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1. ACTUALITAT
1.1. País Valencià

El País Valencià és el nostre marc de treball, sense deixar de banda l’acció global. El
nostre és un país en canvi constant, format per una identitat col·lectiva fonamentada en
la nostra història, el territori i la cultura, amb una llengua i idiosincràsia pròpia.
El canvi polític que va ocórrer en 2015 i que podem considerar com a històric per al
valencianisme, ha fet que hui dia comptem amb més referents polítics que acosten el
nostre projecte de país a la ciutadania. Estem al govern de la Generalitat, al govern de les
Diputacions de València i Castelló i participem en els governs municipals en desenes
d’ajuntaments del nostre país, un fet impensable no fa tant de temps, però no ens
conformem amb açò i volem seguir creixent. I el nostre creixement ha de ser de baix cap
a dalt, i és ací on Joves PV tenim molt a dir.
Comptem amb vora 90 regidors i regidores joves arreu del territori i el gran protagonisme
del municipalisme en la nostra societat i la importància de les polítiques públiques que
porten a terme els ajuntaments, fa de la nostra participació en la política un fet
imprescindible en el creixement i transformació del nostre país. Tenim una oportunitat per
a aconseguir que les institucions locals siguen el reflex del model de democràcia
inclusiva pel que apostem des de Joves PV, perquè els i les joves aconseguim marcar les
polítiques des de les institucions, però també des dels carrers.
La societat valenciana ens ha donat de nou una oportunitat per tal de defensar un país
que mereix un govern -autogovern- fort, que necessita un canvi de model productiu i que
ha de dir prou a l’espoli al qual ens sotmet l’estat espanyol. Estes demandes s’han de
situar en l’eix principal de l’acció política envers l’esforç de l’estat espanyol en marcar la
seua pròpia agenda al nostre territori. És per això, que a Joves PV-Compromís, entenem
que s’han d’establir lògiques de treball encaminades al desenvolupament d’esta terra
amb criteris de sostenibilitat, a frenar el canvi climàtic, a la lluita contra les injustícies
socials, a la igualtat de gènere, així com per parar-li els peus al feixisme i defensar la
democràcia i la sobirania del país.
Però per a poder portar a terme esta agenda pròpia necessitem posar fi, tal com hem dit
al paràgraf anterior, a l’espoli al qual ens sotmet l’estat espanyol. Des del govern central
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ens imposen una penalització fiscal que ens allunya de la sobirania econòmica i dificulta
el treball pel benestar i la justícia social que els valencians i les valencianes mereixem.
Som l’únic territori de l’estat que, amb una renda per càpita inferior a la mitjana estatal,
aporta a la caixa comuna de solidaritat interterritorial. El País Valencià és l’autonomia amb
pitjor finançament de tot l’estat i necessitem resoldre urgentment esta situació per fer
front a l’emergència social que afecta el nostre país, on el 30,2% de les valencianes i
valencians estan en risc de pobresa o exclusió social, cinc punts per damunt de la
mitjana estatal (dades de 2018).
Per seguir construint i millorant el nostre autogovern des de Joves PV apostem per
sistema de finançament basat en un Concert Econòmic entre l’Estat i el País Valencià on
l’Agència Tributària Valenciana recapte i gestione els impostos que es generen al País
Valencià, garantint l’autonomia i suficiència financera que blinden la nostra autonomia
política. Concert econòmic que implique capacitat normativa plena sobre els tributs
sense altra limitació que les directrius comunes a atendre i un sistema bilateral de
negociació amb l’estat per modificar i revisar periòdicament el model de finançament
entre la Generalitat i l'Estat.
El País Valencià, per la seua localització, és un territori especialment vulnerable al canvi
climàtic. És per això que hem de ser capdavanters en la lluita contra este fenomen. Des
de la conselleria d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica es treballa per implementar
polítiques per tal de combatre els seus efectes, i és necessari arribar a acords i
compromisos entre nacions. Uns acords que haurien d’haver-se adoptat en la COP25,
cita clau per a regular els mercats de carboni i que va resultar fallida.
I mentre a casa nostra sumem esforços envers la lluita contra el canvi climàtic, des del
govern central ens posen bastons a les rodes amb projectes com l’ampliació de la V-21
que destruix la nostra horta o l’ampliació del Port de València, un negoci privat finançat
amb diners públics, que posa en perill l’Albufera i les platges del Golf de València. Lluitar
contra el canvi climàtic exigix la protecció de paratges naturals i d’espais verds, tot el
contrari del que està proposant el govern de l’estat i des de Joves PV pensem continuar
denunciant-ho.
També urgix protegir i conservar el litoral del nostre país, per evitar allò ocorregut en
comarques com la Marina, arrasades per complet per la construcció massiva i
desordenada i per l'especulació urbanística que ha provocat un deteriorament irreversible
de la biodiversitat d'estos espais i un augment desmesurat dels preus de lloguer i de
compra d’habitatge. Este model sembla tenir un nou auge i s’ha de posar fre des de les
institucions a un model que a més, comporta l’empobriment de les comarques més
afectades per este.
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Per últim, vivim en un país amb llengua pròpia. Una llengua atacada per comportaments
valencianòfobs que ara veiem presents fins i tot a les nostres institucions. Estos
comportaments afavorixen la minorització de la nostra llengua i allunyen la societat
valenciana de la reivindicació dels seus drets lingüístics. A més, donada la complexa
situació per a establir un teixit comunicatiu amb les altres nacions que tenen la nostra
mateixa llengua i la dificultat d’expansió dels mitjans de comunicació que comuniquen en
la nostra llengua, considerem que és necessària la reciprocitat dels senyals dels mitjans
públics.
Hem de seguir treballant per a ser una nació articulada, oberta i lliure, amb una població
valenciana que adquirisca una consciència nacional i ens conduïsca cap a l'autogovern i
la cohesió social.

1.2. Estat espanyol

Diversos són els conflictes i els reptes als quals s’enfronta l’Estat espanyol en l’actualitat.
En l’àmbit intern, és evident que el model d’autonomies configurat en la Transició ha
quedat obsolet. Des del País Valencià reivindiquem un finançament just i un major diàleg
entre el govern central i els territoris. Les nacions de Catalunya i Euskal Herria són les que
més titulars han protagonitzat, en els últims mesos, per la vulneració sistèmica dels Drets
Humans allí viscuda. Reconeixem l’existència de preses polítiques i exiliades, no només
càrrecs electes, sinó d’altres que han vist coartats els seus drets i llibertats. Reconeixem,
per tant, el dret a decidir dels pobles sobre el seu futur polític i condemnem qualsevol
decisió judicial derivada de l’exercici d’este dret. La judicialització de la política ha estat
una de les causes que està fent trontollar el sistema democràtic espanyol. Però no ha
estat l’única. La corrupció que ha caracteritzat els governs de la dreta del PP, i també del
PSOE, la mediatització de la política als platós de televisió i els canvis de discurs,
l’absència d’argumentaris programàtics són algunes de les explicacions a la desafecció
de la ciutadania per les institucions i pels seus representants. Açò, que també està vivintse paral·lelament a les institucions europees, ha de trobar una solució que radique en
nous models de participació ciutadana i mecanismes per evitar que les institucions
servisquen interessos de minories d’elit.
La reaparició de l’extrema dreta a les institucions de l’Estat espanyol evidencia
l’existència d’una base estructural podrida i la feblesa dels fonaments sobre els quals
s’assenta la democràcia, a més de la incapacitat institucional i mediàtica per aturar-la.
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Davant la política que reforça la divisió i la polarització de la societat, la por i la
intolerància, Joves PV aposta per la política de la pedagogia, la ciutadania i la defensa
dels Drets Humans.
Mentre es treballa per fer protocols d’acollida, de repartiment de migrants i d’inclusió dins
de cada societat, trobem múltiples obstacles que provoquen un fort rebuig cap a les
persones que per necessitat es veuen obligades a marxar de casa seua. Hem de ser
conscients que tenim un cementiri a la nostra mar i que hem de treballar no només per
integrar els qui venen a la nostra terra, sinó també mirar de resoldre els problemes
originaris d’este crisi migratòria com són els conflictes bèl·lics o la crisi climàtica.

1.3. Europa

Joves PV és una organització amb un esperit europeista. Reconeixem el projecte de la
Unió Europea com un espai polític integrador per millorar les condicions de vida de totes
les persones que habiten al vell continent i solidari amb totes aquelles que habiten a
qualsevol altra part del món. Entenem que esta Unió ha d’estar basada en els principis de
solidaritat i cooperació per assolir els objectius de justícia social, igualtat, diversitat i
sostenibilitat ambiental.
L’amenaça a drets i llibertats que suposa l’augment de l’extrema dreta a molts Estats
Membres i al si del mateix Parlament Europeu ha de ser combatuda des de les mateixes
institucions. És per això que considerem fonamental que el valencianisme d’esquerres
estiga present a qualsevol espai polític en l’àmbit europeu des del qual puga defensar els
seus valors, basats en la dignitat humana, la igualtat i la solidaritat. Volem convertir
Europa en una veu internacional forta i unitària en la defensa dels Drets Humans. Per tant,
rebutgem qualsevol intent de violació de drets i llibertats provinent de moviments
xenòfobs i reaccionaris que pretenen amenaçar la qualitat oberta i democràtica de la
nostra societat. Exigim l’impuls de la universalització dels drets recollits a la Declaració
Universal de Drets Humans, al Conveni Europeu de Drets Humans i a la Carta de Drets
Fonamentals de la Unió Europea.
Davant la deriva de la Unió dels Estats, és l’hora de la Unió de pobles. És necessària una
reestructuració dels òrgans de representació comunitaris, en què la veu de tots els pobles
d’Europa siguen escoltades i en què la llengua, la cultura i els trets identitaris valencians
puguen comptar amb el reconeixement i respecte que es mereix la societat valenciana.
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D’altra banda, la Unió Europea s’enfronta a una forta pèrdua de confiança per part de la
ciutadania. Les diferents dinàmiques que s’han perpetrat en el funcionament de les
institucions europees i la seua incapacitat de respondre als desafiaments globals actuals
han afavorit la pèrdua de legitimitat popular. I és que una de les principals mancances de
la Unió és la seua estructura. Una estructura que no respon a les necessitats actuals i
que perpetra unes relacions de poder entre les institucions europees en què la voluntat
de la ciutadania juga un paper secundari.
La legitimitat de la Unió Europea passa necessàriament per la creació d’espais de
participació, en què la veu jove tinga un paper protagonista. Resulta fonamental vertebrar
les diferents idees, inquietuds i voluntats de les persones joves que formem la Unió
Europea i que som la solució per garantir un futur millor al projecte europeu. Un futur
garant de drets socials i igualtat d’oportunitats.
Convençuts de la necessitat de treballar en xarxa i teixir aliances amb organitzacions
d’arreu d’Europa, mostrem el nostre compromís amb els Objectius de la Joventut, els
quals són resultat del Diàleg Estructurat amb la Joventut 2017-2018 i representen la veu
de milers de joves europeus.

1.4. Món

Vivim en un món ple de canvis constants, canvis que es produixen de forma molt ràpida i
que ho continuaran fent a un ritme cada vegada més vertiginós. Un món on la
globalització ha impregnat tots els espais de la societat, i que deixa a una gran part de la
població mundial molt vulnerable front a totes les conseqüències que esta genera.
Així, un dels majors reptes als quals s'enfronta el nostre planeta és, sens dubte,
l'emergència climàtica. Partim del fet que ara per ara existixen més migracions forçoses
provocades pels efectes del canvi climàtic que pels conflictes armats. Per tant, es tracta
d'una qüestió d'emergència a la qual cal fer front des de tots els àmbits de la societat.
Tots els experts coincidixen: d'ací a uns anys el nivell de la mar pujarà tant que podrà fer
desaparéixer no sols illes i zones vulnerables dels països del sud, sinó també ciutats fins i
tot d'Europa, com pot ser Venècia. Per tant, és necessari que totes les administracions,
des de la local fins a la supraestatal, facen polítiques valentes per tal de frenar les causes
d'este fenomen.
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La justícia social és altre dels principis que han d'impregnar les polítiques de tots els
països del món, per a no deixar que ningú es quede pel camí. Les xifres són clares: vora
800 milions de persones en el món viuen per baix el llindar de pobresa internacional, amb
1,90 dòlars diaris. Una pobresa que, a més afecta molt més a les dones pel simple fet de
ser-ho.
A més, la majoria de les persones que es troben en esta situació es concentren en dues
regions: l’Àsia meridional i l’Àfrica subsahariana. Per tant, és innegable la responsabilitat
que tenen els països del Nord en poder avançar cap a un món socialment més just, ja
que són, en gran part, generadors de les desigualtats mundials.
Tampoc hem de deixar de banda els conflictes que existixen en molts altres països en el
món. Enfront d'estos conflictes, des de Joves PV - Compromís reclamarem sempre a
qualsevol interlocutor amb responsabilitat de govern una actitud ferma de rebuig davant
aquells que vulneren els Drets Humans. La democràcia, la pau i el diàleg seran sempre
els nostres principis com a via de solució i com a ingredients ideals per aconseguir un
món més just on totes i tots tinguem cabuda.

8

2. DECLARACIÓ IDEOLÒGICA
2.1. Valencianisme

Per a Joves PV, el valencianisme partix de la consideració del País Valencià com un
subjecte polític singular i diferenciat de l’Estat espanyol. Este valencianisme s’organitza
amb l’objectiu d’assolir la plena sobirania i la constitució d’un Estat valencià republicà.
Però este objectiu necessita valencianes i valencians conscients de la seua identitat.
Per eixa necessitat, Joves PV ens posicionem a favor de construir un nou relat de la
identitat valenciana. El valencianisme ha d’escriure un relat pedagògic, que acompanye
en l’aprenentatge del que signifiquen les sobiranies. Entenem la sobirania com una eina
d’emancipació, de justícia social, de defensa del territori, d’igualtat entre les persones i
de solidaritat entre els pobles.
Per això, el valencianisme ha de ser hegemònic, no excloent. El valencianisme ha
d’aspirar a transformar la societat valenciana de manera transversal, de la mà del
feminisme i els drets LGTBI+, de l’ecologisme, de la cohesió social, de la lluita
democràtica. Ha de ser un valencianisme que servisca per a unir el poble valencià al
voltant d’unes característiques i d’unes reivindicacions comunes. I Joves PV ens
considerem una organització a través de la qual mirar qualsevol aspecte que afecte la
nostra societat, des de la participació política i des d’una perspectiva jove.
Així, el valencianisme significa sobirania democràtica. Significa defensar que podem
prendre les nostres pròpies decisions exercint l’autogovern. Volem que la major part de
competències de l’administració passen a ser desenvolupades per les institucions
valencianes i que es duga a terme un verdader procés descentralitzador de l’Estat, no
només per a elaborar polítiques que posen fi a la discriminació històrica del nostre poble,
sinó també per tal d’acostar el procés de presa de decisions a la gent.
El valencianisme significa sobirania econòmica. I la verdadera sobirania econòmica és la
capacitat de decidir sobre l’ordenació econòmica que necessitem per garantir un model
sòlid i basat en l’economia productiva, no en l’especulativa. La sobirania econòmica és
poder decidir, com a poble, sobre la planificació i intervenció del sector públic en
l’economia, per garantir el control dels sectors estratègics i assegurar uns bons serveis
públics. És el dret de triar la nostra pròpia ordenació del territori, per poder fomentar la
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verdadera vertebració econòmica del País Valencià, respectant el medi ambient i
l’equilibri territorial i cultural. El valencianisme significa, per tant, vertebració territorial.
El valencianisme significa sobirania financera. Per això cal reformar el sistema de
finançament, per tal que siga just amb el poble valencià. Però també cal la regularització
del deute històric que l’Estat espanyol manté amb el País Valencià, així com cal exigir
unes inversions equitatives territorialment en el Pressupost General de l’Estat que també
compensen el dèficit inversor en els últims anys.
El valencianisme significa sobirania reproductiva. Parlem de posar la vida al centre de
l’economia. És el dret a decidir i executar els processos de transformació tant en el
sistema productiu com en les relacions socials i laborals que el fan possible, de forma
que es vincule la producció a les necessitats socials, materials i immaterials. Parlem de
relacions laborals basades en la cooperació, la solidaritat, la reciprocitat, l’autogestió i
l’equitat. El valencianisme significa, també, feminisme.
El valencianisme significa sobirania ambiental. Un nou model productiu basat en la
solidaritat no pot desenvolupar-se sobre l’espoli dels recursos més enllà de les nostres
fronteres. Es tracta de sobreviure sense donar-li l’esquena a les bases materials que
sostenen la reproducció de la vida, com els recursos naturals, la terra, els aliments,
l’aigua, les fonts d’energia. Per això són necessàries també les sobiranies alimentària i
energètica. El valencianisme significa, per tant, territori i ecologisme.
El valencianisme significa sobirania cultural. Significa pensar i decidir les nostres
polítiques culturals. Volem una sobirania que ens done la capacitat de fer de la
interculturalitat el nostre model. La nostra forma de relacionar-nos respon a un model
plural, capaç d’incloure totes les formes d’expressió cultural, també les lingüístiques. Per
això volem aconseguir el grau més gran de plurilingüisme des de la immersió, l’ús
normalitzat i la defensa de la nostra llengua.
El valencianisme significa sobirania. Significa lluita per les llibertats individuals i
col·lectives dels valencians i les valencianes. Significa garantir els drets humans. I
significa antifeixisme. Significa enfrontar-nos a una extrema dreta que vol destruir les
nostres sobiranies, una extrema dreta amb què ens veiem les cares cada dia.
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2.2. Esquerra

El valencianisme que defensem és transformador, progressista. Busca, des de la
solidaritat de classe amb els pobles del món, una transformació progressiva del sistema
neoliberal de propietat privada, mercantilització dels drets i de capitalisme extractiu i
abusiu cap a un programa de governança pública en què l’esfera pública garantisca unes
condicions vitals dignes.
En tota l’evolució històrica de les esquerres s’han assolit fites dins l’esfera laboral com les
huit hores, la seguretat, el dret a vacances o a atur, però també en l’àmbit social com el
sufragi universal. Amb la implantació del model neoliberal, a partir dels 70, i els efectes
de la globalització i la postmodernitat, el panorama laboral ha canviat i la seguretat
d’alguns dels drets assolits perilla. És per això, que hem de continuar lluitant i reivindicant
una esfera pública forta que defense la ciutadania, ja que cada vegada es veu més
vulnerable davant els interessos privats sense control.
La postmodernitat ha suposat una fragmentació social i l’entrada a l’individualisme més
extrem. Açò anul·la la capacitat emancipadora que ha suposat històricament l’esquerra.
Entenem que allò personal és sempre polític i, per tant, qualsevol conflicte individual
estarà marcat per un sistema capitalista. És per estos motius que la nostra acció com a
organització i la visió que plantegem és sempre des d’una mobilització col·lectiva i amb
una interseccionalitat que englobe la representació dels diferents col·lectius socials i la
redistribució dels recursos materials entre totes i tots. Respecte i protecció de dones,
col·lectiu LGTBI+, migrants o joventut però també la reclamació de drets com la sanitat,
l’educació i l’habitatge dignes per a tothom com a element de trobada de tots els
col·lectius.
En la voràgine neoliberal en què ens trobem actualment, les esquerres han d’adaptar-se
per tal de continuar amb la transformació progressiva de la societat. Les noves formes
laborals i de comerç es donen en grans plataformes digitals i seguixen un model
d’oligopoli, que mitjançant la concentració de poder en grans multinacionals extingixen el
petit comerç i diversos sectors productius. Açò amenaça no només la vida en comunitat
sinó també el planeta que habitem. El comerç de proximitat i ètic, el cooperativisme o la
regulació dels preus són clau i han de radicar en una descentralització que permeta a la
ciutadania formar part dels processos de decisió.
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2.3. Feminisme i diversitat

El feminisme és la lluita política que té com a objectiu l’alliberament i empoderament de
les dones, front un sistema patriarcal que utilitza una sèrie de mecanismes d’opressió
que justifica la violència física i psicològica cap a elles, així com qualsevol altre tipus de
procés i violència que les sotmeta. Estos mecanismes, conseqüència d’uns rols de
gènere establerts, provoquen tot un ventall de desigualtats, que no només afecten les
dones, sinó totes aquelles persones que no seguisquen la cisheteronorma pressuposada.
Així doncs, les persones amb orientacions sexuals, identitats o expressions de gènere
que hi diferisquen, són objectiu d’una violència sistemàtica i sistèmica. El col·lectiu
LGTBI+ són víctimes d’una invisibilització i un rebuig social especialment dur. És per això
que la lluita feminista i l’activisme pels drets LGTBI+ han d’anar de la mà, amb l’objectiu
de destruir el sistema patriarcal que deixa enrere i oprimix la majoria de la població.
La més evident de les conseqüències del masclisme és el terrorisme masclista: 1033
dones assassinades a mans de les seues parelles o exparelles des de 2003, quan
comencen els comptes en l’Estat espanyol. A açò es sumen els assassinats a menors,
amb la intenció directa de fer mal les seues mares, com una de les mostres més cruels
del patriarcat, i totes aquelles dones assassinades per raó de gènere que no han estat
registrades per no considerar-se violència de gènere. Esta última evidencia una vegada
més la necessitat de reformar la Llei Integral de Violència de Gènere i el Codi Penal, a
més d’apostar per una correcta recol·lecció de dades.
D’altra banda, la violència sexual, legitimada per un sentiment dels homes de pertinença
dels cossos de les dones, suposa un llarg llistat de dones a qui s’ha privat del dret a
decidir sobre la seua pròpia sexualitat, que han patit no només abusos i violacions, sinó
també la mirada crítica de la justícia que les qüestiona i les assenyala com a culpables.
Des de Joves PV, com a organització feminista, condemnem taxantment qualsevol
pràctica que mercantilitze o cosifique les dones, des dels ventres de lloguer, la prostitució
i la pornografia que s’aprofiten d’una situació econòmica vulnerable per a satisfer els
desitjos patriarcals i liberals d’alguns, fins al sexisme que es fa servir en moltes ocasions
en la publicitat i els espais d’oci. És imprescindible tombar el mite del col·lectiu LGTBI+ i
els ventres de lloguer, i defensar un model basat en l’adopció que, en cap cas, sotmeta
les dones als seus desitjos.
Amb la darrera crisi i la inestabilitat econòmica, també les dones han patit de manera
més severa la feminització de la pobresa. L’escletxa salarial és un entrebanc que patixen
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les dones, que no només cobren menys pel mateix treball que els homes, i treballen una
mitjana de 100 dies més que ells a l’any per obtindre el mateix sou, sinó que també
ocupen menys llocs de responsabilitat (menys del 30%), malgrat estar més qualificades.
És això el que coneixem com a sostre de vidre, que impossibilita que es desenvolupen
laboralment i acadèmicament. Cal tenir en compte el rol de dona com a cuidadora,
conseqüència del sistema patriarcal, que dona lloc a una reclusió de la dona a l’àmbit de
les cures amb escassa remuneració i protecció. Tant el denominat “sostre de vidre” com
el rol tradicional de la dona com a cuidadora reforça la feminització de la pobresa. La
condició de ser persones LGTBI+ afig una forta discriminació en l’àmbit laboral, en què,
en moltes ocasions, han d’amagar qui són realment.
D’altra banda, és necessari construir un nou model de masculinitat, basat en el
trencament dels rols de gènere establerts, que tracte les dones com a iguals, i que perda
la toxicitat de l’actual. Un home no pot ser concebut socialment com menys home si no
s’adapta als patrons que li han imposat. A més, hem de caminar cap al trencament del
binarisme home-dona, que deixa enrere moltes persones que no se senten identificades
amb cap dels dos gèneres, així com l’assumpció del gènere pel sexe, ja que el primer és
una construcció social, i el segon només trets biològics.
La lluita feminista ha de vetlar, per tant, pels drets de totes les dones del món, que són
víctimes i supervivents de les conseqüències del patriarcat, i especialment vulnerables
dins del sistema capitalista, a més d’estar estretament lligada a la LGTBI+, que camina
cap a la consecució d’una igualtat real que històricament li ha sigut negada dins la
societat a les persones que es troben fora de la cisheteronormativitat.

2.4. Ecologisme

En els últims temps, hem vist com les activitats humanes han danyat o perjudicat el medi
natural fins arribar a una situació insostenible i desigual.
El model econòmic capitalista exacerbat pel neoliberalisme no pot suportar-se sobre la
política consumista voraç, com si els béns naturals foren infinits, ja que estaa dinàmica
de sobreexplotació dels recursos conduix inevitablement al seu esgotament i, en el
temps, a que els ecosistemes siguen incapaços d’absorbir les pertorbacions
ocasionades per l’ésser humà, unes pertorbacions cada vegada més freqüents i intenses.
Per este motiu, des de Joves PV creiem oportú i necessari adoptar un model que
s’adapte a la conservació dels ecosistemes del planeta Terra i que no es fonamente en la
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destrucció d’estos. A més, busquem donar a conéixer tots els problemes
mediambientals, més enllà del canvi climàtic (que no en són pocs) i actuar per buscar
solucions i tractar de frenar l’avanç de la degradació del medi ambient. És per això, que
defensem unes polítiques ecologistes i mediambientals ambicioses, valentes i justes amb
tothom.
En Joves PV - Compromís defensem un camí de transició de l'orde capitalista actual cap
a un altre model de produir i distribuir. Un model respectuós amb el medi ambient que
frene els efectes del canvi climàtic i de l’escalfament global. Així mateix, considerem que
esta actuació ha d’encarar-se com un procés local que s’estenga cap als nivells més alts,
és a dir, actuar localment i pensar globalment.
El canvi climàtic és un dels principals problemes als quals s’enfronta la humanitat hui en
dia. Este és provocat per l'augment descontrolat de l'emissió de gasos d'efecte
hivernacle que incrementa les alteracions i pertorbacions no lineals i catastròfiques. A
més, el canvi climàtic no és sols un problema ambiental, sinó que està provocant
l'agreujament de la pobresa d'una gran part de la humanitat, que és expulsada del
territori a causa de la violència, de la deterioració dels hàbitats i de la destrucció de les
seues formes tradicionals de vida, fet que provoca en certa manera la crisi de refugiats
que vivim hui en dia. Per esta raó, apostem per unes polítiques que tenen com a eix
principal revertir el canvi climàtic.
Així mateix, cal destacar que l'abandonament del medi rural, l’abús de l’ús dels
combustibles fòssils, l'augment de les temperatures i la tendència cap a la sequera
derivada del canvi climàtic són les principals causes de producció de grans incendis
forestals. Per este motiu i degut a l’increment en el nombre d’incendis de gran extensió
creiem apropiat advocar per unes polítiques que salvaguarden el nostre territori i siguen
garantia de protecció del nostre medi ambient.
Localment, s’ha de reivindicar la història del nostre país, un país arrelat a l’agricultura i la
terra. És per això que reivindiquem els cultius tradicionals com la taronja, el raïm, l’arròs o
els productes de l’horta i busquem acompanyar-los en el procés d’innovació i adaptació
als nous temps, en què els canvis climàtics amenacen la seua supervivència. Així mateix,
cal protegir les zones rurals, ja que les dinàmiques capitalistes mundials han provocat
des de la concentració de terres i intensificació de les produccions agrícoles i ramaderes,
a l’abandó de moltes masies i terres per anar a treballar a les fàbriques i zones urbanes.
Pel que fa als recursos escassos, destaquem la necessitat de protegir l’aigua per ser un
recurs essencial per a la vida. El cicle de l'aigua s'ha trencat i el sistema de renovació
hídrica que ha funcionat durant milers d'anys, no dóna a bast per renovar l’aigua al ritme
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que es consumix. La sequera a molts llocs ha passat a ser un problema estructural i no
una conjuntura d'un any d'escasses precipitacions. Per tant, apostem per un control en
els recursos hídric i rebutgem la seua privatització.
En l’àmbit energètic, advoquem per un model que siga just i 100% lliure d’emissions.
Considerem l’energia un dret bàsic en una societat democràtica i per tant, creiem que és
indispensable erradicar la situació de pobresa energètica que viuen gran part de les
famílies del nostre país. A més, el nostre projecte defensa la necessitat d’assolir unes
polítiques que vagen dirigides cap a la implantació d’energies renovables. Estes, a banda
de ser més econòmiques i fer més fàcil l’accés per a qualsevol persona, també són
imprescindibles per aturar l’efecte hivernacle.
Pel que fa a la mobilitat, creiem convenient conscienciar la població sobre els efectes
negatius del transport privat i potenciar la utilització del transport públic per evitar així
l’excés de contaminació. No obstant això, considerem que per fer d’açò una realitat és
indispensable enfortir el transport als nostres pobles perquè gaudisquen de les mateixes
infraestructures que les zones metropolitanes.
Quant a l’alimentació, cal capgirar el model de producció, distribució i consum imperant
basat en el maltracte a l’agricultura i producció local, en l’aprofitament per part de les
grans multinacionals dels tractats de lliure comerç per traure productes llunyans amb una
càrrega ecològica excessiva, i que fan un ús inassolible d’envasos i elements plàstics des
de l’origen de l’aliment fins que arriba a la cistella de la compra. A més, l’abús del sucre i
d’elements processats i ultraprocessats en l’alimentació també té greus conseqüències
per a la salut de les persones i per al planeta. Enfront d’això, cal apostar per un model de
consum d’aliments basat en el producte de proximitat, en el xicotet comerç i en una
producció ecològica que respecte les persones i els animals, i que estiga lliure de
plàstics.
Des de totes estes aspiracions, Joves PV-Compromís pretén posicionar-se a
l’avantguarda de les polítiques ecologistes i consolidar-se com a referent i exemple en
totes les seues actuacions.

2.5. Democràcia i antifeixisme

Creiem que ser demòcrata és reafirmar-se com a antifeixista. Som una organització que
advoca pels Drets Humans i per això rebutgem el feixisme i totes les seues
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manifestacions. En els últims temps, assistim a un auge i a una reorganització de
moviments d’extrema dreta que al País Valencià hem patit de manera particular les
últimes dècades però que, en diferents formes, estan arribant també a les institucions i
condicionant governs.
Estos nous moviments responen a discursos ultranacionalistes, xenòfobs, racistes i
assetgen col·lectius vulnerables i, per consegüent, també la democràcia. És el cas de la
negació de les violències masclistes, les agressions recurrents a persones LGTBI+, les
pintades a les façanes de les seus de partits polítics d’esquerres, les agressions i
intimidacions a càrrecs públics, o les amenaces i pallisses a persones migrants.
A més a més, els contextos geopolític, econòmic i social actuals suposen una incertesa i
una manca d’esperança cada vegada més grans per a la ciutadania de les societats
democràtiques. Una greu crisi de les institucions juntament amb una creixent
desconfiança en la classe política deguda a les grans decepcions i als escàndols de
corrupció han contribuït al sentiment imperant d’incertesa. També la inestable separació
de poders i la qüestionable neutralitat del poder judicial. L’ecosistema mediàtic i la
voràgine tècnica que hem viscut en l’última dècada ha allunyat els discursos dels
problemes reals, un tret molt característic del discurs de l’extrema dreta, que aprofita
aspectes ambigus. És per això que creiem necessària una regeneració democràtica que
retorne l’esperança i la confiança de la ciutadania en les seues pròpies institucions i en
els seus representants. Noves formes de participació ciutadana que fomenten l’interés i el
sentiment de pertinença de les persones envers la seua comunitat i les seues
institucions, des de l’àmbit local, passant pel nacional, l’estatal, l’europeu i també
l’internacional.
Hem de combatre l’auge del discurs de l’extrema dreta i totes les agressions i les
vulneracions que cometen. Mitjançant la mobilització i la formació de la joventut
valenciana. Però també mitjançant el diàleg i la solidaritat. Visibilitzant les agressions que
cometen i oferint ajuda a qui la necessite, teixint una gran xarxa de cures i cooperació
amb els col·lectius que encapçalen la lluita antifeixista i fent esta lluita visible a la societat
valenciana. Per a açò també és necessari un front únic de totes les formacions polítiques
o organitzacions que es denominen demòcrates.
Ens reafirmem antifeixisites en tant que volem i treballem per una societat solidària, amb
memòria, democràtica i respectuosa amb la pluralitat que la caracteritza.
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3. POLÍTIQUES
3.1. Joventut

Les persones joves no som el futur, som el present. Tot i que sone com un mantra ja
massa utilitzat, és un fet, i Joves PV ho reivindicarem sempre. Per això, és necessari que
des de les administracions públiques es facen polítiques de joventut que siguen útils per
a la població jove, destinatària d’estes.
Així, des de Joves PV demanem unes polítiques de joventut que siguen transversals a
tota l'acció de govern que es faça des de les administracions. Apostem per unes
polítiques de joventut integrals i lliures d'adultcentrisme, és a dir, que ens consideren a
les persones joves com a subjectes des de totes les nostres dimensions (educativa,
laboral, emancipadora, d'oci, de salut), i tenint en compte els contextos socials, culturals,
territorials i econòmics que ens envolten.
Així, des de Joves PV apostem per les següents polítiques en matèria de joventut:
3.1.1. Increment anual de les partides destinades a polítiques de joventut que siga, com a
mínim, igual al percentatge mitjà d'augment del pressupost de la Generalitat, excloent les
polítiques d'acompanyament a l'emancipació com són les d'ocupació, educació, etc.
3.1.2. Defensa de l’Estratègia Valenciana de la Joventut, consensuada i participada amb
les entitats juvenils valencianes, com a eix vertebrador de les polítiques de joventut de la
Generalitat, amb el pressupost necessari per a la seua execució.
3.1.3. Aposta per l’IVAJ com a coordinador de les polítiques de joventut en la Generalitat,
amb la capacitat d'incidir en altres Conselleries que desenvolupen polítiques relacionades
amb joventut.
3.1.4. Creació d’un Observatori de la Joventut, amb capacitat per a realitzar estudis i
conéixer la realitat de la joventut valenciana, i per orientar les polítiques de totes les
Conselleries.
3.1.5. Necessitat que les administracions compten amb el Consell Valencià de la Joventut
o els diferents consells locals per tal d’elaborar polítiques que afecten la joventut.
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3.1.6. Establiment d’una quota jove en tots els organismes i institucions públiques per
garantir la nostra representació.

3.2. Educació

3.2.1. Educació formal
Entenem l’educació com l’aposta d’una societat pel seu futur i com a mecanisme per a
cohesionar-la, dinamitzar-la i vertebrar-la. L’educació és un procés cultural i
d’humanització que ha de proporcionar els mitjans perquè es puga desenvolupar la
capacitat i la lliure elecció des de la reflexió, el respecte i l’ètica democràtica. És per això
que defensem l’educació pública com a eina fonamental per a trencar el cicle
intergeneracional de la pobresa i la desigualtat. I és per això que considerem que els
diners públics han d’anar destinats íntegrament a l'ensenyament públic.
Així, des de Joves PV apostem per les següents polítiques en matèria d’educació formal:
3.2.1.1. Aposta per un sistema educatiu totalment públic que estiga obert a tota la
societat en igualtat de condicions i que tinga cura de les situacions socials més
desfavorables. El nostre objectiu és l'eliminació de qualsevol tipus de barrera o
discriminació per motius econòmics, o de qualsevol altra índole, per tal que es garantisca
l'accés de totes les persones en condició d'igualtat a l’ensenyament.
3.2.1.2. Independència respecte dels interessos privats i particulars, intentant eliminar la
participació del capital privat i entitats empresarials en el sistema educatiu públic, que
només busquen els seus propis beneficis. En este sentit, els poders públics haurien de
fomentar i facilitar l'accés igualitari de tot l'alumnat als materials educatius i a qualsevol
altra activitat o eina necessàries per a poder desenvolupar de la millor forma possible el
seu procés d’ensenyament i aprenentatge.
3.2.1.3. Reforç d’un sistema públic en valencià, plural i inclusiu; un sistema educatiu que
aconseguisca el grau més gran de plurilingüisme des de la immersió i l’ús normalitzat de
la nostra llengua.
3.2.1.4. Foment de l’educació intercultural com a eina d’inclusió i construcció per mitjà de
la interacció entre cultures.
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3.2.1.5. Defensa de l’educació laica, com a garantia del dret a la llibertat de consciència,
que ensenye sense dogmes i elimine tota forma d’adoctrinament del currículum educatiu.
3.2.1.6. Rebuig de les estratègies i metodologies professionalitzants i valorables només
amb criteris d'eficiència econòmica. L'objectiu no ha de ser solament aportar
coneixements, sinó formar persones amb capacitat crítica i d'argumentació pròpia.
3.2.1.7. Protecció de l’educació per a la ciutadania, en valors i per a la pau. Cal el
desenvolupament de competències de conformació d'una ciutadania activa, a favor de la
pau i l’equitat.
3.2.1.8. Impuls a la transversalitat i l'aprenentatge interdisciplinari com a estratègies
d'organització dels continguts escolars que permeten integrar i interrelacionar
coneixements i habilitats de diverses àrees. Els continguts curriculars no es donen aïllats
en l'entorn i, per tant, tampoc ho haurien d'estar a les aules.
3.2.1.9. Oferiment dels recursos (personals, materials, espacials, etc.) necessaris i
suficients a l'alumnat que presenta necessitats específiques de suport educatiu amb la
finalitat de garantir la igualtat d'oportunitats en l'accés a l'educació i fomentar la seua
inclusió en entorns educatius normalitzats.
3.2.1.10. Necessitat d’una cultura de l’aprenentatge en el cos docent; necessiten
practicar i explorar. Es tracta de generar pràctiques de renovació docent que porten a
una major autonomia, compromís i responsabilitat a l’hora de decidir quines actuacions
portar a l’aula.
3.2.1.11. Aposta per millorar els ensenyaments artístics en tots els nivells. Cal caminar
cap a la integració dels ensenyaments artístics en el sistema educatiu, reforçant les
competències artístiques al currículum i millorant-ne la convivència. Apostem així per
l’adscripció dels ensenyaments artístics superiors a les universitats públiques.
3.2.1.12. Reforma de la legislació universitària. La LOU-LOMLOU ha suposat i suposa
nombroses protestes en contra dels plantejaments curriculars i pedagògics de
l’ensenyament superior, així com de l’organització estamental i supremacista del poder a
favor del professorat doctor amb vinculació permanent.
3.2.1.13. Derogació de la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa. La LOMQE ha
estat la llei educativa més antidemocràtica, conservadora i centralista de la història recent
de l’Estat. Des dels inicis va ser massivament rebutjada la comunitat educativa i per
moltes forces polítiques.

19

3.2.1.14. Aprovació de la Llei Valenciana d’Educació. Conscients que el PSOE no ha
volgut derogar la LOMQE, des del govern valencià s’han desplegat mecanismes per tal
de minimitzar els seus efectes negatius al nostre territori. La Llei Valenciana d’Educació
ha de consolidar totes les mesures de contenció i permetre definir millor i singularitzar el
nostre sistema educatiu.
3.2.1.15. Demanda de canvis en l’Estatut d’Autonomia que amplien les nostres
competències en educació com ho fan estatuts com el de Catalunya o Andalusia.

3.2.2. Educació no formal
Més enllà de l’espai escolar hi ha espais d’aprenentatge i creixement que, en alguns
casos ja iniciats en la infància i mitjançant l’educació en valors a través d’activitats i
projectes, esdevenen autèntiques oportunitats per a desenvolupar una actitud crítica
davant el món. Es tracta d’espais en forma d’entitats i activitats educatives, culturals,
esportives o lúdiques, emmarcades en el que entenem com a educació no formal, que
conviden la gent jove a trobar-se, organitzar-se i créixer. Creiem en una educació no
formal com a espai emancipador, com a via per a desenvolupar-nos personalment i
col·lectiva, i com a eina per a caminar cap a la ciutadania plena. El teixit associatiu és
clau per a aconseguir-ho, a través de les entitats i col·lectius (educació en el temps lliure,
bandes de música, penyes festeres, col·lectius assemblearis, entitats esportives, etc.)
que es dediquen, des de l’àmbit del voluntariat, a l’educació i acompanyament d’infants i
joves, i que generen espais confortables per a la convivència i l’apoderament.
És clau el paper de les administracions públiques, des de l’àmbit local fins a la mateixa
Generalitat Valenciana. Les administracions han de possibilitar que la gent jove ens
puguem trobar, puguem organitzar-nos, que el nostre voluntariat siga reconegut, i que
puguem viure com a ciutadanes de ple dret en un món i un espai destinat, fins ara, a la
gent adulta.
Així, des de Joves PV apostem per les següents polítiques en matèria d’educació no
formal:
3.2.2.1. Desenvolupament d’un sistema públic d’educació no formal basat en un
enfortiment i creixement de les entitats i col·lectius formats per joves i que treballen amb
joves en l’àmbit de l’educació no formal, amb un suport i acompanyament de
l’administració pública a tots els nivells.
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3.2.2.2. Generació d’una xarxa de professionals de joventut que treballen des de l’àmbit
local per l’educació no formal, mitjançant l’acompanyament i suport a la joventut perquè
ens trobem, perquè ens organitzem i perquè desenvolupem projectes de forma
autoorganitzada.
3.2.2.3. Cessió d’instal·lacions i espais públics, per part de les administracions, per al
desenvolupament i allotjament d’entitats.
3.2.2.4. Suport a la tasca de les entitats juvenils d’educació no formal; suport econòmic,
material i d’infraestructures.
3.2.2.5. Impuls d’un marc públic de reconeixement del voluntariat en l’àmbit de
l’educació no formal, i posada en rellevància de les competències adquirides en estos
espais com a valuoses per a l’espai laboral.

3.3. Participació

Quan les persones participem i ens associem, amplifiquem el nostre impacte i incidim en
la societat amb molta més força. Que una persona jove reivindique alguna cosa no tindrà
ni de lluny la mateixa força que si ho fa una entitat com Joves PV. De la mateixa manera,
és imprescindible que la nostra organització participe d'espais de participació on la veu
de Joves PV puga estar representada, com ho són els consells de joventut, tant a escala
de país com en l'àmbit municipal, i tots els que puguen sorgir.
Així, des de Joves PV apostem per les següents polítiques en matèria de participació:
3.3.1. Participació dels consells locals de joventut sempre que siga possible, vetlant per
la seua pluralitat i representativitat de la joventut a la qual representen.
3.3.2. Participació en el Consell Valencià de la Joventut per tal d'incidir en este òrgan
amb les propostes polítiques de l’organització i que les puga assumir com a pròpies, per
a tindre més força de cara a l’Administració.
3.3.3. Defensa del dret de vot a partir dels 16 anys per afavorir l'apoderament de les
persones més joves.
3.3.4. Promoció de la participació juvenil mitjançant la dotació de recursos a les entitats
juvenils, i promoure subvencions que asseguren el finançament necessari perquè puguen
complir amb el seu objectiu de continuar transformant la societat.
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3.3.5. Promoció de l'adscripció de les entitats juvenils al Consell Valencià de la Joventut,
establint la pertinença com a valor afegit per interlocutar amb l'IVAJ o per accedir a
ajudes i projectes.
3.3.6. Defensa de la digitalització d'eines fonamentals per a la joventut com pot ser el
Carnet Jove, per tal de fer-les més accessibles i sostenibles i facilitar així la participació.
3.3.7. Afavoriment de qualsevol espai de participació juvenil de nova creació que
afavorisca l'apoderament de la joventut en tots els seus vessants.

3.4. Ocupació

Joves PV busquem una ocupació de qualitat, igualitària que s'enfronte i promoga les
oportunitats laborals de l'entorn rural, que treballe per esborrar l’escletxa de gènere i la
segregació horitzontal del sistema laboral. S'ha de desenvolupar un sistema amb igualtat
d'oportunitats per a tothom. Per descomptat, cal incidir en aquells col·lectius minoritzats i
especialment vulnerables i erradicar la divisió sexual del treball. L'estructura productiva
ha de ser més competitiva i cal que s'amplien les possibilitats de treball, fonamentalment
un treball capaç de desenvolupar un major valor afegit, que encamine la societat cap al
major empoderament possible de la classe treballadora respecte dels mitjans de
producció.
La joventut ens trobem una situació complexa per tal de poder construir en el nostre
propi projecte de vida per culpa de la precarietat laboral a la qual ens aboca el sistema.
Busquem un sistema productiu divers, que vaja més enllà de la precarietat i temporalitat
del sector turisme i per començar s'ha de requerir un turisme de qualitat, respectuós amb
l’entorn.
Així, des de Joves PV apostem per les següents polítiques en matèria d’ocupació:
3.4.1. Assessorament jurídic integral i informació sobre les eixides professionals, per tal
de promoure la inserció ocupacional des dels serveis públics d'ocupació i des de la
col·laboració entre programes d'ocupació juvenil i els serveis d'inserció laboral dels
centres educatius i universitaris.
3.4.2. Establiment d’unes quotes que asseguren la contracció jove en la contractació
pública i bonificació a aquelles empreses privades que ho facen -en condicions dignes-,
com podria ser mitjançant exempcions fiscals.
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3.4.3. Creació d'un pla d'ocupació valencià amb programes especialitzats de retorn
d'investigadors joves a les nostres universitats i centres d'investigació i que siga capaç
de regular les beques de la Generalitat per tal d'assegurar drets i condicions laborals
dignes.
3.4.4. Foment de la innovació juvenil en la creació de projectes empresarials,
especialment els cooperatius, mitjançant espais públics de co-working i deduccions
fiscals durant els primers anys de vida de l'empresa, així com fomentar projectes
emprenedors en el camp d'economia verda i social.
3.4.5. Control de les irregularitats contractuals. És habitual que les condicions
contractuals a les quals se sotmet el treballador o treballadora siguen abusives a causa
de la necessitat de treball, per tant, cal un augment de recursos en inspecció laboral. A
més de la urgència d'una regulació dels riders per tal de posar fi als abusos del sector i
amb els falsos autònoms.
3.4.6. Rebuig a totes les lleis que vulneren els drets dels treballadors i treballadores, com
és el cas de la Reforma Laboral.

3.5. Habitatge

L’habitatge és un dret com a element central de la vida de les persones. Actualment vivim
en una situació d’emergència habitacional a escala global a causa de la concentració de
la població en les ciutats i la financerització del sector. El dret a un habitatge digne és
necessari per a cobrir les capacitats de viure una vida digna i que permeta el correcte
desenvolupament personal. En les societats occidentals, l’habitatge té també un cert
paper jurídic relacionat amb l’obtenció dels drets civils i polítics, i sol ser un element molt
rellevant també en l’estabilitat o el desenvolupament professional. L’habitatge té una
funció social, per això cal preservar el seu valor d’ús enfront del seu valor de mercat. No
disposar d’habitatge digne col·loca les persones en situacions difícils, i les obliga a viure
en condicions inadequades i precàries. Per això apostem per un habitatge digne, amb
condicions adaptades a les circumstàncies personals, erradicació de les condicions de
pobresa energètica, erradicació de l’infrahabitatge. També apostem per les diverses
formes de propietat comunal, com les cooperatives d’habitatge.
Així, des de Joves PV apostem per les següents polítiques en matèria d’habitatge:
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3.5.1. Necessitat de fer d’este dret reconegut en la Constitució un dret subjectiu, i
assegurar que ningú quede fora d'este dret.
3.5.2. Defensa d’una regulació dels preus de lloguer. La diferència entre els sous i els
preus del lloguer fa que moltes persones tinguen dificultats per accedir a un habitatge
digne o que es troben en la situació de patir un desnonament. Per tant, degut a
l’increment exponencial dels preus de lloguer que hem observat en els últims anys creiem
necessari regular-los per a frenar l'especulació en el mercat de la vivenda. D’esta manera
podem combatre un doble fenomen: la manca de pisos i l’augment constant del preu del
lloguer. Tal com s’ha impulsat a Berlín seria necessari vincular el valor del lloguer a la
realitat socioeconòmica dels barris, és a dir, abandonar els índexs de preus que donen
peu a repetir una nova bombolla especulativa i garantir que tothom pot tenir accés a un
lloguer amb un preu just.
3.5.3. Reforç en la rehabilitació d’habitatges per posar-los en condicions d’entrar en el
mercat de lloguer i inclús convertir-los en possibles habitatges socials per a determinats
col·lectius en risc d’exclusió social.
3.5.4. Rebuig als desnonaments mitjançant el suport i la defensa de l’acció col·lectiva.
Pretenen que l’habitatge no siga un bé més del mercat sinó que siga un dret fonamental
garantit a tota la ciutadania per evitar així que les persones en unes condicions
econòmiques mínimes es vegen sense una vivenda on viure. Volem protegir dels
col·lectius més vulnerables davant els desnonaments: infants, dones víctimes de
violència de gènere, etc. per revertir el risc d’exclusió social.
3.5.5. Manteniment i desenvolupament de la Llei per la Fundació Social de l’habitatge
que va impulsar el Consell en l’anterior legislatura i promoure la tasca de l’observatori
autonòmic de l'hàbitat i segregació urbana. A més, caldria fomentar i defensar l’habitatge
a pobles amb una població inferior a 3.000 habitants i com a alternativa ecològica per a la
descongestió de les ciutats, com a oportunitat per als joves i com a mesura per combatre
el despoblament del País Valencià.
3.5.6. Aposta per una descentralització de competències. Traslladar competències reals
cap a les CCAA, mancomunitats i municipis. D’esta manera, es poden promoure ajudes
municipals per a persones sense recursos econòmics.
3.5.7. Limitació de l’excessiva proliferació de pisos turístics per recuperar l’habitabilitat
dels nostres barris i avançar cap a un model de turístic més sostenible.
3.5.8. Mobilització de propietats de gran tenedor d’habitatge per al mercat de lloguer
assequible.
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3.5.9. Defensa de la implantació d’impostos a aquells grans tenedors amb habitatge buit.
3.5.10. Establiment d’un índex de preus que permeta facilitar l’accés i la informació a les
persones llogateres.
3.5.11. Foment de models alternatius d’accés a l’habitatge (cooperatives d’habitatge,
masoveria...) per tal d’ajudar a regular el mercat i fomenten una major sobirania de les
persones sobre l’habitatge.
3.5.12. Augment del parc públic d’habitatge unificant llistes de demandants i millorant la
gestió interadministrativa.
3.5.13. Ajudes públiques per als arrendataris en funció dels seus recursos per a fer front a
curt termini a l’emergència habitacional.
3.5.14. Afavoriment de la inclusió de les persones en risc habitacional en teixits urbans
consolidats, evitant la generació d’àrees de segregació espacial.
3.5.15. Reforç en la rehabilitació d’habitatges per posar-los en condicions d’entrar en el
mercat de lloguer, reduir les condicions de pobresa energètica, millorar l’accessibilitat i
inclús convertir-los en possibles habitatges socials per a determinats col·lectius en risc
d’exclusió social.
3.5.16. Innovacions en el model d’habitatge que s’adapten a les necessitats
contemporànies segons els nous models d’unitats familiars.

3.6. Igualtat

3.6.1. Feminisme
La consecució de la igualtat real necessita, no només d’una legislació que la contemple,
sinó també d’una sèrie de mesures socials, econòmiques i culturals que posen les
desigualtats en el centre de l’agenda política per poder erradicar-les de la base. Estes
mesures passen, en primer lloc, per educar-nos des de les primeres etapes de la mateixa
manera, sense promoure estereotips ni rols de gènere. A més, és imprescindible l’ús de
totes les eines a l’abast per lluitar activament contra qualsevol tipus de violència contra
les dones, ja siga verbal, simbòlica, física, sexual o psicològica.
Així, des de Joves PV apostem per les següents polítiques en matèria de feminisme:
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3.6.1.1. Lluita ferma contra la violència masclista física, psicològica i sexual. Promoció de
campanyes de conscienciació sobre el control i el maltractament en la parella, així com
d’un model diferent de relacions afectiu-sexuals, basades en la igualtat, el respecte, el
consens i el consentiment.
3.6.1.2. Rebuig total als ventres de lloguer, la prostitució i la pornografia així com
qualsevol altra pràctica que mercantilitze els cossos de les dones.
3.6.1.3. Defensa d’una ampla educació afectiva-sexual des de les primeres etapes i
adaptada a l’edat, mitjançant formació als centres educatius. Ha d’estar basada en el
poder total de decisió de les dones sobre els seus cossos, incloent-hi l’accés gratuït als
mètodes anticonceptius i d’interrupció de l’embaràs, i a tota la informació relacionada,
lliure de prejudicis morals.
3.6.1.4. Suport a l’augment de recursos destinats al Pla Director de Coeducació amb
l’objectiu d’erradicar les desigualtats per raó de gènere des de la base. Per a això, cal
posicionar-se en contra també dels centres que segreguen per sexe.
3.6.1.5. Aposta per l’accés gratuït a béns de primera necessitat com ho són els tampons,
les compreses o les copes menstruals, així com l’eliminació de la coneguda com a ‘taxa
rosa’.
3.6.1.6. Necessitat de protocols d’atenció a dones en situacions de violència en tots els
centres públics.
3.6.1.7. Suport a mesures de conciliació familiar, com ara els permisos igualitaris i
intransferibles, amb l’objectiu de desfeminitzar les tasques de cures i neteja que
històricament ho han estat.
3.6.1.8. Foment d’espais de debat i representació menys jerarquitzats, per promoure una
participació més equitativa.
3.6.1.9. Desenvolupament d’estudis diagnòstics sobre la situació de les dones joves en la
societat, per conéixer els problemes que els afecten més directament i poder prendre
mesures que els tallen des de l’arrel.
3.6.1.10. Creació d’una Xarxa d’Espais Segurs Feministes: llocs públics i privats, d’oci,
temps lliure, etc.

26

3.6.2. Drets LGTBI+
Malauradament, el col·lectiu LGTBI+ ha estat històricament maltractat i invisibilitzat, i
malgrat el canvi social de les últimes dècades, és imprescindible la lluita per aconseguir
una igualtat real en tots els racons del món. Per sort, al País Valencià podem gaudir de la
‘Llei trans’ i la ‘Llei LGTBI+’, que ajuda, orienta i visibilitza des de tots els fronts possibles
les persones que ho són. La lluita pels drets LGTBI+ ha de ser interseccional, i estar
estretament lligada a la lluita feminista, amb la qual compartix l’opressió patriarcal.
Així, des de Joves PV apostem per les següents polítiques en matèria de drets LGTBI+:
3.6.2.1. Impuls d’una ‘Llei trans’ i d'una ‘Llei LGTBI+’ estatals que garantisquen els drets
de les persones LGTBI+, seguint el model de les lleis aprovades al País Valencià.
3.6.2.2. Creació d’un pla per visibilitzar les diverses identitats i expressions de gènere,
així com les orientacions sexuals que diferixen de la cisheternorma. Este pla hauria de
seguir el model del Pla Director de Coeducació.
3.6.2.3. Creació d’una Xarxa d’Espai Segurs LGTBI+: llocs públics i privats d’oci, temps
lliure, etc.
3.6.2.4. Aposta ferma per les quotes de representació LGTBI+ en els Consells de la
Joventut i en els diversos òrgans de què la joventut valenciana formem part.
3.6.2.5. Reconeixement de la diversitat familiar en l’administració pública, apostar per
mesures que donen suport a l’adopció i la protecció jurídica de noves formes de
convivència estables sense ser parella.

3.6.3. Interculturalitat
Totes les persones tenen dret a circular lliurement i a triar la seua residència al territori
d'un estat, així com a eixir d'un país (incloent-hi el seu) i a tornar a este. Este és un dret
humà reconegut a la Declaració Universal dels DDHH, i com a organització que vetla pel
seu compliment, Joves PV sempre defensarà la lliure circulació de les persones arreu dels
territoris.
A més, el País Valencià és una terra d'acollida. Les administracions han de garantir la
protecció de totes les vulnerabilitats que poden tindre les persones migrants que arriben
al nostre territori, així com a un dels col·lectius més vulnerables: els menors migrants
sense referents familiars. Joves PV apostarà sempre per la seua inclusió dins de la nostra
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societat i defensarà el seu dret, com a persones amb drets propis reconeguts a la
Convenció dels Drets de la Infància, al ple desenvolupament en la nostra terra.
Així, des de Joves PV apostem per les següents polítiques en matèria d’interculturalitat:
3.6.3.1. Aposta per unes polítiques d'inclusió a escala estatal, autonòmica i local, amb
campanyes de sensibilització dels fenòmens migratoris i els drets de la infància i contra la
discriminació i la xenofòbia, així com polítiques d’inclusió lingüística perquè les persones
estrangeres puguen aprendre valencià.
3.6.3.2. Defensa de la millora dels processos d'identificació dels perfils més vulnerables,
com poden ser menors migrants sense referents familiars, les víctimes de tràfic de
persones i sol·licitants de protecció humanitària o internacional.
3.6.3.3. Establiment d’unes proves de determinació de l'edat de les persones que entren
al territori que tinga garanties i que siga respectuosa amb els xiquets i xiquetes.
3.6.3.4. Defensa d’un acompanyament d'estos xiquets i xiquetes per tal que tinguen una
emancipació i transició a la vida adulta i es puguen complir així tots els seus drets. De la
mateixa forma, ho farà quan les persones que arriben siguen majors d'edat però encara
siguen persones joves.
3.6.3.5. Foment de l'accés de qualitat al sistema educatiu i a les activitats lúdiques,
culturals o formatives i laborals d'estos xiquets i xiquetes o persones joves.
3.6.3.6. Promoció de l'acolliment familiar com a mètode més efectiu d'acolliment al País
Valencià o l'adequació de recursos residencials a xicoteta escala, generadors d'espais el
més similar possible a un entorn familiar.
3.6.3.7. Promoció de trobades interculturals entre entitats juvenils.
3.6.3.8. Creació d’un Pla Integral d'Educació en les Diversitats als centres educatius.
3.6.3.9. Prevenció, mitjançant campanyes, dels delictes d'odi protagonitzades i dirigides
a persones joves.

3.6.4. Serveis socials
Des dels inicis de la creació dels serveis socials de base al País Valencià en 1982,
moment en el qual s’assumix la competència a través de la publicació de l’Estatut
d’Autonomia, s’ha viscut un període de creació i consolidació del sistema de serveis

28

socials que ha comportat diverses fases que han portat al reconeixement de certes
prestacions de dret en l’àmbit dels serveis socials, superant la discrecionalitat
pressupostària.
No obstant això, una vegada superat este període i la creació del Sistema Públic Valencià
de Serveis Socials, mitjançant l’aprovació de la Llei 3/2019 de Serveis Socials Inclusius
de la Comunitat Valenciana, per fi s’ha reconegut el dret subjectiu de totes les persones a
l’accés als serveis socials. Així, s’ha reconegut les persones com a subjectes de drets
socials i s’ha garantit l’atenció integral centrada en les persones per cobrir les seues
necessitats individuals, grupals i comunitàries i possibilitar el seu desenvolupament
integral, la seua autonomia i l’emancipació al llarg de tot el seu cicle vital.
Per a açò, el Sistema Públic Valencià de Serveis Socials constituïx un servei públic
essencial, que desenvolupa una funció promotora, preventiva, protectora i
d’acompanyament davant les necessitats socials originades per situacions de
vulnerabilitat, d’urgència social, desprotecció o dependència.
Així, des de Joves PV apostem per les següents polítiques en matèria de serveis socials:
3.6.4.1. Defensa del dret social basat en els principis d’universalitat, responsabilitat
pública, prevenció, promoció de l’autonomia personal, promoció de la inclusió i de la
cohesió social, junt la perspectiva comunitària i l’orientació centrada en la persona.
3.6.4.2. Aposta pels Serveis Socials perquè matinguen un enfocament municipalista i de
proximitat i col·laboració, coordinació i cooperació amb altres sistemes i serveis públics.
3.6.4.3. Foment dels serveis socials com a part fonamental del sistema de protecció
social, que esdevinga un pilar essencial del sistema públic de benestar.
3.6.4.4. Protecció del sistema de serveis socials com a eix fonamental en la construcció
d’una justícia social.
3.6.4.5. Promoció de la centralitat de la persona en totes les seues dimensions, el
reconeixement de les seues necessitats socials i la garantia dels seus drets, oferint una
atenció continuada amb un acompanyament per part de les persones professionals que
composen els equips socials interdisciplinaris, i reivindique la seua importància dins
d’este sistema, així com la tasca que realitzen davant situacions de risc, vulnerabilitat o
exclusió social.
3.6.4.6. Defensa, reconeixement i suport a la tasca de les professionals dels serveis
socials i la intervenció social.
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3.6.5. Persones amb discapacitat
La discapacitat, com a circumstància en la vida de les persones, és un element més que
reflectix la diversitat i la riquesa dels éssers humans. La discapacitat no és un factor
limitant en si mateix. No està en les persones, és l’entorn el que és discapacitant, posant
límits i barreres que impedixen la participació plena, efectiva, afectiva i amb igualtat de
condicions en la societat. Reconéixer açò implica suprimir connotacions interpretatives
(prejudicis, estereotips, enfocaments paternalistes) al fet de la discapacitat i actuar des
del compromís de la inclusió amb plena igualtat d'oportunitats.
La Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat continua sent la guia per
a poder aconseguir una igualtat real i efectiva. No obstant això, encara que s'ha
progressat bastant, queda molt camí per recórrer perquè els drets humans de les
persones amb discapacitat deixen de ser una realitat precària. Cal que la Convenció
s'entenga, s'assumisca i s'aplique en la seua integritat i en totes les esferes de la vida.
Les persones joves amb discapacitat presenten una sèrie de necessitats específiques
que cal conéixer per a dissenyar polítiques públiques que milloren les seues condicions
de vida. Estes han de permetre desenvolupar tot el potencial de les seues capacitats i
decidir en llibertat en tots els àmbits de la seua vida, siguen quines siguen les seues
capacitats. Especial menció han de tindre les dones amb discapacitat, ja que sofrixen
l'anomenada discriminació múltiple.
Així, des de Joves PV apostem per les següents polítiques respecte a les persones amb
discapacitat:
3.6.5.1. Necessitat d’un nou barem de valoració de la discapacitat que abandone els
plantejaments tradicionals basats en l'assistència i en la recuperació de les capacitats
funcionals, per uns altres que integren els diferents nivells en els quals es manifesta la
discapacitat (biològic, personal i social) afectant profundament la inclusió de la persona
en la societat i al seu dret a la igualtat d'oportunitats.
3.6.5.2. Creació d’una xarxa de recursos adequats per a dones amb discapacitat víctimes
de violència masclista que donen resposta a les seues necessitats, ja que representen el
20% del total de les dones víctimes.
3.6.5.3. Aposta per un model comunitari d’atenció a la salut mental amb professionals
suficients i formats per a atendre a cada persona de manera individualitzada, conforme a
les seues necessitats específiques, que s’allunye de mesures restrictives de la llibertat.
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3.6.5.4. Creació espais d’assessorament i orientació en qüestions tant de pràctiques
sexuals com de salut sexual a persones amb discapacitat.
3.6.5.5. L'accessibilitat és un requisit essencial, per això se l’ha de garantir a l'entorn físic,
el transport, l’educació, l’entorn laboral, la cultura, la informació i les comunicacions,
eliminant barreres visibles i invisibles, tant en zones urbanes com rurals. També cal
facilitar espais d’oci inclusius.
3.6.5.6. Defensa de la llengua de signes, com a llengua en la qual es comuniquen les
persones del nostre territori.
3.6.5.7. Foment dels habitatges tutelats de caràcter públic, augmentant l’oferta i
facilitant-ne l’accés.
3.6.5.8. El món rural és un espai amb barreres que dificulten l'accés als serveis bàsics a
les persones amb discapacitat. És necessària l'elaboració d'una estratègia de
desenvolupament rural inclusiu, amb enfocament de gènere, que promoga i planifique les
accions públiques i cíviques dirigides a les persones amb discapacitat i les seues famílies
que residixen en l'entorn rural amb la finalitat de millorar la seua participació, accés a
drets i inclusió social.
3.6.5.9. Prohibició de les esterilitzacions forçoses per raó de discapacitat. Es tracta d'una
pràctica legitimada en l'ordenament jurídic espanyol que sofrixen especialment les dones
i xiquetes. Estaa vulnera els seus drets sexuals i reproductius, retalla també els seus drets
civils i polítics.
3.6.5.10. Lluita contra la pobresa de les persones amb discapacitat. Prop d'una de cada
tres persones amb discapacitat està en risc de pobresa, una xifra un 28% més elevada
que la que suporten les persones sense discapacitat. Per això, entre altres coses, són
necessàries mesures de foment de l’ocupabilitat de les persones amb discapacitat en
igualtat de condicions.

3.7. Medi ambient

Actualment, vivim en un món en què la situació del medi ambient, tant al nostre entorn
més immediat com a escala global, és veritablement crítica. Si les tendències actuals
continuen i no fem valer solucions que milloren els patrons actuals de producció i
consum i tampoc fem servir els recursos actuals de forma sostenible, el medi ambient
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continuarà deteriorant-se. Per tant, és essencial per tant, que comprenem la velocitat del
canvi ambiental i l’impacte que té sobre nosaltres i que comencem a treballar per abordar
la gran varietat d’amenaces ambientals. Per això des de Joves PV - Compromís creiem
necessari prendre acció per a invertir esta dinàmica devastadora abans que siga massa
tard.
Així, des de Joves PV apostem per les següents polítiques en matèria de medi ambient:
3.7.1. Foment de l’educació ambiental. Proposar tant activitats de divulgació i
sensibilització, com actuacions destinades a difondre el problema i la situació del
conflicte que es pretén abordar: xarrades, actes públics, exposicions, etc.
3.7.2. Rebuig de la contaminació. El nostre desenvolupament il·limitat ha causat grans
impactes en els ecosistemes naturals, sent un dels principals l’enverinament de la nostra
salut i del nostre entorn per la contaminació. La solució a esta problemàtica és evident:
disminuir la contaminació i erradicar-la en la mesura que siga possible.
3.7.3. Reversió de l’escalfament global. Potenciar canvis en la producció d’energia, els
transports, el sector productiu, les polítiques governamentals i els plans de
desenvolupament amb una governança en l’àmbit local i global. Reducció de les
emissions de gasos d’efecte hivernacle mitjançant l’eliminació d'ús dels combustibles
fòssils. Per això, és necessari buscar altres fonts d’energia renovables i lliures
d’emissions com ara la solar, l’eòlica i l’hidrogen.
3.7.4. Foment de les energies renovables. Abandonar la dependència dels combustibles
fòssils, reduir el consum energètic i únicament utilitzar energies renovables. Promocionar
polítiques d'estalvi i autoconsum que busquen assegurar un sistema energètic just,
sostenible, democràtic i descentralitzat.
3.7.5. Foment de l’ús del transport públic en detriment del privat, apostant per un
transport ferroviari, compartit o electrificat.
3.7.6. Protecció de la biodiversitat. Combatre l'emergència climàtica mitjançant un model
agroalimentari que afavorisca la producció, venda i distribució de productes locals, de
proximitat i de temporada. Alhora, impulsar noves fórmules agràries que permeten reduir
l'impacte de l'activitat agrària en la pèrdua de biodiversitat, com ara l'agricultura digital i
de precisió, sempre des d'una perspectiva social que permeta avançar cap a un model
de sobirania alimentària. Reduir la dependència de camperols i llauradores valencianes
d'empreses i d'agents intermedis en la cadena de distribució agroalimentària. Frenar el
consum excessiu de productes carni i substituir-los per dietes saludables i més
respectuoses amb el medi ambient.
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3.7.7. Defensa d’un ús sostenible de l’aigua, ja que es tracta d’un recurs escàs i finit, i
amb els efectes del canvi climàtic es preveu que cada volta serà més difícil accedir a este
apreciat recurs. Per tant, és necessari adoptar mesures de gestió eficient dels recursos
hídrics, adaptant tots els nostres sistemes urbanístics i productius per aprofitar al màxim
este recurs sense sobreexplotar els ecosistemes. Cal adaptar les nostres infraestructures
i el nostre model de vida a situacions climàtiques més extremes com ara les inundacions i
sequeres, i cal impulsar mesures per a evitar l’increment d’estos escenaris. Amb açò es
vol protegir totes les nostres unitats ambientals del nostre territori i garantir la
disponibilitat de l’aigua a tota la ciutadania.
3.7.8. Promoció i implantació de lleis de responsabilitat ecològica tant en l’àmbit local
com global.
3.7.9. Canvi dels nivells actuals de consumisme i malbaratament energètic, i advocar per
la implantació d’un altre model de producció que puga garantir la convivència entre la
ciutadania i la natura.
3.7.10. Protecció dels paratges, muntanyes i, en general, del territori valencià. Per fer-ho,
és imprescindible una bona gestió del territori, destinant a cada lloc un ús adequat del
sòl. És necessari que lluitar contra els incendis forestals i combatre’ls amb bones
estratègies de prevenció i extinció. Apostar per una bona reforestació i restauració
ambiental de totes aquelles zones degradades del nostre territori. Especialment, cal
recuperar, potenciar i protegir les zones humides, ja que durant les últimes dècades s’ha
reduït considerablement la seua superfície i, a part de tractar-se d’uns espais amb gran
valor ecològic, paisatgístic i econòmic, es presenten com a una bona eina per a la lluita
contra el canvi climàtic al tractar-se de bons embornals de carboni. A més a més, cal
conscienciar la població en la no-introducció d’espècies al·lòctones, gestionar-les i
potenciar la lluita contra les espècies exòtiques invasores que ja estan presents al medi
natural per tal de protegir les autòctones.
3.7.11. Lluita contra la fragmentació dels hàbitats produïda per l’edificació i la construcció
massives de vies de comunicació, per evitar així una major pèrdua de la biodiversitat del
nostre territori. Cal assegurar la interconnexió dels espais naturals existents mitjançant
corredors ecològics, fomentar la creació de nous espais naturals i la protecció de la fauna
i la flora en estat de perill o vulnerabilitat.
3.7.12. Foment d’una agricultura sostenible que conserve la tradició hortícola tan arrelada
a la cultura popular del País Valencià, però que respecte i s’adapte a les noves exigències
del canvi climàtic, tenint en compte les varietats tradicionals valencianes adaptades al
nostre ambient.
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3.7.13. Impuls d’una alimentació basada en el producte de proximitat, en el xicotet
comerç i en una producció ecològica que respecte a les persones i als animals, i que
estiga lliure de plàstics.
3.7.14. Renovació i modernització dels nostres sistemes urbanístics per nous models
basats essencialment en la no-expansió il·limitada de les nostres urbs. Cal també adaptar
les nostres ciutats a escenaris futurs provocats pel canvi climàtic incorporant la mobilitat
sostenible i la creació i interconnexió de zones verdes en els nostres plans generals
d’ordenació urbana. A més a més, cal apostar per un model territorial més sostenible i
lluitar contra el despoblament de les comarques del nord i de l’interior, dotant-les de
noves inversions, millors serveis públics i oportunitats laborals.
3.7.15. Rebuig a qualsevol pràctica que supose un deteriorament del medi ambient, com
ara la construcció massiva d’habitatges i zones residencials en espais verds, espais
protegits o en zones costeres.
3.7.16. Condicionament climàtic de les ciutats, indispensable per tal d’assolir un
desenvolupament urbà sostenible i perquè les ciutats continuen sent habitables. La
vegetació i, especialment, l’arbrat ha de ser un dels punts més forts en la pal·liació dels
efectes de l’escalfament global a les nostres ciutats. A més de no deixar de banda el
condicionament de les infraestructures.
3.7.17. Aposta per la implantació de plans ecoeficients, que suposen una disminució de
l’impacte ambiental en relació amb el volum de producció obtingut. Les empreses són les
principals responsables de l’impacte negatiu sobre el medi ambient i, per tant, és
necessari fomentar la presa de solucions mitjançant la innovació i la inversió a llarg
termini en l’eficiència energètica i en el desenvolupament amb baixes emissions de
carboni.
3.7.18. Foment d’una llei valenciana de canvi climàtic que articule de forma transversal
totes les polítiques de la Generalitat Valenciana.

3.8. Mobilitat i territori

3.8.1. Transport i mobilitat
El País Valencià s'estén des del Sénia fins el Segura, un espai que està cobert per una
xarxa de transport deficitària. Línies ferroviàries desertes, algunes que no arriben, i la
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nostra població ha de tindre el dret d'estar comunicada, de poder desplaçar-se per tot
arreu i unir la ciutadania del nostre territori, fonamental per al desenvolupament del país.
La gent jove representem un alt percentatge dins del nombre d'usuaris que utilitzen el
transport públic, la majoria no compta amb vehicle propi i ha de desplaçar-se bé siga per
anar a estudiar, bé per anar a treballar.
Així, des de Joves PV apostem per les següents polítiques en matèria de transport i
mobilitat:
3.8.1.1. Assumpció de les competències de Rodalies per la Generalitat Valenciana, el que
requerix necessàriament una millora del finançament, com el que sí que gaudixen Madrid,
Catalunya o Canàries.
3.8.1.2. Afavoriment dels desplaçaments entre la ciutat i els voltants d'una manera
sostenible mitjançant el disseny d'una àrea metropolitana a la ciutat de València i la
creació d'un bitllet únic per als transports públics amb un títol de transport adaptat a
cada ciutadà o ciutadana. Així com facilitar la mobilitat en les àrees Castelló i Alacant-Elx,
a més del desenvolupament del Corredor Mediterrani tant per al transport de persones
com per al de mercaderies.
3.8.1.3. Augment i millora del transport públic en les àrees rurals i en les comarques
allunyades de les grans ciutats, unit a una major accessibilitat, competitivitat i
abaratiment dels costos del transport públic intracomarcal i intercomarcal.
3.8.1.4. Garantia del transport nocturn mitjançant la millora de la freqüència i els horaris
de la FGV, i la millora de les infraestructures per a una mobilitat adaptada a les
necessitats de les persones joves.
3.8.1.5. Creació d'un nou model de xarxes de transport sostenible dirigit cap a l'estalvi
energètic. Necessari també per a minimitzar les emissions de gasos d'efecte hivernacle i
fer front a l'emergència climàtica. Així com l’afavoriment dels desplaçaments en bicicleta
amb la implantació de tarifes joves en els serveis municipals de lloguer de bicicletes.
3.8.1.6. Defensa d’inversions en un programa de transport metropolità que beneficie la
gent jove de les ciutats universitàries, de manera que la mobilitat no relegue la formació
de la joventut. Abaratir els costos del transport per a gent universitària o que s'ha de
desplaçar per motius formatius, així com augmentar les beques de transport per a
estudiants.
3.8.1.7. Creació d'un abonament jove amb preu reduït, viatges il·limitats i amb una única
zona tarifària (tot el territori valencià, incloent-hi Rodalies, FGV, autobusos amb licitació
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de la Generalitat Valenciana i xarxes municipals de transport) per millorar la mobilitat i
lluitar contra la crisi climàtica.
3.8.1.8. Aposta per una Xarxa Valenciana d’Autobusos que permeta comptar amb una
flota d’autobusos públics per poder millorar esta modalitat de transport públic en les
àrees rurals i en aquelles comarques que no compten amb transport ferroviari, amb preus
econòmics i amb una major freqüència de pas i de parades.

3.8.2. Món rural
Al País Valencià trobem un espai divers, tant com les perspectives de futur que ens pot
donar la nostra terra. Els joves que s'inicien en activitats agrícoles es basen en
l'ecologisme, conscients de la necessitat d'aturar el deteriorament del nostre espai. Les
tasques que la joventut és capaç de dur a terme a l'àmbit rural són pràctiques que
desenvolupen el nostre territori, suposen un mètode de recuperació -una recuperació que
la terra ens demana a crits- del món rural.
Som conscients que no podem hipotecar ni la nostra vida ni la de les futures generacions
a canvi de l'explotació econòmica de la terra, i a més, en contra del parany capitalista
que promou la destrucció del territori, en Joves PV apostem pel creixement des de les
arrels de la nostra societat, per un model racional que connecte entre si -en compte
d'aïllar- la població per tal que es tinga cura de tot el seu espai, i que esta siga capaç
d'observar més enllà de la seua immediata realitat.
Així, des de Joves PV apostem per les següents polítiques en matèria de ruralitat:
3.8.2.1. Impuls, junt amb la creació d'un Observatori del Món Rural, d’un projecte per
incentivar i facilitar el retorn i la inserció laboral de les persones joves a les zones rurals, a
més de la creació d'un sistema de bonificacions fiscals a les empreses rurals
contractants de gent jove.
3.8.2.2. Creació d’una línia d'ajudes per incentivar l'estada de persones joves
universitàries en pràctiques remunerades a les empreses i organitzacions situades en
municipis rurals.
3.8.2.3. Promoció de la cooperació en projectes de dinamització social i la mancomunitat
de serveis de joventut entre zones rurals amb les mateixes característiques
socioeconòmiques.
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3.8.2.4. Desenvolupament d’una plataforma virtual de recursos i serveis dels municipis i
comarques del món rural com a espai de referència per a les persones joves que
busquen informació en matèria d'habitatge, ocupació, educació, oci, cultura, etc.
3.8.2.5. Foment de la innovació juvenil en la creació de projectes empresarials al món
rural.
3.8.2.6. Impuls del desenvolupament rural com un criteri de discriminació positiva en les
ajudes d'habitatge per a joves.
3.8.2.7. Avanç en la connexió del món rural per mitjà del transport públic i la inclusió
d’estos serveis en el bo únic integrat amb avantatges per a les persones joves.
3.8.2.8. Reforç del paper de la joventut en l'àmbit rural, ja que esdevé fonamental per al
desenvolupament rural. La qualitat de vida de la dona té un impacte directe en la
vertebració del territori i en l'economia agrària.
3.8.2.9. Centralització de l'actuació administrativa en el municipalisme per tal d'establir
noves relacions amb estos espais capaços de generar oportunitats laborals joves en
condicions dignes.
3.8.2.10. Oferta d’informació a la gent jove per facilitar l'emprenedoria en activitats del
sector primari (un sector estratègic en el proveïment d'aliments a la població, la cura del
paisatge i la lluita contra els incendis forestals) i que siga més accessible adaptar-se a la
realitat i pal·liar la bretxa actual.

3.9. Salut i sanitat

3.9.1. Salut
Entenem la promoció i protecció de la salut i la prevenció de la malaltia com a eines
bàsiques davant els nous reptes que ens planteja la medicina. La salut del futur exigix
establir un estil de vida saludable, que tinga especial incidència en qüestions com la
drogodependència o l’alimentació. Açò passa principalment per l’educació i per l’ús de
les eines que tenim a l’abast per a la detecció precoç, que han de comptar amb els
recursos suficients per a fer de la salut una de les potes principals del benestar social.
Les administracions públiques han de ser les encarregades de posar solució als
problemes que la posen en perill i de formar la ciutadania per a la prevenció d’estos.
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Així, des de Joves PV apostem per les següents polítiques en matèria de salut:
3.9.1.1. Desenvolupament de campanyes que ajuden a generar una visió crítica, lliure i
activa sobre les responsabilitats i conseqüències del consum, per evitar així problemes
de drogodependència, que a més afavorixen la presència de diverses malalties mentals.
3.9.1.2. Regulació de les cases d’apostes i joc en línia per combatre el creixement de
l’addicció al joc, especialment en joves, menors en moltes ocasions, i de classe
treballadora.
3.9.1.3. Suport a la despenalització del cànnabis i altres substàncies que puguen tindre
beneficis terapèutics en els pacients.
3.9.1.4. Promoció d’una oferta d’oci cultural i esportiu, que estiga a l’abast econòmic de
tota la joventut, com a eina principal de prevenció del consum i les addiccions.
3.9.1.5. Aposta per la implantació de programes poblacionals com ara els de salut
infantil, sexual i reproductiva.
3.9.1.6. Aprofundiment en la informació sobre el VIH i sobre les mesures de prevenció
(preservatiu i PreP), així com els mecanismes per a la detecció prematura que hi ha a
l’abast del jovent del nostre país davant del repunt d’infeccions. En este sentit, amb tota
la informació en la mà, cal treballar activament contra la serofòbia, per a eliminar els
estereotips i el rebuig social cap a les persones amb VIH positiu. De la mateixa manera
cal prendre consciència de l'existència de més ITS i de tot el que té a veure amb la seua
diagnosi, prevenció i tractament.
3.9.1.7. Creació de mecanismes de formació per evitar la medicalització innecessària de
la societat.
3.9.1.8. Aprofundiment en el debat sobre les voluntats anticipades i del marc legal del
final de la vida, respectant la dignitat de les persones que manifesten les condicions en
què volen fer-ho les persones malaltes, i protegint legalment les persones al càrrec.
3.9.1.9. Reforç dels continguts dels Consells de Salut, que vertebren el territori, i
impliquen la ciutadania en la gestió de la salut per poder crear un mecanisme efectiu de
coordinació entre els diferents agents que la formen.
3.9.1.10. Sensibilització sobre les greus conseqüències per a la salut de les persones i del
planeta que tenen els productes d'alimentació amb excés de sucre i d’elements
processats i ultraprocessats, a través d’una educació alimentària i nutricional, fomentar
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hàbits de vida saludables amb dietes equilibrades i sostenibles que pose fi al cicle de
menjar porqueria.

3.9.2. Sanitat
Un dels objectius polítics indefugibles per a Joves PV ha de ser, més enllà de defensar els
mínims coberts per la sanitat que tants anys va costar assolir, la lluita contra la deriva
privatitzadora més recent i que exclou qui menys té. Garantir un sistema integrat de salut
que assegure l’accés universal i gratuït a totes les persones, sense discriminacions
d’ètnia, sexe, edat o procedència, és garantir un dret humà fonamental. És necessari
extraure esta activitat de la dinàmica dels beneficis privats i de la concepció del simple
model assistencial, per a anar cap a una concepció universal de protecció i garantia de
drets. Com a activitat bàsica per a l’existència humana, la sanitat ha de ser
proporcionada per les institucions públiques i mai pot estar subordinada als interessos
privats.
Així, des de Joves PV apostem per les següents polítiques en matèria de sanitat:
3.9.2.1. Aposta per la reversió de les privatitzacions que primen el lucre, amb l’objectiu de
defensar el model públic de sanitat com a condició indispensable per als interessos de la
ciutadania.
3.9.2.2. Rebuig als copagaments, per aconseguir una sanitat inclusiva, que tinga en
compte totes les persones, també les que han estat molts anys fora del sistema.
3.9.2.3. Increment de recursos per a la investigació, l’atenció i els tractaments de les
malalties rares, així com el suport a pacients i famílies és altre dels reptes que hem
d’afrontar per aconseguir el model inclusiu que volem, tenint en compte les despeses
econòmiques, la discriminació social i la dificultat per al diagnòstic. És imprescindible
augmentar els recursos per a la investigació en matèria de detecció d’estes malalties
durant l’embaràs.
3.9.2.4. Millora de la qualitat laboral i de serveis en l’atenció primària, porta principal de
l’accés al sistema i eina principal per fer l’atenció sanitària més propera i empàtica.
3.9.2.5. Limitació de la lliure proliferació de facultats i per evitar així el futur increment
d’atur professional i garantir una formació mèdica més paritària i justa.
3.9.2.6. Augment dels recursos en les àrees de salut mental com a una de les potes
principals del benestar, posant el focus en l’increment de professionals i en campanyes
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de prevenció i detecció precoç de malalties i trastorns de l’alimentació, especialment en
centres educatius i sanitaris. Defensar també la figura del psicòleg en atenció primària
per a processos d'adaptació com depressió o ansietat. Així com impulsar i donar suport a
la proposta de llei del Pla de Prevenció del Suïcidi per aconseguir la reducció dels
mateixos i el trencament del tabú que representa el concepte.

3.10. Cultura

La cultura d’una societat és el que ens fa desenvolupar el sentiment de pertinença. És el
que ens fa compartir una sèrie de significats i d’imaginari. La cultura també educa,
expressa, denuncia, reflexiona, reivindica. Com a valencianistes, entenem la cultura com
a base fonamental d’una societat valenciana conscient de si mateixa i vertebrada.
Així, des de Joves PV apostem per les següents polítiques en matèria de cultura:
3.10.1. Configuració d’una conselleria pròpia per a l’administració de la cultura i la seua
millor connexió i cooperació amb els i les professionals de la promoció i la creació
cultural.
3.10.2. Defensa del valencià, que és una reivindicació fonamental. Cal continuar treballant
per la completa normalització de la nostra llengua en tots els àmbits, també els nous com
són les xarxes socials o els espais digitals. El sistema públic d’ensenyament ha de tindre
un model que garantisca la competència lingüística en castellà i anglés, i amb el valencià
com a llengua vehicular.
3.10.3. Defensa d’una cultura lliure, crítica i compromesa amb la societat. Una cultura
que, amb els seus nivells i diferències, arribe a totes i a tots. Per això cal una reducció de
l’IVA als productes culturals i la promoció de llicències de copyleft i creative commons
perquè hi haja un accés igualitari i no un privilegi reservat a les elits. A més, calen
polítiques que fomenten la creació artística en tots els seus vessants i que donen
incentius perquè la joventut, que tenim una visió pròpia del món, també tinguem la nostra
veu i els recursos per poder expressar-nos.
3.10.4. Consideració de totes i cadascuna de les manifestacions artístiques que es
produixen i que contribuïxen a crear una cultura viva i diversa, exceptuant aquelles
festivitats on es produix maltracte cap als animals o que animen al mateix amb activitats
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com la tauromàquia, respecte a la qual mostrem el més ferm rebuig i busquem la
prohibició com a festivitat al País Valencià.
3.10.4.1. Promoció de les societats musicals i les festes populars, que estan
presents pràcticament en totes les localitats valencianes, com a element molt
important de cohesió.
3.10.4.2. Impuls de les lletres valencianes, reconegudes arreu del món, que han de
continuar tenint la rellevància que mereixen i, sobretot, han de continuar cultivant-se
en les generacions més noves. Cal un foment de la lectura i unes biblioteques de
qualitat i amb recursos.
3.10.4.3. Defensa de la radiotelevisió pública valenciana com a element vertebrador
imprescindible. Neutral i honesta, amb un periodisme que atenga les normes
deontològiques i la funció de servei públic. Com a mitjà de comunicació ha de tindre
en compte també les problemàtiques i la perspectiva de la joventut que integra la
societat i que és el futur i el present d’esta.
3.10.4.4. Necessitat de presentar una programació de producció pròpia i
eminentment en valencià. La radiotelevisió ha de ser el motor de la indústria
audiovisual valenciana, de manera que permeta canalitzar tot el potencial creatiu del
nostre poble.
3.10.5. Potenciament dels esports, que també formen part de la cultura, i com a tals, des
de les institucions s’ha d’assegurar l’accés des de la infantesa a l’esport, per motius de
salut però també per a apropar-se a la cultura des d’altres àmbits. La pilota valenciana, a
més, és l’esport tradicional que caracteritza els valencians. És una manifestació cultural
arrelada poble per poble que cal potenciar i donar a conéixer. Iniciatives com Pilota a
l’Escola són una ferramenta molt útil. També s’ha de continuar implementant el paper de
la dona dins este esport, que en els últims anys ha vist una feminització important.
3.10.6. Promoció de la participació i de l’associacionisme juvenil com un dels eixos de la
cultura, per vertebrar un model cultural alternatiu basat en l’humanisme, la cooperació i la
solidaritat. Així com la recuperació de l’espai públic per millorar la cooperació juvenil.
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3.11 Economia sostenible

L'economia ha deixat de jugar un paper cohesionador de la societat amb les reformes
neoliberals començades als anys huitanta. La desregularització de l'economia,
especialment de les finances, ha generat un procés d'agreujament de les dinàmiques
extractivistes i de les desigualtats. Les persones i el planeta han passat a ser
considerades mercaderies amb l'únic objectiu de propiciar els beneficis d'una petita elit
no qüestionada. A més, la nova revolució digital agreuja encara més esta tendència degut
a la concentració de poder i recursos que comporta.
Des de Joves PV advoquem per unes polítiques econòmiques supeditades al benestar,
llibertat i igualtat de les persones. Unes polítiques que deixen de banda el dogma del
creixement i els mercats com a objectius finals. Advoquem per una concepció dels
beneficis des d'una òptica global i social, més enllà de la lògica empresarial o individual,
tenint en compte les limitacions ecològiques, les responsabilitats intergeneracionals i
l'eliminació de tota classe de discriminació en l'àmbit econòmic.
Així, des de Joves PV apostem per les següents polítiques en matèria d'economia
sostenible i socialment justa:
3.11.1. Correcció de l’eix de desigualtat de gènere: sostre de vidre, escletxa salarial,
feminització de la pobresa, conciliació laboral…
3.11.2. Foment d'un creixement inclusiu que trasllade el creixement dels indicadors
macroeconòmics de l'economia a totes les persones.
3.11.3. Lluita contra la concentració de poder i els lobbies dels grans poders econòmics
mitjançant el foment de polítiques que regulen i doten de transparència les seues esferes
d'actuació i formes de finançament.
3.11.4. Regulació i restricció de l'ús de dades i algoritmes per part de les grans empreses
tecnològiques.
3.11.5. Finançament autonòmic que s'ajuste al nostre pes poblacional, condonació del
deute històric i inversions territorialitzades ajustades també al nostre pes poblacionals i
que atenguen les necessitats del país.
3.11.6. Impostos progressius i amb caràcter solidari. Exigint en l'àmbit autonòmic
impostos com la taxa turística, l'impost de patrimoni o el d’herències.
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3.11.7. Redistribució de la riquesa. Impulsar un impost a la riquesa per a fortunes de més
de 10 milions d’euros.
3.11.8. Regulació i impostos correctius que fomenten patrons de vida més saludables i
sostenibles amb el nostre entorn. (com els impostos al sucre, superfícies comercials…).
3.11.9. Finançament local just perquè les entitats locals puguen fer front a totes aquelles
competències pròpies i impròpies assumides com a administració més propera a la
ciutadania.
3.11.10. Un nou model econòmic baix en carboni posant el valor de les cures, l'educació
i la cultura.
3.11.11. Propietat pública de les infraestructures estratègiques (energia, aigua,
comunicacions) amb estructura de monopoli natural per tal de descentralitzar i atorgar la
seua propietat i gestió a organismes municipal o regionals.
3.11.12. Descarbonització del sector energètic i foment d'un sistema descentralitzat de
generació energètica en mans de la ciutadania.
3.11.13. Contractació pública a les nostres institucions amb criteris socials i
mediambientals, maximitzant la ponderació d'estos criteris en detriment d'una rendibilitat
només concebuda des d'un prisma monetari.
3.11.14. Aplicació d'una regulació més restrictiva i concisa per tal de protegir el medi
ambient a l'hora d'aplicar polítiques públiques. Així com treballar perquè en el nostre
sistema normatiu, siguen de caràcter obligatoris informes d'impacte mediambiental i
social a l'hora d'executar qualsevol acció, projecte o modificació de projecte que tinga un
impacte significatiu.
3.11.15. Foment del comerç local, els circuits curts de distribució i la consolidació de les
activitats econòmiques com a actius del teixit urbà.
3.11.16. Potenciació de les entitats de l’Economia Social enfront de les empreses
capitalistes.
3.11.17. Foment del talent local evitant l'emigració, en especial de les persones joves.
3.11.18. Impuls de nous sectors productius com l'economia verda, blava.
3.11.19. Augment de les polítiques públiques en R+D+I amb condicions de retorn social.
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3.11.20. Investigació i desenvolupament universitats públiques de qualitat i foment de la
investigació a les PIMES.
3.11.21. Polítiques econòmiques que potencien sectors econòmics que generen mitjà i alt
valor afegit, per no tindre una economia depenent principalment de sectors econòmics
de baix valor afegit.
3.11.22. Reducció del model turístic basat en la quantitat i no la qualitat fomentant un
turisme de qualitat que assegura que els beneficis també retornen a la societat en forma
de salaris dignes i millores globals per als municipis que sofrixen les conseqüències del
turisme.
3.11.23. Foment d'una economia basada en petites regions productives, diversificades i
amb salaris dignes especialitzades en productes com el calcer, la joguina o la ceràmica.
3.11.24. Planificació de l'agricultura per mitjà de cooperatives autogestionades per les
persones llauradores.
3.11.25. Posada en valor i exigències de protecció com altres productes europeus enfront
dels tractats internacionals de comerç.
3.11.26. Aposta per la digitalització i l’ús de noves tecnologies al nostre sector productiu,
tant com a noves innovacions com a actualització i millora dels models i processos
existents.

3.12. Recerca, Desenvolupament i Innovació

La recerca i la innovació s’han d’enfocar de manera que, en promoure-les, s’obtinga un
benefici que ens puga servir per millorar les condicions de vida de la societat.
L’administració pública ha de ser el motor fonamental en la recerca, desenvolupament i
innovació (R + D + i) i ha de generar una estructura de govern democràtica per a les
polítiques públiques d’innovació al País Valencià, decidides pel poder legislatiu però amb
una gestió autònoma i professionalitzada que compte amb els agents involucrats en la
innovació: els centres d’investigació i instituts tecnològics, el personal tècnic, la plantilla i
les empreses econòmicament implicades.
Així, des de Joves PV apostem per les següents polítiques en matèria de recerca,
desenvolupament i innovació:
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3.12.1. Augment de la inversió publica en R + D + i per arribar al 2% del PIB, tot i que el
projecte de recerca i innovació de la Unió Europea, Horizon 2020, marca l’objectiu del 3%
per al 2020.
3.12.2. Acord amb les universitats un nou pla de finançament amb objectius i indicadors
clars i col·laborar amb elles en l’estabilització i consolidació de les plantilles de
professorat universitari, millorant la carrera del Personal Docent i Investigador (PDI), i
adoptant les mesures necessàries per al seu rejoveniment progressiu.
3.12.3. Posada en marxa un Institut Valencià de Recerca i Estudis Avançats per dur
endavant noves fórmules que ens permeten competir en altres sistemes d’investigació,
mitjançant la col·laboració amb les universitats valencianes, l’atracció de fons externs i la
contractació indefinida dels investigadors que s’hagen beneficiat del programa GENT,
que aportarà un major retorn a la societat valenciana, i aprovar l’estatut del personal
investigador laboral.
3.12.4. Escomesa d’un pla de digitalització del teixit productiu valencià, implementant
processos vinculats a la indústria 4.0, la intel·ligència artificial, la computació, la robòtica,
la ciberconnectivitat, les tecnologies de fabricació avançada, els materials avançats i les
nanotecnologies, les tecnologies de ciències de la vida i la macro/nano electrònica i
fotònica.
3.12.5. Dotació als Instituts tecnològics del País Valencià d’un marc d’estabilitat que
permeta impulsar la seua funció de promoció de la innovació en les PIMES.
3.12.6. Reforç de la Conselleria d’Innovació, Universitat, Ciència i Societat Digital, perquè
l’impuls de l’activitat científica per part dels poders públics siga més eficaç.
3.12.7. Ciència sense sostre de vidre per a les dones. Posant en marxa un Pla Estratègic
de Vocacions Científiques i Tecnològiques per a revertir la igualtat de base que provoca
que només un quart de les estudiants d’Enginyeria, Arquitectura i Ciències siguen dones.
3.12.8. Foment de la R + D en eco-innovació i tècniques, l’objectiu de les quals siga la
reducció de l’impacte ambiental i la facilitació de la transició ecològica.
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3.13. Internacionalisme

3.13.1. Cooperació
El País Valencià és una terra solidària, i des que el primer govern del Botànic va
començar el 2015 el seu camí els pressupostos destinats a la Cooperació per al
desenvolupament no han parat d'augmentar. No hem d'oblidar els anys foscos de la
cooperació al nostre territori, on els diners que havien d'anar a les persones més
vulnerables acabaven sent objecte de la corrupció política. Afortunadament, les polítiques
que es fan ara des del Consell tenen com a centre les persones i la transparència i la
traçabilitat dels projectes executats hui en dia és un model exemplar. A més, el País
Valencià compta amb un gran i divers teixit d'ONGDs que treballen des dels principis de
la solidaritat, la transformació social, la justícia, els drets humans i el desenvolupament
sostenible. Contribuïxen a construir una societat crítica i activa per a lluitar contra les
desigualtats socioeconòmiques que existixen al món. Totes elles treballen per avançar
cap a una cooperació valenciana de qualitat.
Així, des de Joves PV apostem per les següents polítiques en matèria de cooperació:
3.13.1.1. Promoció d’una política de Cooperació que pose les persones dels països
receptors de l'ajuda al centre dels projectes, i que es tinga molt en compte la viabilitat
d’estos a l'hora de fer les puntuacions.
3.13.1.2. Aposta per projectes que puntuen positivament els projectes de cooperació que
tinguen a gent jove en els equips de treball, tant en l'àmbit tècnic al País Valencià com a
població jove local de terreny.
3.13.1.3. Incidència perquè tots els Plans directors de cooperació, a totes les escales,
tinguen com a grup prioritari destinatari la joventut.
3.13.1.4. Defensa de l'Educació per al Desenvolupament com a eina fonamental per a
crear en la infància i en la joventut consciències crítiques, i s'haurà d'obrir a entitats joves
d'educació no formal, oci i temps lliure.

3.13.2. Europa i UE
Joves PV és una organització amb un esperit europeista. Reconeguem el projecte de la
Unió Europea com un espai polític integrador per millorar les condicions de vida de totes
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les persones que habiten al vell continent i solidari amb totes aquelles que habiten a
qualsevol altra part del món. Entenem que esta Unió ha d’estar basada en els principis de
solidaritat i cooperació per assolir els objectius de justícia social, igualtat, diversitat i
sostenibilitat ambiental.
Per això, defensem un procés de democratització de les institucions europees que dote
el projecte comú europeu de nous instruments polítics al servei de la ciutadania. La
reestructuració del deute dels estats membres, la fi del dumping fiscal i social, l'ampliació
interna i externa de la Unió o la necessitat d'un nou model productiu són alguns dels
reptes als quals s'enfronta la Unió Europea.
Així, des de Joves PV apostem per les següents polítiques en matèria de política
europea:
3.13.2.1. Participació dels joves en els processos de governança dels programes
europeus de joventut.
3.13.2.2. Recursos suficients dels programes de la UE perquè les organitzacions juvenils
puguen desenvolupar projectes.
3.13.2.3. Igualtat d’oportunitats per a tota la joventut per tal de posar fi a la discriminació
al mercat laboral mitjançant la Garantia Europea Juvenil.
3.13.2.4. Valoració de l’impacte mediambiental de totes les polítiques públiques i garantir
la inclusió dels i les joves en el disseny de polítiques de desenvolupament sostenible.
3.13.2.5. Reformulació del sistema de votació del Consell Europeu, i així pal·liar els
efectes que les polítiques neoliberals de la Unió-Mercat han deixat.
3.13.2.6. Suport a la creació d’una taxa d’emissió de carboni a les grans multinacionals.
3.13.2.7. Ampliació del pressupost de la Unió Europea.
3.13.2.8. Suport a la nova proposta de Tractat de Democratització de la Unió Europea.
3.13.2.9. Finalització del procediment d’adhesió a la Carta Europea de Drets Humans per
part de la UE.
3.13.2.10. Impuls d’una major supervisió en el compliment dels Drets Humans i sancions
més efectives per a penalitzar els Estats membre que violen o permeten la violació dels
Drets Humans.
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3.13.2.11. Lluita contra la violència i la pobresa mundial amb recursos econòmics
suficients, per promoure al món i al si de la UE valors de cultura de pau, justícia i igualtat.
3.13.2.12. Promoció d’una política exterior unitària i en coherència amb les polítiques de
desenvolupament sostenible, integrant els Objectius de Desenvolupament Sostenible de
l’Agenda 2030 de Nacions Unides per tal d’establir, de manera transversal i
interinstitucional, un clar horitzó de sostenibilitat ambiental, social, econòmica i cultural
per al 2030.
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