
 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENT POLÍTIC 

CONTINUEM ENDAVANT FENT CIUTAT   

 

 

 

 

  

 



 

1 

 

TEIXINT ALIANCES AMB 1 

Artistes 2 

Associacions culturals 3 

Associacions veïnals (AAVV) 4 

Col·lectius LGTBIQ+ 5 

Comerços 6 

Consumidors i consumidores 7 

Aturats 8 

Docents 9 

Ecologistes 10 

Empleats públics 11 

Entitats musicals 12 

Entitats valencianistes 13 

Entitats i federacions esportives 14 

Estudiants 15 

Falles 16 

Feministes 17 

Immigrants 18 

Internacionalistes i pacifistes 19 

Joves 20 

Els i les defensores del patrimoni cultural material i immaterial 21 

Majors 22 

Mercats 23 

Organitzacions no governamentals per al desenvolupament (ONGDs) 24 

Pares i mares d'alumnes i alumnes 25 

Pedanies i pobles 26 

Sanitaris 27 

Sindicats 28 

Valencians i valencianes en l'exterior 29 

Per a construir un horitzó igualitari, feminista, progressista i ecologista en la Ciutat de 30 
València, els seus barris i pobles 31 



 

2 

 

ÍNDEX 1 

 2 

1. PRESENTACIÓ I ESTRUCTURA  3 

 4 

1.1. Presentació 5 

 6 

1.2. Concretar una proposta política per a recuperar la presència institucional a 7 

València 8 

 9 

2. EL DIAGNÒSTIC I EL PUNT DE PARTIDA PER A CONTINUAR ENDAVANT 10 

 11 

3. DEU PRINCIPIS  12 

 13 

4. DEU OBJECTIUS 14 

 15 

5. DEU PROPOSTES D'ACCIÓ PER A RECUPERAR LA PRESÈNCIA INSTITUCIONAL A 16 

l'AJUNTAMENT DE VALÈNCIA DES DE LA CONFLUÈNCIA, L'ESPERANÇA, L'ENTUSIASME 17 

I LA ILUSIÓ 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 



 

3 

 

1. PRESENTACIÓ I ESTRUCTURA  1 

 2 

1.1. Presentació  3 

Aquest document polític s'estructura seguint una lògica sistemàtica que dona principi amb la 4 

proclamació dels principis que, al nostre entendre, han de guiar l'acció política que necessita la 5 

Ciutat de València per a dotar de coherència, solvència i sentit a l'estratègia que ens permeta 6 

recuperar la presència institucional a l'Ajuntament de València, els seus pobles i Juntes 7 

Municipals de Districte.  8 

El document es concep des de la següent perspectiva i plantejant el contingut que se sintetitza 9 

a continuació: 10 

- A causa del context en el qual ens trobem, el document polític tindrà com a prioritat 11 

principal encaminar totes les accions polítiques de EUVlc cap a les eleccions municipals 12 

de 2023. 13 

- El document recollirà els fonaments programàtics que establisca la base per a 14 

l'establiment d'aliances amb moviments socials i forces polítiques amb les quals 15 

compartim una estratègia a mitjà i llarg termini d'enfortiment institucional de la 16 

democràcia i de les capacitats de gestió per a la Ciutat de València.  17 

- Es marquen els objectius –i les accions específiques encaminades a poder portar-hos a 18 

cap– que hem de complir al llarg del pròxim any de manera que puguem estar preparats 19 

per a afrontar els comicis electorals. 20 

- S'enumeren els deu principis que, concretats a nivell de la Ciutat de València, resulten 21 

essencials per a donar sentit i coherència a la proposta política concretada en aquest 22 

document polític. 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 
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1.2. Concretar una proposta política per a recuperar la presència institucional a València.  1 

EU compta amb una àmplia experiència d'acompliment institucional en el conjunt dels municipis 2 

i ciutats del País València, atresorant un coneixement acumulat de l'experiència després de la 3 

nostra presència en successives legislatures en el Ajuntament de València, que es van 4 

interrompre en les eleccions municipals de 2019 i que, no obstant això, aspirem a recuperar des 5 

de la confluència, el diàleg programàtic, aliances socials i la generació d'un espai basat en 6 

l'esperança, l'entusiasme i la il·lusió. 7 

EU València Ciutat entén que cal avaluar la capacitat d'influència en el marc de les 8 

circumstàncies contingents de cada moment, tenint en compte el pes específic de la nostra 9 

capacitat d'acció institucional en la particular correlació de forces. Així ho ha demostrat des de 10 

la seua fundació fa ja més de 35 anys, materialitzant la idea que EU és útil sent present en les 11 

institucions pels següents motius:  12 

1. Perquè la manera de treballar i la successió de les diferents accions concretes de 13 

militància i gestió serveixen de referència i generen pedagogia perquè la ciutadania 14 

recupere la confiança en els processos democràtics.  15 

 16 

2. En segon lloc, perquè la visió i l'anàlisi de la realitat que hem realitzat sempre ha acabat 17 

demostrant-se cert malgrat els obstacles de la manipulació mediàtica i política de les 18 

forces dominants, tant a nivell polític com econòmic.  19 

 20 

3. I, finalment, perquè l'experiència de la presència d'EUPV en les institucions en els 21 

diferents nivells de govern i administració s'ha manifestat a través de polítiques 22 

públiques i decisions concretes centrades en ajudar a la solució de les necessitats reals 23 

de la ciutadania.  24 

 25 

Per tot l'exposat, el present Document Polític estableix les línies concretes d'actuació i la 26 

planificació específica que, de manera eficaç, permeten aconseguir els objectius de visibilitat, 27 

influència i representació institucional a l'Ajuntament de València.  28 

 29 
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2. EL DIAGNÒSTIC I EL PUNT DE PARTIDA PER A CONTINUAR ENDAVANT 1 

La Ciutat de València va superar l'època dels governs del PP i d'un model de planificació 2 

urbanística al servei dels grans esdeveniments. Però d'altra banda ens queden grans reptes que 3 

superar, com la mercantilització de l'espai públic de la ciutat afavorint un model turístic que pot 4 

acabar absorbint els recursos patrimonials de la ciutat. 5 

Entenem el nostre projecte polític com una transformació global que afavorisca a la classe 6 

treballadora, que pateix les conseqüències d'una manera de producció i consum amb 7 

característiques comunes a nivell internacional. No obstant, no podem posposar la lluita social 8 

a una confluència espontània de les forces progressistes, transformadores i revolucionàries a 9 

nivell internacional. Aquesta circumstància situa a l'àmbit local i més immediat en un punt 10 

crucial per a entendre els ajuntaments i les polítiques municipals com a palanques per a la 11 

millora de les condicions de vida de la classe. Aquest document polític entén una institució com 12 

l'Ajuntament de València des d'una perspectiva de classe les polítiques públiques de la qual 13 

afavorisquen la millora de les condicions de vida de la classe treballadora.  14 

En l'actualitat, els diferents sondejos d'opinió i intenció de vot reflecteixen una consolidació dels 15 

dos blocs ideològics amb possibilitats de generar governs a nivell estatal, autonòmic i de la 16 

pròpia Ciutat de València. I s'evidencia el risc palpable que es configure,  una coalició de govern 17 

amb un programa reaccionari en el qual es veuria involucrat directament l'extrema dreta.  18 

Per això, creiem fonamental prioritzar l'estabilització dels blocs a nivell electoral retenint, en la 19 

màxima mesura possible, el suport electoral, afavorint la mobilització del nostre electorat des 20 

de l'orgull de la nostra tradició republicana, democràtica i sindicalista, i des de l'esperança que 21 

és possible recuperar la presència institucional tal com ho vam fer en Les Corts en 2019.  22 

 23 

3. DEU PRINCIPIS 24 

Entenem que tota proposta política que aspire a liderar una iniciativa estratègica d'acció en nom 25 

de la nostra organització ha d'aclarir quins són els principis que guiaran la seua acció i que 26 

serveixen d'horitzó ètic per a garantir que l'acció institucional futura que aspirem a aconseguir 27 

no es convertisca en una fi en si mateix, sinó en un mitjà per a aconseguir resultats d’interès 28 

general i benestar col·lectiu.  29 
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Els deu principis que es formulen a continuació es deriven de l'enunciació continguda en els 1 

nostres Estatuts i tracta de concretar-los a les circumstàncies d'una realitat com la de l'àmbit 2 

local de València.  3 

1. Pluralisme. Enriquint les mirades diverses, progressistes, feministes i ecologistes que 4 

construïsquen una Ciutat de València preparada per a fer front als diferents reptes i 5 

emergències.   6 

 7 

2. Diàleg. Apelem al diàleg no sols com a metodologia per a aconseguir acords, sinó com a 8 

mostra de maduresa política i democràtica.  9 

 10 

3. Consens. El consens permet enfortir i garantir el compliment dels acords en incorporar 11 

en totes les decisions les diferents propostes i visions sobre els assumptes a resoldre.  12 

 13 

4. Democràcia. EUPV s'ha caracteritzat, històricament, per disposar d'una cultura política 14 

i uns procediments destinats a generar la voluntat de l'organització de manera 15 

participativa, de baix cap amunt, i amb ple respecte a l'expressió i veu de la militància. 16 

Per això, aquest document polític és, precisament, una mostra d'aquesta inquietud per 17 

continuar afavorint metodologies de debat sobre la base de propostes programàtiques 18 

que eviten personalismes o identificacions partidistes d'origen identitari sense 19 

conseqüències palpables en el dia a dia de l'organització.  20 

 21 

5. Transparència. La proposta política vinculada a aquest document aposta per enfortir 22 

una cultura d'informació que no genere dubtes sobre les diferents decisions a partir de 23 

les quals edificar el projecte local d'EU  València Ciutat. Es garantirà una sensibilitat per 24 

aportar tota aquella informació que siga sol·licitada per la militància o per les persones 25 

que així ho desitgen, des de la convicció que la credibilitat del projecte depèn, en gran 26 

manera, de l'absència de sospites sobre les decisions adoptades i la documentació 27 

generada en el dia a dia de la gestió organitzativa.  28 

 29 

6. Feminisme. Des de la perspectiva ideològica de la nostra organització, la igualtat no sols 30 

constitueix un horitzó i una proclamació abstracta, sinó que es concreta en la 31 

cotidianeidad de les nostres accions.   32 
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 1 

7. Elaboració col·lectiva. La dinàmica política actual s'ha submergit en personalismes 2 

fomentats per l'exigència mediàtica de disposar de figures a través de les quals aportar 3 

valors i postures individuals o individualistes. Això afecta de manera especial a una 4 

organització com la nostra, històricament basada en opinions col·lectives. 5 

 6 

8. Projecte equilibrat de ciutat. Si alguna cosa està evidenciant la creixent reivindicació 7 

ciutadana en matèries diverses com a seguretat, convivència o infraestructures és la 8 

necessitat de continuar vertebrant la Ciutat de València entre els seus diferents 9 

districtes i barris i en l'estructura interna d'aquests.  10 

 11 

9. Ecologisme. La Ciutat de València està experimentant amenaces concretes que 12 

connecten amb els riscos derivats del capitalisme sobre el medi ambient.  13 

 14 

10. Coordinació multinivell. La transcendència de l'acció desenvolupada per EUPV des de la 15 

Ciutat de València ens imposa la responsabilitat d'integrar l'estratègia en un marc de 16 

col·laboració amb els nostres companys i companyes presents en diferents institucions 17 

territorials. 18 

 19 

4. DEU OBJECTIUS  20 

El present document polític entén que la definició clara dels objectius cap als quals aspirem 21 

constitueix una tasca necessària per a determinar estratègies i plans d'acció A més tota direcció 22 

que aspire a exercir el seu projecte amb responsabilitat i amb una rendició de comptes 23 

quotidiana i a final de mandat requereix d'un document que li vincule i que permeta, en última 24 

instància, la fiscalització com a expressió democràtica.  25 

Els deu objectius que aquesta proposta política per a EU València es proposa són els següents:  26 

1. Enfortiment organitzatiu des de la base. Recuperar el contacte amb la militància és una 27 

cosa prioritària. Hem de demostrar que som un partit amb una veu única i necessària a 28 

nivell municipal, i intentar a través de la nostra acció política i social recuperar la 29 

participació de molts militants que fa temps que no s'involucren activament.  30 
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 1 

2. Enfortiment organitzatiu des de la direcció de València Ciutat i els seus col·lectius 2 

locals. Disposar d'una direcció cohesionada originada d'una llista única i unitària que 3 

surta a negociar amb altres forces polítiques des de posició ferma derivada de l'acord 4 

intern i la capacitat demostrada de teixir aliances per a enfortir les accions polítiques 5 

que requereix la recuperació de la presència institucional.  6 

 7 

3. Clarificació programàtica. Aquesta proposta política es guia per la creença política i la 8 

consideració metodològica de la formulació programàtica i la concreció de les iniciatives 9 

específiques d'acció com a punts de trobada i de partida per a l'acció institucional i 10 

organitzativa.  11 

 12 

4. Influència. La clarificació de les diferents àrees de l'organització (direcció, base militant 13 

activa, diagnòstic polític i programa d'acció) han d'estar destinades a millorar la 14 

comunicació externa de la coalició amb altres formacions polítiques, mitjans de 15 

comunicació i moviments socials.  16 

 17 

 18 

5. Diagnòstic i avaluació contínua. La formulació de propostes concretes que generen 19 

il·lusió entre la ciutadania i adhesió dels moviments polítics tradicionalment aliats a la 20 

nostra activitat política requereix d'una avaluació permanent de la situació política 21 

general de València.   22 

 23 

6. Ser útil als moviments socials de València en l'assoliment dels seus objectius d’interès 24 

general. Entenem el poder institucional com un mitjà i no com un fi en si mateix. EU 25 

entén que la nostra aspiració a recuperar la presència es fonamenta en la sincera 26 

voluntat de transmetre a les institucions, de manera eficaç i influent, les demandes de 27 

la ciutadania.  28 

 29 

7. Impulsar una candidatura electoral per a les pròximes eleccions municipals sobre la 30 

base d'un front ampli. La cultura política de la democràcia articulada fa ja quasi mig 31 

segle s'enfronta al repte d'apreciar la confluència com un propòsit, però sobretot com 32 

una pràctica de normalitat quotidiana destinada a acollir i donar trobada a la pluralitat 33 
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de visions, però amb objectius comuns. La falta de tradició democràtica de la resta 1 

d'actors polítics no ha d'afectar-nos. Aquesta proposta política proposa revaloritzar 2 

l'orgull i la identitat d'EUPV València, no des de principis estàtics i identitaris purs situats 3 

en un pla que no dialoga amb la realitat. Aspirem a interpel·lar a les nostres virtuts 4 

organitzatives en el dia a dia, a confrontar-les amb la realitat i a fer de l'acció quotidiana 5 

una visualització dels deu principis més amunt formulats.  6 

 7 

8. Afavorir el diàleg intergeneracional i l'ajuda mútua de capacitats i habilitats per a 8 

compassar les diferents formes de militància. L'impacte de les noves tecnologies en els 9 

processos de generació d'opinió, influència, transmissió d'informació i publicitat de 10 

convocatòries orgàniques o ciutadanes ha evidenciat la necessitat d'adaptar les formes 11 

d'acció organitzativa als mitjans, habilitats o capacitats que exigeix superar la bretxa 12 

digital. De la mateixa manera, el coneixement atresorat per l'experiència dels i les 13 

militants de major edat, suposen un recurs d'incalculable valor i d'orgull, la millor 14 

manera del qual de ser conegut per les persones joves de l'organització precisa d'una 15 

convivència i una col·laboració en el dia a dia, compartint espais de reivindicació i de 16 

deliberació per a la cerca de solucions. Precisem d'un increment de la joventut entre la 17 

militància i les estructures de direcció, que siga capaç de prendre el testimoni del 18 

treballe fins ara acumulat.  19 

 20 

9. Integrar l'activitat política de València Ciutat amb les estratègies del projecte que 21 

compartim amb altres forces a nivell estatal i autonòmic. EU València Ciutat té la 22 

responsabilitat de servir com a referent per a l'acció d'altres col·lectius i la rellevància 23 

dels resultats eventualment obtinguts en la ciutat de València són claus per a l'èxit 24 

d'estratègies a nivell autonòmic i estatal.  25 

 26 

10. Consolidar, en definitiva, com un intangible mobilitzador, una cultura de treball 27 

basada en la intenció de recuperar la presència institucional i ser útils per a la majoria 28 

social de la Ciutat de València.  29 

 30 
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5. DEU PROPOSTES D'ACCIÓ PER A RECUPERAR LA PRESÈNCIA INSTITUCIONAL A 1 

l'AJUNTAMENT DE VALÈNCIA DES DE LA CONFLUÈNCIA, L'ESPERANÇA, L'ENTUSIASME 2 

I LA IL·LUSIÓ  3 

El present document polític es un punt d'inici que s'erigeix sobre principis clars i que entén les 4 

condicions de negociació com una possibilitat per a afavorir el diàleg i la negociació. Entenem 5 

que la classe treballadora i els moviments socials de la ciutat de València i també de l'Àrea 6 

Metropolitana experimenta en l'actualitat situacions insostenibles que requereixen una 7 

resposta decidida emanada des de les institucions municipals.  8 

Les condicions per a negociar no han de ser enteses com a barreres insuperables que no estem 9 

disposats a traspassar en la nostra negociació. Més aviat al contrari, les condicions són aquelles 10 

àrees de la realitat social i econòmica que entenem claus per a la seua resolució. La nostra 11 

perspectiva ha de ser la d'afavorir polítiques públiques que demanem com a resultats per a la 12 

societat i la classe treballadora.  13 

1. Aprovar i donar compliment a una planificació i un calendari d’acció viable amb un 14 

objectiu estructural i a llarg termini basat en la recuperació de la presència institucional 15 

a l'Ajuntament de València. Configurar una direcció de València Ciutat amb una 16 

distribució de responsabilitats basada en els objectius i tasques aprovades.  17 

 18 

2. Generar una base de dades pròpia amb les dades de contacte públics de totes les 19 

organitzacions, moviments socials i col·lectius de València Ciutat amb l'objectiu de 20 

presentar-nos davant ells, posar-nos a la seua disposició i mantindre'ls informats de la 21 

nostra activitat social i institucional.  22 

 23 

3. Elaborar un programa electoral que continga i expresse prioritats pròpies resultants 24 

d'una anàlisi i d'un diagnòstic detallat i que formen part d'una proposta política 25 

distintiva respecte de la resta, amb l'objectiu de posar en valor la nostra oferta 26 

programàtica i l'eventual sol·licitud de suport electoral.  27 

 28 

4. Actualitzar l'estat de les xarxes socials i mitjans de comunicació propis (pàgina web) 29 

per a aconseguir el màxim grau de difusió de les iniciatives impulsades, les notes de 30 

premsa i les convocatòries desenvolupades.  31 
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 1 

5. Dissenyar una proposta de llista electoral a través dels candidats i les candidates de la 2 

qual es vegen reflectides les prioritats programàtiques contingudes en el programa 3 

electoral i que servisca de referència per a aquelles persones i col·lectius les iniciatives 4 

socials dels quals i àmbits d'actuació es vegen reflectides en la nostra proposta.  5 

 6 

6. Concretar els recursos humans i econòmics necessaris per a abordar, amb mitjans 7 

suficients, les tasques, treballs i accions a dur a terme en les àrees de comunicació 8 

externa, preparació de materials de difusió, gestió de campanyes concretes i del procés 9 

electoral de l'any 2023.  10 

 11 

7. Convocar reunions periòdiques amb les responsables institucionals (regidors) de grans 12 

ciutats en les quals la nostra formació, a nivell confederal, tinga presència i 13 

responsabilitats de govern. 14 

 15 

8. Mantindre reunions periòdiques de coordinació amb els companys i companyes 16 

responsables de les forces polítiques susceptibles de formar part d'una candidatura 17 

única i unitària de cara a les pròximes eleccions municipals en coherència amb el 18 

projecte de confluència i front ampli formulat a nivell confederal.  19 

 20 

9. Convocar trobes de temàtica sectorial amb les associacions i entitats de la societat civil 21 

valenciana més representatius en les següents matèries, que servisca per a donar a 22 

conèixer el projecte d'EU València Ciutat i recollir les demandes, sol·licituds i prioritats 23 

de cara a l'elaboració del programa electoral:  24 

 25 

a. Joventut.  26 

b. Economia social, sectors productius i teixit comercial.  27 

c. Medi ambient, sostenibilitat i mobilitat.  28 

d. Gestió de residus. 29 

e. Seguretat ciutadana i convivència.  30 

f. Associacionisme veïnal.  31 

g. Habitatge.  32 
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 1 

10. Prioritzar aquells temes en què centrarem la nostra agenda i comunicació. 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 
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ANNEX 1 

Síntesi de les propostes formulades en el programa electoral per a les eleccions municipals 2 

de maig de 2019 per àrees 3 

 4 

 5 


