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El col·lectiu “Renovament republicà” està format per militants, simpatitzants i amics d’Esquerra Republicana
del País Valencià, i té com a objectius la intervenció organitzada en la vida interna de la nostra federació, la
interrelació amb el conjunt de la societat del País Valencià i , com a fonaments els documents que configuren
els principis ideològics d’ERC i els plantejaments polítics d’ERPV, aprovats pels successius congressos del
partit i de la nostra federació territorial.

La falta d’autocrítica, de transparència, tics d’autoritarisme i la davallada electoral al País Valencià dels últims
4 anys, ens ha dut a donar aquest pas. Ens presentem, per tant, com alternativa a la desil·lusió de molts
militants i simpatitzants que puguen pensar en l’opció de deixar el partit.

El col·lectiu “Renovament republicà” planteja, pel que fa a la federació territorial d’ERPV, les propostes
següents.

1.- QUATRE MESURES DE RENOVAMENT INTERN.

La tradició assembleària del nostre partit ha atorgat sempre al conjunt de la militància una gran importància
en la presa de les principals decisions del partit. Aquest és un tret que ens distingeix de la resta de partits. El
nostre col·lectiu defensa, per tant, l’aprofundiment de tots els mecanismes de participació democràtica dels
militants, i proposa aquestes 4 mesures, pilars bàsics per a assolir un renovament del funcionament intern
d’ERPV:

1.1.- Més pluralitat, transparència, participació i respecte pel que fa als diferents punts de vista,
opinions, accents i criteris existents al si d’ERPV: radicalitat democràtica i assembleària, elecció directa
dels candidats, limitació dels mandats, incompatibilitat dels càrrecs de govern i els càrrecs al partit,
repartiment i no acumulació de càrrecs en un sol militant allà on les circumstàncies ho permeten, respecte a
les minories.

1.2.- Celebrar congressos territorials d’un dia sencer i dissabte (o mai abans d’un dia laboral), amb
temps suficient per als debats en cada punt de l’ordre del dia.

1.3.- Convocar reunions periòdiques del presidents de les seccions locals , a fi de coordinar el treball polític
municipal.

1.4.- Crear 4 federacions al territori valencià. Desprès d’aprovar-se al congrés oportú, totes les
comarques del territori valencià amb el conseqüent congrés assembleari, els militants aprovaran lliurement
en quina federació en volen formar part.

2.- QUATRE EIXOS BÀSICS PER AL RENOVAMENT DE L’ESTRÀTEGIA I DISCURS POLÍTIC CAP A LA

SOCIETAT VALENCIANA.

L’actual realitat social, cultural, mediambiental, econòmica i política al País Valencià, és més complexa que fa
4 anys: increment de la població, concentració en les grans ciutats i en la costa, increment del
desconeixement del valencià en les grans àrees urbanes, creixements urbanístics de milions de m2 de sòl i
ajuntaments dedicats a l’activitat urbanística immobiliària, destrucció del medi natural, privatització de la
sanitat pública, atacs i falta d’inversions en el sistema educatiu públic, destrucció del sector industrial i
agrari, l’espoli fiscal, crisi econòmica, corrupció autonòmica, etc. etc.

El ritme i les circumstàncies històriques del plantejament de la independència a Catalunya i al País Valencià
són radicalment diferents, atesa la consciència d’espanyolisme totalment majoritària al País Valencià, la
pràctica inexistència d’un valencianisme polític arrelat a posicions polítiques de centre-dreta, les majories
absolutes del PP, i els anteriors governs autonòmics de l’UCD i del PSOE. Al País Valencià ERPV no forma part
del govern de la Generalitat valenciana, i ni tan sols té representació ni en les Corts, ni en les tres diputacions
provincials, ni diputats al Parlament i Senat de l’Estat espanyol elegits al territori valencià.

Per canviar i transformar aquesta realitat, cal que ERPV obtinga el suport de la ciutadania valenciana, i per a
això cal un canvi d’estratègia i del discurs polític, i per això també proposem:

2.1.- Ampliar les aliances a plantejaments de més autogovern i llibertat per al País Valencià, i no
limitar les coalicions a l’horitzó soberanista.

Al País Valencià els nostres rivals són l’espanyolisme i el regionalisme secessionista, ERPV, per tant, haurà de
plantejar-se la seua política de coalicions electorals pel que fa al territori valencià. És necessari limitar i polir
aquesta política a les forces que tinguen un “horitzó sobiranista”. Aquesta visió representa no voler eixamplar
les possibilitats a la realitat actual al País Valencià. Qualsevol pacte electoral hauria de ser avalat
assembleariament per la militància. Per tant, proposem que ERPV haurà de treballar dins de la seua sobirania
com a partit, per pactar una coalició electoral amb les forces polítiques que:

.- A) es fonamenten en plantejaments ideològics de progrés, d’esquerres, valencianistes, republicans i
ecologistes.

.- B) tenen un horitzó de llibertat, dignitat i de més autogovern per a la nostra terra, més enllà de
l’autonomisme espanyol i que pot adoptar diferents posicions: projectes federals, confederals, de més
autogovern, nacionalistes, sobiranistes o independentistes.

.- C) que accepten, dins de l’actual forma de l’estat espanyol, establir i normalitzar un marc d’interrelacions
institucionals fraternals en tots els aspectes de la realitat de Catalunya i les Illes Balears.

.- D) que acorden crear una coalició i marca electoral per damunt de les sigles de cadascú (a l’estil del BNG,
Nafarroa Bai, Unitat per les iIles, … ) per a concórrer, com a mínim, en eleccions autonòmiques, estatals i
europees.

2.2.- Coordinar la nostra acció política amb l’acció cívica.

ERPV haurà d’arribar a amplis sectors de la societat del PV mitjançant la coordinació i connexió amb totes les
entitats d’àmbit local, comarcal, nacionals o territorials que avancen en qualsevol acció cívica assumible per
la nostra federació, atès els nostres principis ideològics.

2.3.- Defensar els valors republicans com a base de l’espai comú ciutadà.

Per arribar a l’electorat del País Valencià i demanar el suport dels votants, cal defensar els valors republicans
per a fer política (transparent, auster i proper a la ciutadania), i construir un Estat i una democràcia
republicans que funcionen d’acord amb un sistema de llibertats i drets fonamentals dels ciutadans, i del bé
col·lectiu per damunt del bé individual . Els valencians hauran de veure en ERPV un espill del seu
comportament, una esperança de regeneració de la vida política al nostre territori.

2.4.- Reivindicar la justícia social, mediambiental i municipalisme.

ERPV té com un dels seus objectius fonamentals assolir la independència dels Països Catalans de manera
pacífica i democràtica, mentre fem el recorregut al País Valencià i arribem a la majoria dels votants, haurem
de proposar mesures clares i contundents per a la nostra societat en clau de justícia social i mediambiental,
amb l’eina més propera al poble, el municipalisme, pedra angular i eix central del projecte d’ERPV per
avançar en una societat valenciana més justa i pròspera.
País Valencià, 25 d’abril de 2009.
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