveis en cada una de les àrees sanitàries. 
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7. Dotar d'un dispositiu de tutela, de protecció i de defensa activa dels seus drets per a aquells malalts i malaltes mentals que 
ho necessiten. 

8. Prevenció de la discapacitat i el desarrelament social, garantint la detecció i intervenció precoç i de contingut psicològic, 
psicoeducatiu i social. Per a això desenvolupament imprescindible de recursos comunitaris d'ocupació, socialització, 
vivenda i integració laboral, de serveis d'atenció domiciliària, de mediació sociosanitària i de suport a les famílies, així com 
de tots els recursos que cobrisquen les diferents necessitats individuals de cada malalt o malalta en la seua comunitat. 

9. Assistència als malalts mentals greus, garantint la seua Continuïtat Assistencial i la seua atenció per Equips 
Multidisciplinaris, la qual cosa suposa entre altres mesures dotar adequadament les Unitats de Salut Mental amb el 
personal necessari i les Unitats d'Hospitalització Psiquiàtrica amb espais adequats i recursos diversificats per a les 
necessitats específiques d'eixes persones. 

10. Posada en marxa de mecanismes de coordinació i enllaç dels serveis comunitaris de salut mental a nivell d'àrea amb els 
Equips d'Atenció Primària, així com amb els Serveis Socials i els de Justícia, Educació, Treball i Vivenda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5. UNA ADMINISTRACIÓ PÚBLICA AL SERVEI DE LA CIUTADANIA  
 

3.5.1. Anàlisi de la situació actual 
 3.5.2. Propostes d’ EUPV 
 
 
3.5.1 ANÀLISI DE LA  SITUACIÓ ACTUAL 
 
1. La primera realitat que hem d'analitzar és la que es deriva de la coexistència de diferents administracions en el mateix 

territori. El que és la conseqüència natural del sistema autonòmic i de l'autonomia local deriva de vegades en problemes 
de solapaments o duplicitats per la pervivència de residus de l'estat centralista (les diputacions provincials) i la dolenta o 
inexistent coordinació entre les distintes administracions. Açò comporta, a més d'un balafiament de recursos públics, 
conflictes de competències i funcions que dificulten la dinàmica de col·laboració i fan més confusos els tràmits 
administratius per a la ciutadania. Així mateix, continuen existint grans diferències en les condicions de treball i retributives 
del personal de les distintes administracions valencianes, la qual cosa suposa un obstacle per a la configuració d'una 
verdadera Administració Pública valenciana. 

 
2. La principal amenaça que en aquestos moments se cern sobre l'Estat del benestar, i que afecta totes les administracions 

sense excepció, és la privatització dels serveis públics. Sota distintes fórmules contractuals (concessions, concerts…) 
es fa negoci amb el que hauria de ser alié a la lògica del benefici empresarial: la salut, l'educació, els serveis socials… 
Això acaba inevitablement deteriorant la qualitat del servei prestat i posa en risc la seua gratuïtat i la seua universalitat. Al 
mateix temps, les administracions externalitzen l'execució de tasques pròpies del personal funcionari a través 
d'assistències tècniques que han sigut denunciades pels sindicats i en algun cas han motivat sancions de la Inspecció de 
Treball i sentències judicials condemnatòries. Ni tan sols funcions administratives tan sensibles com les d'inspecció o 
gabinet tècnic escapen a eixa perillosa tendència, que a més comporta una clara precarització de l'ocupació.  

 
3. Un altre dels problemes que enfronten les administracions públiques, especialment les locals, és la falta de finançament 

suficient per a fer front a les seues obligacions. El finançament local és la gran assignatura pendent per a culminar el 
procés de descentralització, però els dos grans partits han deixat sempre de costat als ajuntaments: el PP els va privar 
d'una font d'ingressos fiscals (IAE) i ara el PSOE els prohibirà recórrer al crèdit (Pla d'ajust de Zapatero), quedant sempre 
relegats en el repartiment dels Pressupostos Generals de l'Estat. En un moment d'estancament econòmic, que afecta 
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especialment l'activitat urbanística, el desequilibri entre els ingressos rebuts i els gastos necessaris per a atendre a la 
ciutadania amenaça la pròpia supervivència de molts serveis municipals, quan no dels propis ajuntaments.  

 
4. Des d'una perspectiva tant ètica com política, assistim a una degradació creixent de la vida democràtica. Els casos de 

corrupció s'encadenen sent tan sols la punta de l'iceberg d'un problema afavorit per la falta de control i transparència en 
les contractacions públiques. La Sindicatura de Comptes no té la suficient independència per a realitzar les seues funcions 
estatutàries. A més, té recursos limitats i se centra en auditories formals de comptabilitat i legalitat sense fiscalitzar a fons 
les despeses dels grans ajuntaments, les diputacions i la constel·lació de “xiringuitos” de l'Administració autonòmica 
(societats mercantils, fundacions, etc). Només quan la crisi econòmica i les restriccions pressupostàries s'han fet 
dramàtiques ha començat a escometre's la supressió o fusió d'entitats públiques de gestió privada la pròpia existència de 
les quals era generalment desconeguda. 

 
5. En el cas concret de l'Administració de la Generalitat Valenciana, trobem una sèrie de problemes específics que mereixen 

ser considerats: 
 

a) La ineficàcia i ineficiència en la gestió que caracteritza a una part de l'administració autonòmica, que té com a 
conseqüències un deficient servei a la ciutadania i una mala imatge per al sector públic en general. S'ha avançat de 
manera desigual en la modernització, informatització i simplificació dels procediments: mentres algunes conselleries 
oferixen informació completa i la possibilitat de realitzar tràmits a través d'internet, altres tenen pàgines web 
inoperativas i condemnen als administrats a patir cues per a ser atesos. 

 
b) La mala organització de la plantilla, que es manifesta en una alarmant falta de personal i mitjans en determinats 

serveis (principalment, els territorials i d'atenció directa al públic) mentres en altres es produïx una inflació de llocs 
directius, eventuals o d'assessoria. 

 
c) La limitació de drets del personal funcionari i laboral: la clàusula de revisió salarial mai ha sigut reconeguda, 

acumulant-se durant anys una important pèrdua de poder adquisitiu que el retall aprovat per Zapatero ha agreujat 
enormement; la carrera professional és un dret legal sense desenvolupar en l'Administració del Consell, i l'acord firmat 
en 2008 amb els sindicats continua sent paper mullat; els concursos i l'Oferta d'Ocupació Pública han tornat a patir 
una aturada, etc. 

 
d) L'escassa utilització del valencià en els procediments administratius, incomplint inclús normes bàsiques estatals 

que garantixen l'atenció a les persones en la llengua oficial de la seua elecció. Açò és conseqüència directa de la 
manca de voluntat política de les dues forces majoritàries al País Valencià: d’una banda, la negativa del Partit Popular 
a introduir el requisit lingüístic en la nova Llei d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana i, d’altra, la 
aquiescència mostrada pel PSPV al votar favorablement aquesta llei elaborada pels populars a les Corts. 

 
6. Especial consideració mereixen els problemes de l'Administració de Justícia,  servei públic essencial en el que 

intervenen tres administracions: la Generalitat té la competència sobre mitjans materials i humans; el Ministeri de Justícia 
fixa la planta judicial i continua retenint la competències sobre Fiscals i Secretaris Judicials; i, finalment, el Consell General 
de Poder Judicial exercix l'autoritat governativa sobre els jutges i magistrats.  Aquesta situació complica enormement la 
necessària tasca de modernitzar la Justícia. En el cas valencià, als problemes de finançament se suma l'immobilisme propi 
de les administracions públiques governades pel Paritdo Popular. Açò ha motivat que en el nostre territori no s'haja posat 
en marxa la Nova Oficina Judicial que, amb totes les seues deficiències, és un projecte innovador que perseguix fer més 
eficient i eficaç aquest servei públic.  

 
 
3.5.2. PROPOSTES D'EUPV: 
 
1. En el nostre territori haurien d'existir únicament dos nivells d'administració: la Generalitat i l'Administració Local, integrada 

per municipis i comarques, amb un funcionament basat en la descentralització, la simplificació i la coordinació 
interadministrativa, que situe per damunt del color polític dels governs i de la visió corporativa de les respectives entitats, la 
lògica de la col·laboració i la complementarietat. Per a això, proposem: 

 
 Una Llei de comarcalització del País Valencià que supose la supressió de facto de les diputacions i la seua 

substitució per les comarques com a entitats supramunicipals que faciliten suport i coordinació als ajuntaments.  
 
 La coordinació entre Administracions i la simplificació de procediments a través de l'actuació de la Generalitat 

com màxima institució política i administrativa del País Valencià, respectant sempre l'autonomia local. 



 91 

 
 La creació d'una Administració Pública valenciana a l'efecte del personal, a través de la posada en marxa de 

processos únics de selecció, que permeten la mobilitat interadministrativa i l'harmonització de les condicions de treball 
i retributives. 

 
2. Apostem fermament i decididament per la gestió pública dels serveis públics, única garantia que primen els criteris socials 

sobre la lògica del benefici pròpia del mercat. Necessitem una Administració Pública forta com a garant dels drets dels 
ciutadans i ciutadanes. Per a això, proposem:  

 
 La reversió al caràcter públic dels serveis privatitzats, especialment aquells que són essencials per a un Estat 

social i democràtic: educació, sanitat, serveis socials, seguretat i protecció civil, etc. Açò es pot fer de manera gradual 
a través de la no renovació de concessions i concerts, i quan siga necessari per mitjà de la seua denúncia i 
cancel·lació. 

 
 La depuració de les assistències tècniques, de manera que no assumisquen en cap cas competències dels òrgans 

administratius ni funcions del personal funcionari. Una vegada reduït el seu ús a qüestions d'estricta necessitat 
tècnica, caldrà vetllar perquè es complisquen els principis de transparència i legalitat en la contractació i els drets dels 
treballadors i treballadores. 

 
3. La suficiència financera és condició indispensable per a l'adequada prestació de serveis, la qual cosa només pot garantir-

se a través d'una fiscalitat forta i progressiva i d'un repartiment equitatiu i just dels pressupostos públics. Per a això, 
proposem: 

 
 La recuperació de la progressivitat fiscal per part de la Generalitat en els tributs de la seua competència: 

impost de successions i donacions, impost sobre actes jurídics documentats, tram autonòmic del IRPF, etc.  
 

 La millora del finançament local a través dels Pressupostos Generals de l'Estat i dels Pressupostos de la 
Generalitat (dotar de pressupost la partida del Fons de Cooperació Local de la Generalitat).  Qualsevol Pacte 
Local ha de basar-se a assegurar la suficiència financera dels ajuntaments: des d'Esquerra Unida continuem 
utilitzant com a referència un percentatge del 25% dels pressupostos públics. 

 
 
4. És necessari augmentar i perfeccionar els controls sobre l'actuació de l'administració, especialment en el que té a veure 

amb la utilització dels fons públics. Per a això, proposem: 
 

 Una Sindicatura de Comptes independent i reforçada, que deixe d'estar dirigida per persones de partit i 
dispose dels suficients mitjans per a fiscalitzar a fons tot el sector públic. Ha de complir amb els objectius marcats 
en la seua Llei de creació realitzant auditories integrals, que contemplen tant el compliment de la legalitat i dels 
principis comptables com l'eficàcia, eficiència i economia en la gestió dels recursos.  

 
 L'aprovació d'una Llei de transparència que done base legal a les demandes ciutadanes d'accés a la informació 

pública. En les Corts Valencianes hauria de crear-se una Comissió parlamentària permanent de control de la 
despesa pública en què tots els diputats i diputades puguen tindre accés als contractes públics de la Generalitat.  

 
 La racionalització del sector públic empresarial perquè existisquen menys empreses però més potents i útils, 

sempre amb criteris de rendibilitat social i no merament econòmica. Cal acabar amb la proliferació de “xiringuitos” 
que, davall la fórmula d'empreses o fundacions públiques, només han servit per a facilitar negoci o col·locacions 
per als “amics del poder”.  

 
 
5. L'Administració de la Generalitat ha d'adaptar-se a les necessitats la societat actual. Per a això, proposem:  

 

 Profunda modificació de la Llei d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana recentment aprovada. 
 

 La informatització de tots els procediments administratius, de manera que es proporcione la màxima 
informació i es permeta realitzar els tràmits utilitzant la firma digital.  
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 La generalització del silenci administratiu positiu, proposant les modificacions legals escaients. 

 La reorganització de l'estructura administrativa, racionalitzant el nombre de conselleries i centres directius, tot 
suprimint la figura de les secretaries autonòmiques i reduint considerablement el nombre de personal eventual i 
de confiança (assessors, coordinadors de secretaries autonòmiques…). 

 La despolitització de la carrera funcionarial, establint el sistema de concurs com a forma de provisió de tots els 
llocs de direcció. 

 La dotació de més mitjans als serveis territorials, que atenen directament a la ciutadania. 

 La convocatòria d'Ofertes d'Ocupació Pública anuals, que reduïsquen la temporalitat en l'Administració de la 
Generalitat.  

 La regulació de les comissions de serveis, garantint la publicitat de la seua convocatòria i l'objectivitat en la 
seua adjudicació. 

 La recuperació del nivell retributiu perdut per la “tisorada” de Zapatero, i l'establiment d'una clàusula de revisió 
salarial que garantisca a tot el personal de la Generalitat el manteniment del seu poder salarial. 

 El compliment de l'acord de carrera professional en l'àmbit de la funció pública de la Generalitat, tant per al 
personal funcionari com per al personal laboral del Consell i de les entitats públiques dependents de les distintes 
conselleries. 

 L'establiment del requisit lingüístic per a l'accés a la funció pública, i el desenvolupament d'un Pla Integral de 
Normalització Lingüística en l'Administració de la Generalitat que incloga formació obligatòria i suficient per a tot 
el personal. 

 
 
6. En l'Administració de Justícia apostem per la seua inajornable modernització. Per a això, proposem: 
 

 La posada en marxa de la Nova Oficina Judicial, adaptant els actuals òrgans jurisdiccionals valencians a les últimes 
reformes orgàniques i processals. 

 
 La dotació adequada de mitjans materials, en especial les ferramentes informàtiques imprescindibles:  

- Actualització de l'aplicació Cicerone a les últimes reformes processals i orgàniques al mateix temps que 
millorar-la de manera que no es puguen produir retards injustificats en els procediments judicials, especialment 
en el procés penal.  

- Interoperabilitat i interconnexió real de bases de dades i informació entre òrgans judicials de dins i fora d'aquest 
territori. 

- Generalització del sistema de lexnet de comunicacions electròniques. 

- Generalització de l'ús de la firma electrònica i implementació de l'expedient digital. 

 La negociació amb els representants dels treballadors de les Relacions de Llocs de Treball de la Nova Oficina 
Judicial, que hauran de cobrir-se sota els criteris d'objectivitat i professionalitat, i amb el fi últim de prestació d'un 
servei de qualitat al ciutadà i als professionals de l'administració de justícia.  

 
 El reforçament del Servei de Justícia Gratuïta, pel qual accedixen a la justícia els ciutadans més necessitats. És 

imprescindible incrementar la dotació econòmica per a retribuir dignament a procuradors i advocats, així com posar en 
marxa un sistema que supervise la qualitat d'aquest servei públic. 
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3.6. SEGURETAT PÚBLICA I PROTECCIÓ CIVIL  

 
 

3.6.1. Análisi de la situació actual. 
3.6.2. Un model de seguretat pública al País Valencià. 
3.6.3. Mesures per ordenar i controlar la seguretat privada. 
3.6.4. Protecció civil. 

 
 
3.6.1. ANÁLISI DE LA SITUACIÓ ACTUAL  

En els últims anys, nous fenòmens i realitats socials emergixen en una societat cada vegada més complexa, fruit del seu propi 
desenvolupament sustentat en uns principis econòmics neoliberals que aguditzen les desigualtats, trenquen el creixement 
econòmic i dificulten la integració social.  És en aquesta realitat social on els poders públics han de tenir un paper clau amb la 
promoció d’accions decidides en l’educació, la formació, l’assistència social...  En definitiva, en el desenvolupament de 
polítiques inclusives que contribuïxen a cohesionar una societat cada vegada més fragmentada, en les seues rendes i en 
l’organització social, i més diversa en les seues expressions i en la seua mobilitat local i transfronterera. El fenomen 
delinqüencial no és aliè a aquesta realitat complexa de la societat. 

La creixent desigualtat de rendes propicia espais per al desenvolupament delinqüencial a escala global i local, i l’aparició de 
noves conductes delictives, unes vinculades a la criminalitat econòmica i financera (blanqueig de diners, tràfic de drogues i 
armes, xarxes de corrupció...) i d’altres a la irrupció d’algunes màfies i bandes criminals i de delinqüència internacionals, amb 
noves tipologies en els seus mètodes d’actuació i molt més violentes. Aquestes produeixen onades de robatoris “silenciosos” 
en les residències en general i, especialment, en les poblacions amb nuclis de residència dispersa.  Hi ha, però, altres 
comportaments delictius, de caràcter creixent, que formen part de l’evolució contradictòria de la societat i que precisen accions 
reactives contundents, però també de sòlides polítiques preventives i que tenen a veure amb la violència de gènere i amb la 
seguretat viària.  El País Valencià no és alié al que està passant a Espanya i a Europa.  

A EUPV entenem que el fenomen de la inseguretat ciutadana i de l’activitat delinqüencial només és possible abordar-lo des 
d’una acció global i integral del conjunt de l’acció de govern formant part d’una estratègia preventiva que aborde l’educació i la 
formació, l’assistència social, les expressions culturals i de convivència, l’urbanisme, l’ús social dels espais públics, la política 
d’habitatge social, l’acció integral en barris en situació de risc... Aquesta acció del govern ha de ser complementària a les 
imprescindibles accions policials i a la  justícia penal. L’acció policial i penal no és incompatible amb accions preventives. 
L’experiència europea ens diu que l’increment de detinguts a les presons no ha fet reduir el nombre de fets delictius, per això 
són precises polítiques públiques transversals d’inclusió social i de prevenció, uns serveis públics de qualitat i la reducció dels 
factors de risc.  Treballar, però, la inseguretat ciutadana només des de la prevenció dels factors de risc seria no solament 
insuficient sinó també un error. Per això, són imprescindibles uns cossos policials pròxims al territori i a la ciutadania i amb la 
formació bàsica i especialitzada per fer front amb professionalitat i eficiència de les diferents expressions delictives que es 
produïxen.  
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3.6.2. UN MODEL DE SEGURETAT PÚBLICA AL PAÍS VALENCIÀ  

 
Cal un model basat en l’efectivitat policial per damunt de les especificitats corporatives. Cal un model policial integrat que 
afavorisca més eficàcia i eficiència, que contribuïsca a sumar esforços, que afavorisca una coordinació i cooperació policial i 
que responga a la demanda de la ciutadania de la seguretat com un servei públic de qualitat. 

Per a tot allò que s’ha exposat, des d’EUPV proposem les mesures següents: 

 La Generalitat Valenciana ha de ser l’autoritat única de seguretat al P. Valencià i la Junta de Seguretat ha de ser 
l’òrgan de coordinació de la Generalitat amb els ajuntaments i el Govern central. 

 El Consell elaborarà un informe anual sobre la situació de la Seguretat al País Valencià. 

 El Consell elaborarà un Pla de Seguretat Pública  que establirà les directrius i les polítiques a desenvolupar a partir de 
la previsió de riscos, les actuacions i els mitjans en matèria de seguretat ciutadana, emergències i seguretat viària. 
Aquest pla serà revisat bianualment.  

 Es crearà una Comissió de Seguretat al si del Consell, de naturalesa interdepartamental, per assegurar la coordinació 
de les seues actuacions en matèria de seguretat, de protecció i de prevenció dels riscos, tant a nivell general com en 
les actuacions sectorials del Consell.   

 Creació dels consells comarcals de seguretat, d’acord amb la ordenació territorial del País Valencià.  

 Els alcaldes o les alcaldesses han de ser l’autoritat única en matèria de seguretat als municipis i han de presidir les 
juntes locals de seguretat.  

 Creació dels consells locals de seguretat com a fòrums de participació i de debat de propostes de polítiques públiques 
i avaluació de programes.   

 Garantir la ràtio de 4,5 policies per cada 1.000 habitants. 

 Incorporació de facultatius, administratius i tècnics a les tasques de suport a l’actuació policial amb l’objectiu 
d’incrementar el nombre d’agents destinats a tasques exclusivament policials. 

 El Consell elaborarà un Pla de prevenció al País Valencià, que facilite la intervenció pública mitjançant la definició 
d’objectius bàsics i l’aportació de recursos pressupostaris per al desenvolupament de polítiques públiques 
transversals d’inclusió social, de prevenció i de reducció dels factors de risc. 

 La Generalitat donarà suport tècnic i econòmic a la creació d’equips de mediació i d’educadors socials a tots els 
municipis de més de 10.000 habitants. També donarà suport als consells comarcals per poder crear aquestos serveis 
per als municipis de menys de 10.000 habitants.   

 Incrementar els pressupostos als ajuntaments per a la millora, la formació i l’enfortiment de les policies locals. 

 Potenciació de la formació bàsica i especialitzada a l’Escola de Policia del País Valencià i creació de cursos específics 
per a comandaments.   

 Obligació efectiva per a tots els ajuntaments per tal que els seus agents de Policia Local siguen formats a l’Escola de 
Policia del País Valencià. 

 Elaboració i aplicació d’un pla de carrera professional que reculla tots els graus de l’escalafó de la policia al Pais 
Valencià, amb homologació de les corresponents titulacions acadèmiques. 

 

3.6.3.MESURES PER ORDENAR I CONTROLAR LA SEGURETAT PRIVADA 

 
Des de l’any 1996, amb l’arribada del Partit Popular al Govern espanyol, la inversió en seguretat privada s’ha convertit en 
un dels negocis més rendibles econòmicament. L’enorme creixement d’empreses de seguretat, així com el 
desproporcionat augment de personal que treballa en el sector de la seguretat privada (més de 120.000 treballadors a tota 
Espanya), obliga els poders públics a exercir un rigorós control sobre aquesta activitat.  

Per això EUPV proposa: 
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 La regulació de la figura del vigilant de les discoteques i de les sales de festa.   

 Un increment de les actuacions de comprovació de la titulació específica exigible al personal que treballa en el sector 
de la Seguretat.   

 La Conselleria d’Interior conveniarà entre les empreses privades de seguretat i l’Escola de Policies del País Valencià 
els processos formatius per a la titulació exigible als treballadors del sector de la seguretat. 

 

3.6.4. PROTECCIÓ CIVIL 

La protecció civil és una part important de la seguretat pública ciutadana i, per tant, el seu desenvolupament és competència 
plena de les administracions públiques. Les  competències en aquesta matèria son del Consell, al temps que són  autoritats de 
Protecció Civil el Conseller de Governació i els alcaldes i les alcaldesses. Aquestes competències delegades, conjuntament 
amb les de seguretat ciutadana, bombers i tot l’àmbit sanitari, fan que el Govern de la Generalitat dispose de les àrees 
competencials necessàries per dotar al nostre país d’un model de seguretat integrat i integral que incloga el vessant de la 
protecció civil. 

És necessari avançar molt més en l’àmbit de Protecció Civil, desenvolupar tot el seu marc competencial i adaptar-lo a la nova 
realitat social, econòmica i ecològica del país, així com a les noves dinàmiques del món local. 

Per això des d’EUPV proposem:  

 Dissenyar el model de seguretat ciutadana del País Valencià, integral i integrat, que incorpore el vessant de la 
Protecció Civil com una matèria prioritària. Considerem imprescindible que aquest model integral afavorisca 
l’eficiència i l’eficàcia, i contribuïsca a sumar esforços i mitjans tècnics i humans amb coordinació i cooperació dels 
diferents grups operatius: Guàrdia Civil, bombers, sanitaris (emergències), policies locals i Protecció Civil, per tal de 
respondre als requeriments i a les demandes socials, tot garantint la qualitat d’aquest servei públic. En aquest sentit, 
l’objectiu és que els serveis d’emergència i de seguretat arriben en 15 minuts a qualsevol persona que estiga en 
situació de risc. 

 Dotar dels recursos econòmics, tècnics, materials i humans necessaris per desenvolupar tots els aspectes descrits en 
el marc competencial vigent i donar resposta als requeriments que avui té el nostre país en matèria de seguretat civil i 
resoldre la precarietat actual. 

 Establir els mecanismes de coordinació, previsió i planificació que facen que Protecció Civil esdevinga la veritable 
autoritat de referència i l’eix de coordinació de tots els recursos disponibles en les situacions de risc o d’emergència. 

 Reforçar la capacitat inspectora i sancionadora que vetlle pel compliment de la normativa i promoga la investigació 
dels accidents i dels successos que es produïxen. 

 Elaborar el mapa de risc del País Valencià 

 Donar el suport adient als municipis, per tal de complir el precepte de prestar assistència i auxili en matèria de 
protecció civil, especialment als municipis de menys de 20.000 habitants i als que compten amb riscos especials. 

 Incorporar els mètodes o les fórmules per descriure l’anàlisi del risc a cada territori o municipi a totes les guies dels 
plans que s’han elaborat i a les que s’elaboren en un futur. 

 Elaborar el reglament dels bombers que regule el funcionament intern d’aquest important col·lectiu. 

 Promoure i donar suport a l’elaboració dels plans de Protecció Civil dels municipis que estan obligats a incorporar 
plans especials (incendis forestals, inundacions, establiments industrials amb substàncies perilloses, transport de 
mercaderies perilloses, perill sísmic o nuclear). 

 Assumir l’execució en matèria de seguretat nuclear, signant els convenis necessaris amb l’Estat. 

 Potenciar l’elaboració dels plans de Protecció Civil del conjunt de municipis del País  Valencià. Línies de subvenció 
per a l’adquisició de recursos i materials, per a l’elaboració, la digitalització, l’homologació, el manteniment i 
l’actualització regular dels plans i per al desenvolupament i la seua implementació. 

 Potenciar la implementació dels plans municipals reforçant: 

- La formació dels tècnics professionals de l’Administració i de les empreses (plans, competències, 
coordinació…). 
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- La formació dels responsables polítics, alcaldes/ses i regidors/es (plans, competències, coordinació…). 

- La realització de campanyes ciutadanes per informar i conscienciar a la població respecte a les 
recomanacions i les pautes a seguir en emergències o situacions de risc. 

- La realització d’exercicis i simulacres per posar a punt els diversos grups d’actuació i els centres de 
coordinació per tal de crear hàbits entre la població. 

 Establir convenis de col·laboració amb les universitats per tal de promoure:  

- Línies d’investigació estables en matèria de protecció civil. 

- Itineraris formatius (cicles, cursos, postgraus…) per facilitar l’especialització i la professionalització del 
personal tècnic que treballe en l’àmbit docent, de la protecció civil, de les administracions, de les empreses, 
de les consultories… 

- Potenciar la constitució de les juntes locals de Protecció Civil, presidides per l’alcalde o l’alcaldessa, amb la 
incorporació de la representació ciutadana i de tots els grups actuants i operatius: policia local, cossos i 
forces de seguretat de l’Estat, bombers i emergències sanitàries (Creu Roja).   

- Les juntes locals han de permetre el seguiment dels plans municipals, la prevenció i la planificació dels 
diferents aspectes que els desenvolupen. 

 Impulsar la creació, la formació i l’organització de voluntariat civil per dur a terme tasques de suport als grups actuants 
i operatius en la prevenció i l’actuació davant les situacions de risc i/o d’emergència. 
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3.7 HABITATGE 

3.7.1 Plantejament general 

3.7.2 Situació actual 

3.7.3. Propostes polítiques 

 

3.7.1.Plantejament general 
 
Des d’Esquerra Unida, l’habitatge l’entenem com un dret fonamental, constitucionalment garantit, que forma part essencial del 
concepte d’Estat de Benestar (juntament amb educació, sanitat, prestacions social, seguretat en el treball, etc.). L’habitatge 
és un element clau per la cohesió social, i també territorial, i denunciem que en l’actualitat estan vulnerant-se per part de la 
Generalitat (en gran mesura) els drets socials (en termes d’accés a l’habitatge) que la legislació en matèria d’habitatge 
assegura a la ciutadania. 
 
Un dels efectes de la crisi residencial que patim al País Valencià són, per una banda, tant els fenòmens d’exclusió 
residencial de part de la població que no ha pogut ni pot accedir a un habitatge en condicions dignes, i per altra els 
extraordinaris nivell d’endeutament hipotecari que han tingut que contraure bona part de la ciutadania que ha accés a un 
habitatge (en aquest cas en propietat). 

 
La política d’habitatge s’ha basat en la concepció de l’habitatge com un bé d’inversió i enriquiment (fonamentalment de les 
empreses promotores), i no com l’habitatge com un bé d’ús, necessari per la cohesió social i preferent en termes de 
desenvolupament social i econòmic. 

 

La política d’habitatge forma part d’un conjunt de polítiques públiques (de responsabilitat de totes les AA.PP), i que en la 
pràctica majoria dels casos s’ha basat en la concepció més neoliberal de l’habitatge, i mai baix el paradigma del dret a l’accés 
a l’habitatge com un dret social i econòmic a garantir per part de les AA.PP. En aquest cas destaques les nefastes 
polítiques de sòl, regulació del lloguer, la feblesa en la intervenció pública en els mercats hipotecaris, etc. 

 

Per últim, la política d’habitatge en des de l’esclat de la borbolla immobiliària pateix d’una total inactivitat i inoperància, ja 
que s’ha basat en els principis que han explicat el mercat privat residencial. Quan aquest ha entrat en crisi, també ho ha 
fet la política d’habitatge. En aquest sentit cal destacar el fet que un dels problemes de la política pública desenvolupada per la 
Generalitat Valenciana és idèntic que el del mercat residencial privat: habitatges sense vendre, i manteniment de preus 
elevats en comparació a la renda de la ciutadania. 

 

 
3.7.2.Situació actual 
 
La política d’habitatge de la Generalitat Valenciana ha estat un dels grans fracassos més evidents en matèria de cohesió 
social. Algunes dades són extremadament reveladores: 
 

 La despesa pública de la Generalitat Valenciana en matèria d’accés a l’habitatge en els últims anys s’ha vist reduïda, 
des de 2007, en un 75%. 

 El preu dels habitatges protegits ha estat incrementat per part de la Generalitat Valenciana entre el 10% i el 30%, 
depenent del municipi que siga considerat. 

 Aquestos fets han derivat en massives renúncies de persones al qui se’ls ha ofert un habitatge protegit en propietat, 
per no poder accedir als nivells d’endeutament necessaris per adquirir eixos habitatges. 

 Malgrat tot, el nombre d’habitatges protegits construïts al País Valencià en els darrers anys ha estat 
extraordinàriament baix respecte a les dos últimes dècades. Tant sols una mitja de 5.000 habitatges són els que s’han 
construït al País Valencià des de 2007. 

 A més, la política de la Generalitat Valenciana en matèria d’accés a l’habitatge s’ha fonamentat clarament en el 
foment de la propietat, mentre que el lloguer no ha rebut cap mesura que enfortira aquest règim d’accés en condicions 
dignes per part de la població. 
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3.7.3.Propostes polítiques 
 
La política d’habitatge proposada per Esquerra Unida està basada en garantir el dret d’accés a l’habitatge per part del conjunt 
de la població, desenvolupant tota una sèrie de mesures que desmercatilitze l’habitatge, i evite els processos d’exclusió 
residencial. 

Les propostes són: 

 

 Elaboració d’una Llei del Dret a l’Habitatge, que garantisca que el conjunt de la població satisfà les necessitats en 
matèria d’habitatge. Aquesta llei permetrà a la ciutadania l’exercici del dret d’exigència legal a la Generalitat per a 
posar en pràctica tots els instruments de política d’habitatge que garantisquen aquest dret social i econòmic 
fonamental. 

 
 Desenvolupar una política de lloguer que es situe en la centralitat de la política pública d’habitatge, no com en 

l’actualitat on la despesa en lloguer per part de la Generalitat Valenciana és marginal. 
 
 Establiment de la protecció permanent pels habitatges protegits, assegurant que en el futur la societat dispose 

d’un parc d’habitatges protegits. 
 
 Establiment dels preus de venda i rendes de lloguers protegits en nivells del cost de construcció d’habitatges 

habitatges. 
 
 A banda del lloguer, cal desenvolupar altres figures d’accés a l’habitatge desvinculats de la propietat privada: dret de 

superfície, cooperatives d’ús, etc. 
 
 Per últim, la política pública d’habitatge ha de enfortir la rehabilitació i revitalització del parc residencial, i dels barris 

consolidats la clau per conjugar política pública d’habitatge, racionalitat en el creixement de les ciutats i pobles 
valencians, i sostenibilitat mediambiental. 
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4.- GARANTIR ELS DRETS I LLIBERTATS DE TOTES LES PERSONES  
 
4.1. JOVES: UN PROGRAMA  POLÍTIC PER A L'EMANCIPACIÓ 
 

4.1.0. Introducció 
4.1.1. Joventut, Economia i ocupació 
4.1.2. Joventut, vivenda i urbanisme 
4.1.3. Joventut, Educació i Participació 
4.1.4. Joventut i Salut 
4.1.5. Joventut i Sexualitat 
4.1.5. Joventut, política i diversitat 
4.1.6. Joventut, Oci i esport 
 
 

4.1.0. Introducció 
 
 Per a la plena consecució dels drets de ciutadania des de Joves d'EUPV plantegem la necessitat transcendir des de 
les polítiques centrades en l'activitat  i en el canvi individual, cap a estratègies de generació de xarxes socials de cooperació, 
aprenentatge i suport mutu que siguen capaços d'assegurar el canvi social. El  que implica realitzar un canvi des de la gestió 
de les persones a la gestió de grups socials, i implicar el jove protagonista en la seua problemàtica, capacitant-lo i desenrotllant 
ciutadania crítica. Açò es torna encara més evident en el cas de les persones joves, socialitzades desgraciadament en el 
rebuig cada vegada major a tot espai polític de decisió, socialitzades en la seua renúncia inconscient als seus drets com a 
ciutadans i ciutadanes. 
 
 Per això des de Joves d'Esquerra Unida del País Valencià participem d'un programa polític que arreplega 
transversalment propostes encaminades a aconseguir els nostres objectius. Definim el nostre projecte en continu moviment i 
actualització, girant sempre entorn de dos dels eixos principals de la nostra acció política: el desenvolupament  de la persona, 
a través de l'emancipació en tots els seus nivells, i el desenvolupament sociopolític, a través de la participació en la presa 
de decisions, dins d'una cultura democràtica molt més àmplia. Les actuacions en ambdós espais seran les que permetran eixe 
canvi social que ens recorde que tots i totes som un poc més que un individu, som part d'un col·lectiu amb què interactuem 
diàriament, part d'una comunitat que entén el canvi en positiu com el desenvolupament de millors condicions de vida, de salut, 
d'oportunitats…, per a tots i totes. 
 

Així, un dels eixos central de la nostra actuació política és l'emancipació, tant des del punt de vista material com de 
creixement personal, considerant que l'emancipació dels joves és imprescindible per al seu ple desenvolupament, així com  per 
al de la societat sencera en el seu conjunt. L'emancipació dels joves és fonamental per a avançar cap a una societat més 
plural, justa, equitativa i participativa. Avançar en el camí cap a l'emancipació és el principal objectiu de les propostes 
d'EUPV,màximament si tenim en compte que tant en l'Estat espanyol, com en el País Valencià les taxes d'emancipació dels/les 
joves menors de 30 anys en el 2010 es va situar en el 27,66%. És a dir, només 27 de cada 100 joves espanyols menors de 30 
anys estan emancipats i emancipades. 
 
 
4.1.1. Joventut, Economia i ocupació 
 
 Des d'un punt de vista material és evident que ser jove significa afrontar dificultats quasi infranquejables per a 
aconseguir el dret a l'autonomia econòmica necessària per a la seua emancipació. Temporalitat, rotació, baixos salaris i 
accidents de treball dibuixen un panorama laboral marcat per la precarietat, realitat que aconseguix cotes alarmants en la 
nostra comunitat, a la cua del conjunt de l'estat espanyol en tots els indicadors que tenen les persones joves com a referència. 
Així, l'any 2009 segons les dades de l'EPA les persones menors de 34 anys constituïen en la nostra Comunitat el 49,6 % de les 
persones parades, el que explica les enormes dificultats que troben els i les joves valencians/nes per a poder aconseguir un 
projecte vital propi, independent i consolidat. Realitat que s'agreuja en el conjunt de l'estat al llarg del 2010 i que afectarà més 
negativament evidentment a la comunitat més endeutada i hipotecada de tot l'estat. 
 

La precarietat laboral, la subocupació, les trampes dels contractes i beques de pràctiques, la menor remuneració, la 
temporalitat... continuen sent els problemes econòmics diaris a què els i les joves valencians s'enfronten. Igual que en el cas 
d'altres col·lectius socials, la joventut està en una situació de desavantatge clar dins del sistema social i el sistema laboral 
espanyol.  Els problemes específics de la joventut no l'aïllen de la resta. Vivenda, sanitat, treball, educació… són problemes 
greus de la societat espanyola en el seu conjunt, que els i les joves patixen amb més força.  
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D'ací la necessitat d'un conjunt de propostes específiques, que EUPV pensa posar en marxa:  
 
1. Garantir l'aplicació d'una renda bàsica a tota la població en general a partir dels 16 anys, depenent sempre del nivell de 

renda de la unitat familiar.  
2. Eliminació de les Empreses de Treball Temporal o qualsevol de les agències d'ocupació privada o de gestió privada que 

obtenen majoritàriament els seus beneficis en l'explotació dels i les joves. Substitució de les dites agències pel SERVEF, 
que ha de funcionar com una verdadera agència pública d'ocupació que actue com a intermediària entre les necessitats 
dels contractants i els i les joves, mai com un actor més a la cerca d'un benefici. Desenvolupament a partir del SERVEF 
d'un sistema integrat d'orientació laboral públic i gratuït, a més de garantir un assessorament personalitzat.  

3. Elevar substancialment la dotació pressupostària i l'eficàcia de les polítiques d'ocupació adscrites a la generació 
d'ocupació de qualitat, amb especial atenció als i les joves, i potenciant la col·laboració administrativa entre Generalitat i 
Municipis. 

4. Comptabilització dels cursos acadèmics superats de l'ensenyança superior i de formació professionals com anys treballats 
per al còmput total d'anys cotitzats, equivalent a la cotització del Salari Mínim Interprofessional.  

5. Desaparició de la figura dels i les becàries, siguen d'investigació o de pràctiques, considerant-los personal laboral que han 
de disfrutar de contracte de treball amb els mateixos drets que qualsevol treballador o treballadora. 

6. Instar el govern de l'estat espanyol a què elimine la no cotització de la modalitat contractual dels contractes de formació, 
sent garantida aquesta per l'administració pública. Eliminació del contracte en pràctiques donada la seua utilització com a 
mecanismes de contractació precària dels i les joves. O, si no n'hi ha, limitació a un període mai superior a 6 mesos amb la 
garantia del 80% del salari corresponent. Reforç de la inspecció laboral en les empreses que contracten joves a través 
aquestos i altres mecanismes com les pràctiques d'empresa o els contractes de formació. 

7. Renúncia de les administracions valencianes a la utilització de subterfugis com a beques, pràctiques no remunerades, 
etc... com a mecanisme per a contractar joves sense remunerar-los adequadament. Tota persona jove que realitze un 
treball en igualtat de condicions i situacions amb qualsevol altre treballador ha de ser remunerat de manera semblant, 
d'acord amb els convenis col·lectius existents 

8. Impuls autonòmic de plans especials d'ajuda a l'autoocupació  i al cooperativisme així com a l'oferta  de treball a temps 
parcial compatible amb activitats de formació.  

9. Potenciar des de l'administració la xarxa d'economia alternativa i solidària i les xarxes de comerç just. Hi ha una gran 
bossa potencial d'ocupació en molts espais ocupats per les persones joves: cooperació, solidaritat, voluntariat tècnic, 
assistència… Espais laborals que no han de ser precaris pel fet de ser joves i que a més mostren una clara tendència de 
creixement en els últims anys, compensant els dèficits del nostre dèbil i debilitat sistema de benestar 

10. Garantir per mitjà de l'acció pública una verdadera política d'igualtat de gènere en el mercat laboral del País Valencià, 
prestant una especial atenció a les dones que patixen la doble discriminació de ser també joves. 

11. Fer un estudi de les zones rurals amb baix índex de població juvenil per a conéixer les causes d'aquesta despoblació i 
elaborar plans integrals de desenvolupament del medi rural a través de projectes d'agricultura ecològica per a aconseguir 
la repoblació d'aquestes zones. Fomentar el cooperativisme rural en els i les joves, potenciant els intercanvis 
d'experiències intergeneracionals. Potenciar la contractació de treballadors de fins a 35 anys en les empreses ubicades en 
llocs rurals.  

12. Gratuïtat dels serveis públics de transport per a tot jove en desocupació, apostant sempre per la total gratuïtat futura dels 
esmentats serveis per al conjunt de la ciutadania.  

13. Creació de serveis i programes d'orientació vocacional dirigits als i les joves en els centres educatius de cada municipi, 
garantint un horari d'atenció ampli i assequible. A més, això ha de combinar-se amb el desenvolupament de campanyes de 
sensibilització sobre els drets laborals i sindicals en instituts i escoles de Formació Professional  

 
 
4.1.2. Joventut, vivenda i urbanisme 
  
 Les evidents dificultats econòmiques que els i les joves patixen, com a conseqüència de la seua situació precària i 
discriminada dins del mercat laboral, es traslladen a l'altre gran pol de l'emancipació econòmica: l'accés a una vivenda, ja siga 
en règim de lloguer, ja siga en el quasi inaccessible règim de compra. Així,  gran part de les persones joves passen molts anys 
de la seua vida d'un treball a un altre, havent d'optar per viure a casa dels seus pares, sense possibilitat real d'emancipació, 
escoltant a més el fals mite de viure acomodades i condemnant al país a una de les taxes de natalitat més baixa del món. 
JEUPV considera que l'eix central de qualsevol actuació en política urbanística ha de partir del doble eix de la lluita contra 
l'especulació i fent realitat el dret constitucional a la vivenda, i troba en el programa electoral d'EUPV i IU múltiples exemples de 
les urgents actuacions a realitzar, com l'eradicació de l'especulació i la corrupció urbanística, amb el reforçament dels 
mecanismes de control i l'enduriment de les penes, d'una banda, i la potenciació de la posada en ús de les vivendes buides, 
per mitjà de polítiques d'acció positiva, a través d'una fiscalitat que grave el manteniment del desús i que incentive la seua 
posada en el mercat, preferentment de lloguer.  
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L'objectiu clar de l'actuació en matèria de vivenda per part de la política juvenil és senzill: garantir el dret constitucional 
també a les persones joves. I el millor indicatiu d'eixe èxit vindrà donat per la reducció de la mitjana d'edat emancipatòria de la 
joventut valenciana.  

 
Però a més de les evidents carències en matèria de vivenda juvenil els dèficits urbans dels nostres municipis van molt 

més enllà. Les nostres ciutats i pobles són deserts d'infraestructures juvenils, espais joves d'autogestió, espais esportius, cases 
de joventut i centres culturals. Els nostres carrers posseïxen una infraestructura cada vegada més individual, menys 
socialitzadora, amb el clar objectiu de traure la gent del carrer per a enviar-la on tu desitges: centre comercial-bar. L'urbanisme 
municipal pareix clarament construït en aquesta mateixa línia d'expulsar dels espais públics i comuns a la gent. “Oci públic NO, 
oci privat Si”. Pensem cada un de nosaltres quins espais públics se'ns han oferit entre els 6 i els 30 anys d'edat, quins espais 
hem ocupat i només trobarem com a resposta bars, cafeteries, centres comercials i discoteques. Potser algun parc. 
  

Enfront d'això construïm el nostre programa. Volem reconquistar el carrer, els espais, allò públic. Apostem per 
l'educació no formal tant com per la formal. Creiem en la cultura de la participació com a verdadera generadora de ciutadania. 
Creiem en les persones joves com a sers autònoms, capaços de decidir quines han de ser les polítiques de joventut dels seus 
municipis, com han de gestionar-se els seus espais públics. Creiem en ciutadans i ciutadanes que siguen considerats com a 
tals i no com a delinqüents o com a clients. Necessitem per tant una nova relació dels i les joves amb l'urbanisme i el medi. La 
protecció i atenció del medi ambient, la ciutadania i les seues necessitats com a habitants del municipi, i els espais urbans han 
de ser abordats globalment. 
 
Propostes des d'EUPV: 
 

1. Articular un pla d'emancipació que tinga com a objectiu adequar els preus de la compra de la primera vivenda i/o 
lloguer al SMI, recordant tant el dret constitucional a la vivenda com a la realitat salarial que patixen els i les joves del 
País Valencià. També és important incrementar la cessió del sòl per a VPO. Experiències de municipis governats per 
IU i EUPV mostren com el principal problema de la vivenda continua sent l'especulació entorn del sòl.  

 
2. Increment de la cessió de sòl públic per a la construcció directa de VPO, desterrant la figura especulativa de les VPP, 

tan utilitzades pel govern valencià en els últims anys. Ha de garantir-se (i serviria com a fre al seu torn per a l'acció 
especulativa privada) una important bossa de VPO en totes les noves construccions i rehabilitacions al llarg del País 
Valencià.  

 
2. Concessió de Crèdits blans per part de l'administració per a l'accés a la primera vivenda dels i les joves.  

 
3. Aposta decidida pel foment del lloguer com a alternativa viable i positiva per a l'emancipació juvenil. Per a això han 

d'impulsar-se lloguers de renda baixa en vivendes gestionades per l'administració (noves o restaurades), compatibles amb 
la renda dels i les joves. Una altra via ha de ser el foment del cooperativisme juvenil de gestió de vivenda pública en 
lloguer. Proposem la creació de bosses de vivendes socials de lloguer equivalents al 5% del parc residencial, amb un preu 
que en cap cas supere el 20% dels ingressos nets dels que accedisquen a viure.  
 

4. Aposta per un urbanisme sostenible, que respecte el nostre entorn natural i cultural, d'acord amb els recursos existents. El 
potenciamient del lloguer jove pot complir la doble funció social d'ajudar als i les joves en la seua emancipació i 
desenvolupament personal, implicar a la joventut en la història i la cultura de la seua ciutat, i servir com a ferramenta en la 
rehabilitació de barris històrics dels diversos municipis valencians, on l'administració ha d'intervindre i crear davall el seu 
control directe un parc públic de vivendes restaurades i rehabilitades, potenciant una alternativa al model d'urbanisme 
salvatge existent al País Valencià.  
 

5. Creació d'una xarxa de residències per a estudiants de baix cost. Dotació de residències públiques, albergs i vivendes per 
als i les estudiants de tots els graus acadèmics.  
 

6. Construcció/Rehabilitació d'edificis comunitaris (residències per a l'emancipació) amb serveis compartits i règim 
d'autogestió. 
 

7. Creació d'un banc de  vivendes buides temporalment per a la utilització o intercanvi, que faciliten els desplaçaments 
temporals dels i les joves per motius professionals, acadèmics, etc.  
 

8. Impuls de programes de convivència intergeneracional, potenciant en els nostres municipis l'experiència de compartir pis 
entre joves i persones majors, com una opció més d'emancipació del domicili familiar i un mecanisme complementari, però 
mai substitutiu, a la Llei de Dependència. 
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9. Despenalització de l'ocupació de vivendes abandonades i en desús amb fins col·lectius o emancipatoris, ja que moltes 

vegades l'ocupació és una resposta a l'especulació o a la falta  d'espais socials en els nostres municipis. 
 

10. Suport a la creació de cooperatives de vivenda, amb gestió democràtica. Aquestes vivendes hauran de vendre's al preu de 
cost, i en cas de vendre's posteriorment quedaria regulat el seu preu de venda per a evitar la caiguda en l'especulació.  
 

11. Crear una xarxa de transport interurbà no motoritzat. La potenciació del  carril-bici, de les zones de vianants i la 
racionalització el transport, afavorint el transport públic enfront del privat, han de ser l'eix de tota actuació política general 
en matèria de transport. 
 

12. Aprovació i desenvolupament de plans de cooperació intergeneracional de cultiu ecològic i tradicional. 
 

13. Consultes en processos de construcció de les ciutats i municipis a menors de 16 anys. Es poden desenvolupar en centres 
educatius i tenen com a fi treballar un eix temàtic de la construcció simbòlica i física de la ciutat que es materialitze en un 
conjunt de mesures que els joves implicats, després d'haver-les treballat durant un any amb el professorat, entreguen a 
l'alcalde, com a major autoritat de la ciutat, qui es compromet mitjançant un acord formal al compliment d'una sèrie 
determinada de peticions. 
 

14. Impulsar, en col·laboració amb els municipis, una bossa de conductors i vehicles, de “cotxes compartits” per a 
desplaçaments urbà i interurbans per treball, estudis... 
 

15. Desenvolupament d'un sistema públic valencià de transport, de qualitat (que servisca com a alternativa al transport privat), 
que a més d'avançar progressivament cap a la gratuïtat plena, ho siga ja per a persones jubilades, estudiants i parades. 
Reforç dels transports públics nocturns, especialment en les zones urbanes i interurbanes que desenrotllen un alt volum 
de tràfic i demanda. A més ha d'avançar-se en la progressiva peatonalització dels barris històrics valencians i en la 
transformació energètica d’eixos medis de transport, amb energies alternatives al petroli, en els pròxims quatre anys. 

 
4.1.3. Joventut, Educació i Participació 
 
 Les carències de la política juvenil valenciana en temes econòmics s'estenen al conjunt de la política juvenil 
valenciana, fins al punt que podem afirmar no sols la seua inexistència a nivell municipal i autonòmic, sinó inclús l'actuació 
conjunta de les institucions per a impedir la seua aparició, com s'ha pogut observar en els continus retalls i pràctiques d'asfíxia 
econòmica dutes a terme per l'IVAJ i la Generalitat respecte de les associacions juvenils valencianes. L'IVAJ és, sense cap 
dubte, un dels òrgans que majors retalls està realitzant, a pesar d'estar dirigit a un col·lectiu d'un caràcter tan precari com és el 
juvenil, fent pagar al món associatiu i no associatiu juvenil el cost de la crisi general i la crisi particular en què es troba la 
Generalitat per la nefasta gestió dels últims anys. Així en el 2010 l'IVAJ ha aprovat un conjunt de retalls per a polítiques juvenils 
que sumen més d'un milió i mig d'euros, desapareixent, per exemple, l'ajuda al lloguer jove, les beques per a realització de 
cursos d'idiomes o el foment del voluntariat juvenil local.  
 
 Tot això combinat a més amb una contínua política de persecució dels moviments associatius discrepants, sotmetent 
al món associatiu i als consells de Joventut a un ofegament econòmic sense precedents, retardant els pagaments anuals de 
subvencions concedides i justificades. Això alhora que realitzava una nefasta gestió de la, durant anys reivindicada, nova Llei 
de Joventut, que donada l'actuació del govern valencià naix pràcticament morta i a esquenes del món associatiu juvenil. 
Davant de tot això només esperem que el canvi al País Valencià comporte l'urgent i necessari canvi en l'IVAJ, una institució 
que va nàixer per a recolzar a la joventut i que actualment s'ha convertit en un simple gestor de viatges turístics, els únics que 
no patixen retalls de pressupost, i una ferramenta de control del moviment associatiu juvenil en la nostra comunitat. 
 
 Però, a més de l'absència d'una política juvenil favorable als i les joves el principal problema a què continua 
enfrontant-se la joventut valenciana contínua sent el de l'educació. A un model d'educació formal completament fracassat pel 
seu abandó i boicot continu des del govern valencià, s'afig un bloqueig global a qualsevol intent d'aprofundir en l'educació no 
formal i en l'autogestió educativa i participativa per part de les persones joves. L'escola no és ja el principal focus de 
socialització dels i les joves, ni tampoc el medi per a abordar la realitat complexa a què dia a dia ens enfrontem com a 
ciutadans i ciutadanes. Aspectes tan importants com l'educació sobre la diversitat (ja siga ètnica, cultural, sexual o funcional), 
sobre la relació amb el medi ambient, l'educació sexual i sobre la sexualitat, les relacions de gènere o la participació, queden 
completament fora no sols dels seus plans d'estudi sinó també de les seues capacitats i competències. 
 
 Fins ara la política juvenil valenciana i els discursos que l'acompanyen oscil·len i han oscil·lat sempre entre dos 
extrems: el paternalisme desmesurat, que ens considera menors d'edat continus i ens recompensa amb viatges a la neu; i la 
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criminalització contínua, que nega els aspectes positius d'aquesta etapa vital per a convertir tot jove actiu en susceptible de ser 
delinqüent, rebel sense causa o antisistema. 
 
 Així, les actuacions en política juvenil busquen bé el control i la repressió, bé la recompensa a la submissió. Però MAI 
la participació activa dels i les joves en el seu disseny, els seus objectius i el seu abast. Aquest problema no és només de la 
joventut valenciana o espanyola, sinó que s'estén a tots els àmbits de la nostra democràcia, cada vegada més malalta i cada 
vegada menys participativa, responent al missatge indirecte de prohibit participar que ens envia el govern valencià. 
 
 La participació, la cultura democràtica de l'acció i intervenció directa en la presa de decisions és la base de qualsevol 
verdadera democràcia. I el món juvenil és un dels espais privilegiats de desenvolupament d'eixa consciència. D'ací les clares i 
interessades limitacions a la participació i a l'associacionisme construïdes des de les no polítiques de joventut valencianes, ja 
siguen municipals, ja siguen autonòmiques. Des de Joves d'Esquerra Unida del País Valencià volem respondre a aquest model 
socialitzador que consistix en reduir els espais públics de les persones joves a la casa, l'escola, el parc, el centre comercial, i el 
bar, pub o discoteca. Se'ns expulsa progressivament de tots els espais públics, comuns, compartits i gratuïts, i quan els 
ocupem col·lectivament ens convertim en susceptibles de delinquir. 
 
 Així, creiem que el món juvenil associatiu i no associatiu ha de ser potenciat, facilitant la formació integral de les 
persones més enllà dels dèficits que oferix l'escola. Necessitem nous espais públics que ara no existixen, i potenciar els ja 
existents (com els Consells de Joventut o les cases de joventut), reforçant la joventut com a etapa no sols formativa sinó també 
molt activa política i socialment. 
 
Propostes des d'EUPV: 
 
1. Un ensenyament pública, de qualitat, laica, no sexista, multicultural, antipatriarcal, participativa, connectada amb la història 

i la cultura del País Valencià, respectuosa i inclusiva de totes les diversitats i opcions diferents de les persones joves. Una 
ensenyança a la què tot el món puga accedir, sense discriminació de cap tipus, a la què tots i totes puguen accedir en 
condicions d'igualtat i total gratuïtat, i fent possible la compatibilitat de l'estudi i del treball. 

2. Introducció en els currículums escolars l'ús de les noves tecnologies com a mitjà d'aprenentatge, així com la formació en 
els drets i deures laborals bàsics del mercat del treball, la cultura de la prevenció de riscos laborals i l'Educació per a la 
salut com a elements claus que han d'abordar-se respecte a la formació professional futura de les persones joves.  

3. Incloure en els currículums escolars determinades competències especialment claus en l'actualitat, com són l'educació 
intercultural, el respecte a la diversitat (funcional, sexual, nacional, ètnica…), les qüestions de gènere i igualtat i el 
desenvolupament d'una cultura participativa com a element essencial del desenvolupament sociopolític de la persona. 
Potenciació de l'educació no formal com a mecanisme reforçador de l'educació en valors. Apostar per incloure en  
l'educació obligatòria una formació dirigida a respectar el medi ambient i els animals, incloent la lluita antitaurina com a 
exemple de lluita. Tot això ha de fer-se també per mitjà d'una important revisió dels llibres de text. 

4. Supressió progressiva de l'educació privada i dels concerts escolars en el conjunt del País Valencià. Augment de la 
plantilla docent per a garantir les ràtios legals. 

5. Establiment d'un Mapa Escolar que garantisca que la xarxa pública cobrisca, en condicions de qualitat i plena gratuïtat 
(transport, llibres, menjador), totes les necessitats educació entre 0 i 16 anys. Dins d'eixe mapa educatiu ha d'incloure's el 
desenvolupament i millora de la xarxa d'escoles d'idiomes públiques i dels centres de formació d'adults (EPAS).  

6. Impulsar l'educació en valencià-català, posant en  marxa programes d'immersió lingüística en tots els nivells educatius. 
7. Establir una estratègia per a una educació més participativa, propiciant la generació de xarxes i fomentant l'exercici de la 

ciutadania. Disseny de campanyes informatives específiques per al seu desenvolupament en els centres educatius (per 
mitjà del desenvolupament de jornades, xarrades, tallers…), que busquen la sensibilització de la població estudiantil 
enfront de problemes com per exemple el racisme, la degradació mediambiental, la pobresa… i afavorir la cultura per la 
pau. Realització de campanyes informatives en els centre educatius sobre el coneixement de les diverses opcions sexuals, 
promovent valors com el respecte i la no homofobia. Una ensenyança de qualitat per a poder formar-se dins d'uns valors 
que caracteritzen a l'esquerra: solidaritat, no sexisme, antimilitarisme... La docència a més d'oferir una educació 
especialitzada, tècnica i científica, no pot deixar de costat una formació global, crítica i ètica de les persones 

8. Dedicar una especial atenció a totes aquelles persones que expulsa el sistema educatiu actual per a aconseguir la seua 
integració en el mercat laboral en condicions de qualitat. 

9. Garantir l'autonomia universitària i la no ingerència de la Generalitat Valenciana en el lliure funcionament de les 
Universitats Públiques. Supressió de les universitats privades i desaparició de la VIU. Compliment de la Generalitat amb 
les seues obligacions econòmiques amb el sistema universitari públic valencià. Garantir una inversió pública creixent i 
constant en les universitats públiques, impedint la seua submissió als interessos del capital privat. Revisió de les taxes 
acadèmiques, reduint-les de manera progressiva fins a la seua eliminació. 

10. Retirada de la LOU i el pla Bolonya, així com les seues derivacions, que tenen com a objectiu un evident avanç cap a la 
privatització de l'ensenyança universitària, una reducció de la qualitat formativa, l'eliminació de la consciència crítica i la 
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construcció d'un model educatiu superior guiat exclusivament per principis econòmics i atenent als interessos exclusius del 
mercat i el pensament neoliberal. Enfront d'això el paper del govern valencià ha de ser impulsar una reforma real de les 
universitats, a nivell estatal i europeu, on tots els membres de la comunitat universitària estiguen representats amb veu i 
vot. S'ha de democratitzar la universitat en totes les seues estructures, especialment en les referents a l'alumnat. 

11. Obertura de les instal·lacions dels centres d'estudi  a tot el món, per al  seu ús social. 
12. Ampliació de les beques educatives en l'educació pública per part de la Generalitat, basant-se en criteris socioeconòmics. 

Oferta de Beques-Salari per motivació socioeconòmica en l'ensenyança universitària. 
13. Foment i assessorament per al desenvolupament de l'associacionisme estudiantil en ensenyances mitges i superiors. 

Increment de la capacitat de decisió de les esmentades associacions dins dels Consells Escolars i el Consell Escolar 
Valencià. Retirada de la normativa aprovada al maig de modificació de les funcions i composició d'aquest òrgan. Garantir i 
difondre, des del Consell Escolar, els drets i deures dels alumnes. 

14. Reconeixement del dret de vaga, de reunió en horari lectiu i d'organització estudiantil, per mitjà de la negociació de 
l'Administració amb els i les representants estudiantils. Eliminació de la figura del professor/vigilant en els descansos dels 
instituts d'ensenyança secundària.  

15. Obligatorietat del coneixement del valencià per a totes i tots els aspirants a formar part del cossos de mestres i 
professors/es de Secundària de la Generalitat. Compliment de la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià. Per a això la 
Generalitat ha d'impulsar programes obligatoris d'actualització lingüística per a assegurar que el total del professorat siga 
bilingüe. 

16. Adequació dels centres que impartixen Cicles Formatius a les necessitats específiques d'aquestos estudis, acabant amb la 
precarietat en què s'impartixen moltes assignatures.  

17. Les pràctiques que es duguen a terme, tant en  empreses com en l'Administració, d'estudis universitaris i dels Cicles 
Formatius de Grau Mitjà i Superior, seran controlades pels sindicats i remunerades amb un salari i cotització equiparable a 
la mitjana de la categoria professional en la qual s'està treballant.  

18. Fomentar en tots els centres d'educació pública i privada les jornades complementàries extraescolars, des d'un 
plantejament pedagògic no sexista ni discriminatori. 

19. Ampliar els programes de batxillerat nocturn en els centres, facilitant així la possibilitat d'estudiar per a aquells i aquelles 
joves que especialment per motius laborals no tinguen possibilitat de fer-ho en un altre horari. 

20. No  a la instal·lació, ni trànsit de material militar nuclear al País Valencià. Rebuig ple, com a hereus d'un país radicalment 
amenaçat des del punt de vista mediambiental, de qualsevol possible cementeri nuclear a Zarra. Desaparició de les 
instal·lacions militars al País  Valencià. 

21. Vivim en un món on la violència és el principal mecanisme de resolució de qualsevol conflicte. Fa falta potenciar 
mecanismes i institucions que treballen per la resolució pacífica dels conflictes, altres polítiques són necessàries i hem 
d'apostar per la construcció d'alternatives i la solidaritat, per una línia d'acció política juvenil que es caracteritze per: 
 

 La solidaritat entre pobles, exigim l'abolició del deute externa i el reconeixement del deute ecològic. 

 La solidaritat entre persones, apostem per globalitzar els drets socials i laborals, en totes les parts del món, 
sense cap discriminació, de gènere, d'origen (nacionals o immigrats) o de qualsevol altre tipus.  

 La solidaritat entre generacions, fa falta una economia sostenible basada en la cultura de la prevenció i la 
substitució dels combustibles fòssils per energies renovables amb un model agroalimentari respectuós amb 
l'equilibri ecològic, que a més de proveir d'aliments a tot el món, garantisca la seua qualitat per al consum. 

 
En quant a la participació proposem fer d'ella l'eix central de de l'educació formal i no formal. Cap reforma té sentit si no 
s'implica en ella plenament a la ciutadania. Cap canvi pot avançar si no avancem en la participació de les persones joves.  
 
Propostes: 
 

1. Millora i perfeccionament de l'actual IVAJ, dotat de suficients i adequats recursos econòmics, socials i humans com 
per a poder elaborar i aplicar una autèntica política de Joventut en el País Valencià. Reedició del “Plà Jove” però 
transformant per complet els seus mecanismes de redacció i especialment d'avaluació. Modificació del Consell rector 
de l'IVAJ per a evitar que siga un mer espai de fotos i de control polític.  

2. Fomentar una nova relació dels i les joves i les seues associacions amb el món públic. Reducció dels tràmits 
burocràtics per al naixement d'associacions i moviments, així com per a la concessió d'espais. Actualment fa falta una 
autèntica formació quasi-professional per a generar associacions i aconseguir espais de joventut i participació. 

3. Concepció de la joventut no com una oposició a l'edat adulta, sinó com una etapa de transició a la mateixa . 
Abandonament del discurs de rebuig de la participació en favor d'un nou discurs de participació activa i 
coresponsable. Generar espais juvenils municipals i autonòmics de decisió i autogestió que generarien major 
participació i coresponsabilitat en les persones joves. 

4. Garantir la implicació pública per mitjà de recursos i subvencions. Dissenyar una política juvenil conjunta entre les 
institucions polítiques i el moviment associatiu juvenil, així com els espais i representants de joves no associats però 
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actius. Potenciació pública de l'associacionisme, facilitant espais comunicatius d'aquestos amb les persones joves 
(xarrades municipals, consells i cases de joventut, televisions, ràdios...) 

5. Manteniment sense retalls (és més, invertint més en la seua conservació i promoció) de l'actual xarxa d'albergs de 
l'IVAJ, cedint-los gratuïtament a associacions i entitats juvenils sense ànim de lucre i per a fins formatius. Creació 
d'una xarxa d'albergs municipals de joventut, que a més servisquen com a centres d'informació juvenil, espais de 
distribució gratuïta d'anticonceptius de qualitat, i que contribuïsquen amb la cessió d'espais al desenvolupament en les 
persones joves d'una vida sexual més plena. 

6. Utilitzar mecanismes participatius per a la distribució dels pressupostos en matèria de joventut. Seguint la màxima 
d'un “jove un vot”. 

7. Impulsar la participació estudiantil representativa amb veu i vot en tots els organismes de decisió en matèria educativa 
i associativa.  

8. L'administració pública ha de reconéixer i establir una interrelació obligatòria amb el Consell de la Joventut del País 
Valencià (i consells locals de joventut) per a la coparticipació en l'elaboració de polítiques públiques que tinguen com 
destinataris preferents les persones joves.  

9. Creació d'una Xarxa de Cases de Joventut independents o integrades en centres cívics. Espais oberts a les iniciatives 
juvenils, propiciant l'associacionisme i la relació assembleària entre els col·lectius. Centres cogestionats pel Consell 
Local, la Regidoria i els col·lectius juvenils. Informació i assessorament juvenil.  

10. Implicar a la ciutadania en el procés de disseny  de les polítiques públiques de vivenda a través de fòrums de 
participació ciutadana on es treballe per un model de ciutat més habitable i sostenible d'acord amb les especials 
necessitats les distintes persones i col·lectius.  

11. Accés de les organitzacions juvenils a la programació dels mitjans de comunicació públics que han de crear-se. 
Suport econòmic als mitjans de comunicació alternatius creats per joves.  

12. Reconéixer el dret i facilitar els mitjans per a exercir l'accés a internet per mitjà de punts de connexió i aules 
habilitades suficients. Hem d'avançar cap a una societat amb millor connexió a la xarxa, on Internet aparega com una 
ferramenta clau de comunicació. 

 
En resum: desenvolupar models de participació juvenil adaptats a la realitat local i autonòmica. Els mencionats models han de 
ser transversals (incidir en tots els àmbits de la intervenció municipal que afecten els joves); universals (garantir la 
representació de tots els sectors, especialment la participació dels col·lectius més exclosos o menys informats); flexibles (el 
format escollit ha d'adequar-se a les demandes dels propis joves i tindre en compte la trajectòria anterior, treballar sense 
excessiu formalisme i basat en la “tasca”, permetre la participació de joves no associats…); autònoms (haurien d'estar 
capacitats per a exercir diferents funcions respecte a la seua interacció amb la institució: pressió, control, col·laboració); 
demandats (haurien de respondre a una iniciativa dels propis implicats). 

 
4.1.4 Joventut i Salut 
 
 La salut és una d'eixes preocupacions i objectius transversals a qualsevol grup d'edat. La importància de la relació 
entre joventut i salut radica en el fet de ser una etapa privilegiada en el foment i l'educació en hàbits saludables que permetran 
a les persones desenvolupar una vida molt més sana i plena. Des de JEUPV creiem en una visió molt més àmplia de la salut, a 
partir del concepte de salut integral de l'OMS, com a benestar complet, i no com a absència de malaltia. Hem de promoure el 
benestar social com a punt imprescindible per a aconseguir el benestar personal, i en això els espais juvenils, l'educació formal 
i no formal, el món juvenil associat, etc, esdevenen espais claus per a això. Al mateix temps, com per a la resta de la nostra 
organització, ens pareix ineludible la total i absoluta defensa dels models públics sanitaris, de l'atenció sanitària universal, 
necessitats evidents per als i les joves valencianes donades les carències salarials i d'ocupació que patim. 
 
 Des d'EUPV  proposem: 
 

1. Desenvolupar campanyes i activitats municipals i autonòmiques de prevenció de la salut: fomentant hàbits saludables 
i informant sobre els riscos de l'abús d'alcohol i d'altres drogues. Però enfocant-les més enllà de la perspectiva 
repressiva. El tractament dels problemes derivats de l'abús d'aquestes substàncies ha de ser enfocat en un tracte 
d'igual a igual entre les persones joves i l'administració. 

2. Accions (campanyes, difusió de preservatius, fullets, telèfons municipals d'assistència...) orientades a previndre ETS i 
embarassos no desitjats, mantenint sempre un tractament d'igual a igual entre administració i ciutadania jove. 
Defenem la pràctica gratuïtat o preu simbòlic dels anticonceptius i previsors de les ETS. 

3. Promoció de la Salut Integral (Benestar Complet) dels/les joves, d'acord amb la definició de l'OMS, contemplant la 
Salut no com a absència de malaltia sinó com a benestar físic, psicològic, emocional. 

4. Programes municipals i autonòmics de foment d'hàbits saludables. En relació amb la necessitat d'un oci alternatiu és 
necessari potenciar també activitats alternatives destinades a combatre l'éstres i els costos de la vida sedentària. El 
foment de l'esport és també foment de salut, igual que el desenvolupament de campanyes i activitats que incidisquen 
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en la consecució d'eixe objectiu de la salut integral. Es tracta abans que res d'aprofitar els espais educatius i de 
socialització jove per a introduir allí una modificació dels costums, dietes, etc, afavorint un desenvolupament més 
saludable. 

5. Abordar problemàtiques relacionades no sols amb la salut física sinó també amb la psíquica, problemes com 
l'anorèxia, la bulímia i la baixa autoestima hauran de considerar-se com a objectius fonamentals d'aquestes polítiques. 

6. Universalització de la informació sobre sexualitat i anticoncepció. Les Administracions locals han de vetlar per a què 
en totes les escoles i instituts s'oferisca una àmplia  informació sobre la sexualitat i l'anticoncepció.  

7. Campanyes d'ajuda, difusió i informació sobre l'IVE per a les joves valencianes. La Generalitat valenciana ha de 
suposar un suport per a les dones en el seu dret a decidir, combatent les demagògiques i falses acusacions abocades 
per mitjans i esglésies arcaiques. Així, la legislació sanitària valenciana ha de garantir el dret gratuït a la interrupció 
voluntària de l'embaràs a totes les dones que ho sol·liciten dins del sistema sanitari públic. 

8. Potenciar el paper dels sindicats i les seues seccions juvenils en la formació en salut laboral. Programes que han de 
formar part dels curricula acadèmics, especialment en l'ensenyança professional.  

 
4.1.5.-Joventut i Sexualitat 
  
 Tradicionalment tots els programes electorals inclouen aquest apartat dins del més específic de Salut. Des de JEUPV 
creiem que, a pesar de la importància de les ETS, és hora de desvincular salut de sexualitat. La sexualitat lliure i saludable ha 
de ser un fi definit en positiu per ell mateix. No sols hem d'incidir en una sexualitat sense riscos, sinó també en l'educació en 
una vida sexual plena, que s'allunye dels mites de l'androcentrisme i l'heterocentrisme. A més, no podem deixar d'assenyalar 
com una millor educació en sexualitat, i una vida sexual més plena, conscient i coresponsable redundarà en una de les millors 
actuacions per a millorar la salut dels i les joves, sent un gran instrument previsor dels embarassos no desitjats en adolescents, 
que tan altes taxes aconseguixen en la nostra comunitat. 
  

Hem d'actuar també en la necessitat una nova educació sexual que vaja més enllà de la prevenció d'ETS, 
anticoncepció i reproducció. S'associa la sexualitat amb el negatiu (riscos, malalties) i només en positiu amb la reproducció, 
mantenint la mateixa tendència educativa de sempre. És necessari que des de les institucions públiques es col·labore en un 
nou enfocament que naturalitze la sexualitat de les persones com a autoconeixement. No se'ns educa en l'empatia, en la 
sexualitat com a vivència. Una mala vida sexual, una absència d'una sexualitat sana, lliure, triada, entre iguals genera 
problemes a mitjà i llarg termini en la vida dels i les joves, i moltes vegades els dèficits en aquest camp estan també darrere de 
problemes de violència de gènere entre les persones joves, una realitat massa present en els últims anys.  
  

Notem canvis en la nostra cultura sexual: estem passant d'un model tradicional de sexualitat associada a la 
reproducció i la tradició, a un model de sexualitat productiva, més egoista, més de rànquing, que associa la sexualitat a metes 
externes, més enllà de la parella i de la pròpia persona. Els mitjans d'informació i la cultura de consum potencien el sexe com a 
objecte de consum i no com a relació/comunicació entre persones. El model d'educació sexual ha d'evitar acabar en qualsevol 
d'ambdós extrems, per a incidir en la sexualitat viscuda amb llibertat i de manera plenament satisfactòria. 
 
Propostes d'EUPV: 
 

1. Foment de campanyes municipals i autonòmiques que incidisquen en una educació sexual integral, no heterocentrista 
ni patriarcal. Tallers i cursos gratuïts que ensenyen a les persones joves a viure-la de manera natural, com un 
mecanisme de comunicació i d'empatia, fugint tant de la tradicional associació al pecat com de la concepció de la 
sexualitat com a repte i competència. Defensa de la sexualitat i el seu gaudi com una part del desenvolupament 
personal i l'emancipació de les persones joves en els diferents centres municipals de joventut. 

2. Desenvolupament de campanyes i serveis descentralitzats d'educació sexual en centres educatius a fi de previndre 
ETS i embarassos no desitjats, difonent informació sobre els centres de recursos locals disponibles. 

3. Promoció de Tallers de masculinitat que ajuden a desconstruir el mite heterocentrista i androcentrista, alhora que 
mostre als joves l'existència de models alternatius de masculinitat. Tallers d'apoderament i sexualitat per a dones 
joves. Entre ambdós s'ha d'ajudar a desconstruir els mites patriarcals de submissió, plaer erroni, etc... garantint unes 
relacions equitatives entre persones. Promoció de Tallers de diàleg intraparella, assessorament psicològic i sexològic 
individualitzat sobre la pròpia vida sexual. 

4. Introducció d'educació sobre la diversitat en les escoles i instituts, per mitjà de tallers, activitats lúdiques, xarrades... 
que incidisquen en la naturalitat de la diversitat, desvinculant divers de diferent. Les diferents opcions sexuals de les 
persones joves han d'aparéixer naturalitzades. És necessari trencar amb velles pautes de socialització que continuen 
tractant als altres no com diversos sinó com diferents. I en eixe espai els col·lectius joves d'associacions LGTBI tenen 
un gran camí recorregut, havent de ser primordial el comptar amb ells en el disseny de programes i activitats. 
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5. Accés plenament gratuït a anticonceptius, destacant la no vinculació obligada entre sexualitat i reproducció. Incidència 
en la necessitat la seua utilització, incidint en la coresponsabilitat dels riscos. Recordatori de la seua importància com 
a mecanismes de protecció d'ETS. 

6. Habilitació de les habitacions dels albergs juvenils de l'IVAJ i dels municipals perquè resulten espais assequibles a les 
persones joves sense espais propis per a la seua vida íntima. Utilització d'eixos espais com a llocs d'informació i 
assessorament. Garantint així un doble paper: l'espai per a un millor desenvolupament de la sexualitat i l'espai per a 
un millor accés a la informació sobre la sexualitat. 

 
 
4.1.6. Joventut, política i diversitat 
 
 La joventut és una etapa de la vida privilegiada a l'hora de poder transformar els hàbits d'una societat i ajudar a la 
seua transformació en un món més just, més equitatiu i més solidari. Per això, és també un espai privilegiat per a desconstruir 
els discursos sobre la diferència, així com un espai clau per a la formació de les persones en la participació política en positiu. 
 
 Les nostres societats s'han construït sobre els discursos de la diferència. El sistema patriarcal i el sistema capitalista 
es construïxen de manera clara sobre eixe concepte, ja siga diferenciant per rols de gènere inventats, ja siga per  diferències 
socioeconòmiques no naturals, ja siga potenciant el jo enfront de l'altre diferent en les seues múltiples facetes.  
 
 Hem de substituir la diferència per la diversitat. En primer lloc perquè les nostres societats cada vegada són més 
múltiples i diverses, perquè cada dia avancem en un món més plural i la societat valenciana, autèntic cresol de persones, 
cultures i espais, és un clar exemple d'això. El diferent no és negatiu ni contraposat, és divers i positiu. Per això des dels 
poders públics ha de fer-se una incidència decisiva en els discursos explicatius de la diversitat en els seus múltiples variables. 
La concepció d'iguals però diversos ha de ser transversal a tota estratègia educativa i formativa i a tota actuació política. I per a 
això és molt important concebre els espais joves com a llocs de trobada i col·laboració entre eixes realitats diverses. 
 
 Per a això hem també d'incidir en la participació política de les persones joves, incrementant el seu protagonisme en 
la presa de decisions sobre polítiques de joventut, adoptant fórmules d'intervenció directa en la confecció de pressupostos, 
programes o introduint òrgans o mecanismes de control i seguiment directe en el desenvolupament de les programacions. A 
més hem de potenciar la relació entre els joves i la política, entenent aquesta d'una manera positiva, com a acció col·lectiva de 
presa de decisions destinades a la transformació social. 
 
 Per a tot això, EUPV proposa:  
 

1. Desenvolupament de programes específics per a la participació juvenil en l'elaboració dels pressupostos municipals, 
especialment en aquells apartats que incidisquen directament sobre la seua realitat (dotacions de joventut, 
pressupostos activitats...). 

2. Avanç cap a nous mecanismes de participació juvenil en la presa de decisions. Internet i una xarxa pròpia i avançada 
de l'IVAJ podrien ser una gran pedra de toc per a elaborar programes pioners de participació directa. 

3. Direcció compartida de centres juvenils, facilitant l'autogestió d'espais per part de les persones joves i el món 
associatiu juvenil.  

4. Accions de sensibilització sobre altermundialisme. Es tracta de plantejar accions dirigides a qüestionar el model 
neoliberal davall el lema “un altre món és possible”. Recolzar i promoure des de les institucions públiques els 
moviments juvenils identificats amb els valors d'igualtat, solidaritat i justícia i compromesos per una nova globalització 
justa i solidària perquè siguen aquestos els promotors d'aquestes accions. 

5. Organització de setmanes de la joventut concebudes com a espai de proposta i iniciativa juvenil a nivell polític, 
associatiu, participatiu, d'oci... En aquest sentit fa falta una total modificació de l'Expojove valencià, per a evitar tant la 
participació d'organitzacions d'extrema dreta condemnades judicialment, com per a garantir la participació del món 
associatiu juvenil real, desterrant tota perspectiva empresarial d'aquest acte. 

6. Campanyes de sensibilització sobre la situació de joves en els anomenats països del Sud posant especial èmfasi en 
la defensa de la Convenció Internacional de Drets de la Infància, que inclou a tots els adolescents i joves menors de 
18 anys, i en la denúncia del seu incompliment. A més han de primar-se des de l'Administració els projectes de 
cooperació dirigits a atendre les necessitats joves  dels anomenats països del Sud, facilitant els intercanvis juvenils 
dels i les joves del municipi, perquè puguen participar de manera directa en els esmentats projectes, i puguen 
conéixer de primera mà quina és la realitat i problemes dels i les joves en espais més desfavorits. 

7. Programes formatius en centres d'educació secundària preventius de situacions de bulling i altres formes de 
discriminació; Desenvolupament en els centres culturals, juvenils i educatius de tallers d'habilitats socials; de 
convivència; d'interculturalitat. Programes que han de ser dissenyats amb els i les joves estudiants, formant 
intermediaris culturals i socials en el seu si. 
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8. Desenvolupar campanyes i accions formatives orientades a la igualtat i prevenció del maltractament de gènere entre 
les persones joves. Els centres educatius, formals i no formals, i els espais de socialització de la joventut han de ser 
els punts d'atenció i informació primària sobre violència de gènere. Les campanyes i programes no han de situar-se 
lluny de les persones joves, sinó buscant la seua màxima implicació. És urgent el desenvolupament d'un espai de 
comunicació, disseny i acció entre un IVAJ renovat i l'Institut de la Dóna, amb plena participació d'associacions 
juvenils, educatives i feministes.  

9. Establiment d'un codi autonòmic d'utilització d'un llenguatge no sexista ni discriminatori. Introducció en els documents 
oficials dels municipis d'eixe llenguatge. El paper d'una política de joventut coherent i actual no pot existir sense 
abordar tota la nostra realitat diària i vital des de la perspectiva de la coresponsabilitat de gènere, la coeducació i 
l'equitat. L'etapa juvenil és clau per a avançar en una formació social i col·lectiva de respecte entre sexes i 
deconstrucció del sistema de rols de gènere. Home i dona no han de ser simplement considerats iguals, han de ser 
sempre tractats com a tals sense diferenciar les seues capacitats o funcions pel sexe biològic que posseïsquen. 

10. Garantir el respecte a la diversitat sexual. Els discursos sobre la sexualitat han de caminar cap a la naturalització de la 
vida sexual de les persones més enllà dels models heterosexual i androcèntric vigents. La sexualitat és una decisió de 
la persona, una relació d'ella amb si mateixa o amb qui ella decidisca. I ha de viure's amb naturalitat, llibertat i 
respecte. Per això hem d'incloure l'assessorament personalitzat sobre identitats sexuals en els centres de planificació 
familiar (el nom dels quals també hauria de ser revisat) i dotar de capacitats sobre el tema a educadors, CIJ's… El 
món juvenil associatiu esdevé en molts casos l'espai en què moltes persones joves descobrixen la seua sexualitat. I 
és necessària una formació d'aquestes associacions per a ajudar a viure aquestes experiències amb naturalitat i no 
com una ferramenta més en els discursos repressius. Per tant la informació neutra sobre la identitat sexual de les 
persones ha d'incloure's en tots els espais de contacte directe entre les persones joves i l'Administració. 

11. Organització de jornades i campanyes d'interculturalitat on primen els espais joves. La diversitat cultural i la realitat 
plural que el nostre país viu actualment ha de començar a naturalitzar-se en positiu, en una mútua retroalimentació 
cultural, i no en negatiu com es ve fent. 

12. Organització de campanyes i activitats sobre la diversitat funcional. Abandonament i sanció del llenguatge pejoratiu 
centrat en termes com a minusvalidesa, discapacitat, disminuït..., que han de ser substituïts, especialment en l'espai 
públic, per la idea de diversitat funcional. 

13. Generar informació sobre els drets dels ciutadans i ciutadanes joves enfront de les detencions il·legals 
 
4.1.7. Joventut, oci i esport 
 
 Els i les joves valencians posseïxen poques alternatives d'oci i esport. Sense cap dubte el baix lloc de l'índex estatal 
autonòmic d'oferta cultural que ocupa la nostra comunitat és un clar indicador del desert cultural existent. 
 
 L'important per tant en el cas del País Valencià no és només progressar en una oferta alternativa d'oci, cultura i esport 
per a les persones joves. Sinó fer-ho a més abandonant tot discurs de criminalització de la joventut, cedint-li espais públics i 
respectant la seua ocupació coresponsable i respectuosa d'ells. 
 
 No podem oblidar que com a joves valencians i valencianes som hereus d'una cultura pròpia i plural, contínuament 
amenaçada per l'acció política d'una Generalitat que mai ha apostat verdaderament per ella i que en els últims anys ha caigut 
per complet en un fals secessionisme lingüístic construït únicament com a interés partidista.  

La cultura valenciana està, sens dubte, més amenaçada del que podríem esperar en una democràcia, però els últims 
retalls denunciats per Escola Valenciana (amb més de 60.000 alumnes i alumnes sense educació en la seua pròpia llengua) 
mostren com els últims passos d'una estratègia planificada d'extermini de la nostra cultura continuen donant-se, fins a 
convertir-la en una llengua de segona. La nostra identitat cultural és valenciana, parlem valencià-català i som conscients de 
pertànyer a una cultura que transcendix les fronteres del nostre País. Creiem en la riquesa d'un model cultural que respecte, 
potencie i integre al valencià al mateix nivell que el castellà. Critiquem qualsevol tipus de monolingüisme i qualsevol bilingüisme 
dissenyat com a excusa per als monolingües. Rebutgem l'ús polític de la nostra cultura com a arma llancívola que amague 
altres greus problemes de la nostra societat. Però som i serem defensors plens de la nostra llengua, la nostra cultura i la nostra 
història. Mai amb afany d'exclusió però tampoc disposats a ser exclosos. 
 

La cultura, a més, esdevé una de les principals bases per a afavorir una societat més basada en la igualtat 
d'oportunitats. L'oci, la cultura, l'esport, la convivència, el gaudi ecològic del nostre medi… són activitats i oportunitats que mai 
han de regir-se per criteris comercials. Defenem el programari lliure i creiem en el lliure intercanvi cultural en la xarxa, hem de 
recolzar totes les experiències de llibertat cultural que ens arriben i hem de rebutjar les subvencions a productes culturals que 
no es comercialitzen davall el principi de Creative Commons. 
 
Propostes: 
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1. Foment de l'oci educatiu i cultural que permeta la lliure expressió i creativitat de l'individu, coresponsabilitzant-la amb 
el seu entorn, fugint d'actituds consumistes i acrítiques. Aposta decisiva pel programari lliure i la creativitat: Tota 
subvenció cultural valenciana ha d'anar associada a la seua plena llibertat de difusió posterior. Ens neguem a 
subvencionar copyritghs culturals. A més en tot aquest impuls ha de primar-se sempre la dinamització, defensa i 
impuls de la cultura en valencià. 

2. Enfront de la massiva oferta clònica és necessari promoure i recolzar  les accions dels grups de joves amb iniciatives 
de dinamització cultural, de tots els tipus, amb vies de finançament específic  i augmentant els equips destinats a gent 
jove.  Paral·lelament a açò, i per a fer-ho realitat, l'administració ha d'allunyar-se de la tendència a fer ofertes d'oci 
indiscriminades, sense basar-se en la realitat de l'entorn on s'oferixen.  

3. Impulsar accions legislatives que contribuïsquen a regular fenòmens culturals i d'interrelació social que sorgisquen  
espontàniament en el si de la joventut amb l'objectiu  de normalitzar-los en la societat i que no tinguen en cas algun 
intenció prohibitiva, com per exemple el “botelló”, determinades manifestacions culturals de la cultura hip-hop (com 
poden ser els grafits), copyleft,... 

4. Promoure un model alternatiu d'oci. Necessitat de nous espais de socialització juvenil, de nous espais d'oci. No 
plantejar la qüestió de l'oci juvenil com un tema de seguretat ciutadana. En aquest sentit pot ser interessant l'aparició 
d'espais concrets per a la realització de botellons, festes juvenils, etc... espais que, a més, podrien permetre un major 
control dels excessos d'alcohol, distribució d'informació, etc... 

5. Promoció de la firma de “Pactes a la nit” en barris amb excessiva presència juvenil en horari nocturn per a aconseguir 
acords d'habitabilitat, promoció de la salut entre els joves i millora de les condicions de convivència general entre 
col·lectius implicats: joves, hostalers de bars de copes, famílies i adults.  

6. Despenalització, incloses les sancions administratives, del consum, possessió i autocultiu de les drogues. 
7. Obrir espais culturals per a l'oci alternatiu nocturn, implicant directament les persones joves en el disseny d'aquestos 

programes alternatius.  
8. Instal·lació de wifi gratuït en tots els municipis.  
9. Creació d'escoles esportives gratuïtes de titularitat i gestió pública on es fomente la pràctica i ensenyança de diferents 

esports. Increment dels espais esportius oberts existents en els municipis, donat el tremend dèficit en aquest camp. 
10. Programes per al foment d'esports alternatius. A més ha de donar-se un espai especial i potenciar la pràctica 

d'esports tradicionals dels municipis i comarques. Hem d'impulsar i defendre l'esport no federat, així com els esports 
minoritaris, dotant les ciutats i pobles d'infraestructures urbanes per a la seua pràctica. 

11. Incrementar l'oferta cultural alternativa, local, tradicional: gastronomia, cultura popular, lectura...  
12. Finançar aquelles entitats que fomenten la cultura impulsada, realitzada i gestionada per gent jove, primant tant la 

seua realització en la nostra llengua com la seua lliure distribució posterior. Impulsar polítiques efectives que ajuden a 
la creació artística dels i les joves creadors valencians, amb l'objectiu d'ajudar-los a impulsar una carrera professional, 
més enllà de simples certàmens o premis puntuals. Així mateix, suport institucional als esdeveniments culturals 
consolidats i emergents que s'organitzen al País Valencià que contribuïxen al coneixement i divulgació de la diversitat 
musical i o/artística. Promoció dels joves creadors i creadores a nivell individual i col·lectiu, donant-los a conéixer a la 
societat (organitzant mostres, concerts...) i oferint-los les instal·lacions necessàries per a desenvolupar el seu 
projecte. Promoció, per mitjà d'un servei públic d'edició, de material literari, musical, arts plàstiques, cine i teatre 
d'autors i autores joves. Des de la Generalitat es recolzarà econòmicament als municipis per a poder realitzar, 
almenys una vegada per any, trobades o festivals de literatura i música amb totes aquelles persones o grups de 
residents i que sol·liciten presentar-se, sent la inscripció gratuïta. La Generalitat també ha d'obrir espais propis, com la 
seua xarxa de Teatres, la Ciutat de les Arts, el Palau de la Música… a la promoció i mostra de la cultura juvenil 
valenciana 

13. Millorar la formació i les infraestructures per a la creativitat. El temps d'oci, habitualment, el millor moment per a 
desenvolupar els interessos culturals de les persones, es fa necessari per millorar la formació en l'oci creatiu i facilitar 
infraestructures pel seu desenvolupament, books musicals per als grups de rock, espais per als creadors plàstics, 
cursos d'iniciació o perfeccionament en disciplines artístiques, … etc. 

14. Possibilitar la utilització dels equipaments esportius de les escoles públiques. Fa falta millorar la informació i les 
possibilitats d'accés a aquestos equipaments buscant les fórmules perquè no suposen cap risc ni per als  usuaris ni 
per a les instal·lacions. En aquest sentit és urgent millorar les condicions dels poliesportius municipals per a habilitar 
espais de trobada informal dels joves, com a serveis de dinamització i informació, així com dotar a totes les localitats o 
barris d'un pavelló Esportiu amb usos polivalents, no exclusivament esportius, que permeten la pràctica de l'alta 
competició i al mateix temps acollir grans esdeveniments musicals o populars.  

15. Foment de la igualtat de gènere a l'hora de poder practicar qualsevol tipus d'esport. Fa falta promoure la pràctica 
esportiva en igualtat entre xics i xiques després de l'ensenyança obligatòria, garantint la difusió de l'esport federat i 
facilitant la pràctica de grups informals. La perspectiva coeducativa ha de traslladar-se també a aquestos àmbits. 

16. Promoure el coneixement d'altres cultures. Amb l'objectiu d'avançar cap a la convivència de les diferents cultures 
existents en  la nostra ciutat, fa falta promoure el coneixement profund de les seues manifestacions culturals, hàbits i 
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tradicions evitant la integració entesa com a imposició d'una cultura sobre una altra. Les entitats i centres d'oci han de 
ser els marcs principals on es facilite el coneixement intercultural mutu.  

17. Augmentar significativament les dotacions bibliogràfiques en les biblioteques i cases de la joventut, com també dotar 
aquestes últimes de filmoteca i ludoteca.  

18. Foment del coneixement i respecte del nostre patrimoni natural, arquitectònic, etnològic, arqueològic i artístic, per 
mitjà d'un programa d'elaboració de guies i unitats didàctiques i la difusió de cartes arqueològiques, catàlegs d'edificis 
d'interés, etc a nivell de País Valencià, comarca o localitat. 
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4.2.- FEMINISME I EQUITAT  
 

4.2.1. Diversitat i equitat  

4.2.2. Participació política i ciutadana 

4.2.3. Per una Educació Coeducativa 

4.2.4. Polítiques d'ocupació que garantisquen la igualtat d'oportunitats  

4.2.5. Sanitat, drets sexuals i reproductius. 

4.2.6. Violència de gènere. Explotació sexual 

 
 
4.2.1. Diversitat i equitat  
 
 Esquerra Unida del País Valencià, està compromesa en la reorganització d'una societat democràtica i participativa, 
on les dones tinguen presència, representació, opinió, expressió i justa influència social, política i econòmica, en igualtat real 
de condicions, tracte i oportunitats.  Aquesta transformació social a què aspirem només s'entén amb l'aportació d'una òptica 
crítica i reflexiva: des de la identitat feminista. 
 
 Vivim en una societat en què més del 50% de la població patix distintes formes de violència i/o discriminació: violència 
física, sexual o psicològica, feminització de la pobresa, tracta de persones (com nova esclavitud), discriminació salarial, 
precarització en l'ocupació i un llarg llistat de greuges comparatius. 
 
 La discriminació de gènere se sustenta en el sistema patriarcal-capitalista, en una cultura androcèntrica, en la que les 
dones estan en greu situació de desigualtat respecte als homes. Discriminació històrica, que amb el temps ha anat 
evolucionant i modulant-se fins a arribar a hui en dia, donant-se la paradoxa que es reconeixen drets sobre el paper que no es 
complixen en la realitat quotidiana: és a dir, seguim dins d'un suposatt marc democràtic en què  la igualtat d'oportunitats i de 
tracte no és real, i en el que  nombrosíssims obstacles dificulten l'èxit de l'equitat i de la plena ciutadania per a les dones. 
 
 Des d'EUPV rebutgem la consolidació de la cultura de la violència enfront del diàleg, de la desigualtat enfront de 
l'equitat, de la intolerància i uniformitat enfront de la diversitat. Optem per la participació i representació de les dones en la vida 
pública en els termes de paritat, com el procés lògic per a aconseguir la democràcia real i participativa a la que aspirem.  
 

Per a les dones i homes d'EUPV, és prioritari treballar en dos direccions: la transversalitat de gènere i 
l'empoderament. 

 La transversalitat de gènere és la ferramenta que, aplicada en totes les accions públiques, ens permet eliminar la 
desigualtat entre sexes, des d'una òptica  de gènere progressista i d'esquerres. 

 
 L'empoderament (terme encunyat en la trobada internacional de dones de Bejín, 1995), planteja la necessitat de 

posar en pràctica la capacitat de decidir des de l'autonomia plena, la convicció de poder i presa de decisions tàctiques 
i estratègiques. L'apoderament, tant econòmic com participatiu, és un aspecte molt poc desenrotllat entre la ciutadania 
i, en especial, entre les dones.  Aquesta carència porta a una elitització de la política, on les dones tenen una especial 
posició de subordinació, que no permet desenvolupar una cultura que qüestione els models socials establits pel 
patriarcat.  

 
És fonamental teixir llaços o pactes de sororitat -terme que identifica l'aliança, complicitat i fidelitat entre les dones 

que es proposen treballar des de la diversitat per a construir un món diferent, sense desigualtats ni subordinacions en funció 
del gènere.  Entenem que les diferències enriquixen el món i la uniformitat, reflectix un món desencantat en el que no ens 
agrada viure. És indispensable que els homes se sumen a la deconstrucció del sistema patriarcal,  per un món just i equitatiu, 
repensant l'esquerra des del feminisme. 
 

Des d'EUPV és de vital importància visualitzar la transversalitat de gènere en totes les polítiques que ens permeten 
aconseguir eixa transformació sociopolítica que tant anhelem. No obstant això, pensem que per a aconseguir uns nivells de 
desenvolupament digne i igualitari, les dones han d'incrementar la seua  participació en la vida política equiparant-se en 
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número als homes, el sistema educatiu deu tranformar-se de mixt a coeducatiu, s'ha de reconéixer el valor del treball domèstic 
i les de les cures , propiciant que siguen assumits pels homes i s'equiparen en drets a la resta de treballs, així com que es 
garantisquen els drets sexuals i reproductius de totes i tots i es faça una intervenció seriosa i contundent que permeta eliminar 
la violència de gènere i l'explotació sexual. Són aquestos els principals eixos del programa que EUPV es compromet a 
desenvolupar. 
 
 
4.2.2. Participació política i ciutadana 
 
 En aquestos temps de crisi econòmica, en els que les dones continuen estant en situació de més pobresa i 
vulnerabilitat, les quotes de participació es veuen encara més restringides perquè recau quasi exclusivament sobre elles el 
món de les cures, tan infravalorat pel sistema en què vivim, però, sense el qual, aquest no podria funcionar.  La nostra aposta 
política passa per aconseguir drets i mesures que permeten a les dones accedir a la vida pública i corregir el 
desequilibri de gèneres existent.  
 
 Per a EUPV, la paritat és un element estratègic necessari: per a aconseguir una societat d'iguals i amb plens drets de 
ciutadania. Per això proposem    
 

 Integració de la perspectiva de gènere transversalment en els pressupostos autonòmics, garantint l'elaboració i 
aplicació d'informes d'impacte de gènere.  Dotació de partida pressupostària per a totes aquelles accions 
encaminades cap a la igualtat i equitat de gènere, que siguen desenrotllades per associacions de dones i/o col·lectius 
que defenguen aquestos principis.  

 
 Paritat amb llistes cremallera en tots els òrgans de representació directa i de designació indirecta.  Fins ara i a pesar 

de la vigència de la Llei d'Igualtat només en tres parlaments autonòmics trobem més d'un 50% de dones i només en el 
nomenament de ministres trobem un percentatge superior al 40%, estant la mitjana general per davall del 30% en la 
resta de càrrecs públics electius i designats.  Paradoxalment en els càrrecs públics a què s'accedix per mitjà de 
“oposició”, no succeïx açò -en el cas de la carrera judicial, les dones sí que suposen més del 50% del total, encara 
que el percentatge es reduïx segons ascendim en la seua escala jeràrquica-. 

 
 Quotes paritàries en els òrgans de decisió d'entitats contractades o subvencionades per l'administració, ja que 

l'insuficient esforç en l'espai públic és pràcticament inexistent en l'àmbit de les empreses privades. 
 

 El Consell de la Dóna ha de ser un òrgan de representació dels moviments de dones que estiguen realment 
compromesos amb la igualtat i l'equitat.  Les funcions del Consell de la Dóna han de ser transversals en el conjunt de 
la política del Consell i, per tant, apostem pel seguiment integral dels plans d'igualtat, pressupostos, subvencions, lleis 
i informes d'impacte  de gènere en totes les polítiques adoptades pels ens autonòmics. Els acords del Consell, així 
com els seus dictàmens i resolucions, han de ser accessibles a la ciutadania, fomentant la seua difusió pública. 

 
 Reconeixement i incorporació de les associacions de dones, que treballen contra la discriminació sexista, com a 

agents socials legítims representatius, equiparant així la importància dels agents socials tant en l'àmbit laboral com 
l'àmbit social.   

 
 Els Plans d'Igualtat de les administracions públiques, que s'aproven en cada legislatura, han de ser legitimats per 

la participació d'associacions de dones (el Consell de la Dóna), tant en la seua elaboració com en la seua aplicació. 
Els Plans d'Igualtat hauran d'estar dotats de recursos suficients per a la seua elaboració, execució i seguiment. 

 
 Impulsar l'homologació de la formació d'agents i promotores d'igualtat.  Així com la creació d'una xarxa pública 

d'agents d'igualtat.  
 

 Les organitzacions que treballen en defensa de la igualtat i l'equitat tindran garantit la utilització d'espais públics i 
recursos per a dur a terme la seua activitat.  

 
 

4.2.3. Per una Educació Coeducativa 
 

 L'escola ha de ser la impulsora i generadora de canvis socials, però, en la pràctica, en molts casos, es convertix en 
perpetuadora de la desigualtat social.  Des d'EUPV apostem per un sistema educatiu que contribuïsca a canviar les injustícies i 
a possibilitar sers crítics i reflexius, a fi al progrés humà. 
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 Pensem que estem lluny d'una escola coeducativa, capaç de corregir les asimetries de gènere i de contribuir, en 
conseqüència, a evitar la desigualtat sociocultural.  L'escola mixta només ha incorporat alguns efectes de les lluites per la 
igualtat, però encara continua sent un escenari en què l'orde simbòlic és masculí.  Convé tornar a repensar els àmbits de 
socialització de les persones (família, escola, grup d'iguals, mitjans de comunicació, internet...), perquè, actualment, es 
continua perpetuant el sistema rol-gènere i segregant, vertical i horitzontalment els mons “masculins” i “femenins”, quelcom que 
es podria superar per mitjà d'una verdadera pràctica coeducativa que vaja més enllà de l'educació mixta.  En aquest sentit 
proposem: 
 

 La necessitat d’un pacte social i polític per a l'elaboració d'una legislació per una ensenyança pública, de qualitat, laica 
i gratuïta, que contemple un enfocament radical coeducatiu. És a dir, basat en l'eliminació de barreres estructurals i 
que aposte per una igualtat educativa entesa com a igualtat de resultats, que aborde la desigualtat entre sexes i que 
faça un especial èmfasi en els valors i ètica feministes enfront dels valors competitius característics de 
l'androcentrisme. És a dir, no ha de compensar, com a model educatiu, la desigualtat d'oportunitats sinó combatre la 
base de la dita desigualtat. 

 
 Un món educatiu amb espais de participació i decisió horitzontals, on l'alumnat se senta part integral de la seua 

educació i no víctima d'ella. 
 
 Una educació integral que revise tots els models androcèntrics i etnocèntrics per a arreplegar la diversitat humana, 

amb un professorat format en la diversitat i no en la unicitat dels estereotips. Així com la necessitat revisar tots els 
currícula educatius, per a donar veu i entrada a totes les persones protagonistes que, fins ara, han sigut excloses 
d'ells (per exemple, les dones, les personess LGTBi –Lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals, intersexuals-). 

 
 La incorporació de la perspectiva de gènere en l'oferta formativa de persones adultes. 

 
 Incrementar el pressupost públic en matèria educativa, garantint els plans educatius que aposten per models de 

coeducació. 
 

 Garantir espai físic i recursos a totes les organitzacions estudiantils que caminen en defensa de la igualtat i l'equitat. 
 

 Desenvolupar polítiques per a contrarestar la segregació vertical i horitzontal que es dóna en l'àmbit educatiu, 
reproduint-se posteriorment en el laboral. 

 
 Garantir una dotació pressupostària suficient per a les Unitats d'Igualtat de les universitats, per a permetre el 

desenvolupament de treball de les mateixes. 
 
 
4.2.4. Polítiques d'ocupació que garantisquen la igualtat d'oportunitats  
 

Davant de la crisi econòmica estructural, les polítiques d'ocupació han de garantir més que mai la igualtat 
d'oportunitats en l'accés a una ocupació digne i estable. Per a això, com a condició indispensable, les polítiques d'ocupació i el 
desenvolupament del model productiu, han de realitzar-se amb alternatives a l'orde patriarcal i al sistema capitalista.  
 
 Des d'EUPV proposem una política d'ocupació alternativa vertebrada entorn dels eixos següents:  
 

 Eradicar l'economia submergida. 
 Repensar l'ús dels temps, tant en el treball com en la llar de cada un dels sexes, valorant  el treball reproductiu i de 

cures en l'entorn familiar i fomentant la coresponsabilitat. 
 Eliminar les diverses discriminacions, vetlant per la igualtat d'oportunitats  en l'accés i la qualitat de  l'ocupació. 

 
Eradicar l'economia submergida. 

 
En els últims anys, el Ministeri de Treball i Seguretat Social ha valorat que l'economia submergida suposa aproximadament un 
20% del PIB. L'actuació de la Inspecció de Treball, per sectors tira els percentatges següents: en hostaleria 27%, comerç 24%, 
construcció 23%, serveis 21% i en agricultura 5%. 
 
D'altra banda, l'Agència Tributària assegura que l'economia submergida no es pot estimar i planteja que només es pot 
combatre a curt i mitjà termini, amb la lluita contra el frau immobiliari i el blanqueig de diners. 
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Observem una vegada més, que tant per al PP com per al PSOE, el sector de l'ocupació domèstica no és una qüestió 
estratègica sinó més aïna la garantia de mantindre a milers de dones treballant en precari i sense cobertures econòmiques ni 
socials dignes a curt i mitjà termini. Ni tan sols l'aprovació de la Llei per a la Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les 
Persones en Situació de Dependència, ha suposat un avanç normatiu i legislatiu en matèria laboral,  més aïna ha contribuït 
que la societat assumisca un marc legislatiu flexible que permet l'explotació de les persones dedicades no sols a les tasques 
de l'atenció de les persones en situació de dependència, sinó que a més, han d'assumir diferents tasques com la netejar, 
cuinar, planxar, etc., en les condicions més precàries.  
 
A més, segons l'Enquesta d'Ocupació del Temps 2009-2010 de l'INE el 92,2 % de les dones realitza tasques de llar i 
familiars. La dones dediquen 4 hores i 4 minuts diàries a tasques domèstiques i familiars (manteniment de la llar, compres, 
atenció de fills i ascendents), la qual cosa suposa 2 hores i quart més que els homes. 
 
Propostes d'EUPV:  
 

 Generar polítiques actives d'ocupació per a abordar i acabar amb l'economia submergida, en els sectors tradicionals 
del País Valencià, en el treball domèstic i en el sector agrari. 

 
 Generar recursos normatius, legislatius i econòmics per a abordar tota la problemàtica que suposa treballar en 

economia submergida, perquè les polítiques actives d'ocupació revertisquen en les arques públiques i generen drets i 
cobertura social a les dones. 

  
Equiparar en drets el treball reproductiu i de les cures: 
 

L'atenció a la infància actualment recau, de forma indiscutible, en les dones, ja siga des de l'exclusió del món laboral, o des de 
la reducció de jornada i/o excedència per guarda legal -en 2009 el 95,9% de les excedències per atenció de fills/es van ser 
utilitzades per dones-. 
D'altra banda l'envelliment de la població i l'allargament de la vida es vinculen a un augment de les situacions de dependència i 
per tant suposa en l'augment de prestació de serveis de l'atenció i atenció a aquestes persones, que també recau 
majoritàriament sobre les dones.  
 
El Desplegament de La Llei per a la Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència, 
al País Valencià, no ha sigut una prioritat per al Govern del PP, tal com es reflectix en el IV dictamen de l'Observatori Estatal 
per a la Dependència, publicat al desembre del 2009. En el País Valencià la taxa de receptors de prestació sobre el total de la 
població se situa en el 0,47%, quan la mitjana espanyola està en l'1%. A més, s'incomplixen les expectatives de creació 
d'ocupació. En ple segle XXI, on plantegem nous models productius, el treball reproductiu i de l'atenció, ha de contemplar-se 
com un jaciment d'ocupació digne, i que revertisca en un bé econòmic i social per a la ciutadania i en especial per a les dones.  

 
No podem obviar, que la coresponsabilitat en l'assumpció de les tasques domestiques, de criança i de l'atenció, continua sent 
una assignatura pendent que La Llei efectiva entre Homes i Dones. Encara que la Llei és de rang estatal, és evident que 
aquesta realitat social cal transformar-la, i les comunitats autonòmiques tenen un treball pendent que realitzar. 

 
Propostes: 
 

 Assignació de recursos per a la creació d'escoles públiques infantils de 0 a 6 anys.  
 

 Aposta contundent, perquè l'atenció a la diversitat funcional i la situació de dependència, es realitze des de l'àmbit 
públic, generant recursos necessaris,  amb pressupost suficient i prioritzant el foment i la creació  d'ocupació. 

 
 Programes d'ocupació específics i integrals, dirigits a dones amb càrregues familiars amb escassos recursos, 

amb especial atenció al medi rural. En l'elaboració d'aquestos programes d'ocupació, es tindran en compte els 
factors socioeconòmics del territori, així com orientar els esmentats programes a activitats I+D+I   

 
 Facilitar l'accés de les dones a la formació ocupacional i contínua. Elaborar plans per la formació i l'ocupació amb 

perspectiva de gènere, on un dels objectius siga necessàriament, eliminar la segregació horitzontal per raó de 
sexe, incentivant la inserció de les dones en professions masculinitzades (mesures d'acció positiva). Considerem 
que l'accés a la formació per a accedir a un lloc de treball i per a millorar la seua qualificació professional és 
prioritari. 
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 Impulsar mesures que fomenten la coresponsabilitat en l'assumpció de les tasques de la llar i de les cures 
familiars, així com advocar per la implantació de permisos iguals i intransferibles per naixement i adopció. 

 
 
Eliminar discriminacions i treballar per la igualtat d'oportunitats  en l'accés i la qualitat de  l'ocupació. 

 
 L'accés al treball digne i retribuït, és un dret de les dones. És evident que perquè aquesta afirmació es faça realitat, el 
govern autonòmic ha de generar i exigir ferramentes capaces d'eliminar discriminacions i vetlar per la igualtat 
d'oportunitats en l'accés i la qualitat de  l'ocupació. 

 
Propostes: 
 

 Elaborar un full de ruta  per a aconseguir  la coordinació de tots els serveis públics implicats en les polítiques 
d'ocupació, que faciliten la incorporació de les dones en el món laboral, amb una ocupació digna  i en igualtat de 
condicions.  

 
 Continuarem treballant en iniciatives per a la derogació del Règim Especial d'Empleades de Llar, i aquest sector 

quede regulat pel Règim General de Seguretat Social, així com per a elaborar propostes d'incentius fiscals a la 
contractació d'aquestes treballadores. 

 
 Desenvolupament de polítiques d'acció positiva per a aconseguir la igualtat i l'equitat en l'àmbit laboral. 

 
 Impulsar l'Observatori autonòmic de Gènere en l'Àmbit Laboral.  

 
 Exigir l'ampliació del cos d'Inspecció de Treball per a perseguir: el frau, la discriminació, la problemàtica derivada 

de la salut i la higiene en el treball, l'elaboració i implementació dels Plans d'Igualtat en les empreses que 
estiguen obligades a fer-ho i el seguiment dels protocols d'acaçament sexual i acaçament per raó de sexe.  

 
 A més es crearà la Unitat d'Igualtat en la Inspecció de Treball, per a abordar els incompliments de la legislació vigent: 

situacions derivades de la maternitat, acaçament sexual, acaçament per raó de sexe, situacions provinents de la 
discriminació per raó de sexe o orientació sexual, així com l'incompliment  de la Llei Orgànica de Violència de Gènere.  

 
 Polítiques dirigides a transformar la valoració i distribució dels temps, a més de la jornada laboral, a fi d'eliminar la 

precarietat, l'elevada contractació temporal -el 28,1% de les dones tenen contracte temporal- i ús abusiu del contracte 
a temps parcial que les dones suportem -el 28% de les dones tenen contracte a temps parcial, mentres que tan sols el 
8% dels homes-. Que no es fomente la contractació a temps parcial exclusivament entre les dones.  

 
 En tots els programes i plans d'ocupació, així com en l'adjudicació de projectes a empreses, en la concessió d'ajudes i 

subvencions,   obligatòriament es mantindrà el criteri de contractació de dones, la inclusió de plans d'igualtat, i en les 
seues memòries s'inclourà un estudi de l'impacte de gènere. 

 
 
4.2.5. Sanitat, drets sexuals i reproductius 

 
EUPV aposta per uns serveis públics de qualitat que afavorisquen el desenvolupament integral de totes i tots. 
 
Patim un important deteriorament del sistema sanitari que, amb el fals discurs que el sistema públic no funciona, justifica la 
introducció de mesures privatitzadores, suposadament destinades a salvar allò que s'ha deteriorat intencionadament.  La 
Sanitat Pública és vista com un negoci, amb una privatització dels serveis auxiliars i serveis mèdics i clínics.  Els beneficis són, 
per descomptat privats, encara que si tenen pèrdues sempre recorren a l'Administració Pública. 
 
Des d'Esquerra Unida del País Valencià defenem la necessitat una xarxa sanitària pública forta i un Pla Integral de Salut que 
coordine recursos i planifique el treball a realitzar, incorporant als col·lectius que, actualment, són tractats de forma deficitària.  
I incorporant, sens dubte, una necessària visió de gènere, que corregisca la invisibilització a la que les dones han estat 
sotmeses. 
 

 És una realitat que la falta de perspectiva de gènere en la investigació mèdica fa que s'apliquen a les dones patrons 
masculins, amb extrapolació automàtica de resultats.  A més, les dones patixen la medicalització de la seua vida i la 
seua salut, són tractades com a sers imperfectes que poden ser millorats (un exemple és la medicalització d'un procés 
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natural com és la menopausa i el seu tractament amb la Teràpia Hormonal Substitutiva) i, al mateix temps, hi ha un 
desconeixement de les manifestacions clíniques pròpies, com les malalties cardiovasculars o l'impacte que té la tasca 
de l'atenció informal en la salut de les dones. 

 
 Enfront de la medicalització sistemàtica a què una medicina androcèntrica sotmet les dones, seria necessari repensar 

alternatives no invasives, que passen per la prevenció, la necessitat d’una alimentació adequada i l'exercici físic.  En 
definitiva, hàbits de vida saludables.  

 
 Un altre punt important és la demanda històrica de les dones d'una maternitat lliure i un avortament segur.  Maternitat 

lliure per a recuperar el protagonisme del part, i avortament segur per a deixar de ser considerades xiquetes amb 
necessitat de  tutela.  La Llei Orgànica 2/2010, de 3 de març, de Salut Sexual i Reproductiva i de la Interrupció 
Voluntària de l'Embaràs, és una llei que s'ha quedat curta, des del període d'interrupció de l'embaràs per voluntat de 
la dona (14 setmanes), el període de reflexió obligatori, el manteniment de la tipificació de l'avortament com a delicte 
dins del Codi Penal, etc.  A més, al País Valencià, on el conseller de Benestar Social, defén la creació de “registres de 
fetus”, s'ha de témer que el dret a l'avortament no estiga garantit en la xarxa sanitària pública i açò perjudicarà 
especialment les dones que estiguen en situació més precària. 

 
 Defenem que el dret de les dones a decidir sobre el seu propi cos i la seua maternitat és fonamental.  Cap dona ha de 

ser sotmesa a cap pressió o coacció que limite aquest dret.   
 

 Un col·lectiu que és tractat de forma deficitària en la xarxa sanitària és el de les dones lesbianes i bisexuals.  Per 
exemple en les consultes ginecològiques, on es produïx una invisibilització que ha d'acabar.  Es dóna per fet 
l'heterosexualitat de totes les dones (en els qüestionaris, en l'atenció, en les campanyes de prevenció), es 
desconeixen les pràctiques sexuals, la realitat de les dones lesbianes i bisexuals no es té en compte en els estudis, 
registres ni estadístiques de salut comunitària… i una de les conseqüències de tot açò és la falta de coneixement 
sobre la incidència i la repercussió de les Infeccions de Transmissió Sexual, el VIH i el càncer en les dones lesbianes i 
bisexuals. 

 
 Un tema sagnant, per la situació de vulnerabilitat de les dones que ho patixen, és el de la realitat de les dones 

drogodependents i la violència de gènere.  Aquestes dones es queden en la xarxa de drogodependències, no 
acudixen als serveis d'atenció a la violència de gènere.  La seua problemàtica de maltractament de parella, o de 
qualsevol altre tipus de maltractament pel seu sexe, es queda sense treballar i és un element que té influència en 
l'abandó del tractament.  No hi ha una identificació de les situacions de violència cap a elles i, moltes vegades, la seua 
drogodependència és conseqüència de la situació de violència patida. 

 
 
4.2.6. Violència de gènere. Explotació sexual  

 
L'arrel del maltractament i la violència contra les dones no és un problema individual o privat, sinó una manifestació derivada 
de les relacions de poder històricament desiguals entre homes i dones.  Després de l'aprovació d'un marc jurídic que se 
suposa camina cap a l'eradicació de la violència de gènere, continua havent-hi tantes llums com a ombres.  Denunciem la falta 
d'aplicació i desenvolupament a nivell autonòmic de l’actual marc legal, per part del Partit Popular, així com una dotació 
pressupostària insuficient. 
 
Des d'EUPV proposem: 
 

 Dissenyar campanyes de sensibilització a fi de previndre la violència de gènere, específiques en l'àmbit educatiu i en 
la societat en general. 

 
 Donar màxima difusió als serveis i recursos contra la violència de gènere, en especial, considerant els obstacles per a 

les dones immigrants i amb diversitat funcional.   
 
 Creació d'una Conselleria d'Igualtat, entre les competències de la qual es trobe la coordinació, aplicació i seguiment 

de les polítiques d'igualtat a desenvolupar pel Consell. 
 
 Dotar de pressupostos suficients per a abordar la problemàtica i les necessitats que originen les situacions de 

violència de gènere, tenint en compte que els ajuntaments són les institucions més pròximes i amb la responsabilitat 
de resoldre aquestes situacions de violència. 
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 Redistribució pressupostària suficient a les administracions públiques dependents de la Generalitat Valenciana per al 
desenvolupament d'accions encaminades a eradicar la violència de gènere i a la protecció efectives de les víctimes 
(en especial als ajuntaments). 

 
 Denúncia i eliminació de la publicitat sexista.  Controlar que els mitjans de comunciació autonòmics utilitzen la 

informació i difusió de missatges cap a la “tolerància gènere” respecte a la violència cap a les dones. 
 
 Cases d'acollida: enfront del tutelage i paternalisme de l'actual model de cases d'acollida, proposem un model 

alternatiu per a dones víctimes de violència de gènere, i els seus fills i filles: organitzant una xarxa integral, 
multidisciplinària i coordinada. L'objectiu és fomentar l'autonomia plena de les dones i no fer-les dependents de forma 
permanent del sistema de serveis socials. És fonamental que les persones que treballen en les cases d'acollida 
tinguen formació en igualtat i que es fomente la participació, l'apoderament, l'ajuda mútua entre les dones i les xarxes 
socials de suport.  La violència contra les dones és un fenomen estructural i com a tal ha de tractar-se. 

 
Explotació sexual:  
 

 Creació d'un protocol d'identificació de víctimes de tracta que puga prestar ajuda efectiva a les dones 
víctimes d'explotació sexual.  Per a la identificació de les víctimes de tracta és fonamental la formació de les 
forces i cossos de seguretat de l'estat i la creació de programes d'acostament a les dones, línies d'atenció 
telefònica i unitats mòbils.  L'objectiu és abordar de forma prioritària i urgent les necessitats les dones i véncer els 
obstacles per a arribar a elles (por, aïllament, falta de llibertat, idioma, desconfiança, desconeixement, etc.). 
Enfront de la política de deportacions, la principal preocupació d'Esquerra Unida del País Valencià és la protecció 
i la reparació del dany de les dones que han sigut víctimes de tracta. 
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4.3. COMPROMÍS AMB EL MOVIMENT PER L'ALLIBERAMENT SEXUAL 
 
 

4.3.1. La diversitat de la realitat transsexual 

4.3.2. La Diversitat Sexual en el Sistema Educatiu. 

4.3.3 Per una joventut sense armaris  

4.3.4 Lesbianes: Triplement sotmeses, triplement revolucionàries.   

4.3.5 Transformant el model familiar heteropatriarcal.  

4.3.6 Salut Sexual.  

4.3.7 La diversitat sexual no té edat ni límits.  

4.3.8 Garantim la visibilitat laboral.  

4.3.9. Llibertat sexual sense fronteres.  

4.3.10 Compromís per la visibilitat, l'alliberament i la igualtat de lesbianes gais, bisexuals i transsexuals...   

 
Des d'Esquerra Unida ens presentem a estes eleccions conscients i orgullosos d'haver participat en els avanços 

socials de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals, i ens sentim especialment satisfets perquè estos avanços els 
hem aconseguit treballant amb el conjunt de moviments socials LGTBI a través  de molta lluita i organització política. El que 
ens queda per conquistar només podrem aconseguir-ho per la mateixa via, és a dir,  vindicant i lluitant per la nostra dignitat, 
perquè tenim el dret a triar la nostra identitat, a decidir sobre  els nostres cossos i a fer realitat els nostres desitjos. 
 

Cometríem un gran error si creguérem que ja està tot aconseguit en la igualtat de lesbianes, gais, transsexuals, 
bisexuals i intersexuals, a pesar dels avanços legals que hem aconseguit en els últims anys. És evident que les principals 
traves per a la igualtat real seguixen ací: 
 

Continuem patint un sistema educatiu que ens agredix i discrimina, en el que se'ns imposa l'heterosexualitat com a 
únic model vàlid i en el que es donen les majors taxes d'acaçament escolar a persones dels nostres col·lectius...Continuem  
discriminades en els barris, en els pobles xicotets, en els nostres llocs de treball o en les nostres famílies. S'invisibilitzen 
diferents models de famílies, entre elles, l'homoparental i s'instauren polítiques LGTBI sense contemplar la realitat bisexual. Es  
continuen  imposant  models de cossos i de vivències sexuals que ens oprimixen i ens amarguen. Els estereotips de bellesa i 
moda amb què se'ns bombardeja diàriament ens imposen models irreals amb els què mai ens sentirem a gust.El col·lectiu 
seropositiu continua estigmatitzat.  
 
  Perquè urgix desenvolupar polítiques que contemplen a la diversitat del col·lectiu LGTBI en totes les seues 
facetes, confluint amb múltiples col·lectius que patixen discriminació i que estan en situació de desigualtat (cegues, sordes, 
ancianes, persones en cadira de rodes...). Perquè seguim sense dignificar i agrair a totes les persones (incloses les LGTBI) 
que van lluitar contra la dictadura franquista. Perquè encara rebem insults quan caminem pel carrer. Perquè seguim immerses 
en un sistema heteropatriarcal que ens invisibilitza i ens agredix a cada moment. Perquè encara falta  molt per a aconseguir la 
igualtat real i  per a avançar cap a l'alliberament sexual dels nostres cossos en l'esfera pública. 
 
 A esta realitat social en què ens trobem immerses les persones LGTBI, ara se suma el context d'una crisi profunda del 
capitalisme que  afecta el conjunt de la ciutadania de l'Estat Espanyol i en especial en el Paìs Valencià on la situació és més 
alarmant a causa de les polítiques de creixement econòmic centrades en el sector de la construcció i grans esdeveniments del 
Partit Popular.  
 
 Les eixides postulades per l'actual govern espanyol del PSOE, i recolzades també per la Generalitat Valenciana, 
plantegen la reducció de l'Estat Social, de les polítiques públiques destinades a la consecució de la igualtat, la precarització i 
individualització del mercat de treball, l'ampliació de l'edat de jubilació, el copagament sanitari, etc. Tot açò ens avoca a un 
futur on la desigualtat per al col·lectiu LGTBI serà molt més profunda i on els instruments (tant per a les institucions com per als 
propis col·lectius LGTBI) per a atacar la LGTBIfobia seran reduïts quan no eliminats per complet (un exemple d'això, és la 
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reforma dels convenis col·lectius i del paper dels sindicats en els mateixos que suposa un retrocés brutal per a les polítiques 
d'igualtat que es desenvolupaven a través d'esta via). 
 

Per tot això Esquerra Unida del País València es presenta a estes eleccions sabent que queda molt per fer, no sols 
des de les institucions, sinó també en el carrer treballant, braç a braç, amb els moviments LGTBI per a acabar amb la 
LGTBIfobia immersa en la nostra societat. Però també sent conscients que “el mercat rosa” no és una solució. Perquè ens 
neguem que les minories sexuals (les excloses per la nostra sexualitat dissident) únicament podem participar en la societat a 
través del consum, perquè sabem que és caure en la trampa del capitalisme al què només li interessen els beneficis i no les 
persones, i perquè no volem ser consumidores passives, sinó ciutadanes actives amb independència de la nostra capacitat de 
compra, perquè tenim drets més enllà de si aportem o no beneficis als grans empresaris. 
 

La nostra proposta política LGTBI és transversal a tot el programa polític tant en la forma d'elaboració del mateix, com 
en les propostes de totes les àrees, però  les nostres apostes concretes queden articulades en una llei autonòmica 
encaminada a lluitar contra la LGTBIfobia. Esta llei, abordarà diversos àmbits de tota la societat valenciana amb l'objectiu 
d'eradicar la desigualtat que patim les persones LGTBI. Esta gran aposta d'Esquerra Unida en matèria de diversitat sexual està 
estructurada en els eixos següents: 
 
 
 
4.3.1. La diversitat de la realitat transsexual 
 

L'any 2006 va ser històric per a la lluita pels drets de les persones transsexuals, amb l'aprovació, recolzada per tots 
els grups parlamentaris excepte el PP, de la Llei d'Identitat de Gènere, que permetria modificar la inscripció en el Registre Civil 
sense el requisit previ de la intervenció quirúrgica. Este avanç ha suposat una millora en la situació i visibilització del col·lectiu 
transsexual, però també ha suposat un cost per a este, mantindre l'estigma de la transsexualitat com a trastorn, “disfòria de 
gènere”, diagnòstic necessari per a la modificació que permet la llei. Gràcies al treball i esforç d'alguns col·lectius LGTBI, el 
govern  ha mostrat voluntat de canviar-ho, encara que pareix que açò depén de la pròxima eixida en 2013 del nou manual de 
l'APA (American Psychiatric Association), el DSM-V, quinta edició del mateix, que, per cert, ja té esborrany i no pareix que vaja 
a canviar molt la situació. Mantindre l'estigma de la transsexualitat com a trastorn mental suposa en la pràctica l'estigma d'un 
col·lectiu basant-se en un rígid sistema binari sexe-gènere, que imposa uns rols i models de conducta determinats. Per tant, 
aquelles persones que es comporten i adopten uns rols no vinculats a un sexe determinat són tractades com a malaltes, i 
necessiten ser “curades”. 

 
En la transsexualitat açò significa entrar en un procés d'adequació del cos al gènere socialment percebut, oblidant la 

diversitat de vivències al voltant del cos i el gènere, que no sempre necessiten processos d'hormonació o cirurgia. Per açò, des 
d'Esquerra Unida del País València reivindiquem la immediata despatologització de la transsexualitat com a trastorn mental i 
diagnòstic necessari per a obtindre el canvi en el document nacional d'identitat, els requisits que s'exigixen per a aquesta 
finalitat, i que açò no implique la pèrdua de drets actuals, com l'accés als tractaments corresponents en la Sanitat Pública.  

 
A pesar de l'avanç en la lluita del col·lectiu transsexual, este es troba encara en una greu situació de discriminació, 

estigmatització i  en risc d'exclusió social en diferents àmbits: laboral, educatiu, administratiu, mitjans de comunicació, etc. Per 
açò  no ens podem conformar, ens queda un llarg camí fins a la igualtat real,  fins a aconseguir el verdader reconeixement de 
la diversitat, de les vivències, i de la pròpia concepció de si mateixes de les persones transsexuals. Per açò, és necessari partir 
de que la transsexualitat no és una malaltia a curar, la malaltia en tot cas és la transfòbia, que en molts àmbits encara continua 
exercint violència contra este col·lectiu.  Es fa necessària una llei integral que treballe activament contra esta forma de 
violència i discriminació, comptant amb l'esmentat col·lectiu, perquè sense les seues vivències, les seues idees o la seua 
experiència en l'activisme, no podrem tindre una llei que responga a la seua realitat, almenys no completament. 

 
Esquerra Unida del Paìs Valencià, des de la seua Àrea de Llibertat d'Expressió Afectiu-Sexual, com a moviment 

polític i social, es compromet a treballar des de les institucions i el carrer, col·laborant activament amb els col·lectius LGTBI, 
assumint i sumant-se a la Campanya per la Despatologització, i de fer realitat una llei integral que lluite de forma activa contra 
la transfòbia i tots els seus mecanismes, però sense oblidar tampoc les respostes que hem de donar en matèria sanitària i 
laboral, entre altres. Així, les nostres propostes són: 

 
SANITAT: 

5. Cobertura del procés de reassignació de sexe, cobrint els gastos necessaris quan la persona haja d'anar a 
una altra comunitat per a completar el dit procés. 

5. Formació específica i general entorn de la transsexualitat, al personal sanitari i psicològic dels centres. 

5. Integrar i assessorar les famílies en el procés de reassignació de sexe. 
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5. Permetre el procés de reassignació de sexe a partir dels 16 anys. 

5. Ampliar la cobertura del procés de reassignació de sexe a les persones estrangeres. 
 
ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 
 

5. Formar el personal de l'Administració Pública en Diversitat-Transsexualitat, especialment en aquelles àrees 
on es fa indispensable. 

5. Participació activa per part de l'Administració en la sensibilització de la societat, com a forma de combatre i 
previndre la transfòbia. 

 
ÀMBIT LABORAL 
 

5. Formació/capacitació per a afrontar la discriminació laboral, així com campanyes en els llocs de treball per a 
previndre. 

5. Mesures de discriminació positiva per a afavorir la integració laboral. 

5. Protegir els drets laborals en el procés de reassignació de sexe, com a situació de risc a l'hora de perdre un 
treball. 

 
EDUCACIÓ 
 
La transfòbia en les aules: 
 

5. Transsexualitat en Primària i Secundària: mètodes, currículums i recursos, així com una tutoria en diversitat 
que puga atendre les inquietuds i problemes que es puguen presentar en els centres 

5. Transsexualitat en la Universitat: revisió de Plans d'Estudi. 

5. Formació del Personal Docent 
 
MITJANS DE COMUNICACIÓ 
 

5. Sensibilitzar als mitjans de comunicació entorn del tractament de la transsexualitat. 
 
PROSTITUCIÓ 
 

5. Promoure la mediació amb prostitutes transsexuals. 

5. Revisió de les ordenances municipals, que actualment perseguixen i penalitzen les prostitutes transsexuals. 
 

 
4.3.2. La Diversitat Sexual en el Sistema Educatiu. 
 

El nostre principal cavall de batalla a hores d'ara per a la consecució de la igualtat,  és l'Educació.  
 

A pesar que la LOE, ja en el seu preàmbul, establix que un dels objectius de l'Educació ha de ser precisament “el 
reconeixement de la diversitat afectiu-sexual” (també reconegut en l'art. 27 de la Constitució Espanyola), ens trobem en una 
situació de buit legal que deixa al lliure albir d'editorials, centres o professors la verdadera inclusió de continguts en matèria de 
diversitat sexual en els currículums escolars. 

 
Si pretenem construir una societat en què podem conviure en igualtat i sense discriminacions, és imprescindible 

proporcionar als i les estudiants una Educació Afectiva i Sexual de qualitat, perquè l'absència d'esta no sols influirà en 
possibles disfuncions sexuals sinó que també impedirà transformar les bases socials per a afavorir la construcció d'una societat 
més lliure i diversa. No podem oblidar que si bé la Sexualitat Humana està íntimament lligada a allò que s'ha privat, també està 
regulada socialment i culturalment. El coneixement sexual ens ajuda a créixer com a persones. Aprendre a ser feliços és un 
repte permanent del ser humà, i la coeducació sexual contribuïx, d'una manera important, a aconseguir eixa felicitat, donant 
resposta a les necessitats d'aprenentatge viscudes activament pels i les estudiants. 
 

Hem d'arreplegar la inclusió en el currículum de la Educació Afectiva i Sexual. Esta inclusió ha de dur-se a terme per 
un costat de forma específica abordant temes concrets sobre la sexualitat, els rols, els diversos models familiars, la 
discriminació de persones LGTBI, etc. Però també de forma transversal, revisant tota una sèrie de continguts androcéntrics 
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que reproduïxen estructures heteropatriarcals que en el millor dels casos invisibilitzen quan no atempten contra la dignitat de la 
persones del col·lectiu LGTBI. 

 
Actualment ens trobem amb un sistema educatiu que patix greus dèficits des de la  perspectiva LGTBI: no hi ha molts 

referents visibles en les nostres aules, perquè els nostres professors i professores encara temen a l'estigmatització i les 
conseqüències professionals que podria ocasionar-los eixa visibilitat. Tampoc les i els professionals de l'educació compten 
amb recursos o ferramentes que ajuden a  identificar, mediar o resoldre els conflictes i la violència derivats de la diversitat 
afectiu-sexual. Hi ha molt pocs  llibres de text, de lectura, de consulta,etc. que reflectisquen la realitat LGTBI , que permeten la 
identificació de persones del col·lectiu LGBTI per a aconseguir una verdadera integració en el sistema educatiu d'altres 
perspectives i realitats socials. El llenguatge que s'empra en els centres d'ensenyança és totalment heteronormatiu. I el que és 
més alarmant, els i les adolescents LGTBI patixen majoritàriament verdaderes situacions de violència pel mer fet de la seua 
condició sexual. L'homofobia i el sexisme estan servint de doble forma per a acaçar i intimidar els xics i xiques més 
vulnerables: d'una banda, es perseguixen totes les ruptures de gènere i sexualitat de totes i tots, independentment de la seua 
orientació sexual i gènere. D'altra banda, es recorda els xics i xiques gais, lesbianes, transsexuals i bisexuals que han 
d'amagar-se, que han d'ocultar parts significatives de les seues vides i que si es mostren tal qual són, poden ser objecte del 
rebuig, aïllament, burla i acaçament. Totes estes característiques conformen un sistema educatiu que òbvia la formació afectiu-
sexual i no propícia una verdadera transmissió de valors que eduquen  en la diversitat i el respecte.  
 

Amb l'assignatura de “Educació per a la Ciutadania” es va intentar pal·liar part d'esta carència del Sistema Educatiu 
amb la inclusió de dos punts en el currículum bàsic. No obstant això açò no és suficient. Sense entrar en la frivolitat amb què el 
Govern Autonòmic Valencià ha abordat esta assignatura impartint-la en anglés i creant un col·lapse del sistema educatiu, cal 
reconéixer que amb dos temes d'una assignatura no s'assegura un canvi educatiu que propicie un canvi de valors i actituds  
L'ambigüitat amb què el Ministeri d'Educació va decidir abordar en els continguts mínims l'educació afectiu sexual i la qüestió 
familiar (“La família en el marc de la Constitució Espanyola”) ha permés el marge suficient perquè algunes editorials, siga per 
qüestió ideològica o per la por d'una potencial pèrdua de clients, s'hagen permés esborrar de la faç de l'educació a les 
persones LGTBI o les famílies homoparentals. 

Lògicament els col·legis més reaccionaris triaran aquelles editorials més conservadores i seguiran sense incloure una 
perspectiva LGTBI educant en l'odi i marginació per motius de condició sexual. 
 

Des d'EUPV creiem important ressaltar que ningú pot imposar una educació homòfona i trànsfoba als seus fills i filles, 
ni tampoc els centres poden continuar educant en l'odi i la discriminació. És necessari que es denuncie la LGTBIfobia familiar 
ja que és un maltractament infantil i també la LGTBIfobia educativa que anul·la els drets dels xiquets i xiquetes apel·lant a 
falsos drets dels centres educatius i dels pares i mares. Proposem a més una regulació més exhaustiva que garantisca la 
inclusió de continguts LGBTI  encaminats a educar en la diversitat sexual. 
 

Tampoc cal oblidar que una altra peça clau en el sistema educatiu és l'educació superior. Les universitats complixen la 
funció de formar als i les formadors, en definitiva professionals que seran les i els encarregats de transmetre i educar a les 
noves generacions. Per tant EUPV considera imprescindible que en el màster de formació del professorat (actualment 
necessari per a poder exercir com a professor/a després de la reforma de Bolonya) s'incloguen continguts rellevants en matèria 
de diversitat sexual. Els i les formadors han de ser formats per a tractar esta temàtica i més tenint en compte que es van a 
trobar amb adolescents LGTBI en les seues aules. 
 

Per tot això,  Esquerra Unida del País Valencià en el marc d'una llei autonòmica contra la LGTBI-fobia, proposa : 
 

5. La inclusió en el currículum educatiu tant de forma transversal com específica de continguts rellevants  sobre 
educació afectiva i sexual, sobre la diversitat de models familiars, sobre valors de respecte i diversitat, etc.  

 

5. L'elaboració de materials específics en matèria de diversitat sexual complementaris a la formació formal (comptant 
amb la participació conjunta en la seua elaboració de col·lectius LGTBI) així com la creació de programes de 
col·laboració amb els distints centres educatius i els col·lectius LGTBI. 

 

5. Garantir que en tots els centres públics d'ensenyança hi haja un servici psicopedagògic amb la col·laboració de 
col·lectius LGTB que tinga coneixements sobre diversitat sexual i que puga atendre estudiants o mediar en els 
conflictes que sorgisquen en els centres. 

 

5. Programes de formació específics en educació afectiva i sexual per a les i els professors en què participen també els 
col·lectius LGTB. 
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5. Estudis sobre la situació d'acaçament i violència (bullying) per a conéixer la realitat dels nostres centres educatius i 
articular una sèrie de mesures per a atallar amb la greu situació que patixen les i els adolescents LGTBI. 

 

5. La revisió dels plans d'estudi amb una perspectiva de gènere de les titulacions que es cursen en les universitats del 
País Valencià, prioritzant titulacions com Psicologia, Medicina, Magisteri i el Màster de Formació del Professorat. 

 
4.3.3 Per una joventut sense armaris  
 

Les i els jóvens LGTBI contemplem que els canvis burocràtics que s'han produït en els últims anys han estat dirigits cap a 
una igualtat legal. No obstant això, l'objectiu més important que hem d'aconseguir és el d'aconseguir no tant la igualtat 
burocràtica, sinó la igualtat social, a través del treball ciutadà perquè quelcom tan fonamental com són els drets humans 
contemplen la dignitat del ser humà dins de la seua pluralitat.  

 
Estem en una societat que limita les nostres llibertats i ens imposa models heteropatriarcals, és a dir, un model 

masclista i en el qual es pressuposa que totes les persones són heterosexuals. Estos models es poden observar de forma 
clara en l'educació que rebem com a jóvens, que atenta directament contra les persones LGTBI per eixir-se de les normes 
preestablides. Per a canviar els valors socials actuals, la solució passa per modificar tant l'educació que reben les i els jóvens 
com la seua estructura. No podem oblidar que l'educació prepara per al futur. 
 
 En l'adolescència les iels jóvens assumixen com pròpia la visió heteropatriarcal i capitalista del món, la qual cosa els 
porta a no respectar la diversitat, a universalitzar el seu criteri i a creure's superiors, pressionant a través del bullying a tota 
persona que s'atrevisca a mostrar-se diferent de la norma. La joventut LGTBI se sent insegura per la por al rebuig social i 
tendix a perpetuar els rols preexistents que atempten directament contra els valors de la tolerància, la dignitat i la igualtat. Els 
mitjans de comunicació mostren una societat patriarcal, en la qual l'heterosexualitat és la norma. En este context, la falta de 
referents i models de diversitat LGTBI dificulta el procés d'acceptació i/o assimilació de la sexualitat en la joventut.  
 

Actualment ens trobem en un context econòmic en què la joventut es veu immersa en una situació de precarietat, amb 
taxes de desocupació que arriben a quasi el 50% de la població. A més per a agreujar tot açò, el fet de ser LGTBI és un factor 
més d'exclusió soci laboral que impedix a les i els jóvens arribar a la independència econòmica i al seu ple desenvolupament 
personal i emancipatori.    

 
Quant a la transsexualitat en la joventut, confiem plenament en la capacitat i maduresa de cada persona per a decidir 

sobre si mateixa i sobre el seu cos.   
 

Per tot això, des d'Esquerra Unida del País Valencià proposem: 
 

5. Crear polítiques socials juvenils actives on la visibilització i la formació aconseguisquen emportar-nos cap a una 
igualtat social real.  

 

5. Un canvi en la política educativa cap a una educació que promoga els valors de la tolerància, el respecte, la igualtat, 
la diversitat i la capacitat crítica.  

 

5. Programes d'integració social que involucren a tota la comunitat educativa per a permetre un acostament intra i inter 
grupal que eradique les discriminacions.  

 

5. Incloure la intel·ligència emocional com contingut transversal en totes les àrees dels diferents nivells educatius.  
 

5. Fomentar la realització de jornades i trobades juvenils LGTBI que possibiliten la participació i apoderament amb la 
societat.  

 

5. Crear espais en els mitjans de comunicació en els quals es done a conéixer la pluralitat i singularitat de les persones 
LGTBI  

 

5. Que legalment siga possible que una persona de 16 anys puga tant d'avortar com realitzar-se la reassignació de sexe, 
i que estes dos pràctiques es puguen realitzar en el sector públic de forma gratuïta.  
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4.3.4 Lesbianes: Triplement sotmeses, triplement  revolucionàries.   
 
 Les Dones lesbianes patixen una triple discriminació per tres causes: per ser treballadores, per ser dones i per ser 
lesbianes.  
 
 Les dones lesbianes estan marcades per la seua invisibilitat en la societat i la seua no acceptació i reconeixement. A 
diferència de l'home gai, la dona lesbiana no és reconeguda per la societat degut, com a causa primera i principal, al seu 
gènere. Per ser dones són discriminades i per ser lesbianes ignorades.  

 
 Per a comprendre la situació que viu la dona lesbiana en la societat hem d'analitzar els fonaments de la mateixa. Ens 

trobem convivint diàriament amb un sistema patriarcal, fàl·lic i heteronormatiu. Patriarcal en el fet que el poder es troba en 
mans del baró i  el públic és el seu àmbit d'intervenció. No obstant això, allò que s'ha privat queda reservat a l'espai d'acció de 
la dona. Este sistema exalça l'home, anul·lant i sotmetent la dona, deixant-la sempre en un segon lloc, davall el poder del baró.  

 
D'altra banda, estem en una societat fàl·lica. Esta establix que tot element de plaer deu girar entorn del penis. No es 

considera la possibilitat d'aconseguir el plaer per mediació d'altres mitjans que no siga el fal·lus, és a dir, per altres mitjans que 
no siga a través de l'acció de l'home. La norma social, allò que tota persona considera correcte perquè són les pautes de 
comportament de la majoria, és l'heterosexualitat. L'orientació sexual que sobrepasse este límit, patix un procés d'anàlisi i 
qüestionament. Per tot açò, quan una dona es reconeix obertament com a lesbiana i es  desvincula de l'home, el sistema 
establit se sent amenaçat. Per a evitar este perill, la seua reacció immediata és invisibilitzar esta realitat i ignorar-la.  

 
A diferència de l'home gai, la dona lesbiana patix una major invisibilitat pel fet que cada realitat té una perspectiva desigual 

de gènere. L'home gai no suposa un canvi tan radical del sistema establit com la dona lesbiana, ja que en les relacions gais, és 
l'home el que continua exercint el poder i el plaer continua girant entorn del fal·lus. Per això no podem apostar perquè ambdós 
realitats vagen juntes de la mà pel mateix camí i ajunten totes les seues reivindicacions davall un mateix paraigua. Si bé és cert 
que tenen objectius i metes comunes, hi ha certs aspectes que deuen ser conquistats de forma individual. La visibilitat de les 
dones lesbianes passa primer per que elles aconseguisquen empoderar-se i fer-se visibles en la societat, com a dones que 
amen i disfruten amb altres dones. Elles  deuen ser les protagonistes del seu propi procés de visibilització social.  

 
Una altra causa de la invisibilitat de la dona lesbiana és la falta de referents culturals  i/o socials de lesbianes reconegudes, 

aspecte rellevant en el procés de socialització. Esta absència de referent ocasiona que moltes dones lesbianes encara senten 
vergonya per la seua orientació sexual ja que no poden reconéixer en el seu entorn (privat o públic) una dona lesbiana amb la 
qual sentir-se identificades. El que no s'anomena no existix, i si en la societat no s'anomena a la dona lesbiana per por al 
rebuig, a la lesbofoia, esta dona no se sentirà com una part més de la societat i sentirà únicament rebuig i ignorància. És 
imprescindible que fem un esforç per visibilitzar la realitat lèsbica per part de les pròpies institucions, i açò passa per crear les 
condicions de seguretat personal, eliminació de l'estigma i la lesbofobia de tots els àmbits públics de la societat. 

 
A pesar dels èxits legals adquirits durant l'última dècada, encara queda en l'horitzó una sèrie de conquistes socials, les més 

difícils d'aconseguir perquè no hi ha un paper que les legisle, en diferents àmbits que possibiliten viure en respecte i igualtat 
real. Hi ha una gran invisibilitat col·lectiva de les lesbianes en l'àmbit laboral, ja que hi ha la por de patir represàlies per 
mostrar-se visibles. Cal tindre en compte que en l'àmbit laboral, les dones ocupen els llocs més precaris, i les lesbianes són 
primer dones, per això, tendixen a invisibilitzar la seua orientació sexual en el seu lloc laboral i així passar desapercebudes.  

 
Quant a l'àmbit sanitari encara queden molts fronts per cobrir. No podem oblidar que les pràctiques sexuals entre dones 

també poden ocasionar, si es realitzen sense una protecció adequada, infeccions de transmissió sexual. No hi ha estudis que 
mostren les estadístiques de dones que patixen VIH o ITS, però això no significa que no siguen vulnerables, igual que els 
hòmens gais o les parelles heterosexuals. D'altra banda, les visites de les dones lesbianes al ginecòleg són, en general, 
reduïdes. En este sentit, hi ha diverses circumstàncies que expliquen la poca regularitat d'assistència a les revisions 
ginecològiques: la por d'una reacció lesbofóbica per part del personal sanitari, la concepció apresa que no necessiten acudir a 
una consulta ja que no mantenen relacions sexuals amb hòmens. A més, pel fet que les pròpies clíniques ginecològiques 
desconeixen el protocol que s'ha de seguir amb dones que tenen sexe amb altres dones, hi ha un desconeixement per part 
d'estos de la realitat dels seus pacients que incrementa la poca regularitat de les visites, perquè les dones lesbianes no senten 
que la seua realitat i les seues pràctiques es tinguen en consideració a l'hora de dur a terme el protocol ginecològic.  

 
 
Per tot això  Esquerra Unida del País Valencià  proposa: 
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5. Dur a terme campanyes públiques de sensibilització social que oferisquen referents socials perquè donen confiança a 
les dones lesbianes i  les visibilitzen en l'àmbit públic, amb la qual cosa se les possibilite integrar el seu lesbianisme 
com una part més de la seua vida.  

 

5. Quant a l'àmbit laboral, realitzar formacions a les diferents professionals perquè estiguen capacitades per afrontar les 
situacions de discriminació laboral que poden ocórrer en el seu lloc de treball i puguen fer front a les situacions de 
discriminació.  

 

5. Atendre les discriminacions pròpies del moviment lèsbic, sent conscients que les circumstàncies de discriminació que 
patixen estes són diferents a la resta de realitats del moviment d'alliberament sexual. Cal reivindicar atenent a la 
particularitat.  

 

5. Oferir des dels mitjans de comunicació referents positius i reals de dones lesbianes que possibiliten, d'una banda, la 
visibilitat pública de dones lesbianes i al mateix temps exercisquen la funció de trencar amb els estereotips de la dona 
lesbiana, visualitzant la diversitat que existix dins del propi col·lectiu de dones lesbianes. Açò a més ajudarà a les 
lesbianes a sentir-se identificades amb un personatge públic, la qual cosa possibilita una major autoestima i 
acceptació de la identitat lèsbica.  

 

5. Informar els professionals sanitaris, principalment en el departament ginecològic, de les pràctiques sexuals entre 
dones i els seus riscos, perquè puguen incloure-les en els seus protocols d'acció i adapten les revisions a les seues 
circumstàncies concretes.  

 

5. Realitzar estudis de dones lesbianes infectades amb VIH. En este sentit, és important que es duguen a terme 
enquestes que analitzen i comptabilitzen el nombre de lesbianes infectades amb VIH per a poder conéixer així la 
realitat del virus i a quin nivell els afecta les dones lesbianes.  

 
 

4.3.5 Transformant el model familiar heteropatriarcal.  
 
La convivència de diferents estructures familiars és ja una realitat en una societat en permanent transformació. Durant el segle 
vint la institució familiar es caracteritza per la diversitat de models familiars. L'avanç de la ciència amb les tècniques de 
reproducció assistida i l'obertura de l'adopció internacional han donat nous colors a l'estructura familiar.  Així ens trobem amb 
famílies amb pares heterosexuals, famílies amb pares gais o mares lesbianes, famílies que adopten, famílies amb pares 
procedents de diferents cultures o races, famílies amb pares divorciats o separats, noves famílies creades després d'anteriors 
matrimonis, famílies d'acollida famílies on els iaios fan de pares dels seus néts, famílies on els fills fan de pares dels seus 
pares, famílies amb fills fruit de la reproducció assistida, famílies monoparentals... És a dir, un conjunt de realitats familiars que 
han desconstruït el concepte tradicional de família. Actualment parlar de família implica parlar d'estructures i relacions familiars 
DIVERSES. 

 

A) Famílies Homoparentales  

Fins fa ben poc, les parelles de Lesbianes, Gais i/o Bisexuals tenien  vetats tota una sèrie de drets com accedir a una pensió 
de viudetat, la cobertura de la seguretat social, el dret de nacionalitat si la parella és estrangera, fer la declaració de la renda 
conjunta, la consideració com a primer familiar en l'obtenció d'una herència, el sistema sanitari o en les assegurances de vida, 
etc.La major part d'estos drets legals s'han aconseguit amb l'ampliació del matrimoni per a incloure a les parelles del mateix 
sexe, però la igualtat social dista molt d'haver-se aconseguit. 

Les famílies LGTBI són una nova realitat que està canviant la nostra societat. Una nova realitat que encara és atacada per 
sectors reaccionaris, com la jerarquia eclesiàstica. Perquè les famílies homoparentals puguen ser completament visibles, 
sense discriminacions, sense repressions, sense estigmes és necessari realitzar una verdadera conscienciació i formació en la 
diversitat, començant pel sistema educatiu i acabant per campanyes de sensibilització que donen a conéixer nous models 
familiars. La visibilitat en el nostre cas no és una opció que podem triar o no, és una obligació que hem d'afrontar pel bé d'estes 
famílies. Volem que totes les famílies se senten acompanyades, estar ací si alguna té dificultats per a ajudar a superar-les, i 
sobretot volem potenciar els models diversos i oberts de família, per a no crear categories que acaben discriminant i 
invisibilitzant la realitat.  

Les mesures que plantegem des d'Esquerra Unida són:  
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 Informació sobre tots estos models per part de les institucions públiques i recolzats amb el treball junt amb les 
associacions LGTBI. 

 

 Promoure la normalització de les famílies amb filles i fills, en tots els àmbits de la societat. 

 

B) Fills/es de famílies LGTB  

 La qualitat de la parentalitat no depén del tipus d'estructura familiar en què  es viu, sinó  de les conductes, interaccions 
i ensenyances de les persones que en ella es relacionen. Actualment les mares i pares de persones LGTBI no tenen recursos 
(tant emocionals, com informació formal, etc.) per a poder mediar en els processos socials en què estan immersos els seus fills 
o filles LGTBI. La majoria de vegades, són els  i les adolescents LGTBI les que s'enfronten soles a un món que exercix 
verdadera violència contra les orientacions i identitats sexuals que se n'ixen de l'heteronormativitat i que impedix i minva la 
capacitat de desenvolupar-se afectivament i personalment.  

 Hem d'acabar amb esta situació, hem de crear verdaders suports per a estos pares i mares que tan sols compten amb 
la gran ajuda de col·lectius LGTB. Hem d'acabar amb la LGTBIfobia que ve del nucli familiar. L'Estat ha de fer-se càrrec de la 
tutela de xiquets o xiquetes LGTBI que patixen verdaderes situacions d'acaçament i violència per part del seu entorn familiar. 
El paper del sector públic és imprescindible per a atallar i acabar amb estes situacions. 

 

Per això, des d'Esquerra Unida proposem: 

 Sensibilització social i acadèmica, per mitjà de tallers/campanyes dirigides a esta realitat, per a la major autoestima i 
com a fi de la total acceptació. 

 Informació i estudis sobre la verdadera inclusió d'estos i estes jóvens. 
 

 Revalorar les dades obtingudes jurídicament dels casos tant de famílies homoparentals com de fills/es dels mateixos. 

 

4.3.6 Salut Sexual.  
 
 Com en altres àmbits, també en el de salut, les persones LGTB ens trobem amb múltiples discriminacions i 
desigualtats que aprofundixen les carències i deficiències del sistema sanitari. Així, per exemple les lesbianes i transsexuals 
són discriminades pels protocols ginecològics en què no es contempla la diversitat concreta de la seua sexualitat. Per a evitar 
estes situacions de desigualtat és imprescindible construir un sistema sanitari basat en la diversitat de la societat a què ha 
d'atendre.  
 
 Hem de desenrotllar una bona educació sexual sana, plena i sense complexos que no reduïsca les pràctiques sexuals 
a l'ús del preservatiu i que  no associe el sexe unilateralment a les ITS. Informar només sobre la SIDA  és negatiu, perquè 
contribuïx a reforçar una idea de la sexualitat com quelcom perillós. Però al mateix temps, també s'ha d'informar i formar amb 
més profunditat sobre les infeccions de transmissió sexual, sobre el VIH-SIDA  però sobretot de la realitat de les persones que 
han contret qualsevol ITS o VIH. 
 
 Per a això la realització de campanyes de prevenció d'ITS i VIH és quelcom fonamental. Així com campanyes de 
conscienciació de l'ús del preservatiu i altres barreres de protecció en les relacions sexuals, fent especial insistència en la 
població amb pràctiques homo-bisexuals. L'homofobia social i institucional existent és perjudicial i negativa per a la prevenció 
del VIH.La inexistència de campanyes que aborden la diversitat sexual i l'absència d'intervencions específiques dificulten que 
els missatges preventius siguen assimilats per esta població al no sentir-se identificats amb això.  Donada la prevalença del 
VIH entre els hòmens que tenen sexe amb hòmens, la vulnerabilitat social evidència la urgent necessitat de posar en marxa 
programes de prevenció del VIH dirigits a este col·lectiu. 
 
 Esquerra Unida es compromet a garantir el dret a la visibilitat i normalització social del VIH-Sida. Hem de combatre 
l'estigma que impedix a les persones amb VIH revelar la seua situació personal de seropositivitat, tant en el seu àmbit laboral, 
públic, com més íntim. Per a això cal fer veritable insistència en les campanyes de conscienciació i formació, però sobretot en 
l'educació. Ha d'incloure's la realitat seropositiva en els itineraris educatius per a educar en el respecte i la diversitat. També cal 
impedir que els treballadors VIH+ siguen víctimes de l'acomiadament o de mecanismes de pressió psicològica que propicien la 
seua marxa voluntària. És important per això impulsar mecanismes perquè les persones seropositives no puguen ser 
acomiadades a causa de la seua infecció de VIH-Sida. 



 126 

 
 Hem d'acabar amb l'estigma social del VIH, per a això és prioritari acabar amb la categorització del VIH-Sida com 
“malaltia infecte-contagiosa” en compte de “infecte-transmissible”, ja que açò provoca que amb la legislació en la mà s'estiguen 
tancant recursos socials a persones seropositives, com són les residències de tercera edat o les cases d'acollida de dones 
maltractades i que dificulta enormement la labor realitzada fins ara tant en el camp de la prevenció (donant un missatge erroni 
de contagi en compte de transmissió) com en el de la visibilitat. 
 
A l'hora d'abordar totes estes realitats, hem de tindre en compte que els col·lectius més exclosos veuen aprofundida la seua 
discriminació al contraure VIH: 

 Les dones patixen amb major virulència el VIH-SIDA. A la intrínseca vulnerabilitat biològica de la dona davant del VIH, 
que determina que tinguen una probabilitat moltes vegades major que els hòmens de contraure la infecció, s'han de 
sumar les desigualtats socials, culturals, econòmiques i polítiques que incrementen eixa vulnerabilitat i que 
comprometen el curs i l'impacte del VIH-Sida. Co-dependència, vulnerabilitat i assumpció de rols de gènere posen a la 
dona en una situació d'especial risc. 

 La situació en els Centres Penitenciaris demostra deficiències que són un clar exemple de la precària atenció 
sociosanitària i de la vulneració de drets que patix este col·lectiu.  

 La Població que exercix la prostitució és estigmatitzada i exclosa del sistema públic, per la qual cosa es fa prioritari 
incidir en la prevenció del VIH tenint en compte les particularitats del propi col·lectiu: mobilitat, immigració, cultura, etc. 
(actualment només el desenrotllament de programes per part de les ONG en este àmbit està pal·liant en alguna 
mesura la inexistència de polítiques públiques en esta matèria).  

 La població immigrant hauria de poder beneficiar-se dels programes de prevenció del VIH/Sida existent des dels 
centres sanitaris i educatius, tant dels realitzats per l'administració pública com d'aquells executats per diferents ONGs 
en l'àmbit comunitari. Per a això no sols basta de donar accés a este col·lectiu, sinó que estos programes han d'estar 
adaptats a les característiques i necessitats reals dels diferents grups de població immigrant. És imprescindible que 
existisca una estreta col·laboració entre ONGs que treballen en el tema de VIH/Sida i les associacions d'immigrant 
junt amb les administracions públiques. 

 

Per tot això, Des d'Esquerra Unida proposem: 
 

5. Establir i regular les pràctiques mèdiques en relació a l'homosexualitat i transsexualitat per a impedir les pràctiques 
lesives de modificació de l'orientació sexual. 

 

5. Difusió de campanyes específiques de formació i conscienciació per a les i els treballadors del sistema sanitari on 
s'expliquen les distintes realitats que impliquen lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals. Així com incorporar en els 
plans d'estudi de les distintes facultats de medicina, infermeria, assistècia social i treball social,  la realitat transsexual, 
bisexual, lèsbica i gai en les seues diverses dimensions i el tractament de l'homofobia i transfòbia. 

 

5. Incorporar el fet lèsbic i transsexual en les mesures preventives i la ginecologia.Impulsant campanyes entre les 
professionals de ginecologia perquè incorporen la realitat transsexual i lèsbica en els seus protocols, en les 
campanyes de càncer de mama, etc. 

 

5. Acabar amb la categorització del VIH-Sida com “malaltia infecte-contagiosa” en compte de “infecte-transmissible”. 
 

5. Impulsar mecanismes perquè les persones seropositives no puguen ser acomiadades a causa de la seua infecció de 
VIH-Sida. 

 

5. Promoció de campanyes de prevenció d'ITS i VIH. Així com campanyes de conscienciació de l'ús del preservatiu i 
altres barreres de protecció en les relacions sexuals. Fent especial insistència en la població amb pràctiques 
homosexuals centrant-se en programes de prevenció del VIH dirigits a este col·lectiu. 

 

5. Promoure la busca i innovació de nous fàrmacs i teràpies per a combatre la infecció de VIH-SIDA. Així com la 
cobertura de la sanitat pública de la cirurgia reparadora per a la lipodistròfia i reproducció assistida. 

 

5. Inclusió de la realitat seropositiva en els itineraris educatius per a educar en el respecte i la diversitat.  
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 Compliment de la Llei de Qualitat i Cohesió del Sistema Nacional de Salut en el que concernix al traspàs de la Sanitat 
Penitenciària al Sistema Públic de Salut de cada CCAA. 

 Desenvolupament de programes públics de salut i prevenció d'ITS en l'àmbit de la població que exercix la prostitució. 

 Programes de prevenció del VIH/Sida dirigida i accessibles a la població immigrant, tant dels realitzats per 
l'administració pública com d'aquells executats per diferents ONGs en l'àmbit comunitari. Adaptant-los a les 
característiques i necessitats reals dels diferents grups de població immigrant.  

 
 
4.3.7 La diversitat sexual no té edat ni límits.  
 
 Al reivindicar la diversitat sexual no podem oblidar aquelles persones que ja siga pels estereotips imperants, per haver 
quedat fora del circuit comercial, o pels obstacles addicionals que han de viure, entre altres causes, patixen situacions de 
“doble” discriminació, augmentant les desigualtats que han d'afrontar.  
 
 Parlem en primer lloc de les persones LGTBI majors, col·lectiu sovint oblidat, (inclús pel propi col·lectiu LGTBI) però 
que no per això deixa de tindre les seues inquietuds i problemàtiques. Les generacions de majors actuals van haver de viure la 
persecució de la dictadura franquista, i a més, després de la transició van haver de patir l'estigma i l'armari. Algunes d'estes 
persones hui han pogut disfrutar de l'avanç en la realitat social del col·lectiu LGTBI, altres encara romanen en l'armari, sent 
encara un difícil procés d'eixida, i altres que inclús havent eixit viuen un complicat procés d'adaptació a la nova realitat que se'ls 
obri. Les persones majors, dins del col·lectiu LGTBI, són una part, junt amb el col·lectiu trans, que patix major risc d'exclusió i 
soledat, atés que sovint els seus espais de socialització es reduïxen, no són un col·lectiu d'interés per al "mercat rosa", o 
simplement són persones que pareix que poc ja poden aportar. Lluny d'esta realitat creiem que per la realitat històrica que han 
hagut de viure, pel valor de la seua lluita per a les generacions més actuals, hem d'assistir, i també empoderar a estes 
persones, perquè reivindicar el seu paper, és fer més possible la diversitat. 
 
 Per un altre costat les persones amb discapacitat funcional han tingut, i tenen, que viure diàriament nombrosos 
obstacles. Les estructures socials, arquitectòniques, mentals que imperen en la societat impedixen l'accés a tot un conjunt de 
realitats diverses funcionalment. Per la seua banda, també l'orientació sexual i identitat sexual és una important causa de 
discriminació per a les persones LGTBI, discriminació que s'agreuja quan s'afig una diversitat funcional, i és per això que s'han 
de dur a terme polítiques actives a derrocar estos límits, que sovint s'imposen des de la realitat aliena d'estes persones. Si 
alguna cosa ens ensenyen estes persones és que la diversitat no té per què suposar una barrera o un límit i que  hem 
d'apostar pel reconeixement de la seua persona, de la seua vàlua humana, de la seua formació, de les seues ganes per 
contribuir i transformar la societat, per damunt d'una visió purament assistencial que infravalora el seu potencial. Per això cal 
treballar perquè  l'orientació o identitat sexual tampoc siguen un límit.  
 
 Les propostes d'EUPV, en el marc del Pla Integral són: 
 
 

5. Recuperació de la Memòria Històrica de les víctimes de la dictadura franquista per orientació o identitat sexual en el 
País Valencià. 

 

5. Formació de voluntariat LGTB per a assistir a persones majors en situació d'exclusió o soledat. 
 

5. Promoure el voluntariat de suport a les persones amb diversitat funcional en els col·lectius LGTB. 
 
4.3.8 Garantim la visibilitat laboral.  
 

 L'àmbit laboral és un espai de socialització fonamental en la vida de les persones i per tant el temps de treball és, per 
la seua quotidianitat i per la seua proximitat, una clau vital per a visibilitzar, per a fer patent la igualtat, la dignitat de les 
lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals.  

 Realitats socialment discriminades (com la LGTB) veuen vulnerats els seus drets amb molta freqüència i més dins 
d'un sistema capitalista basat en la competitivitat de les i els treballadors. Així les mesures neoliberals que pretenen 
individualitzar cada vegada més l'accés al mercat laboral, acosten als col·lectius més marginats a una precarització constant. 
Està demostrat que aspectes com l'ètnia, religió, gènere o orientació sexual influïxen a l'hora d'accedir a un lloc de treball en el 
marc de contractació capitalista. 
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  Des de la perspectiva liberal es planteja circumscriure l'orientació sexual únicament a l'àmbit privat o íntim, assumpte 
impossible ja que el ple desenrotllament de les persones LGTB passa per “l'alliberament” en tots els àmbits,i en especial  en el  
marc laboral que condiciona fortament la vida pública. Però a més este argument no és gratuït, perquè recloure la sexualitat i 
l'afectivitat a l'esfera privada suposa invisibilitzar-les i el que és  més greu, reforçar la presumpció de la “heteronormalitat”. Per 
això sovint les persones LGTB ens veiem en situacions d'invisibilitat i repressió o de discriminació i inclús de  fustigació en 
casos de persones LGTB visibles. 

 Quan una persona LGTB vol beneficiar-se de permisos per matrimoni, de malaltia, permisos relacionats amb la 
maternitat o paternitat ha de ser visible i assumir les conseqüències que això puga tindre. Açò pot suposar en la pràctica 
dificultats en la relació amb els companys i companyes de treball, amb els responsables de recursos humans, els seus caps... 
amb els usuaris/es, clients... pel que l'alternativa és la invisibilitat. Per tant, l'opció d'ocultar l'afectivitat o sexualitat, el model de 
convivència, la parella (matrimoni o unió de fet) comporta, automàticament no poder accedir als drets i beneficis com els 
descrits anteriorment. Esta és una de les principals fonts de desigualtat a què ens enfrontem les persones LGTB. 

 Per a garantir que una persona puga viure amb normalitat la seua afectivitat, la seua sexualitat i això no implique 
minva o pèrdua de drets laborals, el sindicat ha de ser garant de drets i un referent a l'hora de denunciar actituds o decisions 
que pogueren ser discriminatòries. La creació de “consciència LGTB” en els sindicats és fonamental per a acabar amb la 
desigualtat de les persones LGTB en l'àmbit laboral. També les institucions tenen un paper molt important, han 
d'elaborar Polítiques específiques sobre els drets dels LGBT en el treball,  Dirigides a tractar el problema de la fustigació i 
l'acaçament en el treball, així com de crear espais de llibertat on els i les treballadores LGTB puguen visibilitzar-se sense por 
de ser estigmatitzades o ser acomiadades. 

 Un altre problema de la discriminació laboral del col·lectiu LGTB és la dificultat de demostrar tal discriminació. Quan 
una persona, és acomiadada a causa de la seua condició sexual, és difícil demostrar per part de la persona despedida que ha 
sigut víctima d'una discriminació laboral. Per això és important que la prova de la discrimació recaiga sobre la part denunciada 
(és a dir, la que despedix), obligant-la a ser ella qui demostre l'absència de discriminació. Però, a més, cal plantejar polítiques 
actives per a la consecució de la igualtat en el conjunt de la societat (i no sols de coerció de la discriminació). 

 

 També cal denunciar i impedir per part de les administracions públiques que la situació laboral d'un empleat (siga 
docent, animador sociocultural o auxiliar clínic) en una empresa dependent d'algun organisme religiós es veja compromesa. És 
patent la bel·ligerància de la jerarquia catòlica quant al reconeixement de la igualtat i la dignitat del col·lectiu LGTB. La 
discriminació laboral  de qualsevol persona per raons de sexe ha de ser perseguida amb contundència. 

 

Les propostes en el pla integral són: 

 

5. Un nou acord marc de les relacions laborals on l'homosexualitat i la transsexualitat estiguen arreplegades. 

5. Formar i conscienciar els responsables de la inspecció laboral en la realitat LGTB, perquè controlen i garantisquen 
que no hi haja discriminació en els centres de treball 

5. Instar al conjunt de sindicats que es comprometen a la lluita de la discriminació LGTB en l'àmbit laboral (incorporant 
mesures inclusives per al col·lectiu LGTB en els convenis col·lectius, formant a totes i tots els seus delegats sindicals, 
creant seccions LGTB, etc.).  

 Impuls de campanyes de difusió sobre la no discriminació en l'àmbit laboral, en col·laboració amb els sindicats, 
elaborant guies de bones pràctiques, etc. 

5. Promoure i incentivar la igualtat de contractació per a les persones transsexuals potenciant la seua formació. 

 
4.3.9. Llibertat sexual sense fronteres.  
 
 Gràcies a la seua decidida lluita, el col·lectiu LGTBI ha aconseguit que el respecte a la diversitat sexual haja anat 
guanyant importància, convertint-se en una important qüestió de drets humans,  tema que s'ha materialitzat en els Principis de 
Yogyakarta, document que conté una sèrie de principis legals el fi del ual és l'aplicació de les normes internacionals de Drets 
Humans en referència a l'orientació sexual i la identitat de gènere. D'esta manera el respecte a estos drets, i la seua aplicació, 
es convertixen en una reivindicació a nivell global. 
 
No obstant això, l'aplicació dels esmentats pricipis  s'enfronta a  moltes dificultats i a algunes contradiccions.Tenim per exemple 
la qüestió de la transsexualitat, tractada com un trastorn pels dos manuals de referència de Psicologia o les persones 
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intersexuals, a les quals s’intervé en el moment del seu naixement, sense cap consentiment del pacient, inclús arribant-se a 
ocultar el seu expedient mèdic.  D'altra banda, cal afegir, que a la dificultat que suposa que es respecten els drets humans 
quant a diversitat sexual, s'ha de sumar el fet que alguns països, entre els que es troben el nostre, estan reduint l'asil a 
persones perseguides per orientació o identitat sexual en els seus països d'origen (com així vénen denunciant organitzacions 
com CEAR). Esta situació ha d'acabar, ja que la lluita contra la LGTBfobia internacional passa perquè des de països amb 
majors drets conquistats per a les persones LGTB, com és el nostre país, s'aculla a persones que estan perseguides, 
amenaçades i que patixen verdaderes situacions dramàtiques . Resulta també preocupant la falta de determinació de la Unió 
Europea en els seus estats membres quant a l'aplicació dels seus propis principis en esta matèria, així com la falta de 
determinació de l'ONU davant de situacions tan preocupants com les succeïdes a Congo o Iran. 
 
 Per això, des d'Esquerra Unida del País Valencià, compartim i recolzem la campanya internacional per la 
despatologització de les identitats trans, “Stop patologización trans 2012”, així com també presentem una sèrie de propostes 
que facen realitat el respecte a la diversitat sexual, més enllà de qualsevol consideració (classe, origen, cultura i també  
frontera…), com a diversitat enriquidora per a una societat. Proposem: 
 

5. Recolzar i donar asil a aquelles persones que arriben víctimes de la persecució per la seua orientació o identitat 
sexual. 

 

5. Condemnar per part de les institucions públiques valencianes a aquells països que incomplint els drets humans, 
condemnen a mort homosexuals o transsexuals pel mer fet de ser-ho. 

 

5. Cooperació amb ONGs que incloguen en els seus objectius la lluita contra la LGTBfobia internacional en països amb 
realitats violentes i perilloses per a les persones LGTBI. 

 

5. Tractar la diversitat sexual en tot el sistema educatiu, com a forma real de fer possible els drets humans. 
 

 Exigim que el canvi registral del DNI, i el procés de reassignació de sexe siguen també una realitat per a persones 
estrangeres. 

 

5. Proposem el canvi del protocol mèdic respecte a les persones intersexuals,  apostant per l'autonomia del pacient per a 
decidir, el seu dret a la informació, i accés al seu expedient, enfront de la intervenció i el secretisme. 

 

5. L'exigència a tots els territoris que es beneficien de les polítiques municipals o autonòmiques de cooperació al 
desenrotllament de la garantia de no discriminació i respecte de gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals en el seu 
territori.  

 

5. Posada en marxa d'iniciatives que afavorisquen la dignitat de les persones que exercixen la prostitució, com ara 
programes de reducció del risc sanitari i de reinserció social i laboral i, en general, totes aquelles mesures que 
permeten la superació de les situacions d'exclusió social d'este col·lectiu.  

 
4.3.10 Compromís per la visibilitat, l'alliberament i la igualtat de lesbianes gais, bisexuals i transsexuals...   
 

5. La promoció de campanyes d'informació social que denuncien els comportaments homofòbics, bifòbics i transfòbics i 
promoguen comportaments i actituds de respecte i igualtat.  

 

5. La completa supressió, en la documentació oficial, de requisits, continguts, mencions i signes discriminatoris cap a 
qualsevol orientació sexual, promoguts des d'instàncies  tant públiques com privades.  

 

5. La retirada de qualsevol ajuda o subvenció per part de l'Administració (local o autonòmica) a aquelles entitats que, per 
la seua ideologia o activitat incórreguen en qualsevol manifestació d'homofòbia, bifòbia o transfòbia.  

 

5. Inclusió, dins de les polítiques dels menors, mesures que permeten garantir la llibertat d'expressió de la sexualitat, 
amb la finalitat d'evitar els problemes d'inseguretat, baixa autoestima, depressió i altres problemes derivats del rebuig 
en un ambient familiar i social que rebutja l'homosexualitat, la bisexualitat i la transsexualitat.  

 

5. En els casos d'expulsió de la llar familiar per raó d'orientació sexual identitat sexual, les administracions (local o 
autonòmica) hauran de facilitar als o les jóvens en esta situació, aïlladament o mancomunada, l'ajuda tant material 



 130 

com emocional necessària: recolzament psicològic, orientació jurídica, pisos d'acollida, beques d'estudi o pensions de 
manutenció, entre altres.  

 

5. Adopció d'acords de no inclusió de cap tipus de publicitat o anunci de comunicació en aquells mitjans que no 
respecten els drets del conjunt LGTB.  

 

5. Convocatòria específica, dins de les polítiques de foment de les administracions, de línies d'ajuda a les entitats sense 
ànim de lucre que treballen en el camp dels drets del col·lectiu LGTB.  

 

5. Dotar les biblioteques públiques municipals fonamentalment, amb fons bibliogràfics relacionats amb l'homosexualitat , 
la bisexualitat i la transsexualitat des d'actituds de respecte i no discriminació als drets del col·lectiu LGTB. 

 

5. Campanya d'educació i sensibilitat en el Cos de Policia per a evitar assetjaments, especialment cap a les persones 
trans. que es dediquen a la prostitució. 
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4.4. EL  DRET  DE LES PERSONES MAJORS A UNA VIDA AUTÒNOMA I DIGNA 

4.4.1. Una gent gran participativa i protagonista dels canvis socials 

4.4.2. Una gent gran ben atesa per una xarxa universal de serveis de proximitat 

4.4.3. Cap persona gran en situació de pobresa 

 
 

Al País Valencià, al voltant del 16% de la població son persones majors. En la majoria de casos, persones amb possibilitats de 
mantenir uns nivells d’autonomia i d’activitat social i relacional alta. En altres casos, persones amb diferents graus de 
dependència que requeriran dispositius de solidaritat i atenció. En qualsevol cas, el final de la vida laboral i el procés 
d’envelliment no ha d’implicar cap pas traumàtic, ans al contrari, ha de poder ser un canvi d’etapa on desenvolupar valors de 
participació, d’aportació de coneixements i experiències, en el context d’una societat plenament responsable amb la seva gent 
gran i, per tant, garantidora del seu benestar material i emocional sense cap excepció. Un cop més EUPV pren el compromís 
de treballar a fons per a que la gent gran esdevingui subjecte actiu en la creació de condicions per a una vida digna i sigui 
protagonista en els diferents àmbits de la nostra societat: cultural, educatiu, polític...  Per a EUPV, les polítiques de gent gran -
en un marc global de responsabilitat pública i reconeixement universal de drets socials- s’han d’emmarcar en els principis 
d’equitat, autonomia, solidaritat, reconeixement de la diversitat, participació, impuls a les relacions intergeneracionals i 
proximitat. Sobre la base d’aquests valors, les polítiques de gent gran s’han d’articular a l’entorn de tres grans eixos o 
dimensions d’acció: 

 

4.4.1. Una gent gran participativa i protagonista dels canvis socials 

 
Cal posar l’accent en la participació social de les persones grans, en el seu accés sense restriccions a les ofertes culturals, 
lúdiques i formatives, als processos de creativitat social. Cal promoure les condicions per a que la gent gran s’impliqui amb 
força en les xarxes de solidaritat, bon veïnatge, voluntariat social i transformació comunitària els nostres barris, viles i ciutats. 
En aquest sentit, EUPV impulsarà els consells de participació de la gent gran a tots els nivells territorials i sectorials, així com el 
desenvolupament de plans integrals i comunitaris que tinguin la gent gran com a eix principal de transversalitat en aquells 
barris i territoris on la presència de persones grans és important i calgui garantir millores integrals a la seva qualitat de vida. 
Caldrà, finalment, promoure i garantir la participació de la gent gran en el disseny i la gestió de tots aquells serveis i 
equipaments orientats a satisfer les seves necessitats i millorar el seu benestar material, emocional i relacional. 

 

4.4.2. Una gent gran ben atesa per una xarxa universal de serveis de proximitat 

 
L’atenció a la gent gran requereix d’una xarxa ben articulada de serveis que incorpori tota una gamma de possibilitats. La 
concreció d’aquesta xarxa passa per tres grans àmbits d’actuació pública: 

 Els serveis de suport a la vida quotidiana de la gent gran que garanteixin el dret a viure i envellir dignament a casa, 
és a dir, a l’entorn familiar, afectiu i comunitari de referència. Això implica l’accés universal, en tant que dret de 
ciutadania, a una cartera integral de serveis d’atenció domiciliària, teleassistència i centre de dia. Totes les persones 
grans amb necessitats de suport per a les activitats de la vida diària han de tenir garantits els serveis domiciliaris 
apropiats (ajuda personal, neteja, bugaderia, compres, àpats a domicili, arranjaments, acompanyament, etc). A més 
totes les persones grans que viuen soles o amb suport familiar afeblit han de tenir accés al servei públic de 
teleassistència, el qual ha d’incorporar, també, una forta dimensió preventiva. Finalment, en tots aquests casos, cal 
garantir la possibilitat d’accés a un centre de dia de proximitat, com a recurs d’atenció de qualitat. 

 Els programes d’habitatges amb serveis per a la gent gran. Aquests programes han d’anar orientats a persones 
grans autònomes però amb necessitat de certs suports, que hagin vist precaritzades les condicions d’habitabilitat per 
raons diverses i que, per tant, necessitin un nou marc de vida quotidiana proveïdor de condicions de seguretat i 
benestar emocional.   
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  L’acolliment residencial. L’accés a un centre residencial de la xarxa pública ha d’estar garantit per a aquelles 
persones grans amb uns graus de dependència que així ho requereixin, per tal d’assegurar un envelliment digne. 
L’acolliment residencial s’ha d’anar ampliant també a aquells casos de persones autònomes que, en exercici de la 
seva autonomia, hi facin l’opció, tot promovent residències amb diversitat de situacions i nivells d’autonomia. 

Tota aquesta xarxa de serveis ha de tenir en compte també el dret al suport i al benestar material i emocional de les persones 
cuidadores. EUPV es compromet a impulsar marcs integrals de suport a les persones cuidadores: des de formació i 
mecanismes d’ajuda mútua, a l’extensió del programes  d´atenció  més personalitzats possibles. 

 

4.4.3. Cap persona gran en situació de pobresa 

La participació social activa de les persones grans i la xarxa de serveis de suport a la vida quotidiana s’han de poder 
desenvolupar en un marc de pobresa zero per a la gent gran. L’eradicació de les situacions de pobresa de les persones grans 
s’ha de situar en el context de la política pública integral de lluita contra la pobresa al País Valencià. Tot i així, la desvinculació 
de les persones grans en relació a l’activitat assalariada comporta un conjunt d’especificitats.  

 En primer lloc, EUPV es compromet a treballar per a que totes les pensions del sistema contributiu de la seguretat 
social se situin, sense excepció, per sobre del salari mínim interprofessional  

 En segon lloc, EUPV proposa l’establiment,  d’una Pensió Bàsica Universal, entesa com a transferència de caràcter 
individual i permanent, és a dir com a dret subjectiu, que garanteixi que tota persona gran del Pais Valencià té uns 
ingressos individuals mensuals equivalents com a mínim al salari mínim interprofessional . En definitiva, l’eradicació 
de la pobresa i la seguretat econòmica de la gent gran com a compromisos inel.ludibles d’una societat inclusiva, 
cohesionada i solidària. 
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4.5. PER LA PAU I LA SOLIDARITAT 
 

4.5.1. COOPERACIÓ: El model d'EUPV 

4.5.2. D'immigrants a ciutadanes i ciutadans 

4.5.3. Cooperació i solidaritat internacional 

4.5.4. Democràcia, participació, igualtat i solidaritat 

 
 
 

4.5.1. COOPERACIÓ. EL MODEL D'EUPV  

 
EUPV concep la cooperació solidària com l'acció conjunta d'organitzacions i moviments del Sud i del Nord per a la 
transformació de les injustes estructures polítiques, socials i econòmiques causants de les desigualtats entre països explotats i 
explotadors i el seu efecte principal, la pobresa. En conseqüència, s'oposa a tota forma d'instrumentalització interessada de la 
mateixa i, especialment, a la seua militarització, i denúncia el discurs dels exèrcits com “ONG humanitàries” i la creixent 
presència de forces militars i policials davall la imatge de la solidaritat i la cooperació en un nombre de països cada vegada 
major. 
 
Amb aquesta perspectiva, la política d'EUPV en aquest àmbit estarà fonamentada en els principis de: 
 

- Internacionalisme, entés com a solidaritat i cooperació entre pobles que no espera retorns en forma de beneficis 
financers o comercials, preses de posició estratègica de caràcter empresarial, o consecució de xarxes clientelares. 

 

- Associació, és a dir, coresponsabilitat a llarg termini, visió estructural transformadora i codecisió basada en unes 
relacions horitzontals i transparents entre actors del Nord i El Sud. 

 

- Coherència, des de la integralitat i indivisibilitat dels drets humans individuals i col·lectius, que exigixen un esforç 
d'adequació entre els objectius i els mitjans i de cohesió i complementarietat de totes les polítiques públiques i privades 
relacionades amb l'objectiu d'aconseguir la justícia social en el món.  

 

- Participació, la qual cosa implica una aposta inequívoca pel diàleg i consens social en la definició de les nostres 
polítiques, per la transparència, publicitat, objectivitat i lliure concurrència en l'adjudicació de contractes i subvencions, per 
la rendició de comptes que aporte una informació veraç i motivadora del que realitza i els seus resultats i, finalment, per la 
creativitat dels moviments socials a l'hora de triar els seus propis camins originals cap al desenvolupament. 

 
EUPV farà de la cooperació solidària una de les prioritats fonamentals de tota la seua acció exterior. Per a això:   
 

 Millorarà la coherència i coordinació de polítiques entre tots els departaments del govern valencià i, especialment, 
entre aquells amb competències en matèria exterior. 

 Enfortirà les funcions d'assessorament i control democràtic de la planificació i avaluació de la política de cooperació 
que corresponen tant a les Corts com als actors socials, creant i/o desenrotllant instàncies, mecanismes i 
procediments que asseguren el seu exercici efectiu. 

 Crearà un organisme autònom especialitzat responsable de la gestió de la política de cooperació, incrementant els 
seus recursos humans i tècnics i desenrotllant les seues competències. 

 Millorarà la capacitat estratègica de la nostra cooperació, actuant en el marc de plans plurianuals i anuals d'intervenció 
que responguen a les verdaderes necessitats i interessos del Sud i les prioritats de les quals s'adeqüen a les 
capacitats de la nostra cooperació. 

 Incrementarà els recursos econòmics per a cooperació internacional i educació per al desenvolupament. EUPV es 
compromet a destinar el 0,7 % del PIB a aquestos fins en el primer any de legislatura i l'1% al final de la mateixa. 

 Posarà en marxa nous instruments de cooperació internacional que superen les limitacions pròpies dels actuals 
(convocatòries anuals de subvencions). 
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 Dotarà a l'ajuda humanitària i d'emergència d'un pressupost propi i diferenciat del de cooperació. Per a garantir la 
seua eficiència, reforçarà la seua capacitat de resposta ràpida, planificació i coordinació amb altres institucions 
nacionals i internacionals 

 Desenvoluparà la seua capacitat d'anàlisi crítica i aprenentatge social, realitzant avaluacions independents segons 
paràmetres internacionalment reconeguts de les accions realitzades. 

 Practicarà la transparència i la rendició de comptes, informant anualment la ciutadania de l'ús dels fons i el seu 
impacte. 

 Recolzarà activament a les organitzacions i moviments valencians que actuen en la cooperació solidària, impulsant 
plans específics per al seu enfortiment organitzatiu i el desenvolupament de les seues capacitats. 

 Fomentarà la consciència social crítica davant dels problemes del Sud per mitjà d'accions d'informació, sensibilització, 
educació i formació de la ciutadania. 

 Impulsarà el consum responsable, recolzant iniciatives econòmicament viables de comerç just i finançament 
alternativa, millorant la informació i sensibilització als i les consumidores (campanyes de sensibilització i etiquetatge 
social) i posant en marxa programes de compra ètica en tota l'administració pública autonòmica. 

 Promourà l'aprovació per llei d'un Codi Ètic de Conducta de les Inversions Valencianes en l'Exterior que fomente la 
Responsabilitat Social Corporativa de les nostres empreses. 

 Recolzarà activament la creació d'un impost internacional sobre els moviments especulatius de capital a curt termini a 
fi de generar recursos addicionals per al desenvolupament social i la protecció ambiental dels països menys 
desenvolupats.  

 Exigirà una major transparència en l'exportació d'armament, impulsant el compliment del Codi de Conducta sobre 
Transferències d'Armes de la Unió Europea i promovent la creació d'un sistema que verifique el seu ús final una 
vegada exportades i controle la seua fabricació en l'estranger. 

 Facilitarà la concertació i la complementarietat amb les polítiques de cooperació internacional de les diputacions i 
municipis valencians. 

 Millorarà la coordinació de la política valenciana de cooperació amb la del govern espanyol i d'altres agents europeus i 
internacionals.  

 
 

4.5.2. D'IMMIGRANTS A CIUTADANES I CIUTADANS 

  
            La política estatal d'immigració ha experimentat des de fa temps un greu retrocés en els drets humans. La involució va 
des de la negació de drets fonamentals de les persones (drets d'associació, reunió, manifestació i vaga), passa pel fracàs del 
sistema de Quotes o Contingents i, arriba fins l'últim fallit procés extraordinari de regularització. Aquesta política que fa 
pràcticament impossible l'entrada en condicions de legalitat, passant per la “recuperació” dels Centres d'Internament i l'expulsió 
com a única mesura d'aplicació als que no tinguen els permisos administratius. Afegint-se a això, les restriccions a la 
Reagrupació Familiar, les expulsions il·legals i indiscriminades dels Menors, la minva de la protecció judicial enfront de les 
accions administratives, la utilització del padró com a instrument de control i repressió policial, o les il·legítimes facultats 
conferides a les companyies de transports privades. Per a justificar aquestes mesures i el seu enfocament repressiu, els 
distints governs del PP abans, i ara el govern del PSOE, han desenrotllat una corrosiva campanya d'intoxicació que relaciona 
immigració amb inseguretat ciutadana, amb delinqüència i inclús amb terrorisme. Davant d'aquesta inquietant situació, la 
“radicalitat” consistix hui a exigir el compliment de normes tan antigues com la Declaració Universal dels Drets Humans, de fa 
més de mig segle, la Convenció de Ginebra, en matèria d'Asil, o la Convenció dels Drets del Xiquet i la resta de Tractats 
internacionals subscrits per l'Estat Espanyol. L'extensió de la ciutadania a totes les persones serà el nostre horitzó de treball. 
Hem rebutjat les successives reformes a la Llei d'Estrangeria, per restrictives i repressives. Hem advocat per la integració 
social, cultural i ciutadana dels immigrants i dels seus familiars, des del convenciment que la seua permanència en la nostra 
terra, més que una amenaça, representa una oportunitat. 
 
     Pel que es referix a competències en l'àmbit de la immigració, les deté en exclusiva l'Estat, si bé polítiques 
determinants que afecten aquestos col·lectius (sanitat, educació, vivenda...), junt amb els pressupostos corresponents, estan 
transferides a la Generalitat Valenciana.  
 
    Per una política orientada a la igualtat de drets 
 
     Per a complir el compromís amb la universalització dels drets de ciutadania, EUPV treballarà per la derogació de 
l'actual Llei d'Estrangeria i el ple reconeixement dels drets d'associació, participació política i sufragi a totes les persones 
empadronades al País Valencià, independentment de la seua situació administrativa. EUPV instarà a la Generalitat a què 
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l'actual Pla d'Integració dels immigrants  siga revisat, i aquest siga consensuat amb les organitzacions d'immigrants, i amb els 
col·lectius de solidaritat,  perquè satisfaça les necessitats reals d'aquest col·lectiu, dotant-lo amb els recursos humans, 
administratius i financers adequats per a la seua integració, atenent que les seues necessitats bàsiques (vivenda, treball, 
educació, sanitat, accés als serveis públics, etc) siguen satisfetes en equiparació de drets amb la resta de la ciutadania. 
Esquerra Unida promourà davant de la Sindicatura de Greuges  la creació d'un Observatori dels Drets Humans contra el 
racisme i la xenofòbia, amb independència i recursos apropiats, per a denunciar i perseguir les infraccions. 
 
Com a mesures legislatives prioritàries, proposarem l'aprovació d'una Carta de Drets i Llibertats dels Estrangers en el País 
valencià que responga al seu nom i continga: 

 El reconeixement de tots els drets fonamentals de les persones com a tals, que no poden dependre de la seua 
situació administrativa ni de cap altra contingència, inclosos els d'associació, reunió, manifestació i vaga, ara 
negats als que no tenen regularitzada la seua residència. 

 El reconeixement del dret de sufragi actiu i passiu a les persones estrangeres empadronades en el País valencià 
en les eleccions municipals i les eleccions autonòmiques, amb independència de la nacionalitat. 

 Plenes garanties jurídiques davant de tots els actes de l'administració valenciana, com correspon a un Estat de 
Dret, incloent l'assistència lletrada gratuïta, de traductors, etc., en cas de necessitat, i igualtat en els procediments 
jurídics i administratius, així com d'accés als serveis públics. 

 La Generalitat donarà protecció i tutela dels Menors estrangers no acompanyats, d'acord amb els Tractats 
internacionals i amb la Llei del Menor, documentant i prestant l'assistència necessària per a la seua inserció 
social a què arriben, tutelats, a la majoria d'edat.  

 
 Altres reformes legislatives i de polítiques socials, que impulsarà EUPV, hauran de contemplar: 

 La del sistema educatiu, eliminant els “itineraris” segregacionistes i enfortint l'escola pública i laica com a element 
essencial per a la igualtat ciutadana i la lluita contra la discriminació. Polítiques educatives per a la integració i la 
igualtat d'oportunitats dels alumnes immigrants, amb reforç de l'aprenentatge intensiu de la llengua catalana, així 
com el suport al coneixement de la llengua i cultura del país d'origen de l'alumne.  

 La promoció de l'associacionisme dels immigrants i de les activitats interculturals d'intercanvi amb la població 
local. Suport a la participació dels immigrants en la vida municipal.  

 Acció judicial, policial i de la inspecció laboral per a l'eradicació del tràfic de persones i de l'explotació de mà 
d'obra clandestina. 

 Amb l'acord previ amb els ajuntaments i les diputacions provincials, s'elaborarà un Pla de primera acollida de la 
població immigrant, dotat amb els recursos humans, administratius i financers adequats per a la seua integració 

 Una acció administrativa i descentralitzada de suport social a la immigració on els Municipis tinguen clares 
competències i recursos suficients en la matèria, donant la preeminència a les polítiques d'inserció laboral i 
d'integració educativa, cultural i social (salut, educació, vivenda...). 

 Creació d'un Pla Valencià de Lluita contra el Racisme i la Xenofòbia. 
 
La Generalitat  ha de pressionar al Govern de l'Estat  per a: 
              

 Un sistema de Reagrupació Familiar que garantisca i facilite l'exercici  d'aquest dret, en sentit ampli, dotant les 
persones reagrupades de permís propi. 

 Regularització dels immigrants que acrediten arrelament en País Valencià. Procediments de regularització reglats 
i normalitzats, que minimitzen l'acumulació d'immigració clandestina sense necessitat recórrer a procediments 
extraordinaris.  

 Ratifique i done translació legal immediata de la Convenció Internacional sobre la Protecció dels Treballadors i 
Treballadores Migrants i les seues Famílies, tal com està reclamant Amnistia Internacional 

 
 
4.5.3. COOPERACIÓ I SOLIDARITAT INTERNACIONAL. 
 
EUPV es compromet a incrementar fins al 0'7% del PIB, en la immediatesa, el pressupost destinat a cooperació al 
desenvolupament, dirigint-lo a lluitar contra la pobresa, afavorint el desenvolupament sostenible i autocentrat, participatiu, 
social i democràtic dels països empobrits. Totes les ajudes seran públiques i transparents en la seua adjudicació i seguiment, 
d'acord amb criteris consensuats amb la Coordinadora Valenciana d'ONGD i seguint amb rigor els criteris internacionalment 
acceptats sobre el que constituïx l'Ajuda Oficial al Desenvolupament (AOD) pel Comité d'Ajuda al Desenvolupament (CAD) de 
l'OCDE; criteris que són sistemàticament vulnerats  i interpretats a la baixa pel Ministeri d'Assumptes Exteriors i Cooperació 
(MAEC) en els seus Plans Anuals de Cooperació Internacional (PACI) i en especial per la Generalitat Valenciana en els 
pressupostos que dirigix la Direcció General d'Immigració i Cooperació al Desenvolupament, que inclouen partides fora de tot 
criteri internacionalment assumit i també denunciats per la CONGD-CV i que suposen un incompliment mal encobert del Pacte 
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Valencià contra la Pobresa (PVCP) i el propi objectiu del 0,7% d'AOD, a pesar que en aquesta Comunitat el 0,7% està establit 
per Llei del màxim rang. Esquerra Unida del País Valencià sempre estarà en la denúncia del falsejament i incompliment 
d'aquestos objectius vinculants de lluita contra la pobresa i solidaritat amb els països del Sud empobrit, i treballara per un 0,7% 
“real” i eficient per a la consecució dels Objectius del Mil·lenni (ODM). 
 
En aquesta labor es realitzaran campanyes de sensibilització social sobre les causes de la desigualtat en el món, sobre 
l'anul·lació del deute extern i sobre la imposició d'una xicoteta taxa sobre les transaccions financeres que permeta controlar els 
bruscos moviments especulatius de capitals internacionals i finance accions correctores dels desequilibris i perjuís provocats 
per l'actuació del capital financer sobre els interessos de la ciutadania mundial. S'impulsaran les xarxes de comerç just i es 
promourà el consum responsable, amb campanyes d'informació i mesures de suport. EUPV instarà a totes les institucions a 
mantindre campanyes de pressió política i solidaritat directa amb la lluita per la llibertat dels pobles ocupats, com el palestí, el 
sahrauí, l'iraquià, el txetxé, etc. 
 
EUPV concep la cooperació solidària com l'acció conjunta d'organitzacions i moviments del Sud i del Nord per a la 
transformació de les injustes estructures polítiques, socials i econòmiques causants de les desigualtats entre explotats i 
explotadors i el seu efecte principal: la pobresa. En conseqüència, s'oposa a tota forma d'instrumentalització interessada de la 
mateixa i denúncia el discurs dels exèrcits com “ONG humanitàries” i la seua creixent presència en suposades missions de 
solidaritat i cooperació. Amb aquesta perspectiva, fonamentarà la seua política en aquest àmbit en els principis 
d'Internacionalisme, Associació, Coherència i Participació. 

EUPV farà de la cooperació solidària una de les prioritats fonamentals de tota la seua acció exterior, i per a això proposem: 

 Dotar a la cooperació valenciana d'un marc normatiu adequat, millorar la coherència de polítiques entre tots els 
departaments del govern autonòmic i enfortir les funcions d'assessorament i control democràtic de les Corts i els 
actors socials sobre la seua planificació i avaluació. 

 Incrementar la competència i millorar l'organització dels recursos humans i tècnics. 
 Actuar en el marc de plans d'intervenció que responguen a les verdaderes necessitats i interessos del Sud. 
 Augmentar els recursos econòmics. EUPV es compromet a destinar el 0,7 % del PIB a aquestos fins en el primer 

any de legislatura i l'1% al final de la mateixa. 
 Posar en marxa nous instruments que transcendisquen l'acció puntual i permeten l'acompanyament de 

processos. 
 Incrementar l'eficiència de l'ajuda humanitària i d'emergència, assignant-li un pressupost propi i diferenciat del de 

cooperació. 
 Desenvolupar la capacitat d'anàlisi crítica i aprenentatge social, realitzant avaluacions públiques independents, 

practicant la transparència i la rendició de comptes i informant anualment la ciutadania de l'ús dels fons i el seu 
impacte. 

 Impulsar plans específics d'enfortiment organitzatiu de les organitzacions valencianes de la cooperació solidària. 
 Fomentar la consciència social crítica davant dels problemes del Sud per mitjà d'accions d'informació, 

sensibilització, educació i formació de la ciutadania. 
 Impulsar el consum responsable, el comerç just, el finançament alternativa i la compra pública ètica. 
 Promoure l'aprovació per llei d'un Codi Ètic de Conducta de les Inversions Valencianes en l'Exterior. 
 Recolzar activament la creació d'un impost internacional sobre els moviments especulatius de capital a curt 

termini.  
 Exigir un major control i transparència en l'exportació d'armament. 
 Promoure la concertació i la complementarietat amb les polítiques de cooperació internacional de les diputacions i 

municipis valencians, del govern espanyol i d'altres agents europeus i internacionals.  
 
 
4.5.4 DEMOCRÀCIA, PARTICIPACIÓ, IGUALTAT I SOLIDARITAT 
 
Drets humans, polítics i socials dels immigrants 
 
Esquerra Unida promourà la creació d'un Observatori dels Drets Humans, amb independència en la seua gestió i amb els 
recursos apropiats per a denunciar les infraccions comeses sobre els drets de les persones immigrants.  
 
Les persones que treballem en  EUPV pensem que hem d'assumir el compromís amb la universalització dels drets de 
ciutadania en la nostra comunitat als immigrants. Aquesta és la millor garantia de poder salvaguardar i continuar ampliant els 
nostres propis drets, tant laborals com socials. 
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EUPV treballarà per la derogació de l'actual Llei d'Estrangeria i, pel ple reconeixement dels drets d'associació, participació 
política i sufragi, per a totes les persones residents al País Valencià, independentment de la seua situació administrativa i de 
les reciprocitats convingudes amb els Estats d'origen, en massa ocasions no prou democràtics ni respectuosos amb els 
DD.HH. i, a vegades, inexistents com a tals Estats. Els drets d'asil i a la integració familiar, a l'acollida per raons humanitàries, 
no poden ser limitats en un estat democràtic compromés amb la universalització de la Carta dels Drets Humans. 
 
EUPV instarà i pressionarà a la Generalitat perquè l'actual Pla d'Integració dels immigrants, i el seu programa “AMIC” de 
primera acollida, satisfaça les necessitats reals d'aquest col·lectiu, dotant-lo d'independència i suficiència, amb els recursos 
humans, administratius i financers adequats per a La integració de les persones immigrants, atenent que les seues necessitats 
bàsiques (vivenda, treball, educació, sanitat, accés als serveis públics, etc.) siguen satisfetes en equiparació de drets amb la 
resta de la ciutadania. 
 
Resulta necessari assumir que la immigració es produïx per deficiències en les condicions de vida  dels països emissors, i que 
aquestos fluxos migratoris dessagnen als seus països d'origen al privar-los de la seua força de treball amb més capacitada i 
espenta, de la que ens beneficiem els països d'acollida, a costa de les possibilitats de futur dels països emissors abocats a no 
superar aquestes condicions deficients en el futur. Les nostres polítiques migratòries no poden ocupar-se només de 
proporcionar un tracte just i solidari a la immigració, sinó que deuen també  implementar eficients polítiques de 
codesenvolupament, i de fomentar la justícia en les relacions entre els països desenvolupats i els empobrits. 
  
Propostes: 

 Equiparació en Drets de ciutadania de les persones immigrants amb la resta dels ciutadans i ciutadanes del P.V. 

 Programes de sensibilització en la Interculturalitat, per a combatre el racisme i la xenofòbia, i d'integració enfront 
de la marginalitat. 

 Mesures de viabilitat específiques que faciliten i garantisquen l'accés a la sanitat, el treball, l'educació i la vivenda, 
per a les persones immigrants, amb especial seguiment dels menors. 

 Exigir de l'Estat la derogació immediata de l'actual Llei d'Estrangeria, a més del compliment ple dels tractats 
internacionals en matèria de protecció de drets fonamentals, inclosos els relatius a l'asil.  

 Ampliació dels visats per a busca d'ocupació i no fixar estades mínimes per a la figura d’arrelament social per als 
participants de projectes d'inserció. 

 Creació d'una partida pressupostària suficient per a crear i gestionar en tots els ajuntaments una xarxa municipal 
d'acollida d'immigrants.  

 
Lluita contra el racisme i la xenofòbia. 

Per a lluitar contra el racisme i la xenofòbia, producte de la discriminació de classe, promourem la col·laboració de la societat 
civil local valenciana i les persones i les associacions representatives dels col·lectius d'immigrants i de les minories ètniques o 
culturals, amb especial menció de la comunitat gitana, en la realització d'activitats interculturals que faciliten la sensibilització 
en el coneixement mutu i l'educació en la tolerància, com a primer pas cap a la permeabilitat intercultural i el mestissatge, 
dedicant per a això els recursos públics necessaris i promovent l'autoorganització i la cogestió de les activitats.  

 
5.- FENT PAÍS  

 
5.1 PER UNA CULTURA TRANSFORMADORA COM A DRET DE CIUDADANIA  

 
“Els valencians no som un producte de la natura, sinó de la cultura”. 

MANUEL SANCHIS GUARNER 
 

5.1.1. Definició 

5.1.2. Situació actual 

5.1.3. Fracàs cultural 

5.1.4. Model cultural 
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5.1.5. Mitjans de comunicació 

5.1.6. Arts escèniques 

5.1.7. Altres iniciatives 

5.1.8. Estratègies 

 
 

5.1.1. Definició 

 
Cal definir la paraula cultura com una manera de ser, de fer i de pensar. Comprén el conjunt de trets que caracteritzen les 
formes de vida, a través d’una sèrie d’objectes i maneres de sentir i de pensar els quals són creats i transmesos pels éssers 
humans com a resultat de llurs interaccions recíproques i de llurs relacions amb la natura. 
 
Entenem per cultura posar l’accent no en l’assimilació d’uns coneixements i d’una moral adquirida, sinó en l’esperit crític de la 
creativitat basats en tres pilars: 
 

 La informàtica (en l’ordinador, i concretament a la xarxa electrònica, s’acumula tot el que s’adquireix per les 
ciències i les tècniques, i allò que està en fase d’investigació). 

 L’estètica, com a aprenentatge de l’acte creador mitjançant el qual l’ésser humà ultrapassa la seua pròpia 
definició, les seues dificultats i alienacions, tot cercant i creant nous àmbits, reformulant les necessitats. 

 La prospectiva, com a un món de projectes tant individuals com col·lectius i històrics, temptatives dinàmiques i 
multidireccionals per anar acabant amb les contradiccions objectives de la societat actual. 

 
Proposem una cultura transformadora que ajude a comprendre i a actuar críticament en la societat per a superar la 
desigualtat i la dominació. Cultura transformadora és, per a nosaltres, la que uneix la utopia amb les realitats concretes 
que necessiten superar-se, la que afavoreix la participació i prepara per a conquistar la llibertat total de l’ésser humà. La cultura 
transformadora connecta amb els diferents moviments socials entre si, construeix (no només defensa) algunes claus comunes i 
estimula l’enriquiment mutu mitjançant la diferència de temes, però també de formes d’actuar i fins i tot d’idees. No fa falta 
uniformitat, ni competència entre temes i àmbits; el que cal és construir conjuntament algunes claus compartides (d’acció, de 
valors i de pensament), o el que és el mateix, una cultura comuna que trascendisca i que connecte cada tema, cada problema, 
cada actuació. 
 
EUPV, aposta per una visió de la cultura com un element que està a favor del canvi social. Aquesta teoria emana d’una 
idea del món que expressa, en termes filosòfics, científics i metodològics, una concepció de la realitat (socialisme) que ha 
d’ajustar-se a les característiques del País Valencià, d’acord amb les peculiaritats de l’estructura econòmica i social del nostre 
territori.  
 
Creiem que la cultura ha d’actuar necessàriament i inexorablement com un instrument més de la democràcia participativa, 
és a dir, l’expressió superior d’exercici de la ciutadania que va més enllà dels límits dels sistemes representatius. Es tracta d’un 
valor utòpic, ja que qüestiona les formes de poder existents, entre les quals hi ha el control de determinats indústries culturals 
(principalment, el cinema i la televisió). 
 
La cultura que proposem és transformadora, ja que critica el que n’hi ha, planteja propostes que afavoreixen l’acció-reflexió, tot 
creant-hi contextos socioculturals alternatius. Nosaltres volem que aquesta cultura-acció siga practicada pels sectors populars 
de la nostra societat, que siga incloent i augmente la participació i la incidència dels grups crítics.  
 
Per a EUPV, la pràctica cultural individual i/o col·lectiva és un component decisiu de la qualitat de vida. Tal com recull el text 
de la Convenció Programàtica del 2006, l’accés i el gaudi de les expressions culturals és un dels elements claus per 
comprendre el benestar de les poblacions i els territoris. Des d’aquesta perspectiva, el consum cultural està estretament lligat 
al desenvolupament integral dels individus, tot materialitzant la seua sensibilitat, la seua capacitat creativa i comunicativa. En 
aquesta vessant, la pràctica cultural —tant com a consum i com a producció— incideix notablement en la formació integral dels 
éssers humans. A més, la demanda dels béns culturals esdevé un índex del grau de benestar i de la qualitat de vida d’un 
poble. 
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5.1.2. Situació actual 

 
El marc legal. El dret a la cultura es contempla en la Constitució espanyola i en l’Estatut d’Autonomia del País Valencià, així 
com en les diferents normes legals que desenvolupen aquesta llei, algunes de les quals han significat la creació d’instruments 
al servei dels polítics de torn (ja siguen del PP en l’actualitat com abans del PSOE), com ara l’Institut Valencià d’Art Modern 
(IVAM), l’Institut Valencià de Música, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, Teatres de la Generalitat, el Consell Valencià de 
Cultura, l’Institut Valencià d’Arts Escèniques, Cinematografia i Música (IVAECM), la Fundació Jaume II el Just, la Ciutat de la 
Llum, la Ciutat de la Pilota Valenciana, la Ciutat de les Arts i les Ciències, etc. 
 
Algunes de les actuals normes legals valencianes destil·len un (mal)gust historicista encaminat a convertir el centres històrics 
de les nostres viles i ciutats en escenografies teatrals de cartó pedra (Llei de Patrimoni Cultural), i a penes eviten les 
agressions immobiliàries al nostre patrimoni; altres, no se les considera important des del punt de vista pressupostari (Llei de 
creació de l’Institut Valencià de la Música); i unes altres existeixen gràcies a les enormes quantitats de diners que s’han invertit 
(La Ciutat del Cinema, a Alacant; la Ciutat de les Arts i les Ciències, a València; i la inexistent Ciutat de la Pilota de Montcada, 
per exemple).  
 
El marc real. La política cultural que practiquen les administracions públiques del País Valencià, i sobretot l’actual govern de la 
Generalitat (PP) es fonamental principalment en programes poc cohesionats i extremadament conduïts i rigorosos, elaborats 
des dels despatxos de la Conselleria de Cultura, els ajuntaments i les diputacions, amb uns continguts que responen més bé a 
les aficions del polític de torn, sense connectar ni partir dels interessos i necessitats reals de la població. El resultat de tot això 
és un dirigisme cultural que promociona activitats elitistes i uniformes, amb plantejaments abstractes i programes teòrics, i 
arribant pocs d’ells a ser una realitat factible i vàlida. 
 
A més a més la majoria de les entitats creades per la Generalitat són de dret públic, tot i que es regeixen per l’ordenament 
jurídic privat, la qual cosa provoca l’absència de mecanismes de control públic, promou el descontrol, la pèrdua de rendiment 
social en els pressupostos, la manca de transparència, i acaben convertint-se en agències de col·locació partidista. 

En termes globals, la crisi capitalista no és solament econòmica, financera o ecològica, sinó que afecta també la cultura de 
la societat en la mesura que contribueix al deteriorament de valors i expectatives a causa de la generalització de modes de 
vida alienats, heterònoms, buits, consumistes i productivistes, que només promouen inhibició i patologies socials (violències, 
addicions) instigats per alguns mitjans denominats culturals (cinema, jocs interactius, alguns productes telemàtics i esports de 
masses, per exemple). 
 

5.1.3. Fracàs cultural 

 
El fracàs d’aquesta política cultural ha portat a la degradació d’experiències públiques culturals com la Mostra del Cinema 
del Mediterrani, la Filmoteca de la Generalitat Ricardo Muñoz Suay i de les emissores públiques de televisió (Canal 9) i de 
ràdio (Ràdio 9); la desaparició de les Trobades d’Escriptors de la Mediterrània; la paralització calculada del programa 
d’investigació i recerca promogut per la Fonoteca de Materials de la Generalitat Valenciana i de la fantasmagòrica Ciutat de les 
Llengües; i fins i tot l’”eliminació” del circuit de la Generalitat, de les diputacions i de diversos ajuntaments (majoritàriament 
governats pel PP, tot i que alguns també pel PSOE), al més pur estil maccarthista, dels músics i cantants en valencià, de 
manera especial els artistes, compositors i compositores del Col·lectiu Ovidi Montllor. 
 
La política cultural del govern valencià ha estat encaminada a la promoció de productes d’oci la majoria dels quals han estat 
desviats envers la iniciativa privada i el sector del lleure, com ara el fracassat parc temàtic de Terra Mítica a Benidorm o les 
ajudes explícites a societats anònimes esportives (València CF). Només els Misteri d’Elx (regit per un Patronat Municipal), 
l’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM), algunes ofertes museïstiques del govern central (Museu de Belles Arts de València o 
Museu González Martí); el Museu d’Arqueologia d’Alacant, la Biblioteca de la Generalitat, Sagunt a Escena, el Consell 
Valencià de Cultura, una xicoteta part del patrimoni historicoartístic castellonenc, la Ciutat de les Arts i les Ciències, el Palau de 
la Música i potser el Bioparc, tres dos instal·lats a la ciutat de València, tenen un relativa acceptació. 
 
La Generalitat subvenciona organismes com ara la denominada “Real Academia de Cultura Valenciana”, un viver d’analfabets 
de la seua pròpia llengua i cultura, amb aspiracions polítiques, o Lo Rat Penat, societat que promou el conservadorisme 
cultural i el secessionisme lingüístic. 
 
D’altra banda, la producció audiovisual valenciana és lamentable (mentre el govern valencià inverteix 3 milions d’euros 
anuals per a tots els projectes, Andalusia n’inverteix 30 milions en la seua producció autònoma). El doblatge d’audiovisuals en 
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valencià resulta prou limitat en la graella de programació de Canal 9, la qual cosa fa que els estudis de doblatge i sonorització 
creats amb l’expectativa de RTVV estiguen desapareixent o sobreviuen amb preus de mera subsistència. 
 
Podem ben bé dir que ni la Generalitat valenciana, ni les diputacions ni un gran nombre d’ajuntaments del País Valencià 
presenten ni apliquen polítiques culturals vertaderament democràtiques, obertes, participatives i sostenibles. És més, moltes 
d’aquestes institucions promouen la ignorància per a instal·lar-se en una incultura anorreadora i coenta. Ben al contrari, 
nosaltres considerem la cultura com un element clau en la transformació de la societat valenciana, és un vehicle per a fer-
la més justa i solidària. 
 
Quant a la política de patrimoni cultural, el govern autonòmic del PP centra la seua activitat en la rehabilitació d’immobles 
eclesiàstics, dota pocs fondos per a la restauració i s’incompleix sistemàticament la legislació sobre patrimoni. 
 
La política musical tampoc se salva de la pèsima acció de govern del PP, amb un Institut Valencià de la Música sense massa 
recursos econòmics, un Palau de les Arts Reina Sofia que programa a base de Plácido Domingo i altres figures de la direcció i 
intèrprets, la qual cosa suposa despeses insostenibles (pura recreació per a elits conformades). Només la intendent del Palau 
cobra 280.000 euros anuals de salari més despeses, és a dir, un autèntic malbaratament dels diners públics. 
 
En Arts Plástiques es fomenta l’amiguisme, els fondos de l’IVAM dormen en el subterrani de la seua de València i els dos 
museus més visitats (González Martí i Belles Arts) encara no han estat transferits a la Generalitat. 
 
I en relació amb les arts escèniques, la Llei d’Ordenació del Teatre i la Dansa representa una norma buida i sense 
contingut, pura fanfàrria. Teatres de la Generalitat compta amb un escàs pressupost per a la producció teatral pública i es 
practica una política de subvencions selectiva per a neutralitzar totes les propostes artístiques crítiques. El circuit Teatral 
Valencià té un cost d’a penes un milió d’euros per a teatre, i la Ciutat de les Arts Escèniques de Sagunt, amb capital públic, 
està regida per una fundació privada.  
 
Projectes “emblemàtics”, com ara la Ciutat de la Llum a Alacant o la Ciutat de la Pilota no han pogut superar la fase inicial, i 
damunt l’Estat espanyol no ha tranferit elements vertaderament importants del nostre partrimoni historicoartístic, com ara el 
Castell de Sagunt o el Museu de Ceràmica González Martí, de València. 
 
A més, institucions com ara la Diputació de València, practica la censura com a mètode per a silenciar la realitat que no agrada 
a determinades autoritats, com ha succeït amb l’exposició del MuVIM Fragments, organitzada per la Unió de Periodistes 
Valencians, sobre fotografies de reporters gràfics relacionades amb les principals notícies generades durant el 2009. 
 
Entre altres causes d’aquest fracàs cultural, cal assenyalar: 
 

 Una política cultural exclusivista i massa sectoritzada a la qual solen tenir-hi accés aquells que ja compten amb 
una situació cultural i social de prestigi o privilegiada, amb plantejaments febles, poc clars i gens globalitzadors. 

 
 No es possibiliten vies de participació en la programació, gestió i finançament de les activitats que promouen, tant 

a la població general, com a associacions i grups de base. 
 

 No es fomenta la diversitat de manifestacions i iniciatives culturals, de grups (espontanis i naturals), de 
col·lectius amb plantejaments no excessivament integrats en la “(a)normalitat” del sistema. 

 
 Hi ha un buit en l’aspecte de l’associacionisme cultural, llevat de les bandes de música. 

 
 La recerca de la rendibilitat política, com a un dels factors principals de la promoció cultural. 

 
 Els actes culturals, campanyes, publicacions i exposicions integren un apartat de promoció cultural en 

l’heterogeneïtat, per la qual cosa resulta difícil detectar-hi unes directrius articulades. 
 

 Escassa intervenció de la Conselleria de Cultura, de les diputacions i dels ajuntaments en l’àmbit de la ciència i la 
investigació. 

 
 Manca de suport i promoció de productes netament valencians i en valencià (produccions cinematogràfiques i 

televisives; teatre en valencià; música en valencià i un diari en valencià). 
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 Suport institucional a manifestacions de baixa o nul·la qualitat cultural (entitats que promouen el secessionisme 
lingüístic). 

 

5.1.4. Model cultural 

 
Esquerra Unida del País Valencià proposa, doncs, un model cultural basat, fonamentalment, a fer persones lliures, amb 
capacitat dels valencians i les valencianes per a exercir el seu poder d’autodeterminació dels fins i l’autogestió dels 
mitjans de la vida social. 
 
Entenem la cultura com l’art de viure la vida crítica, solidària i apassionadament en llibertat. Fugim d’una cultura 
paternalista, ostentatòria i d’aparença per a establir la infraestructura i els serveis culturals i administratius, així com els 
recursos materials, econòmics i humans que facen possible i permetisquen la promoció d’actes culturals i d’una cultura global, 
però al mateix temps arrelada al medi i sostenible. 
 
Així doncs, el nostre objectiu ha de ser el foment de tot tipus d’iniciatives que donen lloc a que qualsevol ciutadà i ciutadana, 
qualsevol col·lectiu, tinga la certesa i la seguretat que el seu projecte cultural i creatiu serà atés, estudiat i, si s’escau, pres en 
consideració. 
 
Hem de tenir en compte que el mercat cultural del País Valencià no és un fet homogeni, sinó que gaudim ara mateix d’una 
realitat plural i contradictòria dins d’una societat multicultural, multiètnica i multilingüe en què la llengua autòctona, el 
valencià, constitueix el nucli central de la identitat cultural valenciana i que, per tant, hem de conservar-la, aprendre-la, 
promoure-la, normalitzar-la i fer-ne un ús social per rescatar-la del deteriorament que ha sofert per culpa de la marginació 
“oficial” i els intents de substitució que ha sofert durant moltes dècades. Tot això en duu inexorablement a una renovació de la 
situació actual de la cultura del nostre País. 
 
La renovació de la situació actual que patim al País Valencià suposa, no cal dir-ho, el canvi d’estructures, de mètodes i de 
continguts per mitjà d’una mena de “revolució cultural” que es recolza en el canvi de consciències i d’institucions, una 
“revolució cultural” adaptada a les noves tecnologies, tant de l’electrònica com de les infraestructures i de la comunicació, 
conseqüència d’una societat postfordista que aposta per solucions altermundistes. La cultura crítica, assenyala el Manifest 
Polític d’EUPV, és revolucionària en la mesura que qüestiona i enriqueix la visió que la ciutadania té de la realitat, tot 
proporcionant-hi idees per a defensar els seus interessos i millorar la seua qualitat de vida. D’aquesta manera, aconseguirem 
que tothom i cadascun dels ciutadans i ciutadanes del País Valencià puga prendre part en l’elaboració comú dels fins propis 
d’un nou projecte de civilització i participar com a subjectes autònoms en l’autogestió social a tots els nivells i a tots els 
àmbits de l’activitat humana. 
 
En aquest sentit, EUPV proposa les següents línies d’actuació: 
 

1. Reconeixement i reivindicació del mestisatge cultural a fi de promoure la solidaritat i altres cultures, de manera 
especial les que han estat introduïdes per la població immigrant vinguda de l’Àfrica, Amèrica i Europa de l’est 
(multiculturalitat). 

2. Participació de la ciutadania en la decisió i gestió, tant en la producció com en el gaudi i disponibilitat dels béns 
culturals, adequant-los i reestructurant-los als seus propis interessos i necessitats sobre el principi de solidaritat. 

3. Potenciació de la identitat cultural del País Valencià. En aquest sentit, cal urgentment desenvolupar, aprofundir i 
recuperar la cultura nacional del País Valencià, en la seua perspectiva històrica, lingüística, sociocultural i política 
(al capdavall, la cultura és un dels elements característic de tot fet nacional, segons adduí Pierre Vilar). 

4. Vertadera normalització lingüística de l’ús del valencià, amb polítiques d’ajuda i promoció de les manifestacions i 
creacions nostrades, i aplicant-hi el requisit lingüístic no només per a accedir a les àrees de cultura, comunicació, 
difusió i representació gestionades amb diners públics. 

5. Suport a la creativitat, a la innovació, al talent creatiu i als processos culturals que es desenvolupen al marge de 
les demandes de mercat i que nodreixen, fet i fet, la indústria i la societat del coneixement. 

6. Promoció i total suport a la investigació en activitats culturals, artístiques i esportives (oberta a totes les 
branques de l’activitat cultural, com ara la cinematografia,  musicologia, l’arqueologia, la sociologia, la medicina 
esportiva, la rehabilitació i restauració artística, l’etnologia, l’art dramàtic, la ceràmica, les arts plàstiques, l’etnologia, 
etc.). 

7. Reclamar el reconeixement social i jurídic del dret a la diferència en les activitats culturals, tant en l’ordre 
personal (cultura gai, feminista) com en el col·lectiu (companyies dramàtiques, productores televisives i 
cinematogràfiques en valencià). 
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8. Formació dels membres que participen en la gestió, creació, producció i difusió del producte cultural en tots els seus 
àmbits (arts plàstiques, literatura, audiovisuals, música, arts escèniques, cinematografia, activitat esportiva, en 
col·laboració amb els centres educatius i les universitats valencianes que imparteixen carreres (arqueologia, belles 
arts, periodisme, sociologia, oficis artístics, filologia, etc.) que incideixen en el fet cultural. 

9. Explotar l’ús dels mitjans de comunicació social perquè representen una via bàsica de relació amb la ciutadania 
en un moment en què les nombroses ofertes d’oci, el desànim i els nous hàbits de vida han desmobilitzat una bona 
part de la societat i l’han desvinculada de la política de base. 

10. Ajudar al desenvolupament d’estretègies alternatives de comunicació i informació per fer real la participació 
pública en propostes culturals de difícil accés. 

 

5.1.5. Mitjans de comunicació 

 
El paper determinant dels mitjans de comunicació, sobretot Internet, fa imprescindible l’existència urgent d’un sistema 
informatiu públic a la xarxa, d’un diari en valencià i d’una televisió i una ràdio vertaderament valencianes i en valencià. Un 
sistema centrat en la realitat valenciana amb tota la seua complexitat i com a un dels elements vertebradors del País Valencià. 
 
Els mitjans de comunicació, si més no els creats per les institucions públiques i els que reben finançament públic, han de fer 
efectiu l’ús del valencià, la potenciació de la informació i la cultura valenciana en tota la seua programació (ràdio, televisió i 
xarxa) i difusió (premsa diària, revistes d’informació i especialitzades, còmics, llibres, discos compactes musicals). Al capdavall, 
en qualsevol societat, les relacions entre els mitjans de comunicació i els processos de formació de la identitat cultural són 
indestriables. 
 
Resulta vital per a la pervivència del català al País Valencià prestar ajut i promocionar el món editorial, i de manera urgent i 
necessària, les empreses i els autors i autores que publiquen en valencià, per tal d’adquirir una autèntica cultura dinàmica i 
plural. Això suposa aplicar-hi una política de protecció al llibre i als textos literaris, divulgatius o periodístics en valencià, 
tant en format de paper com en format electrònic i digital, així com afavorir la diversificació d’especialitats i la traducció d’obres 
o textos d’altres llengües. 
 
Al capdavall, no és possible (re)pensar el socialisme del segle XXI sense una teoria de les relacions entre cultura, 
comunicació —entesa com a relació—, societat i política, i tampoc és possible una cultura del País Valencià —o al País 
Valencià— sense tenir en compte els grans reptes tecnològics i empresarials de l’era digital. 
 
EUPV ha d’estar atenta al mercat laboral dels mitjans de comunicació social i actuar a favor dels treballadors i treballadores 
afectats per la crisi econòmica i financera que patim (ERO, reducció de plantilles, contractes fem, pràctiques no remunerades). 
En aquest sentit ens solidaritzem amb els periodistes acomiadats enguany i lamentem la destrucció de llocs de treball en 
empreses amb beneficis. 
 
Confirmem la necessitat d’elaboració, per part de les empreses del ram, de plans de futur i de viabilitat en què estiguen 
implicats els treballadors i les treballadores del mitjà. Al mateix temps, EUPV treballarà i lluitarà, junt amb els comités 
d’empresa i els sindicats, per evitar la pèrdua de més llocs de treball (retall de despeses innecessàries, prejubilacions o baixes 
incentivades, entre d’altres mesures). Donem suport i ens adherim al Manifest dels Treballadors dels Mitjans de 
Comunicació aprovat per la Unió de Periodistes Valencians.  

 

5.1.6. Arts escèniques 

- Realització d'un Congrés Nacional d'Arts Escèniques del País Valencià. Fòrum obert de participació ciutadana i del 
sector professional que ha de redefinir el futur i el marc de les línies d'actuació de política cultural d'Arts Escèniques. 

- Canvi en la denominació i en l'objecte de l'actual entitat de dret públic Teatres de la Generalitat Valenciana, que passarà 
denominar-se: TEATRE NACIONAL DEL PAÍS VALENCIÀ (TNPV). El nou ens serà, bàsicament, una unitat de producció 
de Teatre, una altra de Dansa i un Centre de documentació Teatral. 

- Nova redimensió del projecte PALAU DE LES ARTS: racionalització de la despesa i del criteri artístic de producció i 
programació; nous continguts.Derogació completa de la Llei 7/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, d'Ordenació del 
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Teatre i de la Dansa: cap a un nou model de gestió artística sense ingerències de l'estament polític. Nova Llei 
d'Arts Escèniques. 

- Separació de competències administratives: subvencions, ajudes, campanyes, festivals i Circuit, que actualment gestiona 
Teatres de la Generalitat Valenciana, que passaran a ser competència directa de la Conselleria de Cultura. 

- Nou model organitzatiu del CIRCUIT TEATRAL VALENCIÀ, resultat de la reflexió en el Congrés al·ludit, que integre 
l'autonomia municipal i la coordinació tècnica de les activitats entre municipis. 

- Creació de noves estructures productives: CENTRES DRAMÀTICS, unitats de producció d'àmbit comarcal. 

1ª fase: Alcoi, Requena, Sogorb, Bunyol. 

2ª fase: Alacant, Gandia, Xàtiva, Vila-real. 

- Implantació progressiva de les assignatures, amb caràcter obligatori i curricular: Art Dramàtic, Dansa Espanyola, Dansa 
Clàssica, en tots els nivells del sistema educatiu públic i privat: preescolar, primària, ESO, Batxillerat, regulant el seu 
exercici per titulats superiors en Art Dramàtic o Dansa. 

- Acabar amb l'actual desregulació laboral de tots els artistes i intèrprets: promoure en aquest sentit les condicions per a la 
negociació i l'aplicació urgent d'un Conveni Col·lectiu laboral d'actors, ballarins, creatius i tècnics d'escenari. 

- Integració efectiva dels estudis superiors de Grau en Art Dramàtic i Grau en Dansa, amb els seus corresponents nivells 
d'especialització, integrats en el sistema públic d'universitats valencianes. 

 

5.1.7. Biblioteques. 

 

XARXA DE BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES MUNICIPALS: BIBLIOTEQUES EN CADA BARRI, EN CADA MUNICIPI, EN CADA 
COMARCA. 

 Per a entendre les competències que pot comprendre una biblioteca pública, hem d'integrar els conceptes de cultura i 
gestió cultural, entenent la cultura d'una manera ampla: en primer lloc, com a expressió de l'activitat, història i aportacions 
pròpies del desenvolupament social de les persones que constituïxen una comunitat; però també  es referirà a l'accés lliure 
d'estes persones a tot el que se’ls oferix com a expressió del patrimoni comú als sers humans. En eixe orde, i no de manera 
que les persones romanguen passives davant del fet cultural, és on s'emmarca la labor de les biblioteques públiques. 

 

En esta doble direcció, les biblioteques, organitzades en xarxes de biblioteques públiques, es convertixen en centre cultural de 
cada comunitat, deixant de ser simples contenidors, i els seus professionals, de mers gestors de llibres a demanda, en gestors 
culturals. 

Per a aconseguir-ho, es dotarà convenientment la xarxa de biblioteques públiques municipals, tant de personal, com de fons, 
com de mitjans tècnics, perquè puga complir satisfactòriament amb les esmentades funcions. 

Es reforçarà, prepararà i recolzarà prou al personal bibliotecari perquè puga estudiar i canalitzar els recursos culturals propis i 
disponibles a la comunitat, en coordinació amb les associacions veïnals, els centres socials, els centres educatius més pròxims 
a cada biblioteca, incloent els universitaris. La biblioteca no substituirà cap iniciativa, sinó que impulsarà i coordinarà els 
recursos disponibles, al tindre informació sobre tots ells. Açò permetrà organitzar d'una forma eficaç tot tipus de tallers, 
concerts, exposicions, activitats literàries, esportives, i tot allò que puga integrar-se en l'espai polivalent de la biblioteca, en la 
mesura que es puga, o de la resta d'infraestructures del barri o municipi, si és el cas. 

L'existència d'un inventari de recursos i infraestructures de la comunitat, permetrà disposar també del patrimoni del veïnat, per 
al seu ús col·lectiu. Entre estos recursos, es potenciarà la recopilació d'informació sobre el barri, els seus orígens i evolució 
històrica, així com la lliure aportació de materials per part del veïnat en forma de fotografies, audiovisuals, relats escrits, o bé la 
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gravació de testimonis de la població resident d'origen i d'arribada més recent, que passarà a formar part de la història oral del 
municipi barri a barri. 

Es prestarà especial atenció a aquelles persones l'accés de les quals a la cultura haja sigut especialment costós, o la veu de la 
qual s'haja ignorat en el passat. Així, sempre en col·laboració amb la xarxa de servicis socials i escolars, s'inclouran programes 
de foment de participació de les dones, de les persones nouvingudes i s'intentarà articular activitats per a aquelles persones 
que es troben en especials dificultats o en perill d'exclusió social. 

Es facilitarà l'accés del veïnat als equipaments culturals dels municipis i a quants esdeveniments en ells se celebren, en 
coordinació amb les xarxes d'informació municipal i els transports públics: rutes urbanes, museus, concerts, òperes, 
exposicions. 

 

Tot això sense oblidar les tasques més tradicionals del quefer bibliotecari, com el foment de la lectura, les presentacions de 
llibres, revistes i audiovisuals, la coordinació bibliotecària, el manteniment del fons segons les necessitats detectades en 
estudis sobre la població lectora, així com les competències en matèria d'alfabetització informacional, o d'orientació a la 
ciutadania quant a la tramitació telemàtica en les seues relacions amb les administracions públiques, tal com marca la 
legislació vigent, facilitant l'accés de qualsevol persona a la documentació administrativa que li interesse. 

Resulta evident que, en l'època en què vivim, amb el desenrotllament tecnològic disponible, la superestructura que suportaria 
tot este conjunt de projectes es basaria, essencialment, en les xarxes socials i el programari lliure [V. Proposta de NTIC per a 
gestió documental i arxius]. 

La Generalitat haurà de procurar que tota xarxa bibliotecària pública tinga els mitjans tècnics i humans suficients, dotant-la 
pressupostàriament. La Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu, com a capçalera del Sistema Bibliotecari Valencià, establirà la 
normativa, elaborarà la Bibliografia Valenciana, i coordinarà les relacions entre les diferents xarxes: les biblioteques dels 
centres educatius, en col·laboració amb l'òrgan competent en matèria d'educació; biblioteques especialitzades i centres de 
documentació de titularitat pública, la coordinació interna de les quals anirà a càrrec de la Xarxa de Biblioteques 
Especialitzades i Centres de Documentació de la Generalitat; i la Xarxa de Biblioteques Públiques Municipals.  

Les biblioteques públiques de titularitat estatal, la gestió de les quals correspon a la Generalitat, seran ben dotades de personal 
i mitjans tècnics i es facilitarà la seua integració en el sistema com correspon, i la irradiació d'activitats des de i cap als barris de 
les localitats valencianes. EUPV és conscient que una futura reforma de la Constitució i de les lleis subsidiàries haurà 
d'incloure una revisió de la titularitat de les biblioteques, arxius i museus que actualment és exclusiva de l'Estat, i per a això 
iniciarà les gestions necessàries davant del Govern d'Espanya. 

5.1.8. Altres iniciatives 

 
Tot i els avanços experimentats en el passat immediat, no s’han desenvolupat —o almenys no s’ha fet amb la intesitat i 
recursos que calia— iniciatives culturals de base, indispensables per a vertebrar en món de la cultura i de la seua pluralitat. 
Volem que altres cultures alternatives i altermundistes, altres formes de creativitat, tinguen el seu espai davant la política 
de grans obres i instal·lacions, i d’institucionalització i assimilació de les energies intel·lectuals. 
 
Insistir en la potenciació, cura, major impuls i ús social, institucional, difusor i acadèmic del valencià, atés que el nostre 
idioma està en una clara i penosa situació d’emergència. Més de 25 anys després de la promulgació de la Llei d’ús i 
Ensenyament del Valencià, i només un de cada cinc alumnes estudia en valencià, no existeix cap diari en la nostra llengua i 
l’índex del seu ús en àrees com la indústria i el comerç a penes supera el 5%. A més, s’ha criminalitzat per part de les 
institucions públiques el nom científic del idioma —català— i s’han eliminat llocs de treball de tècnics en promoció lingüística. 
Canal 9 no compleix la seua obligació legal de ser una eina de foment de l’ús del valencià. 
 
Cal portar la cultura, les diverses manifestacions culturals i determinades infraestructures a les comarques per tal d’apropar-les 
i oferir-les als ciutadans i les ciutadanes més desafavorits. Ara per ara, aquesta faceta només es compleix en la música 
bandística, sobretot en les associacions musicals. Precisament, EUPV fa seua la proposta de declaració de les societats 
musicals com a bé d’interés cultural, atés el pes específic (artístic i associatiu) de les dites societats musicals en la cultura 
del País Valencià. 
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Resulta indispensable aportar propostes per a lluitar contra l’abandonament del nostre patrimoni cultural i 
artisticohistòric, material i immaterial. L’especulació urbanística ha fet, i fa encara, un mal irreparable al nostre patrimoni 
cultural. 
 
Junt amb el fenomen bandístic i fester, la pilota valenciana ocupa un lloc important en la cultura pròpia del País Valencià, ja 
no solament per la seua especifitat, sinó per la seua riquesa intrínseca com a esport i al mateix temps expressió de la nostra 
idiosincràsia, de la nostra forma de ser, de  pensar i fins i tot de parlar. 
 
EUPV també fa seues les reivindicacions i propostes del Col·lectiu Ovidi Montllor, i dóna suport a totes les seues iniciatives 
artístiques i col·lectives, principalment les de promoció i difusió de llur obra en els mitjans de comunicació convencionals i 
electrònics, i també a través de les institucions, entitats i organitzacions finançades amb diners públics.  
 
Valorem altament el paper educatiu, formatiu, cultural i associatiu de les societats musicals, i donem suport a les seues 
reivindicacions i objectius perquè representen un estímul per a la nostra recuperació cultural i un mitjà de vida i convivència de 
milers de valencians i valencianes. 
 
No hem d’oblidar que el País Valencià és ric en manifestacions folklòriques de tota mena (danses i jocs populars, cant 
d’estil, ceràmica, “moros i cristians”, moixarangues, falles i fogueres, vestits tradicionals, etc.), manifestacions que hem de 
conservar i promocionar, ja que aquest folklore només es pot sentir, en clau gramsciana, como “un reflex de les condicions de 
la vida cultural del poble”. 
 
Estem en contra, i per tant combatrem, tota forma de “localisme inútil i de conformitat provinciana”, en paraules de Joan Fuster. 
És a dir, un fals folklore que identifica la coentor i la disbauxa amb la tradició cultural, com ocorre en determinats estadis de la 
festa fallera i altres tipus de festes. 
 
La política de subvencions i ajudes per fomentar les activitats creatives, de investigació, recerca, formatives i culturals per part 
de la ciutadania i dels grups culturals és força negativa, ja que es prima el clientelisme abans que la qualitat i l’accés als béns 
culturals dels sectors amb recursos menors o limitats. 

5.1.9. Estratègies 

 
 Afavorir el caràcter públic i col·lectiu de la cultura, i garantir la llibertat d’expressió en qualsevol manifestació 

cultural i artística. 
 
 Aportar-hi idees i alternatives a les polítiques culturals exercides actualment des de diferents estrats de les 

administracions públiques (foment de la lectura, suport als artistes alternatius i de menors recursos econòmics, 
promoció dels audiovisuals en valencià...) 

 
 Intervenir, de manera crítica, en els òrgans institucionals que actuen com a agents de política cultural, com 

ara la Generalitat valenciana, els ajuntaments, les diputacions, les universitats, les fundacions, entitats culturals i fins i 
tot empreses de cultura privades (editorials, galeristes, companyies dramàtiques, societats musicals, organismes 
professionals, clubs de pilota, etc.). 

 
 Solidaritat amb la reivindicació dels drets i la dignitat professional i laboral dels agents i actors de la cultura, 

les arts i el periodisme del País Valencià, sobretot aquells que estan en una situació més precària o que són 
marginats i ignorats per les institucions. 

 
 Fomentar, participar i difondre campanyes d’animació sociocultural en barris i comarques, així com adquirir un 

compromís per al desenvolupament cultural per mitjà de l’Agenda 21 de la Cultura, atés que les ciutats i els governs 
locals deuen de desenvolupar un paper fonamental per posar la mundialització al servei de la ciutadania i per 
potenciar una cultura oberta, diversa i participativa. 

 
 Coadjuvar a la creació d’empreses públiques o cooperatives autogestionades que oferten productes culturals de 

qualitat. 
 

 Fiscalització i actitud crítica davant les polítiques culturals dels governs de la Generalitat, diputacions, 
mancomunitats i els municipis. 
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 Combatre enèrgicament i radicalment la banalització de la cultura i les polítiques d’incultura practicades sobretot pel 
PP (secessionisme lingüístic, marginació de determinats sectors professionals, manipulació del folklore valencià, etc.). 

 
 Cal aprofitar i fer servir d’una manera regular les noves formes de difusió de la producció audiovisual (via satèl·lit 

o a través del ciberespai), ja que permeten l’intercanvi i la participació cultural per part de persones pròximes i 
allunyades del nostre territori. 

 
 Intervenir i actuar a favor de la indústria cultural pública, ja que aquest tipus d’indústria ha esdevingut als darrers 

anys en una manera hegemònica de produir, distribuir i consumirproductes culturals en molts àmbits i nivells. 
Cal proposar la creació de l’Institut Valencià de les Indústries Culturals de la Generalitat per constituir-lo en un 
instrument de promoció i protecció de la producció cultural. 

 
 Dinamitzar, donar un major contingut i dotar de majors recursos humans, tècnics i pressupostoris el Consell Valencià 

de Cultura, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, l’Institut Valencià de la Música, la Filmoteca de la Generalitat, 
Teatres de la Generalitat, i altres organismes, entitats i institucions de caràcter públic, com ara la Fundació Jaume II el 
Just. 

 
 Promoure i donar suport a manteniment i l’ampliació de béns i serveis culturals, cercar la universalització de l’accés a 

aquests i l’ampliació de les capacitats creatives, així com explotar la riquesa que representa la diversitats língüística, 
l’exigència artística, la recerca de noves formes d’expressivitat i l’experimentació amb els nous llenguatges, la 
recuperació, reformulació i la interacció de les tradicions, i s mecanismes de gestió cultural que detecten els nous 
moviments culturals. 

 
 Respectar i garantir els drets dels professionals (actors i actrius, autors i autores i artistes en general) i la seua justa 

remuneració. 
 

 Promoure la socialització i l’accés a la dimensió digital dels projectes i del bagatge cultural local, comarcal i autonòmic 
del País Valencià. 

 
 Establir programes generals per a la preservació, rehabilitació i revitalització dels centres històrics de les poblacions a 

través de plans integrals que combinen les mesures urbanístiques amb altres de caràcter econòmic, social i cultural. 
 

 Protegir i valorar el patrimoni historicoartístic i cultural del País Valencià, tant l’immbole com el moble i l’immaterial o 
etnològic. 

 
 Aplicar una política redistributiva que facilite les condicions més favorables d’accés als events culturals institucionals 

per part dels sectors socials amb menors recursos econòmics. 
 

 Doblar al valencià almenys el 50% de les pel·lícules que s’exhibeixen en els circuits comercials de cinema i el 100% 
dels films, telefilms, documentals i altres produccions audivisuals emesos a través dels canals públics (televisió, 
Filmoteca, etc.). 
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5.2. EL PAÍS VALENCIÀ QUE VOLEM: 

 

5.2.1. Un país lliure en un estat federal 

5.2.2. Un país amb característiques pròpies  

5.2.3. Un país de comarques 

5.2.4. Un país amb veu pròpia a Europa 

5.2.5. Un país amb llengua i cultura pròpia 

5.2.6. Un sistema de finançament del País Valencià 

 

5.2.1. Un país lliure en un estat federal i plurinacional 

Els darrers anys, durant el procés recent de reforma dels estatuts de diverses autonomies, hem comprovat com el 
reconeixement del caràcter nacional de les ‘nacionalitats històriques’ de l’Estat espanyol ha topat amb un marc constitucional 
inflexible i amb una lectura encara més intransigent d’aquest marc per part del Tribunal Constitucional. 

En molts casos, aquesta experiència recent ha comportat, com a resposta, un procés de mobilització ciutadana ampli pel 
reconeixement nacional. Aquest escenari obri un procés de debat que pot comportar un avanç democràtic superador de les 
limitacions que, en la primera Transició, van frustrar la construcció d’un veritable estat plurinacional a causa del pes 
condicionador del franquisme. Unes limitacions que no poden servir de pretext després de més de 30 anys. 

Esquerra Unida del País Valencià (EUPV) treballarà de forma conseqüent per tal que el País Valencià no perda novament el 
tren d’aquest nou procés d’encaix i per tal que aconseguim el reconeixement del nostre fet nacional en el marc d’un Estat 
Espanyol federal, plurinacional, solidari i republicà. La consolidació del nostre autogovern també passa per una reforma de la 
Constitució, per tal que incloga el dret d'autodeterminació de tots els pobles, dret que hui socialment anomenem “Dret de 
decidir”. 

 

5.2.2. Pel reconeixement de la nostra identitat cultural i nacional 

El nostre marc estatuari ha d’oficialitzar, de forma incloent, els símbols i referents històrics i moderns que ens identifiquen a tots 
i totes els valencians i valencianes sense exclusions. Els poders públics valencians han de generalitzar el seu ús. Incloent, per 
tant, l’oficialitat de la senyera de quatre barres (el penó de la conquesta), la Muixeranga com a Himne valencià, la unitat de la 
llengua i l'ús oficial i habitual de la denominació País Valencià.  

Cal reforçar els lligams econòmics, històrics i culturals entre el País Valencià, Catalunya, les Illes Balears, Catalunya Nord i la 
franja d'Aragó, reforçant el dinamisme i la influència d'una de les regions més potents del sud d'Europa: Antiga Corona d'Aragó, 
Arc Mediterrani o zona Euram. 

EUPV considera que l’àmbit lingüístic i cultural que compartim és una precondició demogràfica molt valuosa per a la producció, 
distribució i consum audiovisual, editorial, musical, etc. En aquest sentit, impulsarà la col·laboració entre els diversos poders 
públics de l’àmbit lingüístic, com ja fa la Xarxa Vives d’Universitats.  
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EUPV impulsarà la participació del Govern valencià en l’Institut Ramon Llull, del qual ja formen part els governs català i balear. 
També impulsarà els acords que garantisquen una producció cultural conjunta en la nostra llengua i la difusió recíproca pel que 
fa al sistema comunicatiu públic (televisió, ràdio, Internet, etc.). També donarà suport a la iniciativa privada que contribuisca a 
la vertrebració del nostre espai comunicatiu (especialment en premsa escrita i Internet). 
 
EUPV es compromet també a treballar per la projecció exterior de la nostra identitat cultural i nacional, per l’impuls de les 
manifestacions de la nostra cultura popular, per la difusió de la pilota valenciana i per la recuperació de la nostra memòria 
històrica. 
 
EUPV considera que la recuperació de la nostra identitat cultural i nacional ha de formar part de la missió del sistema 
comunicatiu públic del País Valencià. 
 
 
El futur econòmic del País Valencià en el món global, en el marc de la Unió Europea, només serà un futur d’èxit si és capaç de 
formar part d’una gran regió econòmica com l’Euroregió Mediterrània (Euram). 

El desenvolupament de l’Euram, com a eix estratègic europeu, ha de contribuir i ha d’anar acompanyat de la millora de les 
insfrastructures en el corredor mediterrani, corregint la tendència del model radial i centralitzadora que ha dominat i domina 
actualment al Govern central.  

 

5.2.3. Un país de comarques 

En la línia d'un major autogovern, apostem per una Llei de Comarcalització que reforce les competències del Govern valencià. 
Per tant, optem per la dissolució de les Diputacions Provincials i per la potenciació de les mancomunitats (mitjançant la revisió 
de la seua Llei de creació) com a organismes vertebradors de les comarques, convertint, si fos necessari, el País Valencià com 
a Província única i el Govern de la Generalitat en Administració única en l'àmbit del País Valencià. 

Com a conseqüència Esquerra Unida del País Valencià promulgarà una Llei valenciana de règim local que garantisca el 
finançament i el desenvolupament de les competències municipals. 

 

5.2.4. Un país amb veu pròpia a Europa 

Per una Unió Europea més democràtica i participativa basada en el principi de subsidiarietat, és necesari que el País Valencià 
participe com tal en les institucions de la Unió Europea, així com rebre informació, debatre i emetre opinió, executar tractats 
internacionals i legislació de la Unió Europea,  si es refereixen a matèries de particular interès pel País Valencià o que afecten 
a competències exclusives.  

Contra l'Europa del dèficit democràtic  i la desregulació social, ens pronunciem per una Europa que siga garant de la sobirania 
de tots i cadascun dels pobles adherits i dels drets fonamentals dels seus ciutadans i ciutadanes. 

 

5.2.5. Un país amb llengua i cultura pròpia  

El valencià, tot i no tenir estat propi, és una llengua de prestigi que s’ha manifestat al llarg dels segles i que es manté encara 
avui en vigor. Fomentar l’ús social i la dignitat del valencià al segle XXI és una prioritat per a Esqerra Unida. 

El valencià es una variant enriquidora de la llengua catalana, una llengua que hem de parlar, llegir i escriure, que ha de ser 
coneguda per tot el poble valencià i que ha de garantir-se el seu ús plenament normal i a tots els àmbits. Defensem la unitat de 
la llengua al carrer, a l'escola, al treball i també a Europa. L'ús, la normalització i la unitat de la llengua són els tres eixos sobre 
els que se sustenta el seu futur.  
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Per tant des d’EUPV:  

 Exigirem el requisit lingüístic per accedir a la funció pública en totes les administracions del País Valencià. 
 EUPV impulsarà una política educativa que garantisca el domini escrit i parlat del valencià durant l’ensenyament 

obligatori; que només es pot garantir amb l’extensió de les hores lectives i matèries en la nostra llengua en tot el 
sistema.  

 Cal establir un Pla Integral de Normalització Lingüística amb finançament suficient per garantir l'ús del valencià en 
l'administració i el seu foment com mitjà de comunicació de prestigi. 

 Dissenyarem noves estratègies de formació lingüística en valencià per a persones immigrades (horaris convenients, 
formació d’adults, formació en empreses, incentius a la formació lingüística personal o col·lectiva...) 

 La programació del sistema comunicatiu públic valencià ha de ser en valencià, ja que la promoció de la nostra llengua 
és una de les seues missions fundacionals.  

 Incentivarem la retolació pública en valencià d’establiments, d’ofertes comercials, de serveis, etc.  
 Estratègies de formació lingüística de quadres i de personal laboral en les empreses. 
 Oferir  recursos públics territorialitzats de traducció, correcció, orientació, de textos i produccions lingüístiques per als 

àmbits empresarials. 
 Dissenyar noves experiències diverses d’aprenentatge tutoritzat del valencià en els espais del lleure (especialment 

per a persones adultes). 
 Cal que la indústria cultural i la distribució també contribuisquen a garantir als ciutadans i ciutadanes l’accés el 

consum cultural audiovisual, editorial, musical, etc. en valencià, que es regularà mitjançant quotes.  
 
 
 
 
 
 
5.2.6. Un sistema de finançament del País Valencià  
 
 
Amb suficiència financera, progressivitat, autonomia, capacitat normativa i agència tributària valenciana.  
 
A aquest efecte, la recaptació de tots els imposts s'haurà de realitzar per l'Agència Tributària Valenciana, federada a l'Agència 
Tributaria Federal a l'efecte d'inspecció i redistribució. 
 
EUPV impulsarà un acord del Govern valencià amb el Govern espanyol per establir un model de finançament valencià just que 
compense el dèficit actual atenent a la població, tal i com s’ha posat de manifest en el càlcul de les balances fiscals que situa el 
País Valencià entre les quatre comunitats amb major dèficit fiscal. El País Valencià aporta més del corresponent a la seua 
participació en el PIB, té una renda per càpita inferior a la mitjana estatal, però rep una despesa pública estatal per habitant 
inferior a la mitjana. 
 
Només un sistema de finançament just per població i costos pot garantir la viabilitat i la fortalesa d’un Estat de Benestar que en 
bona part és de competència autonòmica. Ben al contrari, l’ofegament de les finances autonòmiques valencianes serveix de 
pretext a la dreta per mantenir una despesa pública social baixa i per mantenir subfinançat el sistema sanitari, educatiu i els 
serveis socials.   
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5.3. L’ESQUERRA DAVANT ELS REPTES DE LA COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL 
 

5.3.1. Introducció 

5.3.2. Eixides publiques als reptes comunicatius 

5.3.3. Una radió televisió valenciana pública, plural, de qualitat i en valencià. 

5.3.4. Les noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació. 

 
5.3.1. INTRODUCCIÓ 
 
Un programa alternatiu d’esquerres ha de tindre un anàlisi alternatiu del que ha suposat l’aparició de la transmissió del senyal 
de la televisió digitalitzada. Aquesta integració dels ciutadans/es al mon digital de forma generalitzada, obliga a obrir un debat 
sobre el dret d’accés de tothom a la societat de la informació. 

La política desenvolupada per totes les administracions, sense excepcions, ha estat beneficiar a les telecomunicacions sobre 
l’audiovisual, de tal forma que amb unes bases suposadament tècniques, i autodefinides com a neutrals, s’ha produït una 
privatització creixent a l’hora d’establir les condicions que marquen la digitalització de les xarxes terrestres i la seua conseqüent 
liberalització automàtica. D’ahí que la dreta i l’extrema dreta tinguen el pràctic monopoli de les concessions otorgades pel 
Govern central i les CC.AA. 
 
Tot aquest procés té com objectiu la conversió dels ciutadans/es en senzills consumidors, que una vegada han renovat els 
seus equips queden presoners d’ofertes obertes o de pagament, però sempre del mateix grup d’empreses, la qual cosa 
evidencia com la TDT protegeix l’interès privat i no el públic. En definitiva, una evolució des d’una economia fordista, marcada 
pel consum massiu, a una altra d’oferta conscientment fragmentada per gustos, interessos i capacitats culturals i educatives, 
però sobretot, a la llarga, pels ingressos. 
 
És per això que és l’exclusió un dels majors riscs, i no sols pel que suposa d’injustícia, sinó per l’atemptat contra la cohesió 
social i en darrera instància contra l’igualat d’oportunitats que fonamenta l’existència mateixa de la democràcia.. I per suposat, 
afecta també, a l’accés als continguts i serveis, elements claus de la formació i la competència en l’Era Digital, que no solventa 
el pluralisme de les veus i expressions possibles a les televisions digitals. 
 
La TDT i les plataformes digitals de pagament tendeixen, de forma clara, a la creació de monopolis u oligopolis privats. El 
pluralisme es veu així amenatzat, tant com a expressió creativa, com a pluralitat ideològica, pels majors grups nacionals i 
internacionals. En el primer cas, són totes les xicotetes empreses culturals i comunicatives audiovisuals les que es veuen 
amenatzades, sent el Col·lectiu d’Actors i actrius de Doblatge un eixemple d’abandonament.. En el segon cas, és la mateixa 
democràcia la que està en perill, ja que si les xarxes digitals són tan transcendents per al futur, és totalment contradictori deixar 
les decisions i la veu a uns grups empresarials, on la representació i la legitimitat de la societat és evidentment nul·la. 
 
5.3.2 EIXIDES PUBLIQUES ALS REPTES COMUNICATIUS 

 
El panorama audiovisual deixa prou evident, que la dinàmica exclusiva del mercat és incapaç de maximitzar els avantatges per 
a tota la societat de les noves xarxes, i plantegen la necessitat de noves polítiques publiques, amb capacitat d’articular els 
esforços de l’Estat i del mercat. Així, el servei públic té un paper transcendental que jugar: 

 
1. Davant l’exclusió: garantir el dret d’accés, reconegut a la Constitució, tant a les noves xarxes, com als seus continguts 

i serveis més rics i socialment útils. 
2. Davant la concentració privada: funció bàsica de l’espai públic, sostenint el pluralisme creatiu i ideològic. 
3. Davant la globalització: enfortir la creació nacional i local 
4. Davant els continguts alienants: fomentar l’equilibri entre canals generalistes i temàtics, mantenint el pes dels primers 

en el sector públic, però també del privat, com a garantia de la producció nacional de qualitat. 
 
 
5.3.3. UNA RADIÓ TELEVISIÓ VALENCIANA PÚBLICA, PLURAL, DE QUALITAT I EN VALENCIÀ. 

 
Queda palès, per tant, el compromís d’Esquerra Unida amb la necessitat d’uns mitjans de comunicació públics forts i 
preponderants en l’àmbit audiovisual. Per això, continuem apostant per RTVV de forma clara i ineludible, però amb l’aplicació 
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de tota una mena de canvis que resulten imprescindibles per fer que la nostra radiotelevisió gaudeixca del reconeixement que 
mai ha tingut, a la vegada que jugue el paper que la Llei de creació de 1989 li otorga i que mai, molt especialment des de 
l’arribada del PP però també abans amb el PSPV, ha tingut. 

 
Per això, des d’Esquerra Unida defensem que RTVV ha de sotmetre’s a una profunda renovació, on la pluralitat dels seus 
informatius, el seu sanejament econòmic i el seu innegociable caràcter públic són elements cabdals per a EUPV. 
 
Per a Esquerra Unida, és imprescindible superar els 15 anys de la gestió del PP de RTVV, que ha allunyat a una gran part de 
la societat valenciana de la  que hauria de ser la seua radio i televisió. Per tant, des d’EUPV proposem: 
 

1. Concienciar a la ciutadana, fent complir la Llei de creació de RTVV, de tal forma que la programació responga a la 
transmissió dels valors democràtics, a la pluralitat i rigurositat informatives, així com a contribuir a la normalització 
lingüística del valencià en la totalitat de la programació. 

2. Una xarxa informativa que responga a la voluntat de vertebrar el nostra País, assegurant la generació d’informació 
pròpia, socialment rellevant i estructuralment diversa per la ciutadania valenciana. 

3. Assumpció per part de la Generalitat de la totalitat del deute que arrossega RTVV, i aprovació d’un Contracte 
Programa  a través dels Pressuposts de la Generalitat Valenciana, en que el finançament s’ajuste a una programació 
en la que s’assegure la qualitat dels continguts i la pluralitat, així com la participació social i política. 

4. Apostar per augmentar la producció pròpia, com a mínim un 50% de la mateixa, fent de RTVV un element 
dinamitzador i imprescindible del audiovisual valencià. En eixe sentit, ens comprometem a la signatura d’un nou 
Conveni amb el Col·lectiu de professionals del Doblatge en valencià, on es reconega el deute de RTVV, així com a 
garantir el doblatge al valencià, tant de les principals pel·lícules i series, així com a continuar amb els programes 
infantils i documentals, tant a Canal 9 com a Punt 2. 

5. Creació del Consell Assessor previst a Llei de creació de RTVV, el qual ajude per a establir un mecanisme de 
col·laboració i entesa entre la societat valenciana i els/les periodistes de RTVV, en tal d’agarantir una programació 
amb uns continguts que responguen a les necessitats i inquietuds socials. 

6. Un model de relacions laborals que es centre en la reducció de la temporalitat i la precarietat, introduïdes i 
generalitzades a través del que es coneix com la polivalència i la flexibilitat. Estabilització de la plantilla en una 
primera fase, amb la generalització de la contractació indefinida, per a, a llarg termini, eixamplar la plantilla, mitjançant 
un esforç fiscal autonòmic, entenent RTVV com a un element de dinamisme econòmic davant la particularitat de la 
crisi econòmica que afecta al sector de l’audiovisual. Esquerra Unida s’oposarà a l’aprovació d’un Expedient de 
Regulació d’Ocupació. 

 
 
5.3.4. LES NOVES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ. 
 
Des d'Esquerra Unida defenem fermament el dret a la lliure expressió: tant per a produir i comunicar informació i coneixement, 
com per a rebre-la i processar-la. A més, pretenem utilitzar la lliure expressió per a crear nova informació i coneixement. Per 
este motiu EUPV treballa perquè el País Valencià estiga a l'avantguarda en els camps de la universalització de l'ús de la 
informàtica, Internet i la resta de noves tecnologies de la informació i la comunicació. Volem democratitzar l'accés a la 
informació i a tot el coneixement. 
 
Per a EUPV les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) són una ferramenta fonamental per a aconseguir el grau 
de llibertat d'expressió imprescindible. I per a avançar cap a un nivell cada vegada més alt de democràcia política, social i 
econòmica. Tot este treball ha de conduir-nos cap a una societat de la informació més justa i solidària, on les capes socials 
més desfavorides reben una atenció prioritària. 
 
Els nostres esforços es van a centrar en potenciar les possibilitats de les TIC com a ferramenta de progrés social. Hem d'evitar 
la indesitjable “bretxa digital”, treballar per l'accés universal al potencial comunicatiu de les TIC, rebutjar les restriccions a la 
seua llibertat, lluitar contra els intents de monopolització per part de les grans corporacions i promoure la neutralitat en tota la 
xarxa. 
 
En concret la nostra proposta és: 
 
- Definir l'accés a Internet com a Dret Universal i Gratuït per al conjunt dels ciutadans perquè el desenrotllament de les xarxes i 
la seua importància per a l'avanç de la Societat de la Informació imposa que l'actual servici universal siga ampliat per a incloure 
l'accés a Internet amb una velocitat mínima de 10 Megabits, ampliable a mesura de la millora tecnològica. 
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- Defendre la neutralitat en la xarxa, posicionant-nos en contra del tancament arbitrari de web's. 
 
-La implantació de Servici Universal Gratuït es durà a terme prioritzant els territoris i capes socials més desfavorits i inclourà 
una ajuda integral per a la incorporació a la Societat d'Informació que consistirà, a més de en l'esmentat accés gratuït a 
Internet, en crèdits a llarg termini sense interessos per a l'adquisició d'ordinador i cursos gratuïts d'Informàtica i Internet, 
mesures sense les quals el mer accés a Internet seria perfectament inútil. 
 
- Creació d'una xarxa d'aules de lliure accés amb plena connectivitat en tots els municipis, especialment en les àrees rurals, i 
d'un parc informàtic amb accés a Internet adequat a les necessitats dels centres escolars de tots els nivells, amb un objectiu de 
dos alumnes per ordinador i un horari d'accés més ampli que l'escolar. 
 
- Impuls d'una política de formació amb l'objectiu d'aconseguir la plena alfabetització digital, atenent especialment les 
necessitats dels col·lectius més exclosos i els tradicionalment allunyats de les noves tecnologies. S'impulsarà també la plena 
accessibilitat als servicis d'informació pública a través de la xarxa de les persones amb discapacitat i necessitats especials. 
 
- Foment del Programari Lliure, establint l'ús preferent de programes de codi obert (open source) en les Administracions 
Públiques, superant situacions monopolistes de dependència tecnològica. 
 
- Digitalització dels fons culturals i històrics propis de la Generalitat Valenciana i la seua posada a disposició de manera lliure i 
gratuïta dels ciutadans en la Web i instar a la resta d'administracions a fer-ho, permetent a més la descàrrega digital dels fons 
de les biblioteques estatals. La publicació d'estos fons es realitzarà per mitjà de llicències lliures i formats oberts que asseguren 
una difusió dels mateixos sense les restriccions que imposa l'actual model de propietat intel·lectual. 
 
- Promoció de procediments electrònics de gestió que permeten simplificar i optimitzar temps i costos, així com la participació 
interactiva en la presa de decisions polítiques, fomentant la ciutadania activa disposada a fer-ho i desenrotllant els mitjans 
tècnics de programari existents (com el programa “participa 1.0”). 
 
- Impuls de la firma digital per a accedir a estos servicis amb garanties. 
 
- Garantir la protecció dels ciutadans i les ciutadanes davant de les empreses que actuen en la prestació dels servicis de 
connectivitat i comunicació, ja siga en el programari, telèfon mòbil, internet o maquinari, inclús més enllà dels drets que tenen 
com a consumidors.  
 
- Garantir les versions en català dels programes, així com la plena compatibilitat de les versions comercials dels monopolis 
amb el programari de codi lliure. 
 
D'altra banda, instarem a l'administració central a: 
 
No penalitzar el lliure intercanvi d'arxius, d'acord amb l'actual doctrina jurisdiccional, i suport al dret a la còpia privada oferint 
suport jurídic als/les usuaris/s'afectats/des. 
 
Oposar-se a la implantació de les patents de programari, per afavorir a les grans corporacions i als grans bufets multinacionals, 
causant a més un perjuí al moviment del programari lliure, tant als programadors individuals com a les xicotetes empreses que 
produïxen este tipus de programes. 
 
Modificar el sistema de defensa de la propietat intel·lectual que actualment es realitza a través de la implantació de l’anomenat 
cànon digital que pressuposa la il·legalitat i culpabilitat prèvia, buscant alternatives més justes en benefici de l'interés general, 
compatible amb el respecte dels drets dels creadors, els de la indústria tecnològica i els dels consumidors. 
 
Canviar profundament el model vigent de propietat intel·lectual, prioritzant els aspectes socials i col·lectius de tota obra, perquè 
el vigent, concebut en un principi per a protegir el treball del creador individual, s'ha convertit principalment en un instrument de 
maximalització del benefici de grans empreses de caràcter multinacional i posa barreres i restriccions a l'accés a la cultura. 
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5.4. RADICALITAT DEMOCRÀTICA I PARTICIPACIÓ CIUTADANA  
 

5.4.1. La participació objectiu estratègic de EUPV 

5.4.2. Democratizar el sistema representatiu 

- Millora de la representació democràtica 
- Democratitzar l’Administració pública: cap a una democràcia deliberativa 
- Cap a una participació política amb equitat de gènere  
- Impuls de la participació ciutadana 
- Enfortint la ciutadania i el seu teixit social 
- Transparència i bon govern. Finançament dels partits polítics 
 

 
5.4.1. La participació objectiu estratègic de EUPV 
 
Entenem la participació ciutadana com un objectiu estratègic i fonamental que ha d’impregnar el conjunt de l’activitat política. 
 
EUPV esta compromesa en l'aprofundiment de la democràcia i en la millora dels procediments de representació política de la 
ciutadania. Pretenem crear i impulsar instruments de participació directa dels ciutadans i ciutadanes en la presa de les 
decisions que els afecten en la seua vida quotidiana. Desenrotllarem elements de democràcia participativa  dotant-los de 
caràcter vinculant i recursos econòmics convenients. Potenciarem la informació i formació necessàries per a recuperar la 
confiança de la ciutadania en les seues pròpies capacitats transformadores i la seua implicació en la política, molt més enllà del 
vot cada quatre anys. 
 
 
Per a això des  d’EUPV considerem que cal actuar en quatre àmbits: 
 

 Reformulant el nostre sistema democràtic representatiu per obrir-lo més a la ciutadania i per facilitar la seva 
informació i participació en els debats públics.  

 Introduint nous processos i mecanismes que situen el ciutadà en el centre del procés de decisió de les polítiques 
públiques i de la vida política, fent un salt qualitatiu endavant cap a la Democràcia Participativa.  

 Enfortint la societat civil organitzada i l’associacionisme entre la ciutadania,perquè representen un capital social 
inestimable i perquè són veritables escoles de democràcia.  

 I garantint la màxima transparència en l’acció dels poders públics, millorant la qualitat de la nostra democràcia i de les 
seves institucions de govern. 

 
5.4.2. Democratitzar el sistema representatiu 
 
Cal aprofundir en les possibilitats de participació que el mateix sistema representatiu permet. Cal actuar per tal de fer més 
democràtiques les seves institucions i els seus processos de decisió, així com introduir aquells nous mecanismes que 
permeten una major intervenció de la ciutadania. 
 
Millora de la representació democràtica: 
 

 El dret de vot s’ha d’estendre a aquelles persones que no estan integrades en el cens electoral però que, 
objectivament, estan en condicions d’exercirlo. En aquest sentit, s’ haurien d’iniciar els procediments necessaris per 
modificar la legislació estatal i permetre el vot a: 
- Les persones entre 16 i 18 anys. Cal recordar que als 16 anys s’acaba l’escolaritat obligatòria i, per a molts, és 

l’inici de la incorporació al mercat de treball. 
- Totes les persones immigrades, per assolir la igualtat de drets. 

 Plantejar la limitació dels mandats a dos per a tots els càrrecs públics.  
 Millorar la Llei de Participació Ciutadana actual.  
 

 
Democratitzar l’Administració pública: cap a una democràcia deliberativa 
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També l’Administració pública ha d’obrir-se a la participació ciutadana.L’Administració tradicional es caracteritza per la 
seva rígida jerarquia, la manca de contacte entre àrees i per la manca de consciència sobre el fort component polític de la 
tasca que desenvolupa. Les fórmules per renovar-la des de la dreta han perseguit bàsicament fer-la més eficient i més 
econòmica, i no s’ha preocupat molt de la seva finalitat essencial: servir la ciutadania. Per això ha procurat retallar les 
seves funcions i introduir mecanismes propis de la gestió privada. 
 
Des de EUPV apostem per una Administració creativa i inclusiva. I això implica: fer del diàleg i la confiança els eixos 
vertebradors del seu funcionament. 
 

 Apostem per funcionar amb organitzacions menys jeràrquiques i amb més contacte i intercanvi horitzontal. 
L’autoritat no pot ser la forma d’integrar, sinó que ho ha de ser la col·laboració.En aquest sentit el treball 
transversal, no només amb plans i programes, sinó com a cultura organitzativa, es fa imprescindible. 

 Això no implica que no hi hagi lideratges, sinó que apostem per un lideratge dinamitzador i mediador. Un lideratge 
que promogui les relacions entre les unitats, la intermediació, que generi valors i percepcions compartides i que 
mantingui la xarxa plenament activada. 

 
Propostes: 
 

 EUPV es compromet a fer que l’actitud dels seus càrrecs a la Generalitat siga l’adequada a una Administració de 
tipus relacional. És a dir, que actuen amb transparència i en equip, que escolten i estimulen la participació de la 
societat civil i que justifiquen les decisions que prenen. 

 Cal estimular els espais de trobada horitzontal, entre personal tècnic de diferents àrees, així com entre polítics i 
directius amb personal tècnic; obertura al diàleg ciutadà, facilitant aquesta interlocució i propiciant-la (amb 
reunions bilaterals, assemblees, consultes, processos participatius...). 

 Cal dotar de més autonomia l’esfera tècnica i de més confiança en la seva iniciativa. Compartir els objectius i 
comprometre’s amb els projectes és la millor manera d’optimitzar el funcionament de l’Administració. 

 Introducció de mecanismes de participació ciutadana que facen més habitual la comunicació Administració-
societat, també en la implementació de les polítiques públiques: experiències com la bústia ciutadana son 
interessants, encara que cal donar-li un impuls major. 

 
Cap a una participació política amb equitat de gènere  
 
La Generalitat ha d’elaborar i aplicar un Pla d’Acció per a la Feminització de la Política al País valencià a partir de l’anàlisi 
de les mesures preses arreu d’Europa en aquest àmbit. Aquest pla ha de tenir caire transversal i integral i ha d’incloure 
mesures per afavorir la participació de les dones en el conjunt d’espais de presa de decisió col·lectiva. Això vol dir que cal 
incloure de forma transversal mesures per modificar la Llei electoral, però també mesures sobre la presència a llocs 
públics de decisió no electes i mesures per a la promoció de la participació en els agents socials. Aquest pla haurà de ser 
un pacte social amb el suport de les organitzacions i els agents socials. 
 
Com a mesures concretes de treball proposem: 
 
 Crear la figura de “l’auditoria de l’impacte de gènere” a les institucions, amb la qual s’avaluï com condiciona, a homes i 

a dones, el treball polític, els seus horaris, l’estructura i l’organització. Això ha de permetre posar les bases dels canvis 
necessaris per fer possible la màxima participació, especialment de les dones. 

 Les institucions polítiques, com ara el Parlament hauran de plantejar-se mesures per tal de facilitar que les dones amb  
 càrrecs polítics tinguin els mateixos drets que la resta de dones pel que fa a l’exercici de la maternitat i de la 

conciliació de la vida política i familiar. 
 Establir, a la futura llei electoral, la paritat en “cremallera” a les candidatures a totes les eleccions. 
 Establir per llei que les comissions de designació del govern i dels organismes públics dependents de l’Estat, no 

podran, en cap cas, estar formades per més d’un 70% de persones del mateix sexe. 
 Promoure, a través dels òrgans competents per a aquesta funció que en període no electoral, els diferents mitjans de 

comunicació facin participar en els debats homes i dones en proporcions similars. Estudiar possibles mesures de 
control i de bonificació als mitjans. 

 Promoure el reconeixement de les associacions de dones com a agents socials amb capacitat d’interlocució amb les 
administracions. 

 Promoure la presència de dones en tots els llocs de presa de decisió dels principals agents socials. 
 
Impuls de la participació ciutadana 
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La interlocució amb la ciutadania ha de ser un dels elements essencials que estiga en la capçalera de totes i cada una de 
les iniciatives que impulse este govern. Ho creiem així perquè pensem que una major participació ciutadana contribuïx a la 
millora del benestar i de la qualitat de vida de la gent. Per això basem el nostre model de participació en els principis 
següents: 
 
 Els processos participatius han de tindre un fort component deliberatiu. D'una part, perquè és d'este debat i d'este 

intercanvi d'opinions que podrem extraure l'opció més convenient. D'altra banda, perquè la participació té un clar sentit 
pedagògic i ens forma com a ciutadania activa, respectuosa amb les opinions de les altres persones i amb capacitat 
per arribar a acords. A participar, s'aprén participant. 

 
 Per a ser creïble, la participació ha de començar en la mateixa definició de les regles del joc. Els mecanismes 

participatius han de ser definits de forma participativa. No hi ha mecanismes perfectes i, per tant, cal anar 
experimentant amb metodologies participatives i amb una permanent avaluació participada dels resultats. 

 
 L'objectiu ha de ser fer arribar la participació a col·lectius cada vegada més amplis, tant associats com no associats, 

sense perdre de vista les possibilitats de participació d'adolescents i d'infants, així com de les persones immigrants, 
d'aquelles amb responsabilitats familiars... 

 
 La participació ha d'arribar al conjunt de les administracions. En este sentit algunes  administracions locals en què 

hem governat (Petrer, Paterna, Novelda…) han sigut pioneres en l'impuls de mecanismes d'innovació democràtica. La 
Generalitat Valenciana s'ha d'implicar en este procés d'experimentació local augmentat les  vies de suport i de 
finançament i contribuint decididament a formar i donar suport a ciutadania, personal tècnic i polítics/es.  

 
 La participació és un compromís general d'estil de governar, no una ferramenta a utilitzar pels governs quan els 

convé. Totes les grans decisions haurien d'anar acompanyades d'una Memòria Participativa que arreplegue amb 
claredat els processos de participació i de debat que s'han realitzat entorn d'aquella proposta (Estudi d'Impacte 
Participatiu).  Encara que la Llei de Participació Ciutadana actual parla que es podrà sotmetre a audiències ciutadanes  
tot Avantprojecte de Llei o programa, la veritat és que l'aplicació de la mateixa deixa molt a desitjar. 

 
Propostes: 
 
 EUPV  impulsarà  processos de participació ciutadana en l'elaboració de polítiques en tots els àmbits de la seua 

intervenció. 
 
 En este mateix sentit, millorarà la Llei de Participació Ciutadana de la Generalitat Valenciana, que permeta (entre 

altres coses) regular els principis i l'actuació general dels òrgans estables de participació amb l'objectiu d'introduir 
obligatòriament (i no sols opcional) la Memòria de Participació  Ciutadana en la tramitacióde les normes de caràcter 
general. 

 
 També cal millorar els òrgans estables de participació, com els Consells Consultius i el Consell de Ciutadania, perquè 

es  convertisquen en instruments útils i amb capacitat d'incidència. Fa falta una reformulació de la seua composició i 
organització, també en la seua dinamització, així com en la seua capacitat de decisió. 

 
 Fomentar la transversalitat de la  participació ciutadana en les polítiques desenrotllades per totes les conselleries. A 

este respecte, seria necessari impulsar la Comissió Interdepartamental per a la Participació Ciutadana. 
 
 Donar suport a les entitats locals en matèria de participació. Els ajuntaments constituïxen l'àmbit institucional més 

pròxim a la ciutadania i són el marc on s'ha aplicat un nombre més gran d'experiències participatives. Però més enllà 
de pràctiques puntuals, es fa necessari planificar la participació i comptar amb els coneixements adequats. La 
Generalitat ha d'oferir majors recursos a aquells ajuntaments que aposten per la innovació i la qualitat democràtica. 
Respecte d'això és simptomàtic del PP l'escàs suport financer atorgat a les entitats locals (uns 75.000€ en la seua 
convocatòria d'ajudes per a tots els ajuntaments valencians). 

 
 Crear una xarxa de coneixement sobre la democràcia deliberativa. La Generalitat Valenciana impulsarà junt amb 

altres institucions i organitzacions (universitats, FEMP, ONG´s…) el desenrotllament d'estos temes. Respecte d'això 
l'exemple de IU en la Diputació de Màlaga és clar com a impulsora de la Xarxa Estatal pels Pressupostos 
Participatius.  
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 Volem que la participació arribe al nucli de l'acció de govern: els pressupostos. Som conscients que, en este objectiu 
final, s'ha d'arribar després d'un procés progressiu que garantisca la seua efectivitat. Per això  elaborarem un estudi 
sobre com posar en pràctica els pressupostos participatius en la Generalitat (existixen ja en altres països experiències 
de caràcter supramunicipal). 

 
 Instarem a canviar la Llei Reguladora d'Hisendes locals per a realitzar pressupostos participatius a nivell municipal  

per llei (l'experiència de la República Dominicana és interessant respecte d'això). 
 
  Fa falta una acció estratègica per a estimular la formació, l'anàlisi i la difusió de la teoria i de la pràctica participativa. 

En este sentit convindria impulsar accions formatives des del Govern de la Generalitat. També caldria impulsar un 
organisme que fera el seguiment de l'acció de les institucions en este àmbit, que porte a terme avaluacions i 
valoracions sobre l'estat de la qüestió, i propose recomanacions sobre per on caldria avançar (com un Observatori 
Valencià de la participació ciutadana) 

 
 

 
Enfortint la ciutadania i el seu teixit social. 

 
Cal posar tots els recursos necessaris perquè no es produïsquen desigualtats en la participació i perquè la societat civil 
tinga més i millors ferramentes per a fer sentir la seua veu amb autonomia. Una societat amb un ric teixit social és, també, 
una garantia per a fer que la democràcia funcione millor. Una població amb alts índexs d'associacionisme i amb un teixit 
social divers comporta nombrosos avantatges: fomenta el debat, el respecte a la diferència i als punts de vista discrepants, 
el compromís, la integració social, l'assumpció de responsabilitats, augmenta el control de l'acció de govern... en definitiva, 
passa a ser una magnífica Escola de Democràcia. Per esta raó, EUPV es compromet a donar suport a la seua 
consolidació i extensió i a millorar el funcionament. 
 
Per això proposem:  
  
 Desenvolupar la Llei d'associacions de la Comunitat Valenciana en totes aquelles qüestions que ajuden a dinamitzar 

la vida associativa en temes jurídics, de recursos econòmics i humans, de gestió i cogestió de servicis. 
 Elaborar i implementar una bateria de propostes adscrites a enfortir el teixit associatiu existent, així com la seua 

creació i consolidació.  S'hauria de contemplar mesures de tipus econòmic, fiscal, formatiu... La promoció del capital 
social i l'enfortiment del teixit associatiu ha de ser una aposta estratègica del Govern de la Generalitat. És simptomàtic 
que actualment hi ha més pressupost en subvencions per a fomentar la participació dels valencians en l'exterior que 
en la pròpia Comunitat. 

 Actualitzar el Directori d'entitats Ciutadanes. Es pretén Identificar els interlocutors socials en cada un dels àmbits i de 
les àrees de govern, establint els canals i espais estables, necessaris perquè hi haja una relació fluida i constant (flux 
d'informació, transparència, consulta regular i periòdica, avaluació...).  

 Promocionar la participació en tots els àmbits de la vida ciutadana (en el lloc d'estudi, en el lloc de treball…) Per 
exemple, des de la Conselleria d'Educació s'ha d'apostar per l'Educació per a la Participació en l'àmbit escolar. 

 Potenciar l'ampliació de relacions interassociatives. Enfortir la interlocució amb estes organitzacions en tant que 
representatives d'un sector determinat. 

 Apostar per una política clara de convenis amb associacions, de caràcter plurianual, de manera que es reduïsca 
l'onerós i repetitiu treball burocràtic per a les entitats i el desfici permanent per la supervivència. 

  Donar suport, a través dels propis instruments del Govern, a la presència i al paper de les entitats valencianes  en 
l'àmbit internacional (federacions internacionals, interlocució amb organitzacions governamentals, suport al pagament 
de quotes a les federacions internacionals...) així com la seua participació en programes i projectes europeus a través 
d'una xarxa d'informació, assessorament i formació. 

 Fomentar i donar suport al reciclatge i a la formació de les persones associades i, especialment, de les responsables i 
professionals. 

 
Transparència i bon govern 

 
EUPV proposa: 
  

 Regular el règim d'incompatibilitats de les persones que ocupen alts càrrecs, i s'han establit, entre altres condicions, 
els deures de la dedicació absoluta i de la retribució única. 

 Elaboració del projecte de llei de creació de l'Oficina Antifrau per a preservar la transparència i la integritat de les 
administracions i del personal del sector públic. 
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 Limitació en el nombre d'assessors i de càrrecs de confiança política i transparència en els nomenaments i en les 
seues retribucions. 

 Mesures encaminades a assegurar la transparència en l'ús de recursos públics i la igualtat en l'accés a la informació 
sobre la gestió d'estes administracions.  

 El Parlament i El Govern s'han de plantejar com marc d'actuació el concepte de transparència informativa, tant en els 
diferents nivells de l'administració pública com en la gestió privada. Este concepte inclou tots els aspectes relacionats 
amb el bon govern de les entitats, el registre públic de fàcil accés, l'auditoria financera segons els límits prefixats, la 
rendició d'eficiència de les institucions… En eixe sentit la Carta de Bones Pràctiques en l'administració local i 
autonòmica ens pareix interessant (a excepció del dèficit zero), però promoguda pel PP no deixa de ser un “brindis al 
sol” quan la mateixa parla de transparència i rendició de comptes, compromís ètic de l'interés públic per damunt del 
privat, etc. 

 El transfuguisme és un dels pitjors descrèdits per a la vida política i una deformació de la voluntat popular. Per això, 
en coherència amb el pacte contra el transfuguisme, EUPV manté el seu compromís de rebutjar i no admetre en el 
seu grup un membre integrat en la candidatura d'una altra formació mentres mantinga el càrrec aconseguit en el seu 
partit original. Així mateix, cal actuar decididament amb les reformes legals que puguen contribuir a evitar esta 
pràctica, tant pel que fa al supòsit de titularitat del càrrec quan el representant electe abandone voluntàriament el partit 
polític, així com també per limitar els efectes que el transfuguisme puga tindre en la presentació de mocions de 
censura. 

 Reformar les lleis reguladores de la Sindicatura De Comptes i del Síndic de Greuges, perquè es reforcen les seues 
competències, la seua independència i la seua capacitat de fiscalització de la Generalitat. Incorporar la possibilitat que 
les organitzacions i les entitats puguen presentar candidats per a dirigir estos organismes. 
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5.- INSTITUIR UNA POLÍTICA DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA. 
 
 
 
Esquerra Unida impulsarà i donarà suport a totes les iniciatives personals i col·lectives en defensa de la recuperació de la 
Memòria Històrica, des dels àmbits autonòmics i municipals. 
 
Així mateix, impulsarà i donarà suport a les iniciatives de reconeixement i reparació de totes les persones defensores de la 
legalitat de la segona república i de la lluita antifranquista, represaliades durant la dictadura franquista. 
 
Esquerra Unida recolzarà i difondrà les denúncies contra la impunitat dels repressors franquistes, efectuades a l’empara de les 
Convencions Internacionals i de les organitzacions de Drets Humans, que estableixen el dret de la ciutadania a “saber” i 
l’obligació dels estats a “recordar”. Així com la no caducitat dels crims contra la humanitat, com tortures, execucions 
extrajudicials, atacs contra la població civil, o persecució per motius polítics, religiosos, homòfobos i racistes, comesos 
per la Dictadura franquista, que mereixen justícia i reparació. 
 
Esquerra Unida impulsarà la creació de Comissions de la Veritat, com una exigència democràtica, per establir una veritat sense 
la qual no pot haver-hi justícia, sense la qual no hi ha reparació possible. 
 
Esquerra Unida promourà la creació d’un organisme públic independent, amb participació de la societat civil, les funcions del 
qual serien: 
 
Instar i coordinar en els Ajuntaments, Universitats i altres centres especialitzats, la reconstrucció d’arxius de la memòria, 
localització de “desapareguts”, busca i identificació de les despulles mortals de les víctimes de desaparicions forçades i 
execucions extrajudicials, investigació i divulgació de la seua historia, sense amagar els detalls de les seues circumstàncies i 
de les persones executores. 
 
Fomentar totes les reparacions pendents a les persones represaliades, així com el seu reconeixement públic. 
 
Exigir la derogació de les sentències i lleis en les quals es basen els judicis penals del franquisme, donada la il·legitimitat 
d’aquestos establerta en la resolució de l’ONU  de 1946. 
 
 
Exigir la revocació de tots els títols honorífics atorgats des dels ajuntaments i institucions publiques a qualsevol figura 
franquista, realitzats en funció d’un poder il·legítim i no pels seus mèrits personals. 
 
Esquerra Unida exigirà als poders autonòmics i locals, l’aplicació de l’article 15 de la Llei de Memòria Històrica, instant la 
retirada immediata de qualsevol classe de simbologia franquista, carrers, monuments, escuts, etc. 
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5.6. UN PAÍS VALENCIÀ LAIC, GARANT DE LA PLENA LLIBERTAT DE CONSCIÈNCIA. 
 
El laïcisme suposa l’existència de les condicions polítiques, jurídiques i socials que permeten garantir a les persones el ple 
exercici de la llibertat de consciencia en qualsevol de les seues manifestacions i en un pla d’igualtat. En un Estat de Dret, 
aquesta llibertat ha de ser protegida davant qualsevol tipus de dominació o ingerència que l’anul·le, restringisca i implique 
avantatges i privilegis per part de persones o institucions. 
 
En Esquerra Unida constatem, d’una banda, l’avançat grau de secularització de la societat valenciana, així com la creixent 
diversitat de creences, tant d’origen religiós com de qualsevol altra naturalesa  (atea, agnòstica...), mentre d’altra banda, es 
mantenen enormes privilegis econòmics i simbòlics en benefici de l’església catòlica. 
 
Així, observem amb preocupació la freqüent confusió entre els àmbits públics (de caràcter universal) i religiós (de caràcter 
particular), inundar de símbols confessionals les cerimònies polítiques, així com és quotidiana  la presència institucional en tot 
un seguit de ritus i cerimònies religioses.  Aquesta connivència amb les creences religioses (catòliques, especialment) es 
completa amb una presència permanent en presons, hospitals i exèrcit, finançada amb diners públics. 
 
Entenem que tots aquestos privilegis no estan basats en les disposicions de la Constitució. Més bé al contrari, la marcada 
aconfessionalitat que la Constitució atorga a l’estat ha d’encoratjar els poders públics per garantir la cohesió social en base a la 
llibertat de consciència, la igualtat davant la llei, la justícia social, la solidaritat i els drets humans. 
 
Rebutgem la utilització de conceptes com “cultures” o “civilitzacions”, que habitualment només serveixen per emmascarar el 
sotmetiment de les consciències individuals a dictats comunitaristes, que substitueixen les múltiples identitats de les persones 
per una exclusiva característica dominant de categorització, normalment la religió. 
 
Pensem que les organitzacions socials basades en creences religioses han de gaudir del mateix tracte, a efectes jurídics, que 
aquelles altres el substrat de les quals siguen les creences no religioses: unes i altres han de sotmetre’s al dret comú, sense 
exigir privilegis públics d’ordre econòmic o institucional. 
 
Un estat que es vol laic així ho exigeix. 
 
Per tot açò, proposem les següents 
 
REIVINDICACIONS PER A UN PAÍS VALENCIÀ LAIC 
 

 Eliminar qualsevol tipus de finançament públic, exempció fiscal o administrativa, o subvenció a favor d’institucions 
religioses, així com per a qualsevol de les seues activitats (clero, culte, propaganda, conservació del patrimoni...) 
 

 Suprimir qualsevol donació de sòl públic a les confessions religioses, sense fer excepció urbanística alguna que 
represente diferència o privilegi. 

 
 Garantir una educació de qualitat, pública i laica, tot protegint en l’àmbit escolar la llibertat de consciència, suprimint 

de les escoles públiques i privades concertades els elements simbòlics confessionals o ideològics, així com 
l’adoctrinament religiós amb el plantejament de “La religió fora de l’escola”, açò és, fora del currículum, de l’expedient, 
de l’horari lectiu i de l’espai públic comú. 

 
 En tot cas, mentre continue l’anòmala situació actual de classes de Religió en l’escola, l’administració garantirà el dret 

dels alumnes que no desitgen assistir a eixes classes, a no patir cap discriminació per eixe motiu. 
 

 Suprimir el finançament públic als centres educatius amb ideari religiós o altre que supose discriminació ideològica per 
als alumnes. 
 

 Incorporar commemoracions de caràcter laic al calendari laboral i oficial de les institucions. 
 

 Suprimir dels mitjans de comunicació públics els espais confessionals que suposen privilegi de tracte d’accés 
respecte a qualsevol altra creença o col·lectiu social. 
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 Suprimir tot tipus de simbologia religiosa en els actes públics (preses de possessió de càrrecs, espais de reunió, 
activitats públiques, festes patronals, etc.) així com en espais de titularitat pública (ajuntaments, centres cívics, 
culturals, centres docents, hospitals i administració en general). 

 
 Igualment, cap acte de naturalesa confessional específica (missa, processó, funeral...) tindrà caràcter d’”acte oficial”, 

per la qual cosa cap funcionari públic podrà participar, ni ser obligat a fer-ho, podent assistir sempre que ho desitge en 
la seua condició de ciutadà o ciutadana. 

 
 Excloure dels centres sanitaris públics, residències, exèrcit, etc... la presència institucional de clergues. 

 
 Suprimir l’obligació de declarar sobre les creences, o sobre l’absència de creences, en qualsevol tipus de 

documentació civil, escolar, administrativa, etc..., a més exigirem la supressió en la declaració de l’IRPF. 
 

 Creació de l’Oficina de Defensa de Drets i Llibertats, que facilite codis de diàleg i de convivència cívica entre les 
distintes opcions filosòfiques i ideològiques. En concret, aquesta Oficina entendrà de: 
 

1. Garantir el dret de cancel·lació de dades personals davant l’església catòlica o qualsevol altra, i el dret d’apostasia. 
 

2. La defensa i protecció de les llibertats públiques i els drets civils i socials reconeguts per la Constitució, les lleis i els 
tractats internacionals. 
 

3. Assessorament davant tota discriminació per raó de sexe, origen ètnic, opció sexual, religió, opinió o qualsevol altra 
condició o circumstància personal o social. 
 

4. Assessorament i protecció davant de supòsits de racisme i xenofòbia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


