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PODEM III ASSEMBLEA                                          Juny 2020 

Aquest document defineix l'estratègia i les tasques polítiques més importants que 
Podem ha de dur a terme per a ser una eina útil de la gent per a transformar el país en 
benefici de la majoria social.  

No és, per tant, un programa electoral ni tan sols una recopilació de les nostres 
reivindicacions, totes elles justes i necessàries. Però aclareix les prioritats que com a 
organització han de regir la nostra acció política, sense menys cap que després de 
l'Assemblea es concrete la nostra posició en tots els àmbits de la política i la societat 
de manera exhaustiva.  

Es compon de tres blocs. El primer d'ells analitza la situació del poble valencià enfront 
de la incipient crisi social i econòmica agreujada per la crisi sanitària conseqüència de 
la pandèmia. Contínua amb el necessari paper de Unides Podem en el Consell i la 
importància que l'institucional no difumine a Podem com a instrument polític i social 
de la gent. Finalitza amb la urgència de construir un partit que trenque d'una vegada 
per sempre amb la dinàmica continuista de conflictes i divisió que ha paralitzat 
l'organització els últims anys. 

El segon bloc aborda l'elaboració d'una proposta social i popular enfront del 
neoliberalisme i l'extrema dreta. Proposta que ha de ser articulada per un bloc polític 
i social alternatiu, les confluències, que reconstruïsca el país. Tot això partint d'un 
Podem que ha de desenvolupar-se com un partit moviment amb un peu al carrer i un 
altre en les institucions. 

El document finalitza centrant les tasques a desenvolupar en espais vitals per a la 
nostra societat. Com són el món del treball, la sanitat i les cures, l'ecologisme i el medi 
ambient, l'educació i la cultura. El feminisme s'aborda en un document a part, però 
intrínsecament lligat al present document polític. 
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1. UNA ASSEMBLEA AMB EL PAÍS IMMERS EN UNA PANDÈMIA 

Celebrem una assemblea telemàtica condicionada per la pandèmia que ha colpejat el 
nostre país i el món sencer. Coneixedores de la situació de crisi social i econòmica 
permanent des del 2008, la situació derivada de la crisi sanitària afectarà amplis 
sectors, així com a estructures familiars. Hem de centrar els nostres esforços a treballar 
amb les classes populars per a donar una eixida de futur a pimes, treballadores i 
famílies que són de nou colpejades. 

Per a assumir aquest repte, per a continuar avançant i construint, és necessari que en 
Podem ens dotem d'una direcció política operativa, sòlida, representativa, dialogant i 
plural que tinga la capacitat d'articular un partit moviment que desenvolupe un 
projecte democràtic i popular en defensa de les majories, en defensa del nostre poble. 

Per aquest motiu, és imprescindible celebrar l'Assemblea ara i que Podem isca enfortit. 
És necessari acabar d'una vegada per sempre amb la dinàmica continuista de 
personalismes, conflictes i institucionalització del partit. És necessari un Podem que 
articule allò polític des dàllò social, que els connecte i trenque així amb la separació 
artificial que el neoliberalisme ha intentat imposar per a què la política no siga útil com 
a eina de transformació. 

La crisi sanitària ha revelat una cosa tan òbvia com ocultada, el funcionament de 
l'economia i la societat depèn de la classe treballadora, de metgesses, estibadors, 
reposadors i caixeres, netejadors i obrers de la construcció, transportistes i obrers 
industrials… les grans empreses obtenen grans beneficis, però el treball el realitzem la 
gent. Hem redescobert que el capitalisme entra en crisi existencial quan només es 
consumeix el necessari, com durant el confinament, perquè necessita de consumisme 
per a generar endeutament massiu i continuar funcionant. La pandèmia també ha 
destapat la base especulativa del sistema econòmic, el nostre país està desproveït de 
capacitat productiva si més no per a fabricar els béns necessaris per a sostindre la vida 
i les necessitats de la gent. És un sistema econòmic que ens fa dependents 
econòmicament, fins a tal punt que elements polítics essencials en democràcia, com la 
sobirania nacional, es queden en mers formalismes retòrics. 

Ens trobem per tant en un moment històric, un moment producte d'una crisi 
inesperada. Una crisi que ens ha colpejat a tots els països del món i a totes les gents. 
Però que, com sol ocórrer amb les crisis, no colpeja a tots i a totes per igual. Una crisi 
per a la qual no estàvem preparades, però que sense les retallades i desmantellament 
del públic realitzat pels governs de la dreta tant a Espanya com, amb particular duresa, 
al País Valencià, haguera tingut conseqüències de menor gravetat.  

En aquesta crisi s'estan enfortint sentits comuns: la defensa del col·lectiu i la garantia 
de drets a través dels serveis públics com a eix central de la nostra societat. Tenim 
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l'oportunitat i el repte de reconstruir el nostre país garantint i protegint el que és comú, 
la allò que permet la vida. Per a això, comptem amb la Constitució com a dispositiu que 
permet el desenvolupament de drets per a tots i totes. Protecció als més i la fi dels 
privilegis per als menys. Podemos i Podem van nàixer d'una crisi (la del 2008) i hui vam 
demostrar des de diversos espais institucionals que es pot eixir d'una crisi sense deixar  
ningú enrere i protegint els i les més vulnerables. Cada mesura de protecció i seguretat 
per a les majories socials és un assoliment de la gent. Vam nàixer del 15M, dels i de les 
treballadores, de feministes, d'ecologistes, de pensionistes, de les marees... del poble. 
Som un partit que naix del poble, que és poble i que considera que l'única manera 
d'eixir d'aquesta crisi és amb el poble. 

En síntesi, d'aquest procés assembleari enmig d'una pandèmia, Podemos i Podem, 
hem d'eixir enfortits per a assumir la tasca de reconstrucció del país i d'articular una 
majoria social al voltant de les confluències, front al neoliberalisme i a la dreta. Hem 
de continuar treballant per a obrir un procés constituent republicà, per a deixar un 
món millor per als qui vinguen darrere, per a fer possible el que ara encara no ho és. 
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2. UN PODEM AMB TU PER A FER FRONT A LA CRISI 

2.1. EL POBLE VALENCIÀ FRONT LA CRISI SOCIAL I ECONÒMICA 

La pandèmia és un drama humà de primera magnitud. Desenes de milers de 
defuncions, centenars de milers de treballadors i treballadores de serveis públics i 
personal sanitari assumint, en primera línia, els estralls del virus. Milions de valencians 
i valencianes en confinament durant mesos a les seues cases i afectades per les escoles 
i universitats tancades, pels acomiadaments i els ERTOs, per les restriccions a tota 
mena d'activitat econòmica i ciutadana. 

Aquest drama de primera magnitud, a més, porta aparellades una sèrie de º que es 
desenvolupen a Espanya i al País Valencià en un context previ de profunda crisi 
estructural: 

ECONÒMIQUES. Una economia encara no recuperada de l'anterior crisi i molt afeblida 
després de polítiques neoliberals sostingudes durant dècades que han suposat un 
canvi de la base productiva per una especulativa mitjançant la desindustrialització i 
terciarització de l'activitat, a la qual cal sumar la bacanal de privatitzacions que han 
disminuït i danyat el sector públic fins al límit. 

El País Valencià, a més, arrossega un problema afegit d'infrafinançament autonòmic 
que afecta estructuralment el nostre desenvolupament econòmic i social. La resolució 
d'aquest problema, agreujat per les polítiques d'austeritat de les últimes dècades, ha 
d'anar acompanyada d'una reforma fiscal que permeta dotar de recursos que siguen 
destinats a cobrir les necessitats bàsiques. 

Respecte de la base productiva valenciana és un fet que la precarietat i abandonament 
del camp per agricultors asfixiats a causa dels baixos preus, a la pressió de l'oligopoli 
de les grans distribuïdores d'alimentació i a les polítiques latifundistes i globalitzadores 
de la Comissió Europea és una norma. També és una realitat la minva de la indústria i 
la seua substitució per activitats logístiques no productives. En els últims anys només 
ha crescut el sector turístic, d'oci i la construcció, però sempre lligats a les pitjors 
condicions laborals possibles i a enormes problemes socials i mediambientals. 

SOCIALS. Una situació social depauperada després d'anys de retallades i de 
privatitzacions en els serveis públics que ha ocasionat una pronunciada pèrdua de 
poder adquisitiu per a la majoria de la ciutadania i que ha restringit durament els drets 
socials. 

Si aquesta realitat per al conjunt de l'Estat és un fet, al País Valencià no sols mantenim 
una renda per càpita inferior a la mitjana, sinó que la distància ha augmentat. La 
retallada en els serveis públics i el seu lliurament parcial a mans privades, inclosos els 
hospitals, es va agreujar ací des que vam ser laboratori de proves de les polítiques 
privatitzadores dels governs de la dreta.  
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POLÍTIQUES. Una situació política que combina la corrupció estructural, amb una 
monarquia qüestionada majoritàriament, un bipartidisme en descomposició, una 
judicatura totalment desprestigiada i una crisi territorial irresoluble en l'actual marc 
constitucional. 

Precisament com a conseqüència d'una major destrucció de l'economia i els serveis 
socials, al País Valencià, aconseguim quotes de corrupció majors i un declivi del 
bipartidisme i de contestació a la monarquia superior a la del conjunt de l'Estat. 

DE PROJECTE. Un projecte europeu fracassat i que s'ha tornat una eina dels grans 
capitals per a augmentar els seus beneficis, limitant la sobirania dels Estats en matèries 
econòmiques, laborals i socials, minvant la seua capacitat de decidir i, amb això, 
segrestar la minvada sobirania popular.  

En el territori valencià hem patit amb particular duresa el desmantellament del que és 
públic, la destrucció de l'economia productiva, la pèrdua de poder adquisitiu i la 
corrupció com a resultat de l'acció de govern de la dreta. És necessari reconstruir un 
model on els serveis públics essencials per a la vida no tornen a qüestionar-se, perquè 
com hem pogut comprovar, permetre el seu desmantellament progressiu i 
privatització es paga car, es paga amb vides. 

Afortunadament, la Generalitat Valenciana està dirigida per un govern de coalició 
progressista del qual participa Podem. Però la dicotomia és la mateixa que abans, 
encara que afortunadament ara tenim participació directa des del govern: 
aprofundiment democràtic o involució. 

L'ona reaccionària de resposta a la crisi i al sorgiment de Podemos i la seua entrada en 
les institucions no té escrúpols per a aconseguir els seus objectius. El conflicte polític a 
Catalunya, la immigració, l'avanç en drets fruit de la lluita feminista o la pandèmia són 
utilitzats per a intentar articular una coalició de partits de dretes que permeta a les 
elits econòmiques recuperar el ple control de les institucions de l'Estat i acabar amb 
els consensos democràtics reconeguts en la Declaració Universal dels Drets Humans i 
la Constitució espanyola. 

Només la senda de l'aprofundiment democràtic permetrà la reconstrucció social i 
econòmica. Per tant, és una necessitat, perquè el poble valencià pot fer front a la crisi, 
no sols sostindre un govern de coalició progressista que faça front a la involució que 
proposa la dreta, sinó que continue avançant en la posada en marxa de profundes 
reformes en una direcció democràtica i popular. 

Per tot això, hem d'emprendre una tasca política fonamental: Construir País. Què és 
“construir País”? Lluitar per la gent, defensar la nostra cultura, acollir a qui ve a viure 
entre nosaltres (“eres d'on menges”) i guanyar col·lectivament el País amb el poble 
valencià. Aconseguir que la major part de la gent, en particular les classes populars, 
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s'identifiquen amb un projecte comú de desenvolupament econòmic, polític, cultural i 
lingüístic valencià i que es doten de les eines i estructures necessàries per a 
desenvolupar-ho. Que puguem decidir en què es gasta els diners dels impostos i com 
s'obtenen; que puguem participar en l'elaboració dels tractats de lliure-comerç 
redactats fins ara a esquena de la majoria de la ciutadania; que puguem decidir què 
fem amb el deute il·legítim. Fa falta sobirania política i econòmica per a poder construir 
País, per a poder portar avant mesures que vagen més enllà del possible i aborden el 
necessari: acabar amb l'emergència social al País Valencià. Cal construir un País per a 
relacionar-nos en igualtat amb el conjunt d'Espanya i acordar un sistema de 
finançament just. 

2.2. UNIDES PODEM GOVERNA PER A LA GENT 

Aconseguírem organitzar-nos com un partit amb centenars de milers d'inscrits, 
aconseguírem uns resultats electorals com mai abans ha tingut una força política de 
caràcter popular, aconseguírem participar en governs autonòmics i dirigir grans 
ajuntaments, i, a hores d’ara, també hem aconseguit participació important en el 
Govern d'Espanya. A cada pas, haguèrem d'escoltar repetidament que no seria 
possible, però hui podem afirmar que sí es pot!, i que, encara que hem aconseguit 
molts dels nostres objectius, ens queden uns altres tan importants com els 
aconseguits. 

Unides Podem forma part de l'executiu valencià i Unides Podemos està en el Govern 
d'Espanya. Les confluències, com a espai plural de forces del canvi, han sigut 
imprescindibles per a assolir aquest èxit, no n’hi ha cap dubte que sense elles hui no 
estaríem governant. Per això, cal continuar apostant per aquesta eina: la de les 
confluències. 

Moltes veus des de dins del partit, secundades indisimuladament des de fora per grans 
grups de comunicació, han advocat per la ruptura dels espais confluents i la dinàmica 
d'unitat. Hui sabem que on van guanyar aquestes posicions rupturistes els ha 
acompanyat el fracàs organitzatiu i electoral. En el fonamental els poders econòmics 
no han aconseguit reduir el nostre espai fins a una posició marginal, per això hui estem 
governant. 

Afrontem la crisi ocasionada per la pandèmia en el govern, i aquesta és l'única garantia 
per a donar al nostre país una eixida social de la crisi. Ja hem aconseguit un increment 
del SMI històric, en essència dignificar el treball i augmentar el nivell de renda de les 
classes treballadores. Ja hem aconseguit una altra conquesta històrica, l'Ingrés Mínim 
Vital, tan important en l'econòmic com conceptualment i per estar reconegut com un 
dret essencial que fa possible uns altres. També amb la llei de llibertat sexual hem 
aconseguit convertir en drets moltes de les reivindicacions feministes que eren al 
carrer des de fa dècades. I ha estat precisament per l'empenyiment de les dones al 
carrer, del moviment de pensionistes, d'innombrables mobilitzacions de treballadors i 
treballadores, dels sindicats, etc… que des dels governs en els quals estem presents 
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hem tingut la força suficient per a aprovar drets i avanços de tota índole que fins ara 
no havia estat possible conquistar. 

És necessari saber, recordar sempre, que tot assoliment aconseguit per Unides 
Podem, per Unidas Podemos, són conseqüència no sols d'un resultat electoral i els 
consegüents escons, si no també de l'espenta dels moviments socials i de la 
ciutadania al carrer. Des dels governs de coalició hem de continuar reconstruint els 
drets prèviament retallats, hem de continuar construint nous drets, hem de treballar 
per a blindar els drets socials. Serà imprescindible sostindre una mobilització popular 
que defense els governs progressistes i que els espente a continuar legislant en un 
sentit inequívocament transformador.  

Així doncs, per a què Unides Podem, com a confluència popular i democràtica, 
continue sent una gran força parlamentària i de govern, ha d'enfortir com a element 
necessari per a créixer i avançar el seu caràcter popular i la seua connexió permanent 
amb la gent treballadora. 

Només amb un Podem fort, en el qual l'institucional no dirigisca el popular, farem 
possible ampliar els espais polítics per a l'acció parlamentària i de govern, per a la 
construcció popular i la mobilització social permanent de manera que la nostra 
presència en les institucions siga útil per al nostre poble. 

2.3. ÉS L’HORA DE CONSTRUIR PODEM 

El 15-M és una fita refundadora en la nostra història política. Va marcar un abans i un 
després en el que eixirem a les places a dir prou. Fou en aquest moment, des dels 
carrers, que recollirem el guant d'una ministra del PP, entenguérem que havíem 
d'organitzar-nos i presentar-nos a les eleccions per a canviar la vida de la gent des de 
les institucions.  

Fou en aquest moment quan cristal·litza la nostra organització, quan naixen els cercles, 
la il·lusió, quan comencem a organitzar-nos en forma de maquinària de guerra 
electoral, amb tota la nostra potència militant i participativa centrada en guanyar 
eleccions per a legislar a favor de les classes populars. I així ho vam fer. Ens 
organitzàrem en cercles, en assemblees, ens mobilitzàrem i ens posàrem a la feina. Les 
magnífiques experiències municipalistes impulsades per les associacions i 
organitzacions socials i populars, que van mobilitzar milers de persones a debatre i 
elaborar propostes polítiques per a fer millors les nostres ciutats i pobles, o les 
campanyes comunicatives populars, les iniciatives anònimes, un naixement 
participatiu sense precedents. Vam tindre uns resultats històrics, entrem amb força als 
ajuntaments i a les Corts Valencianes.  

Una vegada acabat el cicle electoral vam aprendre a estar en les institucions, a treballar 
en elles. Però també vam patir la campanya de les clavegueres de l'Estat i els 
periodistes corruptes que van alimentar el conflicte i la divisió en Podemos i Podem. 
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Al seu torn, els nostres adversaris polítics tampoc no ens ho posaren fàcil. L'autocrítica 
en aquest punt és clau, no sols van vindre colps de fora. Dins de Podem, i en les 
experiències municipalistes també, sovint no vam saber gestionar amb la intel·ligència 
suficient els més que nombrosos conflictes tant locals com autonòmics. Molts 
d'aquests conflictes van acabar per resoldre's o no resoldre's en funció de la bona 
fortuna dels equips locals i no va estar acompanyat de manera sistemàtica des del 
nivell autonòmic. També, sovint, per la simple falta de coneixements, experiència, o 
per soledat i per no poder arribar a tot. Tots aquests elements més la fi del cicle 
electoral va fer que la participació de la militància en el partit minvara. Els conflictes 
interns van desencantar i van esgotar moltes persones i militants, i ens van fer perdre 
impuls polític.  

Aquesta tercera Assemblea de Podem al País Valencià és, possiblement, la més 
important al llarg de la seua curta història. Aquest període de temps, encara que breu, 
ha estat marcat per una forta inestabilitat. Les divisions internes han estat la tònica 
predominant en aquesta etapa: símptoma inequívoc d'això és que en cinc anys anem 
en camí de triar a una tercera Secretària General Autonòmica. Podria afirmar-se una 
multiplicitat de causes que expliquen aquest fenomen. No obstant això, seria 
important detindre's en una per a poder obtindre l'aprenentatge necessari que 
permeta poder superar els obstacles que dificulten l'assentament de la nostra 
organització en la societat valenciana i, així, ampliar la nostra base militant i al nostre 
electorat. Ens referim al concepte de professionalització de la política que ha niat en 
les direccions polítiques autonòmiques precedents. 

És normal que a les organitzacions polítiques de nou encuny se li adherisquen persones 
el concepte de la política personal de les quals estiga basat en el seu desenvolupament 
polític individual, sense atendre el que és col·lectiu. L'anormal és que les direccions en 
els partits polítics no hagen pres cap de les mesures necessàries per a evitar que 
l’arribisme polític haja estat una manera de fer política en el partit. Així ho hem vist 
anteriorment en Podem: picabaralles personals que s'han convertit en conflictes 
polítics, on no ha cabut el debat ni la crítica interna, filtracions interessades a la premsa 
sense respectar els espais deliberatius de l'organització o campanyes de desprestigi 
cap a companyes i companys del partit no afins a certs sectors dirigents interns. Tot 
això xoca de front amb la visió de Podemos en el seu conjunt, el senyal d'identitat del 
qual es basa principalment en el concepte de la democràcia com una eina de 
participació ciutadana i no en una visió basada en els polítics professionals als quals 
delegar els assumptes transcendentals d'interès general per a què decidisquen sobre 
ells: el que s'entenia com a vella política. 

La conseqüència immediata ha estat la desafecció ciutadana al nostre projecte. Prova 
d'això la trobem en el minvament de suport electoral en les successives eleccions que 
han anat produint-se en aquest temps i que contrasta amb els resultats estatals (on si 
bé també hem perdut suport electoral, obtenim resultats millors que en les 
autonòmiques valencianes), especialment en aquelles convocatòries en els quals la 
direcció autonòmica havia de tindre major pes i visibilitat. Un altre exemple, la ciutat 
de València, la tercera ciutat de l'Estat, on no tenim representació a l'Ajuntament. No 
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obstant això, no és l'únic obstacle que trobem en el projecte de Podem. No existeix un 
perfil propi de Podem dins de la política valenciana. Malgrat haver tingut una vida 
interna bulliciosa, això no ha estat igual de cara a la política externa. De fet, en 
múltiples ocasions la primera ha condicionat  la segona. Per això, en la majoria dels 
casos sempre hem anat darrere de l'actualitat i no hem oferit un projecte polític prou 
creïble i diferenciat de la resta de forces polítiques progressistes que haja permés a la 
ciutadania identificar les propostes polítiques que estaven debatent-se en el 
parlament autonòmic com netament nostres, amb la nostra signatura.  

 

Per tot això, fa falta reconstruir Podem. 

És necessari construir Podem. És l'hora del Partit en mans de la gent. Necessitem una 
vertebració real del partit en el territori, a través de les coordinadores comarcals. 
Apoderant-les i dotant-les de pressupost. Apoderant-les i dotant-les de pressupost. Cal 
potenciar la identitat real del territori, de les seus 34 comarques. Necessitem un partit 
que siga una organització capil·lar; que camine cap a una nova cultura militant amb 
capacitat d'intervenció social i política, el podem dels carrers; que consolide una 
direcció estratègica en l'espai Unides Podem i amb una direcció estable que sàpia 
treballar des de la diversitat. La nostra militància i les regidores han de disposar de 
bons mecanismes de coordinació, formació i comunicació interna per a poder realitzar 
una acció política efectiva; es necessita formació de quadres mitjans futurs dirigents 
de Podem i formació militant en eines pràctiques d'intervenció social; necessitem 
també construir un perfil propi que consolide i millore la nostra capacitat de governar 
sense deixar ningú enrere i protegint els drets del nostre poble. Després d'anys 
d'inestabilitat, disputes internes i absència de direcció estratègica, és el temps de la 
convivència. Podemos, i Podem, sis anys després del seu naixement, han arribat a una 
etapa de maduresa, convivència en la pluralitat i estabilitat, i centrat amb tota la seua 
força a construir al costat del nostre poble un horitzó d'eixida de la crisi desencadenada 
per la Covid-19 amb una societat més justa.  
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3. UN PARTIT MOVIMENT PER A LA MAJORIA 

3.1 UNA PROPOSTA SOCIAL I POPULAR FRONT EL NEOLIBERALISME I L’EXTREMA 
DRETA 

Aquesta crisi sanitària es converteix en un punt d'inflexió, com a país i com a partit, 
perquè demostra que els béns essencials per al benestar social no estan assegurats 
davant emergències ineludibles. Aquest fet no sols implica que es posen les cures i la 
pròpia vida en escac, sinó que qüestiona l'estabilitat de la democràcia i posa en dubte 
la capacitat de donar una resposta davant perills que danyen els qui més ajuda 
necessiten.  

Per tant, es planteja un enorme repte al qual se sumen els perjudicis produïts per 
l'arrelament del model del Partit Popular i dècades de polítiques neoliberals basades 
en retallades i en el desmantellament sistemàtic del que és públic, les quals han tingut 
conseqüències nefastes per al territori valencià i enormes beneficis tant per a les grans 
empreses com per al sector financer.  

Però el mal contra la nostra democràcia no acaba ací, perquè des de les veus 
intolerants de l'extrema dreta emergeixen missatges d'odi disfressats de patriotisme 
que van en contra del que és de totes i busquen la supressió d’allò públic, la vertadera 
pàtria i vaixell en el qual naveguem totes. Estenen missatges que tenen per objectiu la 
destrucció del comú per a protegir el privilegi d'uns pocs i, d'aquesta manera, soscavar 
les bases materials que constitueixen els drets socials que fonamenten la democràcia. 

Perquè la democràcia del nostre país necessita protegir la memòria d'aquells que van 
donar la vida per ella. No podem ser una excepció a Europa en aquesta matèria. La 
impunitat de les accions del règim franquista no es pot tolerar, hem d'encarar la nostra 
història a través de la veritat, la reparació i la no repetició. La veritat és un element 
essencial, ja que hem de poder conéixer l'ocorregut. També hem de fer que els 
responsables siguen jutjats i evitar que no caminen pels mateixos carrers que aquells 
que van patir i van morir per defensar la democràcia. A més, s'ha de garantir que 
aquells mecanismes o elements que es mantenen siguen suprimits per a assegurar-nos 
que no caiem de nou en postures involucionistas. 

Estem davant un moment crucial en el qual no podem fer un pas enrere davant els qui 
mantenen la idea suïcida de retallar la sanitat i l’educació pública fins al seu total 
desmantellament, quan ens falten recursos per a cuidar de les que estan més 
colpejades per la situació d'emergència social i sanitària que vivim. No podem quedar 
immòbils davant dels qui anomenen “paguita” a l'Ingrés Mínim Vital del qual depèn el 
manteniment de moltes famílies i, al mateix temps, protesten per l'establiment 
d'impostos a les grans fortunes, mostrant una absoluta incapacitat d'empatia pels seus 
semblants i un clar sentit de menyspreu neoliberal cap a un sistema fiscal progressiu i 
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redistributiu que manté a flotació les condicions mínimes per a una vida digna al nostre 
país. No romandrem en silenci davant dels qui donen el vistiplau per a poder destruir 
llocs de treball enmig d'una pandèmia i veuen el sistema de pensions públiques com 
un error a corregir, advocant per models privats que només uns pocs privilegiats poden 
pagar i que no defineixen en absolut les característiques d'una democràcia plena, sinó 
que representen un pensament antidemocràtic i una idea de botí que beu d'un passat 
autoritari del qual encara alguns sectors del poder no s'han després. 

Nosaltres no retrocedim davant l'odi, nosaltres estem al costat de les famílies i 
enfrontem els voltors reclamant el dret a un habitatge digne. Nosaltres estem al costat 
de les treballadores i els treballadors de la sanitat pública i enfrontem models de 
privatització que arrosseguen els serveis públics a gestions fraudulentes. Nosaltres 
estem amb el feminisme i enfrontem els qui frivolitzen amb la violència de gènere i 
veuen en la igualtat social una amenaça a la seua tradició autoritària. Nosaltres no 
retrocedim enfront dels intolerants, xenòfobs i homòfobs, els enfrontem des de les 
institucions, però sobretot, els enfrontem als carrers amb el valor de la militància. 
Perquè, encara que som conscients que amb presència en el Govern i en les 
institucions podem fer grans coses, el valor diferencial de la nostra força no està 
únicament en els reduïts espais de decisió, sinó que necessita mantindre el fil 
conductor que connecta el partit amb les seues bases, necessita el moviment popular 
com a principal estendard de defensa contra proclames d'odi propagades per l'extrema 
dreta. Perquè el nostre hàbitat natural té un caràcter popular essencial per a encarar 
el repte que tenim per davant amb un esperit de reconstrucció per al nostre país, i de 
manera que, des de l'acció col·lectiva establim la primera línia de defensa d'allò que 
ens defineix com a poble i que ens caracteritza com a partit: la protecció del que és 
comú. 

3.2 UN PODEM FORT EN EL MUNICIPAL 

Podem és un partit jove, però en els seus pocs anys de vida hem madurat amb rapidesa 
per a adaptar-nos a una dura i gens fàcil conjuntura política. Fins ara hem recorregut 
un camí difícil en el qual se'ns han presentat molts obstacles per a realitzar el nostre 
projecte polític en defensa dels interessos de la majoria social. No obstant això, hem 
obtingut experiència i hem passat un procés en el qual hem aprés el que signifiquen 
les correlacions de poder i el que implica voler suprimir els privilegis dels poderosos. 

La realitat municipal al País Valencià evidència que hem perdut pes electoral i que la 
nostra força institucional s'ha vist minvada en molts dels nostres municipis. Aquesta 
situació, en part, ens va fer perdre força quant a la connexió entre la societat civil i els 
ajuntaments. Trobem molts factors que poden explicar aquesta situació. D'una banda, 
la pressió externa que ha rebut Podem des del seu naixement, la creació de trames 
mediàtiques amb el beneplàcit de les clavegueres de l'Estat per a eliminar-nos del 
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tauler polític i una dreta radicalitzada que recorda el més fosc de la nostra Història. I, 
d'altra banda, la ineficaç gestió dels debats interns portats a l'escenari mediàtic i la 
poca atenció prestada a arrelar el partit territorialment i a la militància. Són espais de 
poder que devem necessàriament recuperar i ampliar amb la finalitat de dur a terme 
mesures orientades a la defensa de les capes més vulnerables i de la majoria social. 

Tenim el repte com a partit d'assentar-nos en els municipis i construir municipalisme. 
Després dels envits patits aquests anys, hem resistit, i la nostra tasca és enfortir i 
ampliar el municipalisme perquè és la manera d'estar en contacte amb la realitat dels 
municipis que solament es pot conèixer de manera efectiva a peu de carrer, treballant 
braç a braç amb totes les plataformes i els moviments socials, feministes, amb les 
associacions ecologistes i animalistes, secundant-los i donant-los totes les eines que 
necessiten per a facilitar la seua tasca. El vertader motor del canvi social i polític ha de 
vindre tant de l'associacionisme com des dels municipis. A partir d'ací, créixer com a 
partit i que la militància recupere el protagonisme que ha de tindre. Per a això, és 
fonamental el paper que han d'exercir els cercles i la militància, així com el treball dut 
a terme des dels municipis com a forma d'organització política veïnal on es 
discutisquen els problemes més pròxims que afecten la gent i que facen arribar les 
seues demandes als espais de poder institucionals perquè, d'aquesta manera, es 
connecte el debat i treball veïnal realitzat en els barris amb la labor institucional. No 
podem permetre que el debat públic i mediàtic estiga embolicat íntegrament per 
temes allunyats dels problemes de la gent, sinó que hem d'abordar els problemes i les 
demandes amb la gent i per a la gent amb l'objectiu de millorar els espais i les 
condicions de vida de les majories socials. 

Amb això, una qüestió de gran rellevància per al nostre futur i el d'un espai de canvi 
social que tinga un projecte de país orientat a millorar la vida de les classes socials amb 
menys recursos és la que es refereix a les aliances i coalicions que farem per a 
aconseguir aquesta fi. Tots els nostres esforços han de dirigir-se a sumar esforços amb 
aquelles forces polítiques amb les quals ens podem entendre políticament amb 
l'objectiu d'aconseguir una societat més igualitària. Per tant, la nostra intenció ha de 
ser la de dur a terme la màxima extensió possible de les confluències de Podem en el 
nivell municipal i, d'aquesta manera, consolidar un espai polític que ja compartim en 
altres nivells i que ha demostrat ser útil per a materialitzar polítiques que milloren la 
vida de les persones. No obstant això, cal tindre en compte que les confluències que 
es puguen realitzar han d'anar necessàriament acompanyades d'un programa, és a 
dir, un document que plasme un projecte polític amb unes mesures concretes que no 
sols siga acordat i pactat per les parts, sinó que les vincule i que les obligue a la revisió 
del seu compliment.  

Aquesta acumulació de suports, no obstant això, no ha de limitar-se únicament a 
partits polítics, sinó que adquireix importància el fet d'integrar, des de la pluralitat, 



 

16 
 

l'associacionisme d'àmbit local. En el nostre territori existeixen diversitat de col·lectius 
feministes, ecologistes, culturals, juvenils… amb un enfocament basat en la igualtat i 
l'eixamplament de drets amb els quals hem d'anar de la mà. La política no se centra ni 
ha de centrar-se exclusivament en els partits polítics, sinó que les aliances amb la 
societat civil organitzada són necessàries i indispensables. 

3.3 UN PODEM FORT EN L’AUTONÒMIC 

El nostre projecte amb Podem planteja una proposta popular i una lluita conjunta 
enfront del neoliberalisme i a l'extrema dreta, en la qual tots els partits que abasten 
l'espai del canvi tinguen un horitzó comú. Això és principalment perquè els reptes que 
tenim per davant requereixen un consens des de la pluralitat de forces que ens 
identifiquem en l'esquerra del País Valencià, per a poder posar per davant les 
necessitats dels més, enfront dels privilegis dels menys, al mateix temps que 
aconseguim neutralitzar missatges de l'extrema dreta mitjançant l'acció de govern de 
coalició en la qual Podem canalitza la influència dels carrers. 

És la nostra responsabilitat històrica posar-nos d'acord per a aplacar la deriva 
reaccionària que intenta encoratjar l'odi entre la gent. Per això el nostre consens ha de 
posar la defensa del que és comú per davant de les seues consignes a favor del model 
neoliberal que ha destruït els serveis públics que protegien al gruix de la societat i que 
pretén apropiar-se de símbols nacionals com a arma llancívola entre els territoris, 
generant discòrdia i divisió entre els pobles d'Espanya, alguna cosa que sempre han 
volgut les elits.  

Ja existeix una ruta de canvi, perquè el Botànic és mostra que existeix capacitat d'acord 
entre formacions progressistes i que hem estat, i continuem estant capaces de posar 
el govern valencià al servei de la ciutadania valenciana, corregint el rumb sempre cap 
a polítiques que canalitzen les demandes socials i deixen en un segon pla interessos 
minoritaris de determinats sectors econòmics. Mostra d'això és el treball realitzat en 
la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, així 
com el rumb pres per la Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, però 
també per part del conjunt del nou Consell conformat amb una major pluralitat i on la 
defensa de les necessitats socials dels valencians i valencianes preval. 

En el nostre cas, des de Unides Podem, venim d'un consens previ amb la nostra força 
germana Esquerra Unida del País Valencià. Compartim un projecte amb una 
cosmovisió on es prioritza allò essencial per a la vida per damunt de qualsevol interès 
econòmic, ja que totes dues formacions plantegem que l'economia ha d'estar al servei 
de la gent. Alhora, compartim que ara toca treballar amb la militància, tornar a 
posicions que ens representen com a coalició amb un marcat caràcter popular amb 
capacitat de canalitzar demandes ciutadanes en les institucions i en els governs. 
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Així mateix, en el Botànic treballem al costat de Compromís, que és una força 
progressista amb un component identitari molt rellevant al País Valencià. És un partit 
amb el qual compartim l'ideal de millorar el nostre entorn i de treballar perquè la 
nostra terra tinga garantits recursos suficients per al poble valencià. Malgrat la nostra 
proximitat i que Podem deixara una porta oberta en les passades eleccions per a poder 
representar millor al poble valencià en el Congrés, finalment es va prendre un camí 
separat. No obstant això, continuarem establint diàleg per a treballar de manera 
conjunta, i continuem amb una comunicació fluida en l'acció de govern i a nivell 
institucional. 

De la mateixa manera, també treballem tant amb el PSPV en Ajuntaments i en el 
Consell, com amb el PSOE en el Govern d'Espanya, encara que som conscients que no 
podem deixar que miren cap a posicions allunyades de les necessitats socials 
prioritàries. Per això, el nostre paper és ser la palanca de canvi fonamental que 
construïsca propostes populars i les pose sobre la taula de la política governamental, 
de manera que les principals demandes socials es vegen reflectides en les decisions 
que es prenen en el màxim nivell polític i ens afecten a totes. 

3.4. UN BLOC POLÍTIC I SOCIAL ALTERNATIU PER A RECONSTRUIR PAÍS 

En el context valencià tenim dos reptes futurs: d'una banda, hem de realitzar una 
reconstrucció del que és comú des de la perspectiva de les cures i la defensa dels 
serveis públics i, d'altra banda, hem d'evidenciar que la gestió política de la dreta fa 
encara més complicat recuperar-nos d'aquesta crisi. Per tant, és necessari enfrontar 
les polítiques que es basen en el desmantellament dels serveis públics, implementant 
polítiques d'expansió i eixamplament de drets socials i protecció dels sectors socials 
més vulnerables. El que és  col·lectiu ha de ser garantit, ha de ser inqüestionable, ja 
que el seu desmantellament i la privatització que han patit en les últimes dècades 
únicament han generat misèria. 

En la nostra societat existeixen una sèrie de sentits comuns que s'han intensificat amb 
força després de la crisi sanitària com, per exemple, l'imperatiu de blindar la sanitat 
pública. La visió del món dels poderosos atén únicament els seus propis interessos 
privats i, enfront d'això, hem de divulgar uns valors el nucli dels quals ha de ser la 
pluralitat, que és la base dels reptes i consensos futurs als quals hem d'arribar per a 
poder reconstruir el país. Afrontar aquesta reconstrucció implica fer-ho per a la gent i 
amb la gent, perquè units des de la pluralitat som molt més fortes. 

Podem ha de ser un actor fort a l'hora d'afrontar aquests reptes futurs per a millorar 
la vida de les persones, però ha d'encarar-los en tot moment amb la militància i amb 
la gent. La presència en els barris i als carrers no és una opció, sinó que és l'essència 
de Podem. Hem de portar el debat de les Corts Valencianes al carrer per a construir 
participativament les millors solucions a problemes com els desnonaments, l'atur, la 
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precarietat, el risc d'exclusió social, les desigualtats socials, sexuals i racials, la 
depredació del medi ambient; sobre el model econòmic, les retallades en serveis 
públics, els abusos laborals, el frau econòmic de les grans empreses, els tractats 
comercials internacionals, etc. La gent assenyala la direcció correcta, és la brúixola a la 
qual s'ha de parar atenció per a no desviar-nos del rumb, per a no encallar en una 
política que no siga útil per a la nostra gent, per a no naufragar en els ferris engranatges 
institucionals, per a caminar junts, des de la pluralitat, en benefici dels quals tenim tant 
en comú. 

Un Podem fort implica, per tant, que dispose d'una pluralitat de veus per a no 
continuar per un camí en el qual la militància se situa en un segon pla. Els consensos 
no poden ser conseqüència de reunions a porta tancada, sinó que s'aconsegueixen i es 
consoliden en la pluralitat per la qual es caracteritza la militància que compon Podem. 
Cal construir ponts que connecten la militància de Podem amb les institucions, ja que 
els assoliments i les millores per a la gent que s'han fet des de Podem en aquests 
anys es deuen a la constant labor de la seua militància. 

A més, és moment de posar en valor el treball constant i inesgotable de tota la 
militància de Podem, que des de la col·lectivitat i la pluralitat han fet costat al partit en 
tot moment, malgrat les dificultats i de no haver-los atorgat tot el protagonisme que 
reclamen i mereixen. No n’hi ha cap dubte, són els que han teixit el que som i són els 
que teixiran el que serem, són el nostre present i el nostre futur. Sense la militància i 
la nostra gent, en Podem perdríem la nostra raó de ser. És més necessari que mai 
reconèixer la seua tasca. La militància és el partit, és la que construeix la identitat de 
Podem, ha de ser la protagonista en tot moment. Un protagonisme que vaja més enllà 
de la seua labor en els cercles, que ocupen el seu lloc en la direcció del partit i ens 
mantinga en constant contacte amb la realitat municipal. 

Per això, és l'hora d'ocupar espais de poder des de baix, al costat de la societat civil i 
totes aquelles forces polítiques i socials que es posicionen a favor d'un canvi profund 
que millore les condicions de vida de les capes més vulnerables de la nostra societat. 
Les confluències són necessàries i cal cuidar-les des de la pluralitat de manera 
intel·ligent per a crear, estendre i consolidar un espai comú en el qual ens uneixen 
moltes més coses de les que ens separen. Una enemistat amb aquestes forces 
germanes seria patir una reculada, perquè els resultats electorals en els espais on hem 
sucumbit a aquesta enemistat així ho demostren. 

L'exercici del poder polític no es realitza només des de les institucions, sinó que els 
consensos i els sentits comuns es construeixen des de baix. Per tant, estar en les 
institucions és una necessitat per a conquistar àrees de poder en favor dels més 
vulnerables, però el realment important en un context de reconstrucció com en el que 
ens trobem és el fet d'estar quotidianament en els nostres barris i als carrers. A més, 
la realitat ens diu que les institucions disposen de força, però no la suficient per a 



 

19 
 

actuar amb absoluta independència de les pressions exteriors, sinó que reben 
pressions per diversos fronts. De nosaltres depèn que el màxim front obert que tinguen 
aquestes institucions, al qual hagen de parar atenció i sobre el qual hagen de fixar la 
mirada, provinga d'una societat civil democràtica que reivindique un eixamplament 
dels drets socials en favor d'una majoria, atenent en tot moment els sectors més 
vulnerables de la societat. En definitiva, els interessos privats d'uns pocs no han de 
superposar-se als de la majoria social i, amb això, la major part de l'esforç per a eixir 
d'aquesta crisi ha de recaure en els que més tenen. 

Finalment, hem de tindre ambició i tindre clar que Podem no existeix per a representar 
un xicotet espai en les institucions o per a jugar un paper residual dins del govern, sinó 
que si estem en política és per a construir el govern de les classes populars. Aspirem a 
créixer com a partit amb la gent, per uns serveis públics de qualitat, per una 
redistribució fiscal justa, per una societat feminista, per una transició ecològica, i per 
l'apoderament del poble valencià enfront dels interessos privats d'uns pocs. 

3.5 MODEL DE PARTICIPACIÓ: AMB UN PEU A LES INSTITUCIONS I MIL AL CARRER 

L'espenta de la gent organitzada, del 15M quan el poble pren els carrers representant-
se a si mateix, les dones en el 8M posant la vida en el centre, les lluites solidàries de 
les i els pensionistes són les que han construït els avanços en justícia social, han tirat 
M. Rajoy de la Moncloa i han premés així un Govern de coalició. Enfortir el moviment 
popular és necessari per a què la gent puga construir el seu propi futur mitjançant la 
participació directa en el procés polític i social. 

  

La separació entre el social i el polític és un invent del neoliberalisme amb l'objectiu de 
desconnectar les majories socials de les eines polítiques. La pluralitat i la diversitat del 
moviment popular ha d'articular-se políticament per a acabar amb aquesta separació 
adherida a significants hegemònics burgesos. La nostra missió, com a organització, és 
estar del costat d'aquestes majories i d'enfront de les elits econòmiques. 

  

Podemos és una eina democràtica i popular que connecta el teixit social amb les 
institucions. És, per tant, una expressió política del moviment popular que permet 
ampliar la participació de les majories i vehicular aqueix procés d'apoderament del 
nostre poble per a la construcció de la democràcia en l'ordre social, econòmic, polític, 
cultural i ambiental. 

 

Podem ha d'aprofundir en el seu caràcter de partit-moviment enfront del partit-
institució, la nostra estratègia ha de tindre en compte dos objectius clars. D'una banda, 



 

20 
 

enfortir l'organització en connexió permanent amb el poble i les organitzacions socials 
i, d'altra banda, el nostre perfil com a força parlamentària útil. 

  

Confiem en la nostra cultura militant entenent, com ens va ensenyar el 15M, que no 
sols els polítics fan política. Enfront de l'agenda de les elits dissenyada per a fer de la 
precarietat una institució en les nostres vides, privatitzant els serveis públics i 
marginant-nos de les decisions polítiques, hem d'aprofundir en la nostra tasca com a 
militants, als carrers, en els nostres llocs de treball, amb les nostres veïnes i veïns, en 
els nostres centres d'estudis, per a organitzar la capacitat de transformació de la gent 
comuna. Aprenem en col·lectiu, perquè soles no podem, trenquem amb la política 
d'individualització de les elits, teixim xarxes de solidaritat en comú, fem de la 
fraternitat i la solidaritat popular la nostra trinxera i la nostra guia per a la construcció 
d'una nova institucionalitat. 

  

“Només el poble salva el poble” per això ens mantenim ferms davant el projecte de les 
elits de frenar els avanços democràtics al nostre país. Hem demostrat que “no estem 
soles” i que juntes “sí que es pot”. 

  

Donant suport als moviments socials com a elements centrals de participació i el 
protagonisme social, com a elements del poder efectiu social que decideixen o 
condicionen l'agenda política. Generar espais en els quals la militància de Podem puga 
participar activament, respectant la seua autonomia, formant-se per a entendre millor 
la lluita específica i aportant el seu treball i coneixement a la causa, donant suport a 
les mobilitzacions. Amb independència i col·laboració aconseguirem una millor eina 
interseccional al servei de la gent, que respecte la pluralitat i que es materialitze en un 
espai de diàleg i generador d'alternatives. Un nou projecte de futur, feminista, 
sostenible i de les majories. 
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4. POR UN PODEM QUE DEFENSE ELS SERVEIS PÚBLICS: POSAR LA VIDA AL 
CENTRE DE L’ACCIÓ POLÍTICA I SOCIAL 

4.1. PER UN PODEM QUE POTENCIE ALTRE MODEL ECONÒMIC I SOCIAL 

Una de les principals conseqüències d'aquesta pandèmia és la crisi econòmica i social 
que se superposa a les cicatrius que arrossega el nostre país i el poble valencià des de 
la crisi del 2008. La nova realitat evidencia la necessitat d'implementar polítiques més 
intenses de protecció social i obliga a reforçar notòriament el quart pilar de l'estat del 
benestar, que és la provisió de serveis públics i els drets socials essencials per a la vida. 

Per això, hem implementat l'Ingrés Mínim Vital que incorpora en la protecció social a 
moltes persones amb treballs precaris o amb ocupacions que no estan en la 
“oficialitat” del sistema i que han quedat desemparats. De la mateixa manera, el IMV 
ha de funcionar com a salvavides econòmic per a la cobertura i garantia de moltes 
famílies en situació de vulnerabilitat.  

Així mateix, necessitem blindar les pensions en la Constitució Espanyola, 
revaloritzades a l'IPC i eliminar el factor de sostenibilitat i incrementar les pensions 
mínimes i les no contributives. Perquè després d'aquesta pandèmia, malgrat els 
esforços que es facen per a pal·liar la desocupació, els recursos econòmics de les 
famílies inevitablement disminuiran i les pensions, com va passar en la crisi del 2008, 
seran l'alleujament d'innombrables famílies, això implica que s'ha de treballar des de 
les institucions per a què les persones pensionistes no perden més poder adquisitiu. 
En aquest sentit, és important que els treballadors i les treballadores puguen triar els 
anys de còmput per a calcular la pensió, i, d'aquesta manera, agilitar el reconeixement 
i millora de la jubilació anticipada per a sectors especialment durs. 

Seguint amb la protecció d'allò més essencial per a la vida, és necessari establir 
mesures de protecció transversals com establir la prohibició de talls de llum i aigua, la 
impossibilitat d'acomiadaments, així com la suspensió de desnonaments i moratòries 
d'hipoteques o extensió dels lloguers. Totes aquestes mesures poden ser millorables, 
però suposen treballar en una direcció oposada a les mesures adoptades després de la 
crisi del 2008, perquè la Covid-19 és el punt d'inflexió, no podem permetre que es 
pauperitzen més encara les condicions de vida de les persones. 

El mercat de treball ha respost a les crisis sempre amb la destrucció massiva 
d'ocupació, a més de mostrar que l'economia espanyola i valenciana depenen en gran 
manera del turisme i del comerç, sectors en els quals es concentren alts nivells de 
temporalitat i precarietat. Això implica que hem de replantejar de manera immediata 
el rumb a seguir perquè els reptes que estan per vindre requereixen enfortir els sectors 
estratègics i crear ocupació amb major productivitat i menor precarietat, perquè parlar 
de treballadors pobres és un oxímoron inconcebible en el segle XXI. Per tant, 
considerem essencial transformar l'estructura productiva i realitzar una revisió integral 
del mercat de treball fomentant que els col·lectius més penalitzats com a joves, dones 
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i persones majors de 50 anys, tinguen una fluida reinserció en el món laboral del qual 
van ser expulsades.  

Hem d'incorporar la perspectiva de gènere a la nostra visió de l'economia. La bretxa 
salarial entre homes i dones no ha deixat de créixer, es fa necessari una estratègia de 
lluita contra la discriminació laboral i un pla de xoc contra la feminització de la 
pobresa i precarietat. És necessari introduir la concepció de l'economia feminista, 
sobretot pel que fa a la valorització del treball reproductiu i les desigualtats i les 
violències que pateixen les dones en els llocs de treball. L'atribució a les dones de la 
reproducció i de les tasques de cuidar van unides a una posició diferent en l'àmbit de 
la producció. Treballarem per un model laboral que millore les condicions de treball i 
de vida de la majoria de la població i que reduïsca la desigualtat de les dones respecte 
dels homes. Hem d'anar avançant cap a un model de societat que antepose la vida als 
beneficis. 

Necessitem un canvi profund en la definició i reorganització de valors, de temps, de 
treballs i estratègies per a la provisió de béns i serveis necessaris per a la vida; és a 
dir, redefinir un altre sistema, des del reconeixement de les interdependències, la 
solidaritat i responsabilitat social, la col·lectivització i cura dels recursos naturals, com 
l'aigua, la redistribució equitativa dels recursos i la igualtat de gènere com a motor del 
canvi. 

De la mateixa manera, és essencial incrementar la inversió en I+D+i pel 
desenvolupament de sectors productius no volàtils que generen ús de major 
productivitat i estabilitat. Així com la inversió en I+D+i lligada al sector públic, per a 
aprofitar aquesta oportunitat cap a la formulació d'alternatives tecnològiques i socials, 
amb una governança més descentralitzada, democràtica i respectuosa amb els drets 
de les persones que treballen. Així mateix, s'ha de limitar la subcontractació a serveis 
especialitzats aliens a l'activitat principal de l'empresa (com succeeix amb les 
cambreres de pis als hotels). 

En la mateixa línia, és essencial una transició energètica basada en la generació 
d'electricitat mitjançant energies netes i renovables. En consonància, un progressiu 
desmantellament de les centrals nuclears, seguint models europeus com l'alemany, i 
una substancial disminució de la generació d'energia mitjançant combustibles fòssils, 
protegint en qualsevol cas el teixit productiu i laboral fins ara lligat a elles. 

En qualsevol cas, la nostra posició en les institucions tant en el Govern, com en el 
Consell, ha de materialitzar-se en assoliments útils per a la gent, de manera que és 
imperatiu recuperar el poder de negociació col·lectiva i la força dels sindicats, perduts 
en les reformes laborals, per això hui treballem per un acord que la derogue totalment. 
De la mateixa manera, continuem treballant per a augmentar l'SMI, que es va pujar a 
950€, però sabem que és insuficient i que les noves necessitats de vida necessiten 
que s'incremente la nostra pressió per a poder incrementar-ho a 1200€, en línia amb 
les recomanacions de la UE. 
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No sempre s'aconsegueix de manera íntegra els objectius que prioritzen el benestar i 
esmorteeixen els colps sobre la ciutadania, però en aquesta crisi hem canviat la 
tendència dels últims governs a aplicar polítiques d'austeritat i retallades. Prova d'això 
és la regulació ràpida dels ERTOs ha ajudat en la protecció de l'ocupació, al mateix 
temps que per primera vegada s'ha inclòs els treballadors autònoms en les mesures de 
protecció social. Aquestes mesures s'han adoptat per a protegir les persones 
treballadores, però també ha servit per a protegir el teixit productiu i l'economia.  

La reforma de l'Estatut dels Treballadors, en la línia de derogar la Reforma Laboral i 
avançar en drets, és un element clau per al món del treball on hem de bolcar tots els 
esforços, perquè és necessari impulsar un gir contra la precarietat mitjançant la 
modificació de la legislació laboral que permeta la recuperació de drets de negociació 
col·lectiva i que avance en proposar elements de participació col·lectiva dels 
treballadors i les treballadores en l'empresa. 

En aquest pla de recuperació, és essencial i un element democràtic inqüestionable, 
l'enfortiment d'un sistema fiscal progressiu i redistributiu. S'entén, per tant, que 
l'esforç de cadascú ha d'estar lligat a la progressivitat i això implica que qui més té 
aporte més quantitativament, però sota la mateixa obligació legal que qualsevol 
ciutadana o ciutadà en el compliment dels seus deures democràtics. Perquè la 
progressivitat és la clau per a un sistema de cobertura social just, tant en les pensions, 
com en les rendes que garanteixen la vida digna a totes les persones. 

Per això, no és de rebut que les grans empreses tecnològiques aporten molt menys 
que empreses que compleixen de manera íntegra els seus deures fiscals a Espanya, o 
que grans magnats decidisquen promocionar una imatge caritativa donant almoines a 
la Hisenda Pública, al mateix temps que tenen actius dispositius d'elusió fiscal que 
sortegen les proteccions legals i trenquen amb un dels elements essencials per a 
mantindre una democràcia funcional. En definitiva, els impostos són els recursos de la 
nostra sanitat, són les forces de seguretat del nostre país, són les cures de la ciutadania, 
són un garant de la democràcia que ningú hauria de qüestionar. 

4.2. PER UN PODEM QUE PROMOGA LA SANITAT COM A EINA DE TRANSFORMACIÓ 

La nova realitat ha tornat insuficients reivindicacions passades. La qüestió política 
principal que planteja la pandèmia de la Covid-19 és si serem capaces de transformar 
la realitat i trobar una eixida adequada com a espècie i com a societat. Per això, la 
transformació no és una opció, sinó una necessitat. 

Si una cosa ha aclarit aquesta crisi és la profunda contradicció existent entre l'interès 
econòmic i la salut, bretxa aquesta que provoca una absoluta transformació de les 
condicions subjectives i objectives del nostre país. La conseqüència de la crisi sanitària, 
sobre el substrat previ, deriva en múltiples crisis o qüestionaments que afecten al 
polític, el territorial, el social i l'econòmic. Però, a diferència amb l'anterior crisi 
econòmica, els dogmes de fe hegemònics del neoliberalisme, com la competitivitat i 
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l'individualisme, han estat silenciats. S'obri una finestra d'oportunitat per a trobar una 
eixida humana a la crisi a través d'una transformació profunda. La batalla entre l'humà 
(la salut) i la taxa de benefici privada marcarà la reconstrucció del país. 

El Sistema Sanitari Públic, pel seu elevat valor social i humà, per concretar el dret a la 
protecció de la salut de l'article 43 de la Constitució, per l'avanç històric que representa 
a les societats i per la resposta que ofereix a la malaltia de les persones té un elevat 
valor. D'altra banda, també necessita valuosos recursos públics per a poder realitzar 
les seues funcions i per això té un cost tangible i concret, els recursos sanitaris tenen 
preu. 

La superioritat del sistema sanitari públic era coneguda i valorada pels ciutadans, 
després de la pandèmia encara més. Però el Sistema Nacional de Salut (SNS) sempre 
ha estat amenaçat per un sistema capitalista de lliure mercat que l'observa com una 
oportunitat de negoci al qual reduir a una mercaderia. Però la pandèmia ho ha canviat 
tot, el sistema sanitari s'ha tornat a humanitzar amb el sacrifici de molts i l'exemple 
dels professionals públics. El SNS amenaçat des dels seus inicis pel la taxa de benefici 
del sistema econòmic neoliberal de lliure mercat, ha aconseguit demostrar amb 
immens sacrifici el seu vertader valor humà, històric i social. Per tot això el SNS és clau 
per a trobar una eixida humana a la crisi.  

La pandèmia ha tensionat el SNS i ha posat en relleu les febleses del sistema sanitari i 
de tot el país. Gran ha estat la resposta de l'Estat, però s'ha evidenciat una quasi total 
dependència dels mercats nacionals i estrangers per a proporcionar als pacients i 
professionals material sanitari  (respiradors, medicaments, equips de protecció, etc.), 
el sistema sanitari ha tingut desproveïment, s'ha evidenciat una insuficiència de 
recursos estructurals i humans (falta de llits hospitalaris, desbordament de l'atenció 
primària) fruit de dècades de retallada i privatització sanitària. Així mateix, el col·lectiu 
de diversitat funcional s'enfronta a desigualtats encara majors en l'accés a l'atenció de 
la salut, sobretot durant la pandèmia, a causa de la inaccessibilitat de la informació i 
entorns sanitaris. 

És necessari aconseguir una nova consideració al dret a la protecció de la salut i 
redefinir a la Sanitat Pública com a “sector estratègic”, amb la finalitat de garantir 
l'autonomia i mitjans propis per a realitzar la seua funció. Una Sanitat Pública sense 
influència o dependència de sectors econòmics nacionals o estrangers. Aquesta 
reformulació del “dret a la protecció de la salut” portarà implícites transformacions 
profundes en el polític, el legislatiu, el territorial, el social i l'econòmic. 

Respecte a l'econòmic, serà necessari el desenvolupament dels sectors industrials 
públics per a assegurar el proveïment al SNS de medicaments, tecnologia i un altre 
tipus de materials i serveis com el desenvolupament d'una indústria pública de 
producció de medicaments, tecnologia sanitària i proveïment general del SNS. 

En el legislatiu, seran necessàries reformes legals per a garantir la independència de la 
sanitat de les exigències de l'economia. Sens dubte, la situació precisa també un 
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blindatge del dret de la protecció de la salut, amb la modificació constitucional perquè 
siga inclòs al costat dels altres drets fonamentals i llibertats públiques que es troben 
en la Secció I, Capítol II i Títol I, i així comptar amb les màximes garanties de protecció 
que disposa el nostre ordenament jurídic. Sense oblidar altres lleis que hauran de ser 
derogades com la Llei 15/1997 sobre les fórmules de gestió privades o la Llei 16/2012 
que ens retrotrau a l'època franquista d'assegurat i acaba amb la universalitat de 
l'assistència. 

Una altra dels ensenyaments sanitaris que deixa la crisi, és que les polítiques de 
retallades i privatització de la sanitat han limitat seriosament la capacitat del Sistema 
Nacional de Salut per a respondre a la pandèmia i protegir als ciutadans. Les retallades 
en atenció primària, en llits i en personal, han empitjorat més la resposta enfront del 
virus. La privatització d'hospitals, a més de derivar diners i poder al sector privat, lluny 
de suposar un avantatge, ha suposat un problema en la governança i gestió de la crisi 
sanitària. 

Al País Valencià és prioritària la reversió de les concessions hospitalàries d'Elx, Manises, 
Torrevella, així com l'hospital de Dénia. La dreta va imposar un model de privatització 
en aquest àmbit en sintonia amb els interessos econòmics. És imperatiu per a què 
desprivatizar hospitals i materialitzar una gestió completament pública on les 
necessitats de la salut estiguen per damunt de la taxa de benefici privada, on es 
trenque amb un model de gestió opaca i s'òbriga un camí de transparència. Aquest 
retorn al sistema públic de salut suposa situar en el centre la salut de la nostra gent, ja 
que les concessions privades són utilitzades perquè uns pocs obtinguen beneficis 
econòmics en detriment de la qualitat dels nostres serveis sanitaris. Hem de parar 
atenció, escoltar els col·lectius en defensa de la sanitat pública i no permetre que la 
pandèmia siga una excusa per a retardar les reversions d'aquests hospitals, ja que són 
més necessàries que mai. 

És possible reconstruir un país amb la sanitat pública en el centre, però és necessari 
aprendre dels errors del passat amb responsabilitat i aprendre dels ensenyaments que 
deixa l'epidèmia. Massa sacrificis per a no respondre al repte de la reconstrucció del 
país. Siguem valents com els nostres professionals sanitaris, que ens han mostrat el 
camí, que sempre van tindre clar que l'eixida seria per la senda de l'humà enfront de 
la mercaderia, que estan utilitzant nostre SNS públic com a eina de combat i que 
s'estan sacrificant per la salut dels altres. És la nostra responsabilitat estar a l'altura del 
moment històric. Que la memòria dels morts i l'exemple dels professionals públics ens 
servisquen de guia per a reconstruir aquest país. 

4.3. PER UN PODEM QUE IMPULSE UN MODEL D'INACCESSIBILITAT UNIVERSAL 

Els termes ‘persones amb discapacitat’, ‘diversitat funcional’ o ‘persones amb 
capacitats diferents’ s'utilitzen per a referir-se a un col·lectiu el nexe comú del qual és 
ser persones a les quals diferents tipus de barreres els impedeixen portar una vida 
autònoma, gaudir dels drets fonamentals i de la dignitat inherent a cada persona. 
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La discapacitat s'associa a entorns que d'alguna manera incapaciten, tant en 
institucions, com en altres espais i àmbits com la comunicació, la informació o el 
transport públic. Un mal disseny afecta el transcurs normal de la vida, provoca 
situacions discapacitants generades per un entorn poc amable.  

Al País Valencià la situació de moltes famílies amb algun membre amb diversitat 
funcional és d'urgència social. Des de Podem volem realitzar el nostre millor esforç per 
a potenciar l'accessibilitat universal en totes les àrees de la política i en totes les 
institucions, per això entenem que hem de predicar amb l'exemple i solucionar les 
nostres manques d'accessibilitat en actes, en votacions, en formació de càrrecs en 
temes d'accessibilitat, etc. 

Referent a les persones sordes, també és necessari reivindicar serveis d'interpretació, 
fer més accessibles recursos propis de les polítiques actives d'ocupació, serveis de 
mediació a la comunicació en situacions d'especial vulnerabilitat i dotar als centres dels 
serveis socials de personal i tecnologia necessària per a garantir l'accessibilitat en 
l'atenció de les persones sordes. A més, garantir l'aprovisionament dels productes del 
catàleg ortoprotètic i ajudes tècniques als pacients sords, sobretot per a aquelles 
persones amb dificultats econòmiques. 

Entenem com a imperatiu posar en marxa plans d'accessibilitat en els centres sanitaris 
del País Valencià mitjançant la implementació de tecnologia de la informació i la 
comunicació de suport a l'audició i a la informació visual, així com som conscient de la 
necessitat de professionals sanitaris de l'àrea de salut mental formats en llengua de 
signes, perquè puguen atendre directament les persones sordes amb malaltia mental. 

Podem és el partit-moviment des del qual ha d'arribar el canvi a la ciutadania amb 
diversitat funcional. Les persones amb discapacitat formen part de l'ADN de Podem i, 
per tant, la seua força és necessària en primera línia per a produir el canvi cap a una 
força que transforme aquest país amb la gent. 

4.4. PER UN PODEM ECOLOGISTA I AMB EL MÓN RURAL 

El canvi climàtic és un desafiament al qual s'enfronta el conjunt de la humanitat, que 
té efectes nocius hui i tindrà conseqüències potencialment devastadores per a les 
futures generacions. Tenim només un planeta i els seus recursos són finits. Si no 
intervenim ja per a aconseguir un canvi, demà serà tard. Hem d'impulsar un canvi de 
model productiu radical espentant els sectors que siguen útils socialment, viables 
materialment i ecològicament sostenibles. Per a això, certs sectors estratègics han de 
ser dirigits per un sector públic i democràticament gestionat, contribuint a 
desbloquejar pràctiques monopolístiques i desenvolupant totes les innovacions 
potencials, així com aplicant línies de conversió sostenible i ecoeficient. 

És necessari reduir la contaminació i garantir l'accés al consum energètic mínim per 
llar per a protegir els més vulnerables, perquè encara n’hi ha persones que segueixen 
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sense poder calfar la seua casa durant els mesos més freds per falta de recursos, de la 
mateixa manera que durant les onades de calor el benestar de les famílies també es 
veu desplaçat per a poder pagar la factura de la llum. A més, trobem dades 
preocupants que tenen repercussió immediata, com el fet que en les onze ciutats que 
més ha augmentat la temperatura a Espanya en els últims anys, dos d'elles són 
valencianes (Almassora i Elx), tenint en compte també que per al territori valencià les 
nits tropicals són cada vegada més abundants i són un factor de risc per a les persones 
d'avançada edat, així com altres amenaces derivades de fenòmens poc predictibles 
com les DANA que poden posar en perill la seguretat de moltes poblacions. 

A això cal afegir que, quant a amenaces imminents sobre el nostre territori, 
considerem que l'ampliació nord del Port València és innecessària, perquè va en 
contra del model sostenible de ciutat que proposem. L'ampliació projectada no 
respon a una necessitat del teixit industrial de proximitat per a exportar i importar 
mercaderies, ni a la saturació del port actual, sinó que respon a interessos de gegants 
econòmics, alguna cosa que va totalment en contra d'un model que es preocupe per 
la innovació, però sense hipotecar a futures generacions. Sabem que encara és 
reversible i que podem frenar la destrucció del litoral i del Parc Natural de l'Albufera, 
que serà comesa per un projecte, perquè la protecció de la nostra terra té prioritat i 
perquè defensem que la vida va per davant d'interessos econòmics.  

De la mateixa manera, no es concep assimilar la destrucció de més entorns verds 
perquè aquests siguen reemplaçats per macroprojectes de zones comercials. No és 
lògic, ni coherent, que en plena batalla contra el canvi climàtic seguisca sobre la taula 
l'opció d'arrasar el paratge natural de Les Moles per a la construcció d'un altre centre 
comercial, quan precisament València és una zona saturada d'aquesta mena de 
comerços. Però no sols això, sinó que a més de tornar grises zones que són verdes i 
són per a l'ús i gaudi de la població local, s'estimen conseqüències negatives sobre els 
llocs de treball del xicotet comerç de la zona. És a dir, no sols augmenta la circulació de 
vehicles privats i la contaminació en un paratge natural, sinó que a més es destrueix el 
territori i ocupació local. 

Podem ha de parar atenció també al món rural, ja que les nostres zones rurals 
necessiten suport i, per tant, és important incidir en la seua gestió política. La nostra 
societat continua mantenint fortes arrels amb zones naturals a causa del recent èxode, 
per la qual cosa la nostra cultura també és rural. Existeixen perills derivats de la 
despoblació i de l'abandonament de la gestió del territori que no hem de permetre, 
que s’originen creixents desigualtats com a conseqüència de la manca de recursos i 
serveis, tant socials com sanitaris. A més, cal abordar la qüestió de les infraestructures 
de comunicació que faciliten l'accés al món rural, així com un turisme ambiental 
sostenible i respectuós amb el món rural. 

Per això, totes les forces que ocupem l'espai del canvi hauríem de defensar, amb 
rotunda claredat, una postura comuna que prioritze la protecció del territori en contra 
de projectes que empitjoren l'economia i la salut de la ciutadania. 
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L'ecologisme és un dels principals moviments polítics i socials que existeixen 
actualment en la nostra societat. Ha aconseguit posicionar-se en les agendes públiques 
i mediàtiques de cada vegada més països al voltant del món. El context mundial 
ocasionat per la Covid-19 posa en relleu que ens trobem en un sistema productiu amb 
múltiples deficiències que cal abordar. L'actual model de desenvolupament es 
caracteritza per ser depredador i insostenible, i darrere d'ell es troben una sèrie 
d'interessos privats que ho sostenen en detriment de la salut o la capacitat de 
regeneració del nostre planeta. D'aquesta manera, ha quedat més palesa que mai la 
necessitat d'una transformació econòmica i social profunda en les nostres societats, 
que tinga com a fonament bàsic un desenvolupament ecològic sostenible i que siga 
socialment justa. No es tracta d'una tasca senzilla, ja que existeix un oligopoli energètic 
conformat per una minoria de grans empreses que guanyen enormes beneficis cada 
any i disposen de privilegis a l'hora d'actuar. 

Hui ja veiem com governs de diferent signe, a Espanya i en la resta del món, fan 
declaracions d'emergència climàtica i posen en primer pla la sostenibilitat com a eix 
dels seus programes. Hem de ser els que a més de parlar de canvi climàtic actuem. 
Seran actuacions complicades, hauran de ser valentes i compromeses perquè enfront 
tenim els grans poders econòmics, aquests que no es presenten a les eleccions, però 
estan acostumats a manar governe qui governe. 

Ara mateix, res com el canvi climàtic genera majors moviments migratoris, ni suposa 
multiplicar de manera tan clara les desigualtats entre rics i pobres. Però això és molt 
menys del que se'ns ve damunt. De cada crisi, de cada catàstrofe, de cada desastre 
anirem eixint més i més desiguals si no som capaços de modificar l'estructura del 
model econòmic i de vida en el qual estem. El camí cap al col·lapse està ple de sacrificis 
i hem de tindre clar que el mateix poder que no es resigna a reduir el seu compte de 
resultats es negarà a compartir els sofriments que recauran en els més vulnerables. 

Necessitem més drets, més serveis a les persones i més democràcia. La solució té nom, 
es diu transició ecològica. Es tracta d'un procés que no es fa contra ningú sinó a favor 
de tots i totes. Es tracta de garantir la vida i explicar que estem parlant d'una vida 
millor. 

La transició ecològica suposa modificar els nostres hàbits de mobilitat. D'una banda, 
aquest planeta no aguanta tant de vehicle particular a motor; necessitem canalitzar les 
inversions cap al transport públic i cap als models no motoritzats. No té sentit 
continuar gastant en infraestructures de ciment. Per això no estem d'acord i 
barallarem contra l'ampliació de carreteres a costa de continuar destruint el nostre 
territori. A qui ens propose una cosa així li direm no, siga a l'Horta de València; a la 
marjal de Castelló o a la costa d'Alacant. D'altra banda, necessitem implementar una 
perspectiva urbana d'accessibilitat que aborde elements de mobilitat, comunicació i 
comprensió dels espais públics, que ens permeta habitar en ciutats funcionals que 
proveïsquen els equipaments necessaris per a la seua utilització independent i de 
manera segura per tota la societat i, particularment, per les persones amb diversitat 
funcional o persones de mobilitat reduïda. 
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A més, la transició ecològica és sinònim de relocalització d'una indústria equilibrada i 
diversa que ens aporte la seguretat de disposar dels béns de primera necessitat que 
necessitem, d'una sobirania alimentària i una agricultura amb futur, de cura de la 
biodiversitat i de bones condicions de vida en l'àmbit rural. Així, la transició ecològica 
posa  les persones i la resta d'espècies vives en primer pla, per això aposta per 
l'ampliació de drets i serveis. L'economia de les cures, la cultura lliure i allunyada de 
tota forma de tortura als animals, la sanitat pública sòlida o l'atenció a dependents 
seran eixos bàsics de les nostres polítiques i ho han de ser amb una perspectiva de 
gènere i un millor i major repartiment del treball. El nou model econòmic, en la mesura 
que no pot ni deu ser intensiu en energia, ho serà en mà d'obra i això suposa la creació 
de milers de llocs de treball estables i no deslocalizables. 

Per tant, és necessari eliminar els privilegis de l'oligopoli energètic i retornar el poder 
a les pimes i a la gent que paga la factura de la llum. Per a això, el camí que hem de 
prendre és clar: un horitzó verd que pose en el centre i protegisca aels sectors de la 
societat més vulnerables als efectes negatius d'un sistema productiu letal per al 
nostre planeta. Defensem un canvi de model energètic acompanyat de la necessitat 
de viure amb un menor consum d'energia. Energies renovables on hui estan les fòssils, 
però, a més, menys consum. Urgeix passar de l'impossible creixement infinit en un 
planeta finit a una prosperitat compartida, defensem un canvi de model de vida que, 
senzillament, pose la vida per davant dels diners i el negoci. 

Els científics no dubten a advertir de manera reiterada sobre l'impacte negatiu dels 
comportaments humans en la salut del planeta. Per tant, tenim dues opcions: seguir 
com fins ara i accelerar el col·lapse climàtic que pot esborrar-nos de la faç de la Terra 
o, per contra, modificar els nostres comportaments i limitar els nostres impactes 
ambientals si volem deixar a les futures generacions un planeta habitable. Acompanyar 
la gent més jove en les seues demandes al carrer, participar de les seues mobilitzacions 
contra la destrucció del planeta i contra el seu futur en dubte és obligatori. 

Un Podemos Amb tu vol donar una resposta per al nostre país i per a les principals 
afeccions que el canvi climàtic projecta sobre la nostra terra, però assumeix que 
aquesta resposta ha de ser fruit del consens establit des d'una pluralitat en la qual es 
reconega i incorpore el diàleg amb espais autònoms on la joventut puga plantejar 
alternatives analitzades des d'una perspectiva de generació futura. D'aquesta 
manera, el canvi verd serà una labor que conjumine punts de vista de diferents 
generacions i harmonitze en propostes d'acció des del consens. 

Com a conclusió, davant una situació com l'originada per la Covid-19, hem de centrar-
nos en els grans desafiaments que ens esperen: una reconstrucció que estarà marcada 
per una previsible crisi econòmica i una clara amenaça ecològica. Establir una 
estratègia de reindustrialització sota criteris ecològics i mediambientals al País Valencià 
és imprescindible per a afrontar aquests desafiaments. 



 

30 
 

Els reptes que ens planteja el canvi climàtic han d'afrontar-se des d'un sistema 
productiu més ètic, al costat de la implementació d'una economia que disminuïsca el 
consum de recursos i allargue la vida útil del que produïm.  

Podem ha de crear llaços amb els moviments ecologistes per a caminar juntes cap a 
una transformació del comuna que vaja dirigida a una economia de les cures 
respectuosa amb el medi ambient. El nostre projecte planteja una relació ètica amb el 
nostre entorn, una recuperació del vincle entre el poble i la seua terra, un vincle que 
s'ha perdut per la deshumanització i la consideració del territori com a element 
econòmic amb el qual especular. 

D'altra banda, en Podem defensem el respecte i la millora de la vida dels animals. El 
moviment animalista cada vegada té més força en la nostra societat, ja que existeix 
una majoria social que està a favor de la protecció dels animals i la implementació de 
polítiques encaminades a reduir el sofriment animal. No obstant això, queda treball 
per fer en aquesta matèria. És necessària una baixada de l'IVA veterinari, ja que no es 
tracta d'un producte de luxe, sinó que és un servei públic que està sent atès 
subsidiàriament per ONGs o col·lectius animalistes amb els seus propis recursos i fent 
esforços diàriament per a salvar i millorar la qualitat de vida d'aquests animals. Els 
recursos públics no poden dirigir-se a la promoció o el suport d'espectacles amb 
animals, les subvencions públiques no poden destinar-se a aquests espectacles o 
esdeveniments, sinó que els esforços han de dirigir-se íntegrament a la cura i protecció 
dels animals. 

En definitiva, les polítiques verdes són les úniques que tanquen el cercle d'una activitat 
que ens garanteix el futur a partir d'un present més just i igualitari. Cada dia que passa 
sense atrevir-nos a materialitzar aquest canvi són graus de sofriment que anem afegint 
a les futures generacions. El camí l'hem de transitar amb més democràcia i sobretot, 
amb un peu en les institucions i cent peus als carrers. 

4.5. PER UN PODEM PER L’EDUCACIÓ I LA CULTURA 

Un dels grups socials més vulnerables que ja va ser colpejat per la crisi de 2008 i que 
previsiblement serà dels quals més patisquen les conseqüències negatives de la crisi 
sanitària és el de la nostra joventut. 

La digitalització incideix cada vegada més en el nostre entorn i vida i, amb això, es 
converteix en un element fonamental per a la inclusió social. Trobar-nos en una 
societat digital implica tindre en compte que existeixen llars amb xiquets, xiquetes i 
adolescents que pateixen dificultats específiques i impossibilitats materials que els fan 
més vulnerables, ja que afronten desavantatges digitals quant a recursos com, per 
exemple, l'accés a Internet o l'adequat equipament o dispositius que els permeten 
desenvolupar unes capacitats digitals suficients.  
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Hui dia, disposar d'accés a Internet és una necessitat bàsica, ja que permet a la joventut 
accedir a una gran quantitat de recursos, eines, oci i oportunitats d'aprenentatge. 
Espanya és un dels països amb un accés a internet de banda ampla més car i, per tant, 
ací trobem un problema per a les llars amb menys recursos. L'adquisició o no 
d'habilitats relacionades amb les TIC afecten el procés d'aprenentatge present i les 
oportunitats laborals i socials futures dels xiquets, les xiquetes i els adolescents que es 
troben en llars amb menys ingressos. Totes aquestes conseqüències negatives de la 
bretxa digital producte de les desigualtats econòmiques han estat potenciades per la 
crisi sanitària, que ha evidenciat aquesta bretxa que afecta la joventut. Aquesta qüestió 
s'agreuja encara més quan ens referim al col·lectiu de diversitat funcional, ja que 
l'aprenentatge a distància de manera telemàtica produeix que part de l'alumnat 
s'enfronte a un major nombre de barreres a causa de l'absència de l'equip necessari, 
materials accessibles i el suport necessari perquè puguen seguir els programes escolars 
en línia. 

D'altra banda, amb la crisi de 2008 es va produir una “fugida de cervells” en la nostra 
societat. Joves amb estudis especialitzats que no van trobar al seu país una resposta 
per a desenvolupar una vida professional i personal i, per tant, van haver d'emigrar a 
altres llocs del nostre entorn per a solucionar les necessitats econòmiques que tan 
difícils eren de cobrir com conseqüència de les altes taxes d'atur juvenil que pateix el 
nostre país. Aquesta situació és un element negatiu que implica una pèrdua de talent 
durant anys que no hem pogut aprofitar i amb el qual haguérem disposat d'una major 
força de treball i un major coneixement a la disposició de la nostra societat per a donar 
resposta a la crisi sanitària en la qual ens trobem. Per això, un objectiu primordial és 
fomentar la recuperació del talent investigador per al retorn dels qui van haver de 
partir a l'estranger per a investigar i no han pogut tornar per falta de contractes 
estables amb salaris dignes. 

Així mateix, considerem l'ensenyament públic com l'espai vertebrador del sistema 
educatiu, des del qual es defense una cultura universal lliure, oberta i democràtica, i 
que compense les desigualtats econòmiques i de gènere, solidari i integrador, crític, 
laic, gratuït, intercultural, coeducador i valencià, que conjugue la qualitat i l'equitat 
com a elements inseparables per a comprendre i transformar la realitat. 

Des de Podem, creiem en la necessitat d'un sistema educatiu democràtic participat 
pels membres de la comunitat educativa i travessat per diferents dimensions: de 
gènere, ecològica, intercultural, científica, tecnològica, que promoga el diàleg davant 
el conflicte i que exigisca una informació veraç, rigorosa, plural, responsable, sempre 
des de l'espai públic; que recupere la nostra memòria històrica i que projecte un futur 
de dignitat i benestar per a la ciutadania i per als pobles. Necessitem una educació 
valenciana que fomente l'ús i la promoció de la nostra llengua, transformant-la en el 
seu eix vertebrador. Necessitem un finançament suficient, frenar i revertir les 
privatitzacions en els serveis escolars; revertir les concertacions innecessàries, com la 
del batxillerat i la dels centres que segreguen per sexe; ampliar la xarxa d'escoles 
infantils públiques de 0-3; promoure un nou sistema de finançament de les universitats 
i millorar les condicions laborals del professorat. Necessitem un sistema educatiu 
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valencià blindat a lleis com la LOMCE, que òbriga el debat educatiu i facilite la 
participació de la comunitat educativa. 

L'ensenyament i ús social del valencià ha de continuar sent element central de les 
polítiques de Podem. Necessitem una educació valenciana que fomente l'ús i la 
promoció de la nostra llengua, transformant-la en el seu eix vertebrador. La nostra 
societat és bilingüe i aquest és un bé que cal protegir i fomentar. Per molt que la dreta 
més reaccionària faça de la llengua un motiu de conflicte polític hem de mantindre'ns 
ferms en la defensa dels drets del nostre poble i assegurar el coneixement i gaudi tant 
del valencià com del castellà. 

Un altre dels àmbits afectats per la crisi sanitària és el de la cultura. Durant l'etapa de 
quarantena hem comprovat que la cultura és indispensable. Ens ha acompanyat i ens 
ha fet més suportable aquesta situació de confinament. Escoltant música, llegint 
llibres, veient sèries o pel·lícules, etc., hem consumit diferents tipus de cultura. Gran 
part dels treballs associats, directa o indirectament, amb el sector cultural han patit un 
fort impacte i continuaran veient-se minvats per la reducció generalitzada dels 
aforaments. Protegir aquest àmbit amb mesures de suport, sobretot a aquells que 
disposen d'una capacitat de resistència menor a aquest impacte i són més vulnerables, 
és necessari per a garantir la pluralitat i independència en aquest àmbit. 

En aquest sentit, entenem que la cultura és un element essencial no sols 
d'entreteniment i oci, sinó també com un procés fonamental per a la comprensió i 
transformació del món. Per això, no contemplem que prevalguen barreres 
relacionades amb la condició socioeconòmica de cadascú, sinó que ha d'existir una 
cultura de caràcter popular amb vinculació al poble valencià, oberta a qualsevol, sense 
que el poder adquisitiu siga justificant per a negar-li l'accés a l'espai cultural. 

De la mateixa manera, l'accés a totes les manifestacions culturals ha d'estar inclòs en 
les polítiques locals i territorials, ja que la cultura pot revitalitzar els pobles dinamitzant 
la seua economia i aportant més valors als municipis. Així mateix, que la cultura 
popular ha de ser un eix vertebrador de la vida rural servint per a donar vida a l'Espanya 
buidada i al seu desenvolupament. 

No obstant això, la voluntat d'una cultura amb caràcter popular i connectada amb el 
carrer, no implica que els qui volen dedicar la seua vida a l'art en qualsevol de les seues 
formes, hagen de fer-ho de manera altruista, perquè aqueix plantejament no és 
realista. El sector cultural està inclòs, paradoxalment, entre els més fràgils de quants 
existeixen en el patit teixit productiu espanyol. Al nostre país, la cultura sempre ha 
hagut de bregar amb allò que el seu consum ha de ser gratuït o barat, com alguna cosa 
accessori a les nostres vides, malvivint d'esquena a la importància que se li dóna en 
altres països. A causa d'això, es plantegen dos desafiaments: el primer basat en la 
promoció d'accés cultural a totes les capes de la societat, treballant per una regulació 
que ho garantisca i dotant dels recursos necessaris a les institucions que han de 
gestionar aquest avanç; i el segon, basat en la cura de la cultura produïda en territori 
valencià, la qual cosa implica, alhora, donar suport als qui la produeixen. 
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4.6. POR UN PODEM PELS DRETS SEXUALS I REPRODUCTIUS, I INCLUSIVITAT LGTBI 

Els rols de gènere disminueixen la llibertat de les persones, obligant-les a encaixar en 
un model que és diferent i complementari per a dones i homes. Aquests rols 
constrenyen el desenvolupament personal, rebutgen el que no encaixa en el gènere 
assignat i imposen les característiques pròpies d'aquest. Però el sistema de gènere, a 
més de ser desigual és jeràrquic, perquè mentre que les característiques atribuïdes als 
homes afavoreixen més l'autonomia, les assignades a les dones estan basades en les 
relacions, especialment en les de cura.  

Des de fa dècades la societat valenciana s'esforça per trencar els estereotips establits 
pels rols de gènere i afavorir el lliure desenvolupament de les persones. Hi ha 
moviments i organitzacions que treballen en aquest sentit (feminisme, LGTBI, 
Renovació Pedagògica...), i des d'Un Podem amb tu recollim i compartim les seues 
demandes, perquè sabem que l'acció per a canviar aquesta situació s'ha d'abordar 
mitjançant diverses polítiques: en el sistema educatiu, amb una educació sexual que 
servisca per a augmentar la llibertat i que es transmeta coneixements i valors que 
fomenten un ensenyament no sexista; en la sanitat, mitjançant la integració drets 
sexuals reproductius, dotant-los amb les prestacions corresponents; en la 
comunicació, mitjançant la divulgació d'informació ètica i adaptada als temps que 
corren, comprenent les diferents sensibilitats a les que s'exposa la informació (ací té 
un paper molt important l'RTVV); en la cultura (teatre, música...), sota una lògica 
didàctica i reivindicativa que consciencie.  

De la mateixa manera, és necessari que les institucions educatives normalitzen un 
caràcter laïcista, ja que una de les traves que trobem és la presència dominant de 
l'Església Catòlica en l'educació, sobretot en els concerts educatius, però també amb 
l'assignatura de Religió Catòlica en l'ensenyament públic i amb els llibres de text 
d'editorials vinculades a l'Església.  

Un dels aspectes del gènere en el capitalisme és la divisió entre espai privat (la llar) i 
públic (que inclou l'àmbit laboral i l'activitat política) i la consideració de l'àmbit privat 
com a propi de les dones i el públic, dels homes. Aquesta divisió, a més del que suposa 
de desigualtat econòmica i d'obstacle per a la participació igual en política, ens fa 
considerar que les dones estan en l'espai públic de prestat. Això limita la seua 
autonomia d'on estar -no en llocs molt masculinitzat-, quan estar -no a hores 
intempestives- i com estar -vestides de manera “no provocativa”, amb actitud poc 
assertiva- i està molt relacionat amb el control com a forma de violència -i la falta de 
control com a excusa per a la violència. 

D'altra banda, des d'Un Podem Amb tu entenem la diversitat sexual i d'expressió de 
gènere com un bé comú. Concebem la lluita per la igualtat real i efectiva de la diversitat 
sexual com una de les múltiples lluites per la igualtat social. D'aquesta forma, les 
polítiques LGTBI són rellevants per a tota la societat, i el reconeixement de la diversitat 
sexual és condició necessària per a aconseguir la igualtat social, perquè només hi haurà 
igualtat real quan totes les persones tinguem una vida digna de ser viscuda. 
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Per tant, entenem que la lluita LGTBI per la llibertat i per la igualtat de la diversitat 
sexual guarda relació amb altres lluites contra tota opressió i desigualtat social, de 
classe, d'ètnia, de gènere, d'origen o de qualsevol altra realitat. Per això, advoquem 
per polítiques LGTBI que siguen profundament interseccionals, les quals integren 
solucions als diferents eixos d'opressió que s'entrellacen (classe, ètnia, origen, 
diversitat funcional…), de manera que s'articule una lluita eficaç per la igualtat social. 

Així mateix, és necessari que en l'educació s'eviten situacions d'assetjament o bullying 
LGTBI. Pel que, entenem imperatiu el compromís amb l'educació afectiva-sexual i, a 
través d'aquesta, amb el reconeixement de la diversitat sexual en la comunitat escolar 
i de la diversitat familiar és l'única manera per a acabar amb la LGTBIfòbia en l'àmbit 
educatiu i aconseguir la igualtat de drets i la no discriminació.  

De la mateixa manera, reafirmem el nostre compromís amb les més vulnerables de la 
comunitat, les dones trans, objecte d'una disputa interessada que defuig la realitat 
material de les seues vides, que inclou altes taxes d'atur, precarietat generalitzada i 
situacions extremes de pobresa i risc d'exclusió social, així com de major exposició a la 
violència. Defensem que les polítiques migratòries i d'asil i refugi han de garantir els 
drets de les persones LGTBI, especialment de les dones trans, davant el perill real per 
a les seues vides als seus països d'origen. 

Per tant, si entenem el gènere en un sentit ampli, no sols com l'eina que ens permet 
analitzar la desigualtat estructural, sinó també com a vehicle per a visibilitzar un 
significat atemporal que s'ha imposat a la identitat sexual, entenem que la 
diversexfòbia, la lesbofòbia, l'homofòbia, la transfòbia o la bifòbia deriven i són formes 
d'opressió sexual que afecten tant les persones i comunitats LGTBI com al conjunt de 
la societat.  

Per tot això, ratifiquem el nostre compromís amb les iniciatives legislatives que hem 
promogut en els últims anys, les lleis d'igualtat LGTBI i trans, que a hores d’ara són part 
de l'acord de govern, i defensarem el seu desenvolupament i aplicació tant a nivell 
autonòmic com a nivell estatal. Però sabem que queda molt camí per davant, i per això, 
proposem un enfocament popular que implique la militància i cercles sectorials 
corresponents (Cercle de feminismes i LGTBI de PV) per a desenvolupar polítiques 
encaminades a erradicar la violència de gènere en totes les seues expressions. 

 

Un Podem Amb tu, cercles en moviment: 

L'anàlisi que extraiem de les diferents sensibilitats que formem Podem, com s'ha pogut 
observar, conté components quant al diagnòstic de la situació, les propostes de canvis 
necessaris  en els models productius i l'evolució de la nostra militància fins a aconseguir 
el vertader paper protagonista que es mereix, que és, en definitiva, una crida al 
compromís polític de tots i totes. Marquem el rumb clar i directe cap als carrers del 
nostre país. Necessitem ara més que mai un Podem que es consolide com una eina 
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política amb major utilitat i amb una major eficiència per a l'apoderament popular, una 
organització política que es convertisca en l'expressió d'una majoria social amb la qual 
aconseguisca mantindre's connectada. 

En conclusió, tenim per davant el repte de la reconstrucció d'un país i hem d'aconseguir-
lo pel bé de totes les persones que confien en Podem, juntes som més fortes i 
l'aconseguirem. 

 


