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Una via per a un món diferent

L'entorn en el qual es desenvolupa l'acció política està sempre en continu
moviment. Les modificacions en les necessitats i en els desitjos ciutadans
no són estàtiques, però hi ha moments al llarg de la història van més enllà
del present continu.
El món ha entrat de forma accelerada en una d'estes bretxes de
transformació. Les diferents crisis han actuat de catalitzadors d'un canvi
que ja s'esbossava en moltes de les societats occidentals. Assistim a un
canvi de paradigma.
Per això, la socialdemocràcia valenciana planteja una reflexió que
consolide un projecte basat en els nostres valors i finalitats, però que fixe
els seus mitjans a este nou temps.
Des de 2008 assistim a una crisi econòmica que ha produït un alt nivell de
desocupació, especialment dur entre la joventut o els aturats de llarga
durada, un shock que ha generat treballs que no garanteixen eixir de la
pobresa i l'exclusió que ens apropen al risc de la consolidació de la
precarietat.
Una precarietat que posa en risc les prestacions de l'estat del benestar,
tant per l'augment dels perceptors de les seues ajudes com per la
necessitat de noves prestacions i la reducció dels cotitzadors.
Sense dubte, per a molts ciutadans i ciutadanes no hi ha crisi. La crisi és
el mitjà en què transcorre la seua vida.
Així mateix, la gran recessió ha avivat una crisi política de grans
dimensions. Els treballadors i classes mitjanes desconfien de la utilitat de
les opcions polítiques consolidades i la globalització ha generat incertesa
entre els que es consideren futuribles perdedors d'este procés.
La fallida de la confiança en les institucions i els consensos aconseguits a
la fi del segle XX ha provocat una vertadera crisi de representació que ha
posat en escac a moltes democràcies.
Una doble crisi que a Europa o a EE UU està provocant l'aflorament de
posicions populistes, extremistes i xenòfobes que han deixat de
constituir fenòmens aïllats per a tenir presència en la pràctica totalitat de
parlaments.
A esta situació no som aliens els socialdemòcrates. Després d'estos fets la
nostra opció política ha patit una pèrdua notable de suport ciutadà. No
som aliens perquè vam ser els arquitectes del contracte social que ha
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sustentat el desenvolupament econòmic i democràtic de les últimes
dècades. La crisi dels grans consensos és també una crisi de les conquestes
socialdemòcrates.
A Espanya i a la Comunitat Valenciana la universalització de la sanitat,
l'educació gratuïta, les pensions no contributives, la dependència o el
desenvolupament de l'autogovern, tenen segell socialdemòcrata. Són
polítiques que han suposat un canvi històric en el nostre país i millorat la
vida de milions de persones però que ara no són un argument suficient
per a recuperar els suports perduts.

Una via per a una societat diferent

Hem reaccionat lentament als canvis d'una societat diferent, més diversa,
més exigent amb els seus representants i amb una nova forma d'entendre
el propi significat del concepte de ciutadania.
Hem d'assumir una màxima: Un projecte que aspira a transformar la
societat per principi, no pot acontentar-se amb representar només a
una part específica de la mateixa.
El projecte socialdemòcrata va més enllà de la vessant estrictament
econòmica o redistributiva. Requereix d'eixa mirada, però és en origen un
projecte d'ordre social i sobretot, de condició humana.
La societat ha canviat respecte a quan protagonitzàvem les grans majories
polítiques, ens relacionem de forma diferent entre nosaltres, ens
plantegem el futur de forma diferent, ens contemplem com a individus
des de diferent òptica.
Davant la diferenciació no podem rehomogeneïtzar a la societat, els
col•lectius es construeixen cada vegada més des de la individualitat. Les
noves tecnologies han donat eines però també han reconfigurat el
caràcter de les societats. Podria pensar-se que assistim a un nou
hedonisme, però la conscienciació social, el compromís en assumptes
com l'acolliment de refugiats, està més present entre la joventut.
És per això que la individualitat no s'ha convertit en l'enemic del col•lectiu
sinó en una forma de relacionar-se. Per això els socialistes hem de
proposar una condició humana basada en la llibertat, plenament
conscient que sense igualtat d'oportunitats la llibertat està emmanillada.
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Una concepció molt diferent dels qui neguen l'individualisme, però
també molt allunyada dels qui ho entenen com a egoisme i actitud
possessiva. No volem a un individu fóra del projecte social, sinó que
posem l'accent en les oportunitats compartides.
La realitat sempre s'imposa. O els socialdemòcrates canviem o el canvi
en les societats ens canviarà a nosaltres.
Hem d'interpretar millor la complexitat i la diversificació de la nostra
societat, posar en dubte els estereotips, començant pels propis.

Una via per a la nova economia

Hem de recompondre l'equació llibertat i igualtat i reconsiderar no
solament com distribuir la riquesa, sinó també com crear-la en un entorn
socioeconòmic definit per la quarta transformació industrial i la
globalització.
La confluència de factors de canvi molt diversos tornarà a transformar
l'economia. Veiem alguns que ja s'estan consolidant: l’internet de les
coses i el big data, el desplegament de la intel•ligència artificial i de la
robòtica, la impressió 3D i la manufactura additiva, implicaran una nova
etapa en la societat i l'economia digital.
La socialdemocràcia ha tingut en la reivindicació de condicions dignes del
treball un dels seus eixos històrics que no ha d'abandonar. Però
òbviament perquè existisca dignitat en el treball ha d'existir treball i esta
és la nova frontera desafiadora de la indústria 4.0. Les empreses es
trobaran amb la necessitat d'establir estructures molt adaptatives davant
models de negoci canviants.
A la robotització li acompanyarà una gran exigència de talent i
d'adaptabilitat dels professionals. El món del treball es tornarà escàs i més
líquid i davant esta realitat caldrà crear una nova síntesi que mantinga els
valors però no s'enroque en ortodòxies d’anys passats.
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Una via d'avanç democràtic

Per a fer-ho possible hem d'impulsar un rearmament de la democràcia
contra la crisi institucional, on la democràcia representativa no deu ser
substituïda, però sí enriquida en forma de democràcia deliberativa.
Hem d'acostar la ciutadania a les institucions, sumar-la, donar-li veu
directa, eixamplar les vies de debat, reivindicar el valor del diàleg per
sobre de les incompatibilitats predefinides, recolzar l'organització cívica
i incrementar el nostre capital social.
És urgent assegurar la lleialtat institucional entre els diferents poders de
l'Estat, assumint amb normalitat el control democràtic parlamentari i la
convivència de governs amb decisions que representen a la majoria
encara que no compartisca.
Els valors de la societat i el funcionament institucional han de ser vasos
comunicants.

Una via valenciana

El PSPV-PSOE aspira a ser la força que millor comprenga i interprete la
societat valenciana, la que millors perspectives oferisca als projectes
vitals dels ciutadans.
Volem fonamentar en les millors idees els avanços electorals que ens
capaciten per a continuar dirigint i ampliant l'acció de govern des dels
ajuntaments i la Generalitat. Ajudant a canviar la realitat social,
gestionant el present i anteposant el futur.
I al mateix temps aportar el seu gra d'arena al projecte socialdemòcrata i
progressista espanyol, europeu i internacional. La socialdemocràcia
valenciana aposta per tenir personalitat pròpia i per a això hem de tenir
una posició pròpia.
Una posició pròpia que s'assenta en les nostres situacions particulars tant
econòmiques, com a culturals i polítiques.
En l’economia perquè tenim un teixit productiu i industrial amb una
gran tradició exportadora. Un sector industrial, agroalimentari i turístic
que està començant a recuperar-se després d'anys d'abandó i que
necessita de polítiques específiques per a desplegar tot el seu potencial.
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Estes són les nostres capacitats, però sobre elles pesen 20 anys de
decisions econòmiques equivocades que han situat la nostra
productivitat per sota de la mitjana de les nostres regions assimilables.
En la cultura perquè tenim una llengua pròpia, una cultura diversa i una
vocació d'autogovern que es remunta en el temps a diferents etapes de la
història.
I en la política perquè el PSPV-PSOE defensa un projecte federal com a
marc de convivència comuna i amb respecte a la diversitat. Un projecte
que possibilite defensar l'interès dels valencians i participar en la
conformació de l'interès general.
Per això, plantegem la “via valenciana” com a reflexió col•lectiva i com a
proposta per a articular un model propi que supere els límits de la nostra
pròpia organització. En definitiva, una via valenciana per a tornar a
connectar amb la majoria social.
Baix esta nova òptica ciutadana i institucional volem impulsar una via
que identifique socialment al PSPV-PSOE amb tres pilars: ocupació i
creixement intel•ligent, drets i oportunitats i valencianisme i
federalisme.

1. Ocupació i creixement intel•ligent
Nosaltres tenim un projecte econòmic propi. No creiem en una carrera
cap a l'empobriment ni en la nova autarquia. Tenim un projecte que no es
construeix en contraposició al d'uns altres, sinó que és alternatiu a la
dreta i els projectes renacionalitzadors.
La crisi ha posat de manifest que cal canviar els mitjans, però les nostres
finalitats segueixen plenament vigents. Per això proposem una proposta
per a l'economia basada en la innovació i el coneixement.
Un camí socialdemòcrata cap a la competitivitat que parteix de la igualtat
d'oportunitats i s'articula mitjançant l'esforç i el mèrit. Valorem al
treballador i a l'empresari i apostem per la seua aliança.
Creiem en un model que genera les millors condicions perquè les
empreses invertisquen, creen ocupació i milloren salaris. El model que
dóna estabilitat i facilita la millora de la competitivitat de les empreses i
l'increment de la productivitat. El que fa compatible el creixement i el
respecte al medi ambient. El que reivindica el valor de l'esforç, la
superació i el mèrit.
Existeix la necessitat d'impulsar el creixement intel•ligent després de 20
anys d'aplicació d'un model d'especulació i empobriment.
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El nostre objectiu és augmentar una productivitat valenciana penalitzada
per les males decisions passades i impulsar el creixement d'una societat
que és 11 punts percentuals més pobre que la mitjana d'Espanya i que, no
obstant això, té la capacitat de ser un focus de creixement de primera
magnitud.

2. Drets i oportunitats
Una via entorn d'un triple vèrtex: impostos justs i redistributius, consens
social i polític sobre els serveis que el sistema ha de donar als ciutadans i
potenciació de les llibertats.
Hem de lluitar contra les desigualtats, en una societat valenciana amb
majors problemes de pobresa que la mitjana, amb un sector públic que ha
sigut desmantellat, una educació amb pitjors resultats i que s'exemplifica
en la imatge dels barracons i una sanitat a la cua en qualitat assistencial de
totes les autonomies.
Hem de redistribuir millor. No posem en qüestió l'atenció de la urgència,
però paral•lelament hem d'impulsar una millor combinació entre la
prevenció de la desigualtat i la redistribució posterior.
S'ha demostrat que la millor inversió que una societat pot fer per a
articular el seu ascensor social és l'educació. Per això, volem ampliar la
seua qualitat en totes les etapes, educant en noves habilitats i ampliant la
formació prèvia a l'escolarització obligatòria.
Malgrat els reptes sanitaris que s'aproximen, associats a l'envelliment i als
tractaments de nova generació, se segueix demostrant que una sanitat
universal no solament és més justa sinó que també és més eficient. Per
això proposem una sanitat que no discrimina, ni exclou, ben gestionada
i sostenible. Una proposta que desenvolupa i compleix amb la
dependència.
Una concepció de l'habitatge com un dret indispensable i treballa, no
solament per la seua garantia, sinó també per garantir les seues
condicions de dignitat com a espai per al desenvolupament humà.
Un projecte que no solament es compromet amb la igualtat de gènere,
sinó que la incorpora com a política transversal a totes les seues accions.
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3. Valencianisme i federalisme
Apostem per la igualtat en la diversitat a Europa i a Espanya, però també
ací a la Comunitat bandejant el maniqueisme de valencians bons i
dolents. Per això, esta via ha d'ajudar a construir la nostra identitat des de
les nostres pròpies diferències, des d'un valencianisme inclusiu que
arriba des de Vinaròs a Pilar de la Horadada i que comprèn totes les
identitats. Un valencianisme que no envaeix el terreny dels sentiments.
Tenim unes condicions naturals, històriques, tradicionals i patrimonials
molt destacades que ens porten a definir-nos com un territori ric en
cultura. La creativitat i el talent dels nostre poble propícia una aposta
decidida per desenvolupar estes aptituds.
Apostem pel suport i protecció dels poders públics a totes eixes
manifestacions de cultura perquè la ciutadania tinga garantit l'accés a la
mateixa, perquè els creadors puguen impulsar el seu treball i perquè el
patrimoni comú històric, cultural i artístic tinga el suport i siga aprofitat
com a valor per a la societat.
Juntament amb l'impuls al valencianisme i les seues manifestacions
culturals, estem impulsant un valencianisme polític. També entre les
diferents estructures de l'Estat s'ha d'abandonar la concepció
centralista.
La lleialtat institucional, passa per una reforma profunda per a garantir un
autogovern del que ens hem dotat constitucional i estatutàriament, però
també d'una igualtat que es troba reflectida en estos textos però que en la
pràctica no existeix per l'incorrecte repartiment de recursos.
Per això estem acabant amb la invisibilitat de l'agenda valenciana.
Impulsant la unitat de la nostra pròpia societat per a aconseguir un canvi
en el model de finançament autonòmic perquè ens tracte de forma justa
i es reconega el nostre deute històric. Reivindicant un tracte just en les
inversions de l'Estat que concloga el Corredor Mediterrani. I una nova
forma d'entendre l'arquitectura institucional que garantisca que la veu
valenciana tinga presència en totes les decisions que comprometen el
nostre futur.
I si cal reparar la salut de totes les nostres institucions democràtiques,
en el cas valencià hem de fer-ho més si cap. Tots compartim la necessitat
d'alçar una hipoteca reputacional injustament imposada a tot un poble
per les actituds d'uns governants que en res s'assemblaven al que
realment som.
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Una proposta pròpia i compartida

En definitiva, el PSPV-PSOE està treballant des de les institucions i la
societat per a articular un projecte per als valencians i valencianes, però
també un projecte des dels valencians i valencianes. Una veu pròpia, dins
de la pluralitat política i de la diversitat territorial.
Presentem una proposta oberta on puguen trobar espai àmplies capes de
la ciutadania, allunyada de l'espectacle, centrada a recuperar el valor de
la bona política.
Oferir respostes del segle XX a la complexitat del segle XXI no és nova
política tot i que es faça servir hàbilment els nous canals de comunicació.
La nova complexitat del segle XXI requereix una nova síntesi política.
Una via que conjugue cohesió i oportunitats. Una aposta per un major
creixement i una millor redistribució.
Que arreplegue el millor de l'aconseguit, però no es base en la nostàlgia
sinó en generar esperança amb fets i propostes.
Una via que desenvolupe uns eixos –treball i creixement intel•ligent,
drets i oportunitats i valencianisme i federalisme- amb els quals ens
identifiquem, i els faça realitat mitjançant el diàleg que ens permeta
enriquir el nostre projecte, el respecte als quals pensen diferent i la unió
entre els valencians.
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