ELECCIONS GENERALS 2015
PROGRAMA ELECTORAL
Consensuat pels militats en el I Congrés del partit el 17 de novembre, en Valencia capital

INTRODUCCIO
SOM VALENCIANS es un partit valencià de centre, plural, moderat, democratic i
participatiu. Naix en l´esperança de regenerar la politica valenciana, defendre els
interessos dels ciutadans valencians dins de les institucions politiques valencianes, aixina
com en els parlaments espanyol i europeu. Volem millorar les condicions economiques i
socials de les persones que viuen en l´autonomia valenciana.

DEFENSA DELS INTERESSOS VALENCIANS
SOM VALENCIANS es un partit que naix aspirant a defendre els interessos valencians.
Creguem que els partits estatals que tenen la seua seu en Madrit o Barcelona, mai podran
resoldre els problemes dels valencians. DENUNCIEM que son estos partits els que
bloquegen el desenroll de la nostra autonomia, la creacio de riquea valenciana, i treballen
activament en contra dels interessos valencians, en benefici d´uns atres.
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PROPOSTES EDUCACIO, CULTURA I DEPORTS

Des de SOM VALENCIANS considerem que l’eix fonamental de la societat te els seus
pilars basics en la Justicia Social, la Cultura i l’Educacio per lo que esta ponencia la
considerem clau per a fer efectiva la defensa, preservacio i creiximent del Poble Valencià.
Es la cultura valenciana una de les que mes ha aportat a la configuracio de l’espai comu
d’Espanya a lo llarc de la seua historia. Es fa necessari puix posar en valor totes les
aportacions que la personalitat valenciana, tan plural i rica, ha fet. Pero si gran es la
aportacio del valencians en els ambits de la ciencia, la filosofia, la teologia, la lliteratura,
l’arquitectura, la pintura, l’escultura, les arts menors, el folclor, la musica, el deport, etc no
es menor el desconeiximent de gran part de la societat valenciana de la seua historia,
herencia i potenciabilitat per a construir un mon millor.
Aixina puix es fonamental regenerar tot el camp cultural i educatiu valencià que deixe a
banda el sucursalisme i qualsevol complex d’inferioritat i aposte clarament per regenerar el
sistema educatiu, per recuperar i conrear tot el nostre ric patrimoni i recolze clarament la
creacio cultural contemporanea aixina com el deport valencià
Son molts anys perduts el que duem com a poble. Des de l’aprovacio de l’estatut
d’autonomia i el consens que en ell s’establi, que els valencians, d’una manera esteril, hem
segut el camp de batalla d’una guerra entre els catalans i l’Estat espanyol que emergi de la
constitucio del 1978.
Est Estatut de 1982, publicat en Idioma Valencà en les normes consensuades d’El Puig
que eren les oficials i que junt al nom despersonalisador de Comunitat Valenciana i de
l’historica Real Senyera de la Ciutat i Regne de Valencia com emblema, suponia un
consens sobre el que recuperar l’autogovern perdut ya fea massa sigles. Pero fon
rapidament traicionat en la seua essencia al quedar en paper banyat la realitat llingüistica i
per tant identitaria dels valencians subordinant-la a la construccio d’uns quimerics països
catalans, que ara estan mes prop de convertir-se en una realitat politica, com tambe va ser
vulnerat el consens i l’acort al no deixar mai de gastar el conflictiu nom de Païs Valencià ni
inclus la bandera catalana per part d’uns politics i elements socials conflictius i
disgregadors de la voluntat unitaria de la majoria dels valencians. Estos elements que
pretenen la construccio dels quimerics països catalans encara que han cristalisat en
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minusculs, i asda fa poc residuals partits, s’han infiltrat des de les elits dominants a tots els
partits, inclus ad aquells que, sent de raïl centralista, se’ls suponia contraris ad esta febra
disgregadora del consens constitucional i molt especialment en els dos partits que han
manat en la Generalitat des del 1982 el PSOE-PSPV i el PPCV. Estos dos partits, no
sense conflictes interns pel tema identitatri i en una estrategia mes o manco inteligent,
coincidiren en consolidar un model catalanisant de la llengua propia valenciana asda
acabar en la creacio d’una AVL que fon inclosa en la recent reforma de l’Estatut
d’Autonomia per a tancar aixina la possibilitat de desfer el Proces. Este “Proces” no es mes
que la construccio politica dels PPCC ara inminents i ya presents a nivell cultural i
llingüistic per tot arreu. L’estrategia elaborada fa mes d’un sigle pels teorics del
nacionalisme català presuponia traslladar el conflicte fora dels llimits catalans, com fan els
tots els imperialistes. Este conflicte ha aplegat hui en dia a una verdadera tensio rupturista
descontrolada entre l’Estat i l’autonomia catalana a punt de declarar unilateralment
l’independencia.
Siga quina siga la resolucio del conflicte, tant el Govern de Madrit com el Govern
autonomic català han de tindre clar que els valencians no som moneda d’intercanvi i no
anem a consentir ser part de l’obscur tracte al que puguen aplegar. Han de compendre, els
dos, que ha segut la proclamacio de la mentira de l’inexistent unitat entre les llegües
valenciana i catalana i la falsetat historica de la confederacio catalano-aragonesa lo que
nos ha dut asda on estem. En una tipica consumacio de les paraules imperialistes de Prat
de la Riba (la nacionalitat catalana 1906) adelant-se al teoric del canvi social i nacional per
mig de la cultura Gramsci: “dominar per la força de la cultura servida i sostinguda per la
força material, es l’imperialisme modern, l’imperialisme integral, el de les grans races
d’ara… es puix, l’imperialisme un aspecte del nacionalisme, un moment de l’accio
nacionalista…”
Si la cultura i en este cas la Llengua Valenciana està compromesa en la seua existencia
està compromesa la mateixa existencia del poble valencià, ya que irremediablement se
reaferma en este cas, per molt que alguns no vullguen que siga aixina, el lema: “Una
llengua una nacio”. Es puix mes necessari que mai reforçar l’autonomia i l’identitat propia
de la mateixa. Es un cas de supervivencia. El perill es tant mes greu com que se suma a
segles de postracio i desprestigi de la llengua valenciana en favor d’una castellanisacio
imposta pel centralisme borbonic primer i el lliberal en acabant que l’apartà dels nivells
cults i s’afig la major similitut entre les llengues catalana i valenciana que, no a soles la
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desplaça en prestigi i l’esclou de la vida publica sino que la pervertix en la seua essencia.
Fent un simil animal podriem dir que una especie invasora de gos arracona als gats dins
de la casa pero una raça agresiva de gats pot sustituir-los en la llar i deixar els natius
d’existir. Encara que aço està assumit, desgraciadament, per una part important dels que
s’han educat en els postulats pancatalanistes i accepten de bon grat passar a ser de coa
de lleo a coa de gat i se convertixen en ridiculs analfabets per voluntat propia.
Aixina puix es fonamental per a Som Valencians desfer-nos de l’AVL que s’ha constituit en
cavall de Troya i la peça clau de la destruccio de la Llengua Valenciana i potenciar la
normativa valenciana del conses autonomic que son les Normes d’El Puig i el seu
desenroll posterior per part d’Institucions valencianistes com la RACV i l’Institut d’Estudis
Valencians .

CULTURA
Els pobles tenen la seua manifestacio en tots el elements diversos complemetaris i
complexos que configuren lo que ve a denominr-se cultura. Esta realitat es el camp de
batalla sobre el que se eixercixen els canvis socials per a configurar qualsevol futur en ells
per mig de l’educacio, el sistema repressiu i els mijos de comunicacio. Els pobles
desaparaeixen quan mor la seua cultura o quan esta canvia sustancialment encara que
una base genetica o de persones puga permaneixer. El poder del canvi social que
s’eixecuta per mig de condicionants culturals es ya amplament conegut i utilisat. Tambe es
una evidencia que la complexitat cultural fa dificil un canvi radical o extermini; es tot mes
suau mes soterrat mes discret. Pero mes de cent anys de atacs i sege cultural sobre
l’identitat valenciana se sumen a mes de trecents anys de persecucio i desprestigi cultural.
Es puix hora de que la Patria Valenciana que s’expresa en els dos idiomes oficials lluite
unida per retrobar-nos en les nostres glories i miseries i en dignitat, constancia i fermea
lluitem per a que el nostre historic Regne torne a tindre veu propia en el discurs dels
pobles d’Iberia i d’Europa.
Nosatros volem concretar este programa en una serie de propostes viables i realistes que
volen fer presents uns somis no tan lluntans i que poden supondre un canvi radical en el
prestigi, poder i proyeccio dels valencians en Espanya, Europa i el mon, dins de les
maximes competencies que nos concedix l’Estatut d’Autonomia.
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PROPOSTES
1.- Patrimoni
El patrimoni valencia es l’herencia historica que nos configura com a poble per lo que
es l’arraïl de la que no podem prescindir. Tot allo que el conforma es d’essencial interes
per a Som Valencians el patrimoni immoble, moble, material i inmaterial: arquitectura,
restes arqueologiques ruines, pintura, escultura, archius, museus, festes, musica,...
•

Ferma aposta per la recuperacio del Patrimoni Valencià en tots els seus aspectes
en l’ojectiu de ser element d’orgull i de proyeccio cultural i turistica. Aço passa
per intervindre directamet l’administracio autonomica i atres que puguen implicarse aixina com particulars que aposten per la recuperacio del patrimoni que
establirà una serie de prioritats, plaços i recursos. Volem que les ajudes per a
recuperar els centres historics i els conjunts urbans historics siga una realitat que
implique i aplegue a tots els ciutadans, empreses i administracions.
Es innumerable la cantitat de patrimoni perdut, deteriorat, dispers i que hem de fer possible
la seua recuperacio.

•

Començant per la reconstruccio del Palau Real de Valencia, recuperacio del
Centre Historic de Valencia i les seues muralles i portes en la part del riu i dels
poblats maritims; pero estendre-ho a totes les ciutats i pobles del regne que
posseixen un ric patrimoni moltes voltes abandonat. Es important tambe el ric
patrimoni arqueologic que ha de ser estudiat i recuperat. Aixina com els bens
mobles que han de conservar-se i restaurar-se.

•

Tambe el patrimoni natural ha de ser conservat i millorat especialment els parages
i parcs naturals ya declarats i ser sensible a la catalogacio d’aquell que esperen
una necessaria proteccio.
2.- Gestio cultural
La cultura te un valor creixent en les societats modernes com a element generador d’una
economia sostenible i dinamica. Un patrimoni ben conservat i promocionat supon un recurs
turistic a nivell intern valencià, español, europeu i internacional i una millora de l’economia
local alla a on es troba, ya que permet la recuperacio de professions i llocs de treball
relacionades en este patrimoni i que, com te un importantissim retorn social, ha de ser
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recolzat per les administracions publiques i subvencionat als particulars propietaris dels
mateixos que no tinguen recursos suficients per a posar-lo en valor.
Son puix d’interes per a Som Valencians tots els habitants de centres historics, els
propietaris de BIC i les associacions de proteccio del patrimoni.
•

Se potenciará que tots els monuments puguen ser visitables i accesibles en un
ample horari i en compatibilitat en els seus usos propis especialment els que son
propietat de les administracions publiques i d’aquells que reben subvencions.

•

Creacio d’una ret de paradors, centres culturals, museus, parages naturals i
reconstruccions historiques que se convertixquen en un potencial d’image i
cultura valenciana cap al mon, acompanyats de la produccio de documentals i
pelicules que posen de relleu per a propis i estranys la riquea patrimonial i
historica del Regne de Valencia. Se compatibilisara la creacio gestio i conreu de
tot aço integrant l’iniciativa publica en la privada.

•

Se posarà tot l’esforç necessari en la recuperacio del patrimoni expatriat per mig
d’una politica seria de reivindicacions, compres, intercanvis i cessions que facen
possible el retorn del major numero de elements que l’historia ha dispersat pel
mon. Com a emblema significatiu: la recuperacio i exposicio permanent de la
Dama d’Elig en un museu ilicità.
Dins de la persecucio historica que ha patit la cultura valenciana en els dos fronts que han
intentat reduir-la a una condicio vulgar i dependent com es l’historic impuls castellanisador
que s’arrela en la perdua dels furs i la relegacio de la llengua valenciana de l’ambit
administratiu cult i des de fa poc mes de cent anys l’intent d’absorcio pancatalana, no
sense clars i obscurs, han hagut importants institucions que han velat per la preservacio i
defensa de la cultura valenciana i que han de ser premiades, reconegudes i valorades com
toca i que son entre atres: Lo Rat Penat, la RACV, l’Institut d’Estudis Valencians, la
Cardona i Vives, el Patronat Cultural Ilicità,...

•

Per ultim resaltar de la gastronomia valenciana que, si be es coneguda en alguns
aspectes i inclus caricaturisada, es magnifica i ha de ser element de reivindicacio i
difussio ya que es un atre element de riquea i unio de tots els valencians.
3.- Difussio de la cultura
Si conservar la cultura es un deure tambe ho es i no en manco mida difondre el seu
coneiximent i apreci. Per aixo des de Som Valencians farem un esforç divulgatiu de la
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nostra llengua, cultura i patrimoni per tot arreu en alliança en totes les institucions
publiques o privades valencianes, espanyoles i europees que siguen sensibles a les
aportacions valencianes al patrimoni de l’humanitat.
Considerem que s’han de promocionar la creacio divulgativa i ludica de la mateixa i es
necessaria una televisio publica valenciana austera i imparcial dedicada a la creacio de
produccio educativa i a la difussio de la cultura valenciana en un model semblant a la BBC
inglesa en quant a la seua imparcialitat, independencia i rigor.
•

Pensem que l’iniciativa malbaratada de la Ciutat de la Llum en Alacant hauria
d’entrar en esta gestio i explotar-la per a la produccio propia de filmografia i
llogar-la per a unes atres produccions traent-li el profit que asda ara no se li ha
tret.
Els museus valencians han estat abandonats per les succesives administracions tant els
de titularitat estatal com autonomica i s’ha d’acabar en la precarietat i actualisar,
modernisar i millorar les infraestructures museistiques existent i acabar les obres i
ampliacions previstes. El Sant Piu V i l’IVAM necessiten ser acabats i el mateix Gonzalez
Marti ha de ser revalorisat i acabat tambe. Aixina com trobar un lloc adequat a tantes
iniciatives particulars que no troben acomodo.

•

Recuperar l’iniciativa de colaboracio en l’Iglesia Catolica de la Llum de les
Imagens que tan bons resultats donà en la rehabilitacio i recuperacio del
patrimoni ad ella vinculat pero que ho es, tambe,de tots els valencians.

•

Totes les manifestacions de cultura popular, tradicions i festes gojaran de
recolzament institucional per part de Som i s’impulsara la candidatura a patrimoni
de l’humanitat les Falles i tota atra festa o tradiccio que tinga un valor cultural
elevat i de les que tant gogem en les nostres terres i se potenciarà els que ya
gogen de reconeiximent com el Misteri d’Elig o la Muixaranga d’Algemesi.

•

Les bandes de musica que tant han fet per la cltura musical valenciana tenen per
Som Valencians una importancia vital que ha de ser complementada en l’impuls
de uns conservatoris de calitat i en estudis de nivell aixina com tambe
promocionar grups musicals valencians sense oblidar el conreu del folclor
valencià
4.- Acces a la cultura
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L’acces a la cultura es una necessitat vital que l’home necessita per a desenrollar-se en
plenitut. Aixina puix des de Som Valencians anem a recolçar i impulsar tot allo que
espontaneament surgixca de cultura a tots els nivells tant popular com culta.
•

Per a Som Valencians será prioritat fomentar l’us i creacio de una completa ret de
biblioteques i que alla a on no siga possible mantindre-les se dote a nivell
mancomunat o comarcal d’espais que garantisen l’acces a la cultura de tots els
ciutadans.

•

Recuperacio de tots els documents retinguts en el Archiu de la Corona d’Arago
en Barcelona, que no se tornaren als archius valencians quan tornaren de França
a on se’ls havien emportat en la Guerra d’Independencia.

•

Construccio d’un nou i modern Archiu del Regne que possibilite i centralise la rica
herencia documental valenciana en coordinacio en tots els archius del territori
valencià, privats o publics, que seran centres d’especial interes i conreu.

•

Digitalisar tota la documentacio dels archius valencians i obtindre les copies de
tots els documents dispersos o que facen referencies a la nostra historia per a
que els investigadors valencians els tinguen al seu abast.La Biblioteca Valenciana
serà per a Som un referent si cap mes important encara de lo que es i ha de
convertir-se en la depositaria del conjunt bibliografic complet de tot lo publicat en
i sobre Valencia i lo valencià.

•

Dotar l’assignatura de cultura valenciana que s’impartix en els coleges de tot un
complement actiu d’activitats, visites organisades, llibres… Ya que lo que no es
coneix no se pot amar i des de chicotets volem fomentar l’amor per la propia
cultura.

•

Potenciar el Palau de les Arts per a que se convertixca en un foco d’irradiacio junt
al Palau de la Musica de la cultura musical
5.- Creacio cultural
Pero la cutura no es algo mort, es la dinamica constant de l’anima d’un poble i per lo tant,
arrelada en le tradicio propia, no deixa mai de generar noves aportacions.Es per aixo que
Som Valencians recolzarà tota l’accio creativa valenciana en tots els ambits:

•

Arquitectonic en colaboracio en el COACV i les Escoles d’Arquitectura de
Valencia i Alacant
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•

Artistic en la crecio i dotacio de beques i premis de pintura, escultura, fotografia,
audiovisual, musical i gastronomica.

•

Rellançar el festival de Benidorm i apoyar els festivals independents de Rock
aixina com la participacio de grups i cantants valencians.

•

Fomentar la publicacio en llengua valenciana de tot tipo de llibres i fomentar la
creacio lliteraria en valencià
6.- La llengua valenciana
La llengua valenciana mereix un apartat especific ya que ha segut l’element propi de la
cultura valenciana mes perseguit i manipulat i per una atra part representa l’essencia i
l’anima dels valencians.

•

Som valencians te com objectiu prioritari eliminar l’AVL que ha incomplit la seua
propia llei de creacio.

•

Impulsarà la seua total renovacio d’academics per prevaricacio i s’optarà pels
camins mes adequats per a que la normativa siga una atra volta la que fon oficial i
en la que s’aprovà i publicà l’Estatut d’Autonomia de 1982. coneguda com Normes
d’El Puig i tot el seu desenroll normatiu posterior fet per la RACV i l’Institut
d’Estudis Valencians.Esta serà la normativa oficial de tot allo que depenga de
qualsevol administracio que ostente Som Valencians o que recolze en pacte de
qualsevol tipo.

•

S’aplicarà una estricta politica de discriminacio positiva per al foment de la
llengua valenciana tan amenaçada per tants any de castellanisme i per la forta
catalanisacio patida estos ultims anys. Fomentant i promovent a publicacio i
difussio de llibres pelicules, series, documetals.

•

Se gestionarà rapidament un ISBN propi per a la Llengua valenciana i un domini
.val

•

Punts destacats
1. Ferma aposta per la recuperacio de tot el patrimoni natural, arquitectonic,
artistic, arqueologic, cultural i llingüistic valencià. Fent d’estandart emblematic
la reconstruccio del Palau Real de Valencia.
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2. Creacio d’una ret de paradors, centres culturals, museus, parages naturals i
reconstruccions historiques que tinguen una finalitat divulgativa i economica de
promocio de la riquea patrimonial i historica del Regne de Valencia.
3. Potenciacio i promocio del Patrimoni de l’humanitat que posseim i ferma aposta
per aquells que estan solicitats.
4. Creacio d’una televisio publica austera, rigorosa i imparcial, segons model de la
BBC anglesa, dedicada fonamentalment a vertebrar el territori, a la produccio
educativa i a la difussio i proteccio de la cultura i la llengua valenciana.
5. Millora i ampliacio dels museus Sant Piu V, l’IVAM i el Gonzalez Marti i
recuperacio del programa La Llum de les Imagens
6. Recolzament de totes les manifestacions de la cultura popular i impuls a les
bandes de musica.
7. Recuperacio de tota la documentacio Valenciana retinguda en l’Archiu de la
Corona de Arago i Modernisacio de l’Archiu del Regne de Valencia per a que
centralise, recupere i copie tota la rica herencia documental valenciana.
8. Potenciar el Palau de les Arts per a que es convertixca en un referent de primer
orde.
9. Perque la Cultura no es algo mort Som Valencians recolzarà tota accio creativa
valenciana en tots els ambits.
10. Som Valencians te com objectiu prioritari eliminar l’AVL que ha incomplit la
seua propia llei de creacio, aplicarà les Normes d’El Puig i fomentarà una
politica de discriminacio positiva per al foment de la Llengua Valenciana tan
amenaçada per tants anys de castellanisme i per la forta catalanisacio dels
ultims anys.
EDUCACIO
L'educacio es la peça fonamental de nostra societat, preparar a les generacions futures
es nostra tasca principal, es indiscutible que tot el treball, els esforços humans
i economics que se facen mai seran els suficients si volem desenrollar una societat digna,
estable i en visio de futur.
L'educacio deu de permaneixer al marge de tota ideologia, la politicadesterrada de les
aules i tots els politics devem de velar per a protegir als chiquets, a nostres fills d'aixo, si
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volem mantindre en el futur una societat plural sense contaminar les seues ments en
adoctrinaments, puix aço mos portaria a una societat totalitaria d'un unic pensament.
Tenim la ferma decisio de que tota associacio vinculada en qualsevol tipo d'ideologia
promoguda des de dins de nostra comunitat o aliena a està quede alluntada de nostres
centres educatius, nomesles AMPAS tindran acces a la colaboracio en els centres, la
conselleria velar per a que ni per mediacio d'integrants del professorat ni a través de les
associacions de pares tinguen acces al centre educatiu.
Els centres d'educacio en tots els seus nivells deuen de ser un lloc de
trobament, convivencia, tolerancia, aprenentage i solidaritat, deuen de ser l'espill de la
societat futura de la que passaren a formar part, queda clar que nostre objectiu
en materia d'educacio es establir les bases per a que nostres centres recuperen clarament
el seu principal paper que no es atre que el del potenciar a l'individu en
l'enriquiment cultural tant en lo personal com colectiu.
L'Educacio deu de ser de lliure eleccio, no se deu de condicionar als pares
l'educacio que volen per als seus fills, gratuïta, de calitat en tots els centres tant publics,
concertats o privats, des de les guarderies a l'universitat. Una ensenyança plurilingüe des
de la base del sistema educatiu, 34% en nostra Llengua Materna Valenciana, per supost
en la Normativa R.A.C.V. 33% en Llengua Castellana i 33% en Llengua Anglesa.
Mantindre el concert vigent en les escoles privades, que han demostrat un alt nivell en
calitat educativa, adaptant-se rapidament als models Europeus I.F.Q.M.
( EUROPEAN FOUNDATION FOR QUALITYMANAGEMENT ) Fundacio Europea per a
la Gestio de la Calitat, aci es a on se fa patent l'envia per part dels pares d'estos centres ,
queda demostrat que el sector privat està sent un pilar fonamental en l'educacio pels seus
bons resultats, al mateix temps son una font creixent en la creacio de posats de treball en
el sector de l'educacio.
Com primer Objectiu Principal i per a poder oferir una ensenyança digna i de calitat en el
sector public estem disposts a no escatimar ni dilatar en el temps en desmantellar tot
l'entramat de Barracons existents, si nostre objectiu es conseguir una ensenyança
d'excelencia, el personal docent i els alumnes deuen de gojar d'unes instalacions dignes a
on realisar el seu treball pedagogic i d'aprenentage.
Per aixo pensem que se deu potenciar encara mes la participacio dels pares en els
centres, son un factor decisiu en els resultats obtinguts, la responsabilitat de l'educacio de
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nostres fills no termina en la porta de nostres llars, els centres deuen de ser
una prolongacio d'estos, devem de proporcionar centres en els que nostres fills se senten
en ÒPTIMEScondicions per a que estos siguen un lloc a on se promoga la motivacio,
curiositat, ganes de descobrir el mon que els rodeja, de ser conscients de que en un futur
seran ells els que intervinguen directament en el desenroll de nostra societat.
La figura de l'equip docent en els centres deu d'estar respalada pels pares, devem de
desterrar els estereotips de que els centres son espais a on “ aparquem “ a nostres fills
durant unes hores al dia, es a on nostres fills no nomes van a desenrollar-se
intelectualment, es a ontambe creixeran i se desenrollaren com “ persones “ . Per a aixo el
colectiu del professorat deu d'estar en constant evolucio, marcar-se metes d'excelencia,
puix com pares depositem en ells la part fonamental de la transmissio dels coneiximents
que nostres fills necessitaren en el futur per a contribuir a la millor i desenroll de la
societat futura.
Els recursos d'equips, economics i de personal qualificat deuen d'estar acort a les
metes que vullgam obtindre, no podem pretendre marcar objectius d'excelencia en els
centres educatius i grans guanys en pocs recursos, aixo nomes portaria a
l'exhauriment SICOLOGIC del personal facultatiu i alumnes al marcar metes
INALCANZABLES, i aixoes innegociable, tots som valguts, tots som diferents, es el punt
de partida per a treballar i no deixar a ningu en el cami, el fracas d'un chiquet en l'escola es
un problema futur per a nostra societat.
El personal docent tant com el personal d'inspeccio seran formats per a impulsar l'entrada
en peu farm en el Sistema de model Europeu d'autovaloracio que funciona tant
en Europa i Espanya, i que s'introdui en nostre sistema educatiu en el curs escolar 20112012, donant molt bons resultats en tot tipo de centres tant publics com privats en distintes
comunitats de nostre estat.
La base de la correcta implantacio dels sistemes d'autovaloracio es la total implicacio de
tot el personal del centre docent des de l'administracio del mateix, la direccio del centre, el
restant del quadro facultatiu, l'AMPA i els propis alumnes del centre. Aço en el concepte
dels centres d'ensenyança publica es mes notable, puix no tots els centres
reunixen les mateixes qualitats donat la seua gran diversitat en l'a
¿Que es
el'I.F.Q.M.? ( EUROPEAN FOUNDATION FOR QUALITYMANAGEMENT ) Fundacio Eu
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ropea per a la Gestio de la Calitat, en els seus principis fon creat com model de control
empresarial, i aci es a on radica la diferencia de la pronta implantacio en els coleges
privats i la llenta transicio en els coleges publics i fins i tot la seua suspensio en alguns
centres per falta d'implicacio o desconfiança davant el personal de valoracio o entre el
mateix personal dels centres.
L'implantacio de l'EFQM en el Sistema Educatiu Valencià deu d'escomençar en la mateixa
Conselleria d'Educacio i ser des d'ahi a on se deu d'escomençar a treballar en farm en la
total implicacio de tot el funcionariat i expandir-ho per implicacio a tot els centres
d'ensenyança publica aixina conseguirém que paulatinament els centres se vegen
arrastrats per inercia entre l'administracio i estos, açomos portara a coneixer les
necessitats especifiques dels centres i poder cobrir les seues necessitats en una major
celeritat.
La politisacio de les Universitats
La Comunitat Valenciana es un bon eixemple. La permisivitat de determinats actes, tant en
l'Universitat de Valencia com en l'Universitat Jaume I de Castello, han
generat polemica durant elsultims anys. Es el cas de les conferencies impartides
per EX militants de Terra Lliure com Carles Cosidor i Nuria Cadenes, o l'EXcolaborador
d'ETA Juanra. Els alumnes tambe han protagonisat diversos incidents, com
en Llançament d'ous contra el president de la Generalitat, el boicot a l'inici de curs en
l'Universitat Politecnica deValencia o les agressions durant les jornades de folga educativa,
fent-ho extensible a les aules, es dir, se passegen impune i lliurement sense rebre ni
un nomes toc d'atencio. Estos sindicats estudiantils reben ajuda i son respalats des de el
decanat i el professorat per a monopolisar la lluita estudiantil. Les associacions "culturals"
a on les seues mateixos dirigents son militants de sindicats extremistes organisen decenes
de charrades a lo llarc de l'any a les que els alumnes estan obligats a assistir.
El motiu d'este acostament cap al extremisme està, en bona mida, en el sistema
d'eleccio dels claustres i els rectors que dota d'un gran poder als sindicats i atres
organisacions socials, dels que molts rectors acaben sent tributaris. Estos
colectius, majoritariament d'esquerres, tenen en Espanya un enorme pes, lo que accentua
el perfil politic dels rectors, front a atres basats en la mera excelencia academica.
La busca de la despolitisacio de les universitats es, de fet, un dels grans objectius de la
proposta per a la reforma universitaria.
Un consell en l'Universitat
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Substituir els actuals Consell de Govern i Consell Social per un nomes Consell de
l'Universitat, en el que estiguen representats no soles els estaments universitaris
sino tambe la societat civil, pero mantenint una «majoria academica» per a garantisar
l'autonomia universitaria. Seria este unic orgue de govern el que que triaria al rector es
d'INTERÉS i recomanable que el carrec estiga obert tambe a academics estrangers.
Incompatible en carrecs politics
Se propon que la composicio del Consell de Govern estiga elegit en un 50% pel Claustre
de l'Universitat, en una majoria «molt important» el personal docent i investigador; en un
25% per la comunitat autonoma, que garantisaria la participacio de la societat civil a través
de persones d'elevat prestigi professional o academic, i el 25% restant pels dos grups
anteriors, d'entre persones en elevat prestigi que siguen d'especial INTERÉS per al
desenroll de cada proyecte universitari. La pertinença al Consell de
l'Universitat sera incompatible en tindre o haver tingut en els quatre anys anteriors
un carrec politic, empresarial o sindical en qualsevol organisme public.
Educacio lliure, gratuïta i de calitat
Des de SOM VALENCIANS, apostem per la completa gratuïtat de l'escolarisacio i total
llibertat d'eleccio del centre, mediant el chec escolar per alumne de import 200-300 euros
(tant per a guarderies com educacio primaria secundaria i superior), que milloraria la calitat
de l'educacio per la major competencia, degut a que serien els pares lo que triarien “el
millor centre educatiu” per als seus fills, ya siga public o concertat, i
que ademes asseguraria una major independencia de l'educacio respecte de la politica, i
permetria a les families en situacio d'exclusio gojar d'una educacio de calitat i gratuïta.
Tambe volem que els llibres siguen gratuïts en l'ensenyança obligatoria, per aixo el colege
compraria els llibres de text a les editorials i li'lsprestaria als alumnes a lo llarc del curs
escolar. D'esta manera l'alumne podria utilisar el llibre de forma completament gratuïta i es
comprometria a torna-lo en bones condicions al centre al finalisar el curs, i en cas contrari
els pares tindrien que abonar-lo. Els llibres serien renovats en un periodo de set anys.
Implantacio del distrit unic escolar. El distrit unic favorix la llibertat i la tranquilitat dels pares
en l'eleccio d'un colege concertat o public sense que l'administracio tinga que intervindre,
es mes realiste en les realitats economiques i culturals de les families i en
les caracteristiques de l'alumnat, ademes de fomentar la calitat i objectivitat en
l'ensenyança, tant publica com concertada, llunt de les imposicions politiques.
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Punts destacats
•

L'educacio deu de permaneixer al marge de tota ideologia politicades de les
escoles a les universitats, posar vedat a les entitats adoctrinadores que bolquen
nostres centres.

•

Les escoles i universitats deuen de ser centres de
trobament,convivencia, tolerancia, aprenentage i Solidaritat, recuperant el seu
objectiu principal que no es atre que el potenciar l'enriquiment cultural tant en lo
personal com colectiu.

•

L'educacio deu de ser de lliure eleccio, gratuïta, de calitat en tots els
centres, publics, concertats i privats, mijançant la creacio de un chec escolar,
llibres gratuïts en l'educacio obligatoria i la implantacio del dristrit unic.

•

Plurilingüe des de la seua base a les universitats, en un contingut 34% Llengua
Valenciana ( Normativa R.A.C.V. normes del PUIG ) 33% Llengua Castellana i 33%
Engonals.

•

Objectiu Principal el desmantellament de l'entramat de barracons existents en
la xarcia d'escoles publiques per a favorir l'ambient idoneual professorat i
alumnes per a realisar el seu treball pedagogic i d'aprenentage.

•

Potenciar la participacio dels pares en els centres, activar laparticipacio de
les AMPAS, implantar el sistema d'autovaloracioEuropeu ( I.F.Q.M ) en la Mateixa
CONSELLERIA d'Educacio i potenciar i afiançar-ho en els ceptres educatius,
escoles i universitats.
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PROPOSTES ECONOMIA I TURISME

ECONOMIA
•

El canvi de un nou model productiu, no soles de turisme i construcció, sino basat
en el sistema de I+D+I, en un alt grau de presencia de la tecnologia:
1. La creació i estructuració dels institutstecnològics de la Comunitat
Valenciana.(AIDIMA, AIDO, AIJU, AIMME,AIMPLAS,AINIA,AITEX,IBV,INESCOOP,IT
C,ITE,ITENE,ITI) i.
ii.

Basat en relació empresa –institut-necessitats de mercat

Instituts gratuïts per a les empreses valencianes iii.

Búsqueda de recursos en

clientes fora de la comunitat, no soles el 2% del presupostdels instituts
2. Incrementar la creació de empreses de altaintensitat innovadora
3. Potenciar la formació en mamprenedors

•

i.

Sobre financiació

ii.

Seguritat social

iii.

Mercat laboral

iv.

imposts

Re-estructurar i modificar sense perdre la identitat dels sectors tradicionals
productius de la Comunitat Valenciana, com la agricultura i els productes artesans

•

A favorir en polítiques especifiques el teixitvalència compost
per Pymes i autònoms (en mes de un 70%)

•

La recuperació i creació de la nova banca Valenciana

Mercat Laboral
•

Estructuració de tots els tipos de contractesvigents actualment, en concret en un
solstipos de contracte per agilitar el mercat laboral de una forma ràpida i eficaç:
1. Contracte Indefinit únic en una serie de variants: i. Edat de Jubilació
ii. Temporalitats i estacionals iii. Despits
2. Mètodo constant de indemnisació per concepte de despit. El empresari
escomençara a pagar una quota fixa al treballador des de el inici fins al final del
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contracte arregle segons categoriaprofessional, sense que li suponga una carrega
desmesurada al empresari el import del despit
•

Reducció en les carregues a la seguritat social

•

Creació de un nou sistema de asegurança osegur de cobertura (pla
de indemnisació), en el qual el empresari aportara la part corresponent al despit a
este fondo, a on el treballador obtindrà una major renda, el treballador
no podrà retir el fondos fins que no es jubile o es retire del mercat laboral per
unamalaltia greu que el impedixca treballar (determinat per un orgue competitiu):
1. Major renda per al treballador
2. Un nou pla complementari de pensions gestionat pel govern i no per entitats privades.
3. Reducció del deute estatal

•

Aumentar el salari mínim al europeu.

•

Bonificacions a la seguritat social per aquelles empreses que no despedixquen
gent,mediant un sistema anti-frau

•

Bonificacions per a les pymes y autònoms que contracten gent parada de molt de
temps durant un periodo de dos anys

SUBSIDI
A dia de hui el subsidi per a una persona que no te treball ni dret
a prestació per desocupació es lo únic que te per a poder subsistir.
424€ es el diners que pot dispondre una famíliamonoparental en un fill o mes, un
matrimoni en un d'ells sense dret a desocupació i la carrega dels fills que tinguen en
edat escolar supon en el pijor dels casos no mes poder dedicar eixa ajuda
no passar fam pero que hi ha de la pobreaenergètica o fins i tot poder comprar
llibres de text, roba, pagar l'hipoteca o el lloguer....?
•

En estos moments els ciutadans s'estan movent en iniciatives com l'aument de dit
subsidi al SMI648.60 € i des de SOM VALENCIANS creem que es una bona
proposta per a poder ajudar a nostres conciutadans.Esta cantitat significa un
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aumentconsiderable per a poder aplegar a fi de mes i poder cobrir les
necessitats mínimes de les persones.
•

Evidentment a l'igual que l'Estat te l'obligació de mirar que ningun espanyol se
trobe en risc de pobrea també te que controlar del diners destinats a dit subsidi.
Se deu controlar que dites ajudes les reben les persones que complixquen els
requisits necessaris abans i durant el periodode desocupació, evitant
el possible frau a l'estat en el cobro del subsidi i per atra part treballar en negre.

•

Les persones que reben este subsidi deuran fer treballs socials unes hores
determinades al díaper a que també puguen dedicar les atres hores a la busca de
treball.
TURISME

Des de Som Valencians volem per a nostra Comunitat un turisme de calitat,
diversificat i que permeta adaptar-se als distints mercats i públicsobjectius.Per
a això tenim una serie de propostes per a aplegar a nostra finalitat:
•

Ajudes a la promocionant nacional com internacional.
1. Estem a favor dels grans events que mos permeten donar-mos a conéixer pero tenint
en conte que se tinguen un proyecte de viabilitat i auto-finançació.
2. No te sentit que organisarem la Copa Amèrica i que l'Estat no mos finançara a fondo
perdut com sí ho feu en les Olimpiades de Barcelona o l'EXPOde Sevilla i Saragossa.

•

Promoure la modernisacio de les infraestructures hoteleres.

•

Oferta variada, no només sol i plaja sino tambéCongressos, Negocis, Cultura,
Deport, etc..

•

Dialogar entre els agents implicats per a conéixerles necessitats del sector.

•

Promoció del turisme d'interior per a la creacióde llocs de treball.
1. Promoció del turisme intra-comunitat cultural i vert, que mos permeta conéixer a lo
llarc i amplede tota nostra terra, historia, patrimoni cultural ipaisagístic.
Mos tenim que sentir pagats de nostra Comunitat i que millor que recórrer-la de nort
a sur i d'este a oest.
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PROPOSTES FACENDA I RETALLADA DE DESPESES
FACENDA
Solicitem el canvi del sistema de financiacioautonomic a la Comunitat Valenciana,
volem un nou concert econòmic valència, adequat al sistema econòmic-financer de
Navarra i Euskadi
La creació de una agencia tributaria valenciana pròpiaen totes les competències del
sistema tributari espanyoli d´acort en el nou concert europeu:
1. Recaptació d´impost-os
2. Llegislació tributaria pròpia valenciana
3. Organscompetituis contra el frau fiscal
4.

Mentrestant no es produïxca aço, proponem lessegüents reformes en la facenda
nacional i en concret en la valenciana:

•

Reforma de la llei general tributaria: Llei 34/2015 de 21 de setembre.
Modificacions en el principis generals:
1. Formació del criteri administratiu
2. La clàusula anti-abús del dret general

•

Modificació en la regulació dels tributs:
1. ·

Obligacions generals

2. ·

Dret a comprovar

3. ·

Dret Tributari conexos

4. ·

Prorrogació

5. ·

Mesures cautelars

6. ·

Procediments de comprovaciò llimitada

7. ·

Taxació pericial

8. ·

Procediments de inspecció

9. ·

Notificació electronica i duració dels procediments

10. ·

Proves pericials
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•

Modificació en la regulació de la infracció i sanció:
1. ·

Infracció per presentar incorrectament auto-liquidacions o liquidacions sense que

es produïxquen perjuïns econòmics

•

•

•

•

2. ·

Infraccions per incomplir obligacions contables iregistrals

3. ·

Atres modificacions

Modificació en el àmbit de la revisió fiscal.
1. ·

Canvis en l'àmbit competencial

2. ·

Tramitació electrònica de les reclamacions economiques –administratives

3. ·

Configuració de nous recursos

4. ·

Modificacions en el procediment economic –administratiu

Actuacions en delicte contra la facenda publica:
1. ·

Practica de la liquidació

2. ·

Regularisació voluntària

3. ·

Vies de impugnació

4. ·

Normes de procediment

5. ·

Actuacions recaudatories

Recuperació de ajudes del estat.
1. ·

Normes generals

2. ·

Tipos de procediments

3. ·

Esquemes dels procediments

Estructuració dels òrguens eixecutius de la facenda nacional com a la facenda de
la comunitat valenciana.

•

Major dotació tecnològica a la facenda com a la dotació de capital humà
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RETALLADA DE DESPESES
Som Valencians té que portar en el programa electoral una retallada profunda de
despeses superflus, per a poder aixina, tindre més diners que invertir en polítiquessocials i
més útils, sense tindre que pujar els imposts, és més, com ya ve en el nostre ideari
conseguir baixar-los, permetent aixina que la gent tinga més diners en la bojaca per a
poder gojar més de la vida, realisant despesa (cosa que es traduïx en increment
d'ocupacions) i fins i tot conseguir aforrar diners per a la jubilació o per a realisar compres
més fortes en un futur (canvi de coche, casa, etc...).
Esta clar que la gent en quant sent que un polític vol ficar la tisora en lo primer que pensa
és que li va a afectar perque on solen retallar és educació, sanitat o ben estar social. No
tenim que tindre por a explicar a la gent que eixa no és la nostra meta, és més, tenim que
conseguir que eixes tres partides milloren, pero que para això cal retallar en atres partides.
Per desgràcia tot gira entorn als diners i sense ell no es pot fer res i tot no es pot fer.
Per a poder reduir imposts i millorar partides bàsiques com pot ser sanitat, educació i ben
estar social tenim que conseguir generar cash i si no podem recaptar més, cal conseguir
gastar menys.
Una atra cosa és que també cal fomentar que la recaptació siga més eficient, conseguint
aixina obtindre majors ingressos sense aumentar la pressió fiscal sobre els contribuents i
millorant el seu dia a dia, tant perque tenen més diners disponibles (per la baixada
d'imposts) com perque els servicis públics són millors (en llevar despeses de partides no
tan essencials i fins i tot inútils a atres més importants).
Cal conseguir canviar el chip i que la gent nos veja com el partit que treballa per al poble i
no el partit que viu del poble, com fins ara sembla que ocorre en la gran majoria
dels polítics que viuen en este país. No pot ser que els polítics nos estén martafallant en
que cal apretar-se el cinturó i ells siguen els més privilegiats, obtenint dietes mensuals per
damunt de l'SMI, tenint subvencions en els seus menjadors mentres que en elscoleges
se'ls cobra als chiquets fins a per calfar una fiambrera en el seu menjar, que facen
retallades en la sanitat pública mentres ells van a hospitals privats (cosa totalment lícita si
no fòra pel fet de les retallades), etc...
El treball principal dels polítics és el de gestionar elsdiners de tots i no pot ser que el cost
de fer-ho siga més alt que el benefici que trau la societat de tindre-los treballant per a ells.
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Al principi és complicat i més portant en el programa un apartat explícit de retallada de
despesa, pero si ho conseguim fer be i transmetre-ho adequadament, crec que podem
guanyar molt més que perdre.
I despuix de tot açò, ¿on podem retallar?
Les partides principals on es deuria de retallar són:
•

Subvencions, sobretot a partits polítics i sindicats. Cal diferenciar entre donar una
subvenció necessària a algú que realment ho necessita per a alguna cosa útil i
com ocorre ara que existix el subvencionisme.

•

Evitar duplicitats i triplicitats en les administracions, eliminant departaments
inútils l'única funció dels quals és existir per a donar ocupació a certs funcionaris.

•

Eliminar el senat, lloc on van a parar els polítics que deurien d'estar retirats.

•

Llevar els beneficis als polítics:
1. Coche oficial solament per a actes oficials
2. Si un polític té, per eixemple dos o tres càrrecs que no puga cobrar dos o
tres sòus públics, ya que, no poden estar al 100% en dits llocs, com a molt que
puguen cobrar segons el % de dedicació a cada càrrec ocupat.
3. Res de viajar en primera (llevat viages de llarga duració i sempre quan dit valor no
supere el de turiste), els polítics tenen que viajar i cal cobrir-los la despesa, pero si
volen viajar en primera que la diferència li la paguen ells.
4. Dietes llògiques segons l'activitat que realisen.
5. Deurien eliminar-se les dietes per estage i posar apartaments públics a la seua
disposició per a quan tinguen que estar desplaçats per motius DE TREBALL (com
succeïx en Suècia)
6. Eliminar que els polítics puguen jubilar-se en el màxim de prestació solament per
estar en un càrrec durant sèt anys, mentres que un treballador normal té que
cotisarmoltíssim més anys per a tindre el mateix dret.
7. Posar-los equips informàtics i de tele-comunicacionsadequats pero sense entrar en el
balafiament i quan cessen en el càrrec o queden desfasats que siguen tornats per
a revendre i reduir aixina el cost dels equips nous. Per supost, si els extravien o
els trenquen que es facen càrrec del cost com qualsevol persona.
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•

Reduir el número d'assessors externs que no han aprovat una oposició i que
molts d'ells no aporten res, solament donar ocupació a amics i pago de favors.

•

Millorar el funcionament de les administracions públiques recolzant
als funcionaris que realment aporten i eliminant a aquells que despuix d'aprovar
una oposició no són útils a la societat.

•

Si conseguim tindre major cantitat de riquea disponible es podrà invertir en
millorar:
1. ·

Sanitat

2. ·

Educació

3. ·

Ajudar a les famílies en desocupats de llarga duració

4. ·

Reducció d'imposts

5. ·

Millora d'infraestructures
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PROPOSTES INFRAESTRUCTURES I VIVENDA

L'autonomia valenciana es un territori habitat per 5 millons de persones en unes
necessitats de transport terrestre, ordenació del territori, reciclage de
sostralls, gestió hídrica i accés a la vivenda.
València representa el 10 % del PIB espanyol, que se concentra en unasuperfície del
4,6%, alguna cosa menys de la mitat (proporcionalment parlant.
Les principals activitats econòmiques son l'industria (16,3%), el sector servicis, l'agricultura
(2’3%) i el sector terciari (71%) fonamentalment comerç, transport i turisme.

INFRAESTRUCTURES
El comerç exterior supon el 18% del PIB valencià, sent l'activitat dels ports
de València, Alacant, Gandia, Castelló i Sagunt estratègica per a impulsar el creiximent del
comerç.
El partit polític SOM VALENCIANS ha denunciat recentment que els PGE2016 discriminen
als valencians, ya que encara que l'autonomia valenciana aporta un 11% al PIB espanyol,
l'inversió de l'Estat serà de soles un 8
•

Interconexió de les distintes vies i nodos comunicació per al transport de
mercaderies.Es per això que nostre partit treballarà per:
1. Conexió dels ports de Castelló, Sagunt, València i Alacant en la xàrcia d'ample
europeu UIC, per a conectar nostres ports en Europa.
2. Accés Nort al Port de València. Esta infraestructura esnecessària ya que en
l'actualitat, el transport terrestre deu circumvalar València per a aplegar al Port
de València, alluntant nostre principal port 20 km d'Europa.

•

Eix València-Argó-Europa Atlàntica-Cantàbric
L'actual pla director de comunicacions priorisa la xàrcia radial centrada en Madrit, i
la conexió de Barcelona en les principals capitalsespanyoles i europees,
pero aïllen València d'Aragó, el Cantàbric, i l'eixida a
l'Europa Atlàntica per Canfranc (FFCC) i Somport (carretera).
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1. SOM VALENCIANS aposta per conectar València en Aragó i Burdeos per a mantindre
el Port de València líder del mediterràneu, i tindre unes comunicacions dignes d'una
autonomia del segle XXI. En l'actualitat, la llínea férrea València-Saragossa se troba
sense electrificar, sent açò mes propi de nacions africanes que de països de
l'Unió Europea.

•

Corredor Mediterràneu
En l'actualitat, el corredor mediterràneu que uniria per ferrocarril València en Europa, s'ha
detingut en Barcelona, i no està previst en l'ample europeu aplegue en els pròxims anys
a Valencia, Castello iAlacant.
1. SOM VALENCIANS aposta per solicitar ajudes a l'UnióEuropea, per a
conectar València en Europa, i no perdre el tren de la modernitat.

•

Llínea férrea Dénia-Gandia
SOM VALENCIANS aposta per la posada en servici de la llínea Dénia-Gandia, per la
costa, per a donar servici a estos dos importants ciutats valencianes

•

Conexió Ferrocarril Benidorm
Benidorm es el 10% del PIB autonòmica i el 1%, a pesar de tindre
unes pèssimes conexions per carretera lliure, tindre una autopista de peage carisima, i una
nula conexió ferroviària.
1. SOM VALENCIANS considera que una ciutat de l'importància de Benidorm deu
d'estar conectada correctament en Alacant, València, el centre peninsular a través
d'Alcoy i…Europa.

•

Liberalisació de l'autopista AP7
L'AP7 fon una autopista moderna i necessària per a la Vertebració de la costa de
l'autonomia valenciana en la década dels 70. 45 anys mes tart de la seua posada en
funcionament, dita infraestructura ya està amortisada, i el peage seguix
incomprensiblement carregant l'economia valenciana en uns 225 millons anuals.
1. SOM VALENCIANS exigix la liberalisació de l'AP7, i la seuagratuïtat.

•

Finalisació de l'autovia interior
SOM VALENCIANS reclama la fanatisació del variant A31 en la Font de la Figuera, per a
tindre una autovia gratuïta que vertebra de norts a sur les comarques centrals de
l'autonomia.
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•

Conexió d'Elig en la xàrcia AU
SOM VALENCIANS reclama la conexió de la xàrcia AU en la ciutat d'Elig, la tercera capital
valenciana.

•

Millor de les carreteres d'interior
La conservació i millor de les carreteres de l'interior es prioritària ya que les poblacions de
la zona son deficitàries en este aspecte. Ademés, SOM VALENCIANS aposta per la millor
de la freqüència del tren de rodalies de Requena i Utiel en València, i l'implantació de
noves llínees d'autobús entre els llogarets d'Utiel i Requena.
TRANSPORT URBÀ

•

Finalisació de la llínea 2 del metro
La llínea 2 del Metro València es fonamental per a conectar el centre deValència, en el nort
de la ciutat, el distrit marítim, i nazaret. Els treballs estan paralisats des de 2011, i soles
faltaria l'inversió de 200 millons per a acabar-les obres i donar un bon servici de
transport públic als ciutadans.

•

Xàrxia de tramvia en Castelló, Alacant i Elig
Les ciutats de Castelló, Alacant i Elig necessiten dispondre d'una xàrcia de
transport públic ferroviari adequat a les necessitats d'una societat del segle XXI

•

Aument de la freqüència de la xàrcia de rodalies València i Alacant-Elig

•

Conexió de l'aeroport de L´ALTET en Benidorm, Alacant i Elig mediant ferrocarril
de rodalies

•

Soterrament de les vies de ferrocarril en València i Parc Central
València es l'única capital important d'Espanya a on les vies del ferrocarril no estant
soterrades, dividixen la ciutat en dos, creant molèsties a veï, trencant
l'harmonia urbanística, i privant a la ciutat de l'us de sol per a us recreatiu. Aixina mateix,
la configuració en CUL de SAC de l'entrada a València del ferrocarril fa perdre temps i
diners en el transport terrestre per ferrocarril.

•

Millor de l'accés a la Plaja de Borriana
Millor de la carretera d'accés al GRAU de Borriana i la PLAJA de L´Arenal, mediant un
boulevard ajardinat i carril bici

•

Punts de recarrega de vehículs elèctrics
La formació SOM VALENCIANS caracterisa varis dels punts del seu programa per l'aposta
per la sostenibilitat, les noves tecnologies i l'energia neta
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Dissenyar un pla d'implantacio d'estacions de recarrega en la Comunitat Valenciana.
•

Eliminació de barreres arquitectòniques.
SOM VALENCIANS reclama als ajuntaments l'eliminació de les
barreresarquitectòniques en tots els municipis

VIVENDA
Segons l'artícul 147 de la Constitució Espanyola:
Tots els espanyols tenen dret a gojar d'una vivenda digna i adequada. Els
poders públics promouran les condicions necessàries i establiran les normes pertinents per
a fer efectiu este dret, regulant l'utilisació del sol d'acort en l'interés general per a impedir
l'especulació. La comunitat participarà en les plusvalies que genere l'acció urbanística dels
entspúblics.
Igualment, l'articule 16 de l'Estatu d'Autonomia Valenciana diu
La Generalitat garantisarà el dret d'accés a una vivenda digna dels ciutadans valencians.
Per llei se regularan les ajudes per a promoure este dret, especialment en favor
dels jóvens, persones sense mijos, dones maltractades, persones afectades
per discapacitat i aquelles atres en les que estiguen justificades les ajudes.
La crisis financera, la desocupació, i el preu desorbitat del sol han provocat que moltes
persones i famílies no tinguen dret a una vivenda, atres ho hagen perdut, i lo
que també es preocupant, no tenen facilitat per a pagar l'energia, i be se coarta el seu dret
a produir iautoconsumir energia renovellable.
SOM VALENCIANS conscient d'estos problemes aposta per:
•

Dació en pagament de la vivenda
SOM VALENCIANS propon la Dació en pagament per a cancelar els deutes d'aquelles
persones que no poden pagar la seua vivenda finançada per una entitat financera.

•

Estage social per a famílies en rendes baixes
SOM VALENCIANS la negociació d'una rebaixa d'imposts per als propietaris que lloguen
les seues vivendes per baix de 200 euros al mes, per a famílies de rendes baixes.
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•

Ajudes per a l'instalació de plaques solars en zones rurals i famílies ensituació de
pobrea energètica
SOM VALENCIANS aposta per eliminar la pobrea energètica mediant ajudes en
l'instalació de plaques solars en vivendes de famílies en zones rurals i en risc de
pobrea energètica.

•

Ajudes per al pagament de la factura de la llum en hivern afamílies en situació de
pobrea
SOM VALENCIANS exigix que els Ajuntaments paguen les factures de la llum a
les famílies necessitades per a que no passen fret en hivern.

•

Ajudes per al estage de jóvens i estudiants.
SOM VALENCIANS propon ajudes publiques per a jóvens menors de 30 anys i estudiants,
per a costejar l'estage d'una vivenda.

•

Reducció del 70% de l'IBI per a majors de 55 anys i rendes per baix dels 12.000
euros.
SOM VALENCIANS propon eliminar el 70% de l'IBI per als majors de 55 anys, i les
persones en rendes per baix dels 12.000 euros anuals
Escrit en les Normes del PUIG, de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana (RACV)
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PROPOSTES SANITAT I SERVICIS SOCIALS

SANITAT
•

Demanem una major coordinació de les autonomies en el Ministeri de Sanitat

•

Som Valencians aposta per la sanitat publica per a tots els pacients, un sistema
sanitari públic i universal de salut que garantise l'accés a una assistència i
cobertura sanitària eficients i de calitat a tots els espanyols en independència del
seu lloc de residencia

•

Proponem també l'incentiu del personal, tant sanitari com administratiu per a
potenciar un aument de la productivitat del sistema sanitari.

•

Demanem transparència i rendició de contes a la ciutadania els responsables que
gestionen els centres i les àrees rendixquen contes a qui finança les seues
activitats i, per supost, que els responsables de major nivell fixen criteris clars
d'actuació basats en indicadors de calitat .

•

Eliminació de la sanitat privada per a funcionaris públics de les
modalitats MUFACE, MUJEJU i ISFAS, es dir, professors, juges i militars. No se
pot anar en contra de la sanitat de gestió privada, mentres la
mateixa administració te als seus faeners en la sanitat 100% privada. Volem el
mateix tracte per a tots els pacients.

•

Som Valencians pensa que la sanitat no pot basar-se en el copago açò pot
supondre una barrera d'accés als servicis sanitaris de persones que realment els
necessiten.
1. En els imposts s'arreplega la finançació adequada dels servicis socials i sanitat.
2. Hi ha que revisar les inversions i la seua productivitat, tant qualitativa com
quantitativa.
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3. Se necessita una millor de l'atenció primària i coordinació entre nivells assistencials
4. Proponem la renegociació en les farmacèutiques del preu dels fàrmacs.
5. Creació d'auditories externes a les empreses de gestió privada que tenen contractes
en l'administració publica.
•

Som Valencians propon l'unificació dels 112 nacionals, aixina com la conexió dels
sistemes informàtics de tots els hospitals entre si aixina com en els centres
d'atenció primària, per a que els professionals de la salut tinguen tota
l'informació que necessiten dels pacients en tot moment i sàpia a on, com i perque
han segut atesos.
1. L'informatizació de les ambulàncies per a dispondre dels historialsmèdics davant
dita atenció sanitària d'emergència

•

Som Valencians propon fomentar canvis culturals en
la pròpiaorganisació sanitària i en la societat cap a formes efectives i racionals
dels servicis sanitaris.
1. La salut es fonamental per al benestar de les persones. Per això volem un sistema
sanitari que, ademés del tractament de les malalties, s'ocupe de la prevenció, els
costums saludables, la rehabilitació, l'assistència i l'investigació.
2. Devem introduir mides de desenroll i difusió d'anàlisis, i indicadors de productivitat i
expenses.
SERVICIS SOCIALS
Per a SOM VALENCIANS les polítiques socials tenen com finalitat favorir
l'integració social, l'autonomia i l'obtenció d'un major benestar social i millor calitat de vida,
prevenint i eliminant les causes que conduïxen a l'exclusió social.
SOM VALENCIANS està en contra de qualsevol tipo deviolència, ya siga contra dones,
chiquets, vells u hòmens i proponem que se creuen protocols d'actuació davant
qualsevol situació violenta.

•

Per això creem que se deuen englobar i CREAR protocols
deprevenció i erradicació de la Violència domestica.
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•

En Som Valencians situarem la protecció de les famílies, especialment les mes
necessitades, numeroses, mono-parentals o en discapacitats, com un dels
principals eixos de les polítiques socials.

•

La baixa natalitat espanyola i l'envelliment de la població creguen un greu
problema demogràfic, per lo que proponem ajudes a la dona encinta, per a
potenciar la natalitat.

•

Demanarem una especial protecció a l'infància, aixina com larevisió de les lleis
d'acollida i adopció i velarem pels menors tutelats

•

Nostre compromís en els majors i els dependents es primordial,
per això promourem l'eliminació de barreresarquitectòniques i
de comunicació existent.

•

Aixina mateix promourem la formació de persones discapacitats per a que puguen
tindre una reinserció laboral adequada.

•

Demanarem la dotació dels recursos presupostaris necessaris per a l'aplicació de
la Llei de Dependència.

•

Considerem necessari incrementar els esforços per a evitar els embarassos no
desijats i per això d'aumentar les actuacions orientades a millorar
l'educació sexual d'hòmens i dones.

•

Som partidaris de l'immplementació d'una estratègia nacional d'educació sexual
dotada de mijos i en una evaluació permanent dels seus objectius.

•

SOM VALENCIANS propon que les associacions que reben subvencions tinguen
una supressió i coordinació directa, que no siga un simple tracte burocràtic i
se supervise la seua llabor a peu de carrer.
***SOM VALENCIANS en lo relatiu a temes que afecten a creències i conviccions de les
persones, casos com el malpart o l'eutanàsia, donarà llibertat de vot a les seues
representants per a que voten en cada supost d'acort a les seues conviccions.
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PROPOSTES IGUALTAT I TRANSPARÈNCIA
IGUALTAT

1. Igualtat de gèneros
L'igualtat de gèneros si be ha millorat molt en els últims anys, encara es un tema a
millorar. Açò se traduïx en igualtat d'oportunitats i igualtat salarial.
•

Foment d'igualtat de sous i oportunitats entre hòmens i dones
1. Fomentar l'igualtat salarial i d'oportunitats en empreses mediant incentius fiscals
2. Creació del/el Defensor de l'Igualtat. Figura d'àmbit municipal que fiscalise i controle
l'aplicació de les polítiques d'igualtat
3. Que la presencia de les dones en l'alt funcionariat de l'administració siga del 40%
com mínim
4. fomentar la colaboració i activitat en l'actual Consell Municipal de la Dona, i la
seua implantació en el restant de municipis

•

Som valencians aposta per la custodia compartida com be reflexa la Llei
Valenciana de Custodia Compartida, i com ve sent habitual en la practica jurídica

•

Aplicació de l'horari europeu intensiu que permeta una bona conciliació familiar
2. Violència Domestica
Des de SOM VALENCIANS, apostem per un pla de prevenció mesambiciós que
l'actual i en mes recursos, que se centre en la prevencióreal, i en la protecció de
les víctimes, aixina com el seu tractament i millor readaptació a la societat, per mig
d'una major coordinacióentre els cossos de policia, els jujats i les conselleríes

•

Optimisar la protecció a les víctimes de violència, millorant lacoordinació dels
cossos de seguritat i els jujats i millorar l'assessorament
1. Creació d'un punt únic d'atenció a les víctimes, que els atenda i assessore cap a
atres institucions mes apropiades, aumentant l'informacio proporcionada i millorant
l'assessorament
2. Gravació de la declaració en el procés d'investigació, per a evitar que posteriorment
en el juí oral, la víctima per pena o por se acolla al seu dret a no declarar, i deixe
buida la causa
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3. Que s'aumente la vigilància i protecció a les víctimesvalorades per la policia com risc
mig o baix, posat que son la majoria
4. Millorar la formació dels juges i policies en este àmbit
5. Integrar als policies locals en el sistema VIOGEN de seguiment policial, permetent
coordinar al CNP en la policia local valenciana i les presons
•

Que els parts de lesions dels ambulatoris i centres de salut, se remeten
directament als jujats en un interval màxim de 24 hores

•

Major formació per mig de professionals en els coleges i universitats
1. Centrant-se sobre tot en els adolescents, per mig de charrades en víctimes i experts
en la matèria, i creació d'equips d'igualtat en contra de la violència i el bullying.
2. Garantisar l'ofici protegit a les víctimes de violència, que presenten problemes per a
readaptar-se.
3. Integració Social
El Regne de València sempre ha segut un cresol de cultures, i com tal hem de
prendre les mides adequades per a la correcta convivència iintegració dels
immigrants en nostre territori, per a nutrir-mos uns d'atres i conseguir
una cohesió social en la que tots estigam cómodos.

•

Facilitar l'integració social i laboral de l'immigrant en situacióllegal, dotant
d'ajudes econòmiques i programes d'ofici per a este sector de la població
1. Dotar de beques als alumnes estrangers que no puguen pagar-se la matricula i que
tinguen totes les assignatures aprovades en una bona nota mija de 6,5. (L'import de la
beca serà el pagament de la matricula.)
2. Facilitar que estudiants estrangers que hagen perdut la seua residencia d'estudis
puguen solicitar de nou el visat des d'Espanya

•

Crear un Observatori d'integració, a on s'analise la situació de la societat
valenciana, se proponguen mides d'actuació a la Generalitat i ajuntaments,
integrant a immigrants en festes i tradicions culturals valencianes.
4. Colectiu LGTB
Un dels principals objectius de la política d'igualtat, es la consecució de la plena
igualtat social i llegal de tots els ciutadans. Per això des de SOM VALENCIANS
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apostem a l'igual que fem en atres sectors, per laprotecció activa i
la normalisació del colectiu LGTB.

•

Celebració del dia Internacional de la Dignitat GAY, com una marcha reivindicativa
dels drets del colectiu LGTB, del triumfo de la llibertat i la lluita contra
l'intolerància i l'homofóbia

•

Combatre l'homofóbia mediant campanyes de concienciació social, de menors i
adults, colaborant en associacions de LGTB.

•

Potenciació de les campanyes contra el VIH, malaltia que cobra força en
els últims anys

•

Foment del turisme LGTB en el Regne de Valencià

ELECCIONS GENERALS 2015
PROGRAMA ELECTORAL
Consensuat pels militats en el I Congrés del partit el 17 de novembre, en Valencia capital

TRANSPARÈNCIA
1. Transparència
Des de SOM VALENCIANS fem les següents propostes per a millorar
latransparència de l'Administració en la seua mes ampla extensió, i
optimisar l'actual Llei de Transparència, en el fi de salvaguardar l'eixercici del dret
d'accés a l'informació publica.
•

Tolerància 0 en els corruptes, i assegurar la màxima pena possible davant tan
acte punible realisat contra tots els valencians
1. Que les trames de corrupció tinguen la calificació penal de “crim organisat”
2. Inhabilitaciò total per a ocupar càrrec públic dels culpables de corrupció,
i suspensió del càrrec que ocupen els processats per algun delit.
3. Que l'ocultacio de senyes siga sancionada penalment
4. Obligació de tornar tot lo surpat, no podent eixir baix fiança si no ho tornen a les
arques publiques.

•

Fi dels privilegis dels polítics
1. Eliminar l'aforament per a evitar aixina el blindage especial dels parlamentaris, i que
se someten com tots als tribunals ordinaris.
2. Compliment rigorós del regim d'incompatibilitats.

•

La colaboració en fundacions i entitats sense ànim de guany centrades en
la transparència que controlen i facen propostes de millor a les administracions

•

Transparència i control de l'administració en el desenroll econòmic
1. Posar en mans d'Agencies independents a l'administració, l'anàlisis de la productivitat
de la mateixa, baix criteris públics, estables i objectius, i que emeten informes
mensuals o trimestrals detallats
2. Assegurar la correcta actuació de la Sindicatura de Contes, optimisant les seues
funcions i control. Proponem també la modificacióde la llei per a despolitisar
l'elecció dels seus membres.
3. Canalisar la contractació publica a través de subasteselectròniques gestionades per
empreses especialisades. Evitant lacorrupció i aforrant fins un 25 %
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4. Crearun portal online de determinis a nivell autonòmic i municipal, a on
se arrepleguen detalladament els pagaments de factures i a proveïdors per part de
l'administració
5. Relació de totes les empreses publiques i les seues organigrames, aixina com els
presuposts que manegen
6. Crear portals de transparència en tots els ajuntaments i en els existents, aumentar les
especificacions en els gasts i la distribucióde tot el diners assegurant que
qualsevol ciutadà puga informar-se en tot moment en que s'està gastant el diners
l'administració.
7. Que tot el silenci administratiu tinga caràcter positiu
2. Regeneració democràtica
•

Eliminació de les subvencions i privilegis fiscals als partits políticsi sindicats
1. Eliminació de les subvencions a partits i sindicats
2. L'eliminació de donacions d'empreses a partits polítics aixina com la publicació de les
donacions anònimes i privades que estos reben
3. Prohibir la condonació de deutes als partits polítics per part dels bancs
4. Sancions als partits polítics, institucions i administracions publiques i a les seues
representants que no complixquen en els estandarts de transparència
5. Obligació de fer publiques els contes dels partits, els seus ingressos i gasts.

•

Llistes obertes i elecció dels representants polítics per mig deprimàries obertes

•

Limitació de la duració de qualsevol càrrec electe a 8 anys (dos llegislatures) i
canvi del sistema actual de distribució de bancs per una directament proporcional.

•

Garantisar els principis de mèrit i capacitat per al accés a l'ofici públic i
especialment en els càrrecs directius, aixina com la promoció i remuneració

•

Aumentar la participació ciutadana
1. Realisar obligatòriament consultes online a la ciutadania sobre preferències temes
d'interés general.
2. Estendre a tots els ciutadans el dret a accedir a archius i registres públics.
3. Reduir en àmbit autonòmic i municipal, la cantitat de firmesnecessàries per a
presentar una ILP.
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4. Dotar a les juntes de Districte de major presupost icompetències.
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PROPOSTES AGRICULTURA, PEIXCA I MIG AMBIENT
PEIXCA
El sector peixquer espanyol
Les activitats peixqueres tenen una gran tradició històrica en Espanya i el
sector peixquer nacional es un dels mes importants de l'entorn europeu. Espanya, en una
flota peixquera de mes de 10.800 embarcacions, està entre els països de l'Unio Europea
(UE) que major volum de captures realisa (el 15,2% del total de l'UE) i es també elpaïs que
mes tonellades de peixcat importa, ademés es el principal exportador comunitari i el que te
major número d'oficis en el sector.
En este context es cada volta mes necessària i urgent l'adopció d'un
model peixquer sostenible, pero certs discursos contraponen lasostenibilitat ambiental a
l'econòmica i social en la mida que entenen que la primera supon la pèrdua d'oficis i de
rendes en el sector.
Els principis i elements que deuen configurar un model peixquer sostenible estan
arreplegats en el Còdic de Conducta per a la Peixca Responsable, realisat per la FAO,
1995 (FOOD ANDAGRICULTURE ORGANIZATION en les seues sigles en àngels) que
establix una serie de principis generals que els Estats deuen garantisar en PRO d'este
model.

Claus en la situació actual del sector peixquer espanyol
1. Els peixcadors artesanals tenen una clara consciencia sobre lestendències dels
recursos i la vulnerabilitat de les seues comunitats i de l'impossibilitat de revertir
esta situació sense l'aument dels recursos peixquers.
2. La rendabilitat de les explotacions de peixca artesanal s'està veent fortament afectada
per l'aument dels costs (sobre tot del combustible), la reducció de les captures i
l'evolució dels preus del peixcat.
3. Les Reserves Marines peixqueres han demostrat la seua utilitat i els múltiples beneficis
que generen en la recuperació dels recursos peixquers, pero el seu número (i extensió) es
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clarament insuficient. Ademés, la seua model de gestió s'ha mostrat vulnerable a
la reduccióde recursos públics
4. Els alvanços tecnològics i científics poden contribuir a la disponibilitatdel sector en un
millor seguiment de l'evolució dels stocks i la reducciode certs costs, com els de vigilància.
5. S'observa una tendència creixent en la cooperació entre distints actors del sector.
Algunes iniciatives de cogestió d'espais peixquers i decooperació per a la fixació de quotes
son molt be valorades pels actors i estan tenint un efecte positiu.
6. La societat te un coneiximent molt escàs dels problemes de sostenibilitat del
sector peixquer espanyol.
7. Un grup, encara menut, de consumidora mostra un interés creixent per l'orige
i sostenibilitat del peixcat que consume.
8. Hi ha una preocupació creixent per la contaminació de les aigües mes pròximes a la
costa, que acusen la pressió de la majorconcentració de població en el litoral, dels grans
desenrolls urbanístics i en zones molt concretes de nostre litoral.

El model peixquer espanyol actual, que s'ha configurat a partir de la reducció de la flota i
de l'aument de la capacitat peixquera dels barcos de major tamany, ha tingut un alt cost
en térmens d'ofici i de sostenibilitat social, especialment per a la peixca artesanal, no ha
servit tampoc per a millorar la sostenibilitat econòmica del sector.
La disminució dels recursos afecta a tot el sector i provoca unareducció d'ofici
generalisada, tant per territoris com per tipos de peixca, encara que està sent mes
accelerada en la peixca no artesanal.
La reducció dels recursos peixquers ha anat acompanyada, en el cas de la
peixca artesanal, d'una significativa caiguda d'ingressos i tot el procés ha sumit a les seues
comunitats en una situació de vulnerabilitat, caracterisada per un significatiu deterior de les
rendes dels faeners i les seues famílies, la reducció dels nivells d'ofici i la falta
d'oportunitats per als jóvens. Tot això afecta a l'estabilitat de les zones rurals peixqueres i
amenaça a les pròpies comunitats i al seu patrimoni històric cultural.
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Criteris a tindre en conte
Sostenibilitat Social en térmens, fonamentalment, d'ofici, generació de riquea
i cohesió territorial. En este sentit, s'apunta a la necessitat de regular les condicions de
treball de les tripulacions i eliminar la precarietat existent en el sector.
Sostenibilitat econòmica, assegurant la rendabilitat de les empresespeixqueres. En este
cas, s'apunta a que una transició cap a un model ambientalment sostenible, tindria clars
efectes economicament positius, tant a mig com a llarc determini i generaria importants
beneficis al sector.
Propostes
•

Des de l'àmbit institucional, realisar una aposta pel disseny
i elaboració de polítiques peixqueres que tinguen en conte les distintes realitats
existents i dels diferents subsectors i entorns en els que se porta a veta l'actividtat
peixquera i fer complir l'extensa normativa existixen-te.

•

Realisació de campanyes de formació isensibilisació dirigides a tots els agents
implicats en la comercialisació dels productes, en l'objectiu de conscienciar sobre
l'importància de millorar el producte i assegurar la seua correcte

•

Tractament durant tota la cadena d'extracció i comercialisació del
mateix, qüestió que està escomençant a ser molt demandada per un sector,
encara menut pero important, dels consumidors.

•

Realisació de campanyes generals d'informació i sensibilisació dirigides als
consumidors. En este sentit existix una gran desconeixença general en
la població sobre el gran problemàtica del sector peixquer i sobre els
productesque consume i la necessitat de conscienciar a la població sobre
la situació actual dels mars i de realisar un consum responsable.

•

Que existixca una colaboració de prioritat entre l'Institut Espanyol d'Oceanografia
i El Ministeri d'Agricultura, Pes-ca iAlimentació, vertebrant la conexió en les
diferixen-tes administracionsAutonòmiques a si com en
les Universitats Autònomes per a traçar un pla integral de la
peixca artesanal verdader motor d'ofici i riquea de les DIS-tintes Comunitats que
componen nostre territori.
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AGRICULTURA
Mides de mercat, mides estructurals, investigació, aigua, control de plagues i
malalties i vigilància.
•

Mides de mercat per a que estiga equilibrada tota la cadena des de el productor
fins el venedor. Per a això proponem 4 mides essencials:
1. Un Segur de Rendes que garantise que l'agricultor va a obtindre un alt percentage de
lo que val la seua collita i que puga negar-se a vendre a baix
preu. Ademés, açò eliminaria producte del mercat, en lo qual, ajudaria a pujar preus.
Esta mida s'està portant a veta en molt èxit en països com EEUU i Canada.
2. Fusió de cooperatives per a fer-les mes eficients i competitives.
3. Que l'Estat lluite per una PAC (Politica Agraria Comu) en l'UEque siga beneficiosa per
a nostres productes. Per a això buscarà tambél'acostament a
països mediterràneus en interessos comuns
4. Que s'exigixquen els mateixos tractaments als productes que entren, que als
que produïm els europeus.

•

Mides estructurals per a favorir el tamany i la modernisació de les
explotacions agràries. Este es un dels principals reptes que te l'agricultura hui en
dia. El fet de que no existixca un relleu gerenacional i el consegüent abandó de
terres es cada volta major, i el Banc de Terres no ha funcionat lo be que se
preveïa.
1. Des de SOM VALENCIANS proponem facilitar l'agrupació d'explotacions agràries en
forma de “agrupacions de socis” i dirigides per un gerent a l'igual que una
empresa accionarial. Açò facilitaria que les terres no s'abandona-sen i que el
propietari passa-se a ser accioniste. L'aument de superfície de les finques
revalorisaria el preu i flexibilisaria el mercat de la terra en forma d'accions.
2. Ajudes a la reconversió, modernisació i, sobre tot, a la posada en explotació de terres
abandonades.

•

Investigació.Es bàsic per a la CV l'aument de les partides destinades a
l'investigació en el sector agrari i la coordinació entre Universitats i entitats
privades i publiques com l'IVIA.
1. Potenciar l'investigació en el camp de la lluita biològica com alternativa als
fitosanitaris, favorint aixina la salut dels agricultors i el cultiu ecològic.
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•

Aigua.Els valencians som els primers en Espanya en aforro
iracionalisació d'aigua. Hem fet l'esforç de modernisar el sistema de rec i
transformar-ho a rec per goteig. Les desaladores son molt cares i les veem com
un remei puntual.Es un greu erro basar la política hidrica en el transvase de l'Ebro.
SOM VALENCIANS propon una interconexió de tots els rius espanyols, per a que
l'aigua sobrant puga aplegar a zones deficitàries. Lo que se coneix com
“autopistes d'aigua”.
1. Proponem la creació de mini-embassaments per tota la zona del litoral i prelitoral, puix
la CV posseïx una orografia que permet la construcció de molts menuts
embassaments en zones a on l'aigua se tira directament al mar i a on se solen produir
menudes inundacions.
Control de plagues

•

Enduriment del control de plagues en les importacions.

•

Detectar en tercers països per a erradicar la malaltia abans de que aplegue ací o
per a estar preparats per a quan això ocorra.
Vigilància

•

Creació d'una Policia Rural Autonòmica en doble funció. Per una part,
la vigilància en época de collita i recolecció, i per atra, la d'agents forestals el
restant de l'any, garantisant el cuidat dels boscs abandonats.

•

Creació d'un Consell Agrari Valencià a on participen l'administració i les
organisacions agràries.
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MIG AMBIENT
Els boscs
Per a evitar la propagació dels incendis es important la netea i cuidat de nostres monts.
Este treball se portaria a veta pels agents de la Policia Rural Autonòmica, que acabem de
comentar, i facilitant el pastoreig en eixos terrenys.
Des de SOM VALENCIANS no entenem com poden estar aixina de descuidats nostres
boscs en la cantitat de parats que hi ha.
•

Per això proponem que se contracte a parats estacionals per a netea
i reforestació dels boscs i no soles per a adecentar barrancs i assarpes com
ocorre fins ara. El gast que aço supondria es infinitament menor a
les pèrdües produïdes pels incendis. Es una mida migambiental i social.
No podem oblidar que el principal bosc que estem perdent es el dels camps que s'estan
abandonant. Per això son tan importants les mides abans mencionades per a evitar
l'abandó. L'agricultor es el principal agent migambiental i aixina ha de ser considerat i
ajudat per això.
A l'igual que en l'agricultura, un exhaustiu control de plagues.
Residus

•

Instalació de mes punts d'arreplegada d'envasos de productes fitosanitaris.

•

Instalació de sistemes de reciclage inteligent que identifique
al ciutadà que recicla i que se li puguen bonificar els imposts de fems i reciclage,
o fins i tot, reciclar a canvi de diners com ocorre en atres països.

•

Aument d'inspeccions migambientals i de les penes per delits migambientals
greus.
Energies no contaminants i canvi climàtic

•

Aposta per l'investigació i promoció del coche elèctric, a gas i hidrogene. El coche
de combustió es el principal contaminant migambiental i causant de problemes de
salut i del canvi climàtic.
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1. Instalació de punts de recarrega a gran escala.
2. Mides fiscals i un super pla renove al coche elèctric.
3. Eliminació de l'impost aprovat fa poc pel govern a les plaques solars d'autoconsum.
4. Reforestació i recuperació de terres abandonades com mida per a purificar l'aire.

Entorn rural sostenible
En SOM VALENCIANS no entenem el mon rural sense les persones. Ladespoblació de
zones d'interior es estalviable i per a això devem posar les bases per a que l'economia
d'interior torne a ser puixant.
•

Per això apostem, ademés de per l'agricultura, per la creació de posats de treball
en el cuidat dels monts, l'industria fusterera i de reforestació, l'apicultura, el suro,
el turisme rural, la caça i peixca sostenibles, deports de montanya, instalació de
centrals d'energies renovellables com son els parcs eòlics i els solars.
Fauna salvage

•

Reintroducció d'espècies autòctones i compensacions reals i ràpides als
agricultors i ganaders afectats per destrossaments i atacs.

•

Reintroducció a gran escala en la zona costera de nius de rata penada per a
combatre les plagues de mosquits.
Ganaderia

•

Abaratir l'alimentació del guanyat mediant el pastoreig en zones publiques com
mida per a combatre els incendis, i ajudes per a l'obtenció de producte
HORTOFRUTÍCOLA sobrant.

•

Ajudes a la modernisació del sector fent-ho mes competitiu i fomentant
l'adequació de les instalacions per a millorar les condicions de vida de l'animal,
millorant aixina la calitat del producte
Maltracte animal

•

Enduriment de penes per crueltat en els animals.

•

Habilitar mes zones canines, com per eixemple: Plages o parcs.
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•

La prohibició de gàbies o vitrines de gossos i gats.

•

Ajudes econòmiques a les protectores d'animals.

•

Fomentar l'adopcio i NO la compra de gossos i gats.
Caça i peixca deportiva
La caça de manera sostenible es un recurs importantíssim en zones rurals. Font
d'ingressos, dona treball directe a 18000 persones en tota Espanya, i es un complement a
l'agricultura.

•

Regular la peixca en tot tipo d'equip flotant i cobrir el buit llegal que existix en lo
que no son embarcacions

