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1. PRESENTACIÓ  48 

Esquerra Unida de l'Horta-sud té un àmbit territorial que compta amb 24 municipis, 49 

dels quals, la nostra organització té implantació d'afiliació en 18 dels municipis i 50 

constitueix 16 col·lectius organitzats. 51 

Aquest document polític constitueix la base estructurada que ha de guiar l'acció 52 

política de la nostra organització de manera coordinada i cohesionada de tots els 53 

col·lectius i de totes les afiliades i afiliats al seu àmbit per tal de relatar una estratègia 54 

que permeta, de cara a les eleccions municipals, l'augment de la nostra representació 55 

en les entitats locals en les quals la tenim i la recuperació d'aquesta en les que, arran 56 

de darreres eleccions municipals, la vàrem perdre. 57 

A causa del moment conjuntural en el qual ens trobem, aquest document marca com 58 

a prioritat encaminar totes les accions polítiques de la nostra organització comarcal 59 

amb una clara estratègia per a les eleccions municipals de 2023, però sense perdre 60 

l'enfocament en la propera convocatòria electoral autonòmica, assumint el 61 

municipalisme, la comarca i les dinàmiques pròximes a la ciutadania com a corretges 62 

de transmissió fonamentals dins del engranatge de la nostra organització. 63 

Aquest és un document viu, posat a disposició de tota la base d’afiliació i militància 64 

d’EUPV l’Horta-Sud. I com a fruit del procés assembleari de la nostra organització 65 

comarcal recull els principis i fonaments programàtics i estratègics per a afrontar 66 

l’establiment d’aliances amb els diferents moviments socials i organitzacions polítiques 67 

amb els quals compartim objectius per enfortir la democràcia institucional i la 68 

capacitat de gestió de la classe treballadora en les institucions públiques en l’àmbit de 69 

la nostra comarca.  70 

En aquest sentit, aquest document marca eixos objectius i les accions específiques per 71 

a dur a terme el desenvolupament del nostre ideari programàtic de manera 72 

satisfactòria, de cara a les properes eleccions municipals i autonòmiques, però també 73 

amb una visió d’estabilitat durant els pròxims quatre anys en els quals la situació 74 

conjuntural i els nous paradigmes ens obligaran a adaptar-nos a les noves 75 

circumstàncies. 76 
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Aquest document estructuralment es fonamenta en 3 eixos amb els quals es pretén 77 

assumir i difondre mediàticament i de manera sintètica, la nostra fulla de ruta 78 

estratègica: 79 

10+10+10 (deu principis + deu objectius + deu propostes d’acció). 80 

2. DIAGNOSI I PUNT DE PARTIDA PER A CONTINUAR ENDAVANT 81 

EUPV de l’Horta-sud és un col·lectiu molt important dins de la nostra organització. 82 

Amb identitat pròpia ha estat històricament una part molt influent en les dinàmiques 83 

d’aquesta. La nostra base ha estat sempre a l’alçada dels conflictes interns els quals 84 

ha sabut superar mitjançant els diàleg i el debat. De manera democràtica i plural ha 85 

anant superant les diverses etapes al llarg del més de 35 anys d’història i s’ha 86 

mantingut forta, inclús en els moments més delicats. 87 

Les nostres estructures orgàniques fonamentades en els nostres col·lectius de base 88 

són una garantia de solidesa. Hem de posar en valor aquestes fortaleses per fer front 89 

als nous reptes, conseqüents amb els esdeveniments propis d’aquesta societat 90 

susceptible que transformar. 91 

Des de la instauració de la democràcia en l’Estat Espanyol i la celebració de les 92 

primeres eleccions municipals l’esquerra transformadora ha mantingut una constat i 93 

important presència en els nostres entitats locals, primer en torn al PCPV i després 94 

com a EUPV. 95 

Al nostre ADN sempre ha estat present el gen de procurar la confluència amb altres 96 

organitzacions de classe per fer possible la nostra presència representativa amb força 97 

en les institucions. No sempre ha estat possible, però sempre ha sigut un 98 

denominador comú tant en les estratègies electorals com en els desenvolupament de 99 

les accions polítiques i socials. 100 

Les organitzacions que volen ocupar el nostre espai polític i representatiu, massa 101 

sovint, ens han marcat estratègicament com a objectiu a abatre, en els albors de la 102 

transició, on la implantació del bipartidisme era molt forta, per part del centre 103 

esquerra i una vegada superat aquest període, en l'àmbit del País valencià, per les 104 

diferents formacions fruït de escissions de la nostra pròpia organització i enfortides a 105 

nostra costa. 106 
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Aquestes formacions han ocupat, en ocasions, el nostre espai electoral, es cert, però 107 

el que no han fet és ocupar el nostre espai polític. No hi ha cap organització amb més 108 

experiència que la nostra que es postule amb més claredat en la defensa dels drets de 109 

la classe treballadora, amb el feminisme sota una visió anti-capitalista, amb 110 

l'ecologisme i la defensa del medi ambient i els drets dels animals, amb el 111 

republicanisme i amb la Memòria Històrica com assignatura pendent per a dignificar 112 

aquest País. 113 

Des de les darreres eleccions municipals han passat tres anys, un temps relativament 114 

curt en la història política del nostre país. En aquell moment, en termes d'estadística 115 

electoral, la nostra formació es trobava en un moment de feblesa manifesta, 116 

propiciada per una efervescència artificial i mediàtica de noves formacions amb les 117 

quals compartim i rivalitzem pel mateix espai electoral. Per altra banda, la influència 118 

mediàtica que feia ressò dels conflictes interns i les divisions en diferents punts de 119 

l'estat tant de la nostra formació com de les compartim enteniments electorals, 120 

indubtablement varen propiciar una desconnexió de l'electorat d'esquerres que en 121 

unes ocasions canviaren el seu sentit del seu vot i en una part important varen optar 122 

per l'abstenció. 123 

Però hui en dia els esdeveniments i les conjuntures polítiques canvien a una velocitat 124 

sorprenent. En el transcurs d'eixos tres anys eixa efervescència mediàtica a estat ser 125 

una bombolla que ha anat desinflant-se a una velocitat sorprenent. Mentrestant, la 126 

nostra formació, en sentit invers, ha anat guanyat pes específic en implantació 127 

política, mitjançant la nostra gestió en els ens en les quals tenim representació 128 

institucional: estatal, autonòmica i local. A més, la nostra formació ha demostrat la 129 

seua fortalesa orgànica estructurada, òbviament en els seus òrgans de direcció de 130 

País, però principalment en cada u dels seus col·lectius de base i comarcals. 131 

En aquell moment, en la nostra comarca, la nostra posició de feblesa i el 132 

posicionament arrogant i irracional de les formacions amb les quals havia la 133 

possibilitat de crear coalicions electorals, sumat a les circumstàncies mediàtiques 134 

descrites anteriorment i la descoordinació orgànica de la nostra organització ens va 135 

impossibilitar presentar-nos a les eleccions municipals amb garanties d'èxit.  136 

A hores d'ara, el nostre pes específic actual, aconseguit mitjançant el diàleg i el 137 

consens intern ens situa en una posició molt diferent a la de fa tres anys. Ens trobem 138 

capacitats per a afrontar unes eleccions municipals en les quals la nostra estratègia 139 
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serà la de procurar la creació de coalicions electorals amb un nivell de negociació amb 140 

altres formacions d'esquerres de manera coordinada però analítica i específica en cada 141 

municipi, en funció de la implantació política i social real de cada formació en el seu 142 

àmbit. 143 

La mancança de la nostra representativitat en molts dels ajuntaments de la nostra 144 

comarca o la disminució de representació numèrica en alguns, conseqüència dels 145 

resultats electorals de 2019 estan deixant en evidència un retrocés en les polítiques 146 

dirigides a afavorir la classe treballadora, un augment de les dinàmiques clientelars 147 

dels governs municipals i les decisions contraries a preservar el nostre entorn 148 

territorial, la nostra cultura i la dignificació de la nostra comarca en termes de 149 

Memòria Històrica. La nostra presència en les corporacions locals s'ha evidenciat com 150 

a necessària per frenar aquestes dinàmiques de retrocés democràtic i recuperar altres 151 

encaminades a frenar l'especulació urbanística, preservar i recuperar el sol qualificat 152 

d'horta, preservar el nostre territori, fomentar i protegir la nostra cultura, el nostre 153 

patrimoni i les nostres costums; protegir i assistir les persones més vulnerables; 154 

habilitar habitatge social amb rendes de lloguer regulades; municipalització dels 155 

serveis públics, etc, etc . Aspirem a recuperar la generació d'un espai basat en 156 

l'esperança, l'entusiasme, la il·lusió i la confiança, per part de la ciutadania, en els 157 

processos democràtics. 158 

Per tot l'exposat, el present document polític estableix les línies concretes d'actuació i 159 

la planificació específica que, de manera eficaç, permeten aconseguir els objectius de 160 

visibilitat, influència i representació institucional a les institucions locals en l'àmbit de 161 

la nostra comarca.  162 

3. DEU PRINCIPIS 163 

Entenem que tota proposta política que aspire a liderar una iniciativa estratègica 164 

d'acció en nom de la nostra organització ha d'aclarir quins són els seus principis, els 165 

quals garantiran que representació institucional futura que aspirem no es convertisca 166 

en una fi en si mateix, sinó en un mitjà per a aconseguir resultats d’interès general i 167 

benestar col·lectiu. 168 
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Els deu principis que es formulen a continuació es deriven de l'enunciació continguda 169 

en els nostres Estatuts i tracta d'adaptar-los a les circumstàncies d'una realitat com la 170 

de l'àmbit de la comarca de l'Horta-Sud.  171 

1. Pluralisme. Enriquint les mirades diverses, progressistes, feministes i 172 

ecologistes que construïsquen una comarca preparada per a fer front als 173 

diferents reptes coneguts i els sobrevinguts.  174 

2. Diàleg. Apel·lem al diàleg no sols com a metodologia per a aconseguir acords, 175 

sinó com a mostra de maduresa política i democràtica.  176 

3. Consens. El consens permet enfortir i garantir el compliment dels acords en 177 

incorporar en totes les decisions les diferents propostes i visions sobre els 178 

assumptes a resoldre.  179 

4. Democràcia. EUPV s'ha caracteritzat, històricament, per disposar d'una 180 

cultura política i uns procediments destinats a generar la voluntat de 181 

l'organització de manera participativa, de baix cap amunt, i amb ple respecte a 182 

l'expressió i veu de la militància. Per això, aquest document polític és, 183 

precisament, una mostra d'aquesta inquietud per continuar afavorint 184 

metodologies de debat sobre la base de propostes programàtiques que eviten 185 

personalismes o identificacions partidistes d'origen identitari sense 186 

conseqüències palpables en el dia a dia de l'organització.  187 

5. Transparència. La proposta política vinculada a aquest document aposta per 188 

enfortir una cultura de la transparència i el dret d'accés a la informació que no 189 

gènere dubtes sobre les diferents decisions a partir de les quals edificar el 190 

projecte comarcal d'EUPV l'Horta-Sud. Es garantirà una sensibilitat per aportar 191 

tota aquella informació que siga sol·licitada per la militància o per les persones 192 

que així ho desitgen, des de la convicció que la credibilitat del projecte depèn, 193 

en gran manera, de l'absència de sospites sobre les decisions adoptades i la 194 

documentació generada en el dia a dia de la gestió organitzativa.  195 

6. Feminisme. Des de la perspectiva ideològica de la nostra organització, la 196 

igualtat no sols constitueix un horitzó i una proclamació abstracta, sinó que es 197 

concreta, de manera integral, en totes les nostres accions.  198 

7. Elaboració col·lectiva. La nostra organització històricament ha estat basada 199 

en la generació de postures polítiques col·lectives. Els nostres portaveus i 200 

representants públics han de fugir de tot personalisme en la difusió d'opinions 201 
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individuals o individualistes allunyades dels postulats generats per la pròpia 202 

organització. 203 

8. Projecte equilibrat de comarcal. Per a la nostra comarca hem de reivindicar 204 

una visió global i cohesionada de tot el nostre àmbit territorial en matèries 205 

diverses que impliquen i afecten a tots els nostres municipis. Sanitat, educació, 206 

Infraestructures, emergències, seguretat, comunicacions, preservació 207 

mediambiental, activitats emprenedores, Serveis de subministrament són entre 208 

altres matèries que han d'abordar-se des d'un prisma que va més enllà de 209 

l'àmbit merament municipal, per tal d'aprofitar les sinergies creades i 210 

aconseguir un equilibri social. 211 

9. Ecologisme. El nostre àmbit comarcal està experimentant un increment 212 

d'amenaces que connecten amb els riscos derivats del capitalisme sobre el 213 

medi ambient. Gran part del nostre territori es veu afectat per l'àrea 214 

metropolitana de la ciutat de València, per la qual cosa totes les agressions 215 

mediambientals derivades de les seues zones, focus de contaminació 216 

d'aquesta, ens afecten directament. Cal tindre com exemple el projecte de 217 

macro-ampliació de seu port i l'agressió mediambiental que això implicaria. 218 

10. Coordinació i interrelació institucional. La transcendència de les nostres 219 

accions polítiques ens obliguen a, de manera coordinada, que aquestes 220 

estiguen integrades en un marc estratègic de col·laboració i coherència amb els 221 

diferents col·lectius de la nostra comarca i els nostres representants en les 222 

diferents institucions comarcals, supramunicipals, provincials, autonòmiques, 223 

estatals i europees. 224 

4. DEU OBJECTIUS  225 

El present document polític entén que la definició clara dels objectius cap als quals 226 

aspirem constitueix una tasca necessària per a determinar estratègies i plans d'acció. 227 

A més tota direcció que aspire a exercir el seu projecte amb responsabilitat i amb una 228 

rendició de comptes quotidiana i a final de mandat requereix un document que li 229 

vincule i que permeta, en última instància, la seua avaluació i fiscalització com a 230 

expressió democràtica. 231 

Els deu objectius que aquesta proposta política per a EUPV l'Horta-Sud es proposen 232 

són els següents:  233 
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1. Enfortiment organitzatiu des de la base. Recuperar el contacte amb la 234 

militància és una cosa prioritària. Hem de demostrar que som un partit amb 235 

veu pròpia i necessària a nivell municipal, i, a través de la nostra acció política i 236 

social, recuperar la participació de molts militants que fa temps que no 237 

s'involucren activament.  238 

 239 

2. Enfortiment organitzatiu dels col·lectius locals de la comarca. Disposar 240 

d'una direcció comarcal cohesionada i consensuada fruit de la nostra 241 

assemblea, que tinga com a prioritat coordinar les accions i les negociacions de 242 

cada col·lectiu amb altres forces polítiques des de la posició ferma derivada de 243 

l'acord intern i la capacitat demostrada de teixir aliances per a enfortir les 244 

polítiques que requereix la recuperació de la nostra presència institucional.  245 

3. Clarificació programàtica. Aquest document es guia per la creença política i 246 

la consideració metodològica de la formulació programàtica i la concreció de les 247 

iniciatives específiques d'acció com a punts de trobada i de partida per a l'acció 248 

institucional i organitzativa.  249 

4. Influència. La clarificació de les diferents àrees de l'organització (direcció, 250 

base militant activa, diagnòstic polític i programa d'acció) han d'estar 251 

destinades a millorar la comunicació i la projecció externa de la coalició amb 252 

altres formacions polítiques, mitjans de comunicació i moviments socials.  253 

5. Diagnòstic i avaluació contínua. La formulació de propostes concretes que 254 

generen il·lusió entre la ciutadania i adhesió dels moviments polítics 255 

tradicionalment aliats a la nostra activitat política requereix d'una avaluació 256 

crítica i permanent de la situació política general de la nostra comarca. 257 

6. Ser útil als moviments socials de la nostra comarca en l'assoliment dels 258 

seus objectius d’interès general. Entenem el poder institucional com un 259 

mitjà i no com a una fi en si mateix. EU entén que la nostra aspiració a 260 

recuperar la presència a les nostres entitats local es fonamenta en la sincera 261 

voluntat de transmetre a les institucions, de manera eficaç i influent, les 262 

demandes de la ciutadania.  263 

7. Impulsar una candidatura electoral per a les pròximes eleccions 264 

municipals sobre la base d'un front ampli. La cultura política de la 265 

democràcia articulada fa ja quasi mig segle s'enfronta al repte d'apreciar la 266 
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confluència com un propòsit, però sobretot com una pràctica de normalitat 267 

quotidiana destinada a acollir i donar trobada a la pluralitat de visions, però 268 

amb objectius comuns. La falta de tradició democràtica de la resta d'actors 269 

polítics no ha d'afectar-nos. Aquesta proposta política proposa revalorar l'orgull 270 

i la identitat d'EUPV, no des de principis estàtics i identitaris purs situats en un 271 

plantejament que no dialoga amb la realitat. Aspirem a interpel·lar a les 272 

nostres virtuts organitzatives en el dia a dia, a confrontar-les amb la realitat i a 273 

fer de l'acció quotidiana una visualització dels deu principis més amunt 274 

formulats.  275 

8. Afavorir el diàleg inter-generacional i l'ajuda mútua de capacitats i 276 

habilitats per a acompassar les diferents formes de militància. L'impacte 277 

de les noves tecnologies en els processos de generació d'opinió, influència, 278 

transmissió d'informació i publicitat de convocatòries orgàniques o ciutadanes 279 

ha evidenciat la necessitat d'adaptar les formes d'acció organitzativa als 280 

mitjans, habilitats o capacitats que exigeix superar la bretxa digital. De la 281 

mateixa manera, el coneixement atresorat per l'experiència dels i les militants 282 

de major edat, suposen un recurs d'incalculable valor i d'orgull, la millor 283 

manera per a ser conegut per les persones joves de l'organització precisa d'una 284 

convivència i una col·laboració en el dia a dia, compartint espais de 285 

reivindicació i de deliberació per a la cerca de solucions. Precisem d'un 286 

increment de la joventut entre la militància i les estructures de direcció, que 287 

siga capaç de prendre el testimoni del treball fins ara acumulat.  288 

9. Integrar l'activitat política dels col·lectius de la comarca amb les 289 

estratègies del projecte que compartim amb altres forces en l’àmbit 290 

estatal i autonòmic. Des de la comarca de l’Horta-sud, de manera coordinada 291 

i coherent, hem de integrar les accions polítiques dels nostres col·lectius amb 292 

les estratègies d’altres organitzacions amb les quals compartim projecte comú. 293 

Que la nostra dinàmica servisca d’exemple de viabilitat estratègica per altres 294 

àmbits territorials, tant a nivell comarcal, com autonòmic o estatal.  295 

10. Consolidar, en definitiva, com un intangible mobilitzador, una cultura 296 

de treball basada en l’objectiu de recuperar la presència institucional i 297 

ser útils per a la majoria social dels pobles de la comarca de l’Horta-298 

Sud.  299 
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5. DEU PROPOSTES D'ACCIÓ PER A ENFORTIR LA PRESÈNCIA 300 

INSTITUCIONAL D'ESQUERRA UNIDA ALS AJUNTAMENTS DE LA 301 

NOSTRA COMARCA 302 

El present document polític es un punt d'inici que s'erigeix sobre principis clars i que 303 

entén les condicions de negociació com una possibilitat per a afavorir el diàleg i la 304 

negociació. Entenem que la classe treballadora i l'entorn mediambiental de la comarca 305 

de l'Horta-Sud i de l'Àrea Metropolitana, de la qual també forma part parcialment, 306 

experimenta en l'actualitat situacions de insostenibilitat que requereixen una resposta 307 

decidida emanada des de les institucions municipals.  308 

Les condicions per a negociar no han de ser enteses com a barreres insuperables que 309 

no estem disposats a traspassar. Més aviat al contrari, les condicions són aquelles 310 

àrees de la realitat social, econòmica i mediambiental que entenem claus per a la seua 311 

resolució. La nostra perspectiva ha de ser la de acordar les polítiques públiques que 312 

afavorisquen els resultats que demana la societat i la classe treballadora.  313 

1. Aprovar i donar compliment a una planificació i un calendari d’acció viable 314 

amb un objectiu estructural i a llarg termini basat en la recuperació de 315 

l'augment de la nostra presència institucional als ajuntaments de la comarca. 316 

Configurar un Consell Polític Comarcal amb una distribució de 317 

responsabilitats basada en els principis, objectius i accions aprovades.  318 

2. Generar una base de dades pròpia amb contacte públics de totes les 319 

organitzacions, moviments socials i col·lectius de l’àmbit comarcal amb 320 

l'objectiu de presentar-nos davant ells, posar-nos a la seua disposició i 321 

mantindre'ls informats de la nostra activitat social i institucional.  322 

3. Elaborar un programa electoral que continga i expresse prioritats pròpies 323 

resultants d'una anàlisi i d'un diagnòstic detallat i que formen part d'una 324 

proposta política distintiva respecte de la resta, amb l'objectiu de posar en 325 

valor la nostra oferta programàtica i la sol·licitud de suport electoral.  326 

4. Actualitzar l'estat de les xarxes socials i mitjans de comunicació propis 327 

per a aconseguir el màxim grau de difusió de les iniciatives impulsades, 328 

mitjançant les notes de premsa, comunicats, convocatòries d'accions, etc. En 329 

aquest sentit cal aconseguir el màxim de coherència en l'aplicació de la nostra 330 

imatge corporativa, la d'Esquerra Unida, en tots els perfils i les caràtules del 331 
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diferents col·lectius, per tal d'unificar el missatge i donar la imatge de fortalesa, 332 

coordinació i coherència en la nostra organització. 333 

5. Dissenyar una proposta de llista electoral a través de les candidates i dels 334 

candidats en la qual es vegen representades les prioritats programàtiques 335 

contingudes en el nostre programa electoral i que servisca de referència perquè 336 

aquelles persones i col·lectius, les iniciatives socials dels quals i els àmbits 337 

d'actuació, es vegen reflectides en la nostra proposta.  338 

6. Concretar els recursos humans i econòmics necessaris per a abordar, amb 339 

mitjans suficients, les tasques, treballs i accions a dur a terme en les àrees de 340 

comunicació externa, preparació de materials de difusió, gestió de campanyes 341 

concretes i del procés electoral de l'any 2023.  342 

7. Participar i fomentar la participació de les nostres regidores i regidors en les 343 

xarxes de comunicació existents de coordinació institucional i valorar la 344 

creació de noves amb àmbits territorials més propers a la nostra comarca, com 345 

ara amb les comarques limítrofes. 346 

8. Mantenir reunions periòdiques de coordinació amb els companys i 347 

companyes responsables de les forces polítiques susceptibles de formar part 348 

d'una candidatura única i unitària de cara a les pròximes eleccions municipals 349 

en coherència amb el projecte de confluència i front ampli formulat a nivell 350 

confederal.  351 

9. Convocar trobes de temàtica sectorial amb les associacions i entitats de la 352 

societat civil més representatius de la nostra comarca en les següents 353 

matèries, que servisca per a donar a conèixer el projecte d'EUPV i recollir les 354 

demandes, sol·licituds i prioritats de cara a l'elaboració dels programes 355 

electorals:  356 

 Joventut.  357 

 Medi ambient, sostenibilitat i mobilitat.  358 

 Educació. 359 

 Cultura, esport i Memòria Democràtica 360 

 Igualtat. 361 

 Economia social, sectors productius i teixit comercial.  362 

 Gestió de residus i serveis públics. 363 
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 Seguretat ciutadana i convivència.  364 

 Associacionisme veïnal.  365 

 Habitatge.  366 

 ONGDs 367 

10. Prioritzar aquells temes en què centrarem la nostra agenda i comunicació. 368 


