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INFORME POLÍTIC: 

L'actual Comissió Executiva Nacional va començar el seu mandat l'any 2017, 

després del Congrés d'Elx, després d'unes eleccions històriques en 2015 que 

va atorgar la majoria política en les Corts Valencianes a l'esquerra 

progressista i així, dues dècades després, governar de nou en la Comunitat 

Valenciana i retornar a les institucions valencianes la decència i la reputació 

que es mereixen. 

 La primera legislatura del Consell del Botànic, presidit pel nostre secretari 

general Ximo Puig, va ser la constatació del fracàs d'un model agressiu, 

exclusiu i excloent que representava la dreta del Partit Popular. Esgotades 

totes les vies de progrés i exhaurits tots els recursos públics, la societat 

valenciana va dir que volia passar pàgina i va escriure per a això un nou 

capítol en la història del nostre autogovern, un capítol socialista, 

socialdemòcrata, un capítol d'il·lusió, serenitat i diàleg.  

Després de la renovació de l'Executiva Nacional, afrontem el repte de 

representar al PSPV-PSOE-PSOE amb passió, amb força i amb orgull perquè 

eren molts els reptes que ens esperaven. Era necessari trencar el marc 

ideològic de la Comunitat Valenciana i per a això ens marquem el propòsit 

de portar els valors socialistes a tots els espais geogràfics del País Valencià, 

mostrant sempre una actitud conciliadora, dialogant i resolutiva, per a 

explicar que els nostres objectius són: millorar la vida de les persones, 

enfortir l'Estat del Benestar, el progrés sense exclosos ni marges i aconseguir 

la màxima igualtat en la societat.  

El PSPV-PSOE ja va realitzar en el seu moment el major procés d'innovació 

política i integrat de la història dels partits polítics a Espanya. Va ser aquesta 

federació la pionera en l'elaboració d'unes primàries obertes per a triar la 

persona que encapçalaria la candidatura socialista l'any 2014. Després d'allò 

va arribar la formació d'un govern progressista liderat pels socialistes. El 

partit és essencialment un instrument al servei dels ciutadans per a canviar, 

per a transformar la societat. El partit no és una fi en si mateix, era necessari 

treballar junts i juntes, i ho vam fer. I sumem llavors, i continuarem sumant. 

 El PSPV-PSOE és un partit viu, valent i democràtic, hem decidit què volem ser 

de majors i, amb nosaltres, el poble valencià ens ha anat acompanyant en 

cadascun dels moments importants per al nostre partit i per al País. Després 

de 25 anys, el PSPV-PSOE va tornar a ser la 
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força més votada i el partit per excel·lència dels valencians i valencianes. Fins 

a 5 ocasions el poble valencià va ser cridat a les urnes i en tots els comicis 

que es van celebrar, independentment de l'àmbit, el Partit Socialista del País 

Valencià va encapçalar el missatge de l'esperança i va obrir el temps de la 

lluita i la il·lusió. La Comissió Executiva Nacional es va bolcar en tots aquests 

processos i, al costat d'ella, tota la militància de base que ha fet d'aquest 

partit el partit de la majoria social valenciana.  

Després d'aquests resultats històrics, el partit es troba davant el major poder 

institucional de la història recent i davant el repte de desenvolupar el 

potencial propi del PSPV-PSOE cap a dintre de la nostra pròpia formació i 

exterioritzar-ho en forma de polítiques públiques progressistes que centren 

tots els esforços en la ciutadania. I així ho vam fer, i hem intentat superar les 

fronteres partidistes per a poder avançar cap a la Comunitat Valenciana que 

volem ser i retornar a la política els seus espais de debat, de confrontació de 

projectes, de diàleg i de consensos, de retornar la política a la gent sense 

privilegis que mesura la seua vida en hores de treball, sacrificis i esforç.  

Cadascuna i cadascun de nosaltres, des de les seues diferents 

administracions, tant si vam governar com si estem en l'oposició, cadascun 

de nosaltres i nosaltres des de la nostra condició de militants de base 

compromesos amb una sèrie de valors que considerem universals ha portat 

els principis socialistes allà on hem sigut presents, enriquint el debat i 

aplicant una mirada transversal, progressista i plural, una mirada empàtica 

amb els quals més pateixen i oberta per a recollir les sensibilitats d'un món 

tan ampli i divers com a persones habiten en ell. És, doncs, en les agrupacions 

on trobem el motor d'aquest partit i aqueix impuls que ens ha portat a 

representar les esperances i els somnis de cinc milions de persones. És, 

doncs, en les agrupacions on la Comissió Executiva Nacional en particular i el 

partit en general han trobat la força per a continuar desenvolupant allò que 

va dir el nostre fundador Pablo Iglesias i està gravat en el revers dels nostres 

carnets de militants; i és que no som socialistes per a estimar en silenci les 

nostres idees i per a recrear-nos amb la seua grandesa i amb l'esperit de 

justícia que les anima, sinó per a portar-les a totes parts.  

Després de 5 anys de govern progressista i socialista en la Generalitat 

Valenciana, en tan sols uns dies el món es va detindre i la brutalitat de la 

pandèmia de la COVID-19 va clivellar els pilars de la societat 
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postindustrial i globalitzada en la qual vivim. Tots els esquemes van deixar 

de funcionar, totes les prioritats van canviar radicalment, menys una, que va 

ser la que es va obrir pas de manera indiscutible en cadascun dels elements, 

polítiques i discursos que porten el segell del puny i la rosa i les sigles del 

PSPV-PSOE-PSOE: la vida humana per damunt de qualsevol cosa.  

En la Comunitat Valenciana no vam ser tan irresponsables d'amagar sota el 

paraigua de la llibertat una indecent agenda privatitzadora de serveis públics 

essencials en el context de la pandèmia. La urgència sanitària ha sigut una 

oportunitat per a repensar el món en el qual habitem, per a dibuixar noves 

ciutats i pobles, per a fer emergir noves xarxes de solidaritat i cooperació en 

la societat, per a imaginar un nou model econòmic i social que entenga que 

el planeta Terra és únic i que és la nostra casa. Durant quatre anys hem fet 

socialisme i continuem fent-ho i ni els contextos, ni els pretextos, ni el temps 

han fet que, com diguera el nostre poeta oriolà, renunciàrem al més vell dels 

nostres somnis. Continua havent-hi molta faena per fer, molts drets que 

conquistar i defensar i moltes oportunitats d'una vida digna que oferir al 

poble valencià. Però estem dibuixant una nova via a Espanya i una nova 

manera d'entendre la política, la que mai deguérem perdre.  

Estem on sempre hem estat, al costat dels quals pateixen, dels vulnerables i 

dels quals només tenen la política i el Partit Socialista quan ja no tenen res. 

Estem en la via del federalisme, de la cogovernança, de l'Estat com a garant 

de serveis i d'igualtat, estem com a referents de governs plurals i d'esquerres 

i com a exemples que la socialdemocràcia i el socialisme democràtic són la 

resposta justa i social. Estem en la via d'una Comunitat Valenciana millor en 

una Espanya diferent 

A continuació, les pàgines següents concentren la gestió política que ha 

portat a aquest partit a estar en el seu millor moment des de l'inici de 

l'autogovern i a abanderar les expectatives d'una vida digna i millor del poble 

valencià. Una gestió d'una Executiva i de tot un partit que han sigut capaços 

de consolidar els nostres valors i les nostres idees com la preferència política 

al País Valencià. El nostre repte ha sigut apassionant i el nostre futur, 

prometedor. Estem davant l'oportunitat històrica de liderar el nou temps 

polític i la societat que vindrà, Seguim avant!  
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El mandat de l'Executiva Nacional sorgida en el Congrés de la ciutat d'Elx l'any 

2017 tenia com a objectiu preparar l'estructura orgànica d'un partit que havia 

transitat de l'oposició al govern i, per a això, el PSPV-PSOE havia d'impulsar 

una renovació profunda tant en el seu funcionament com en la pròpia 

organització. 

El repte de l'àrea d'organització era màxim: com convertir les estructures 

organitzatives del PSPV-PSOE en una estructura d'un partit de govern, i com 

fer convergir l'enorme capital institucional dels socialistes valencians després 

del cicle electoral de 2019, amb el capital social i polític que aporta una 

militància entregada i que ha sigut decisiva perquè el Partit Socialista del País 

Valencià siga hui la primera força política en la nostra comunitat en tots els 

seus àmbits.  

 

El caràcter volàtil per definició del camp polític, en constant canvi, sol 

constituir un obstacle per a la construcció d'estratègies organitzatives i 

polítiques a mitjà i llarg termini. Aquestes dinàmiques són especialment 

intenses quan operen sobre partits de nova creació que no compten ni amb 

les capacitats estructurals del PSPV-PSOE per la seua implantació territorial 

absoluta en totes les dimensions sociopolítiques del País Valencià, ni 

compten tampoc amb la tradició històrica que dona contingut ideològic i 

supervivència política, per se, al socialisme democràtic que representa el 

PSPV-PSOE. L'èxit d'un partit polític no es mesura únicament en la 

configuració d'una estratègia electoral que li permeta l'accés a les 

institucions des d'una posició de govern, sinó també en la capacitat 

d'adaptar-se i anticipar-se als canvis socials i polítics que obliguen, 

constantment, a reconfigurar els plantejaments inicials, en el nostre cas, 

aquells sorgits en el Congrés de 2017.  

 

És fonamental que els partits polítics tinguen una idea i una imatge comuna 

del que són, de les seues essències, i que siguen capaces de generar espais 

de reflexió que pensen el que volen arribar a ser i com fer-ho. Aquest ha sigut 

un objectiu que aquesta àrea ha volgut potenciar en tot moment per tal de 

tindre una idea més clara dels resultats amb un consum de recursos més 

eficient. En aquest context, parlar de millors resultats no implica millors 

resultats electorals –que n'hi ha hagut-, sinó aconseguir una sèrie d'objectius 

organitzatius que es consideraven necessaris, a saber: 
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- Un finançament més estable i equilibrada. 

- Una major capacitat logística per a organitzar els congressos, 

conferències i esdeveniments multitudinaris del partit. 

- Un millor desenvolupament dels processos de participació orgànica de 

la militància i de les vies de comunicació entre el partit, la societat i les 

institucions. 

- Una reestructuració dels departaments de la seu nacional del PSPV-

PSOE 

- Una distribució coordinada del personal laboral de l'àrea 

d'organització  

- Un millor desenvolupament i planificació de les campanyes del partit. 

- Un impuls a la transició digital del partit i la seua modernització 

tecnològica i organitzativa. 

- Una estructura nacional més flexible i pròxima en l'assistència a les 

agrupacions 

- Un desenvolupament de dinàmiques més col·laboratives i horitzontals 

entre estructures del partit a nivell provincial, comarcal i local, així com 

entre la Federació del PSPV-PSOE i el PSOE.  

- Una major implantació territorial del PSPV-PSOE acostant les 

estructures nacionals a les estructures locals del País Valencià.  

- Una major col·laboració amb les comarques situades en els extrems 

geogràfics del País.  

 

La planificació estratègica realitzada en l'àrea d'Organització després del 

mandat del Congrés d'Elx ha sigut igualment rellevant des del punt de vista 

de l'enfortiment de la capacitat institucional del nostre partit en assentar 

unes bases sòlides de capital humà que es tradueix en capital polític que 

tenen per objectiu exercir una funció de proveïdors d'assistència als 

membres del partit en el govern per a difondre amb més precisió i 

coordinació el nostre ideari i valors, fent de la marca PSPV-PSOE l'element 

polític diferenciador de la Comunitat Valenciana, més recognoscible, més 

positiva i més coherent per a la societat, aportant seguretat i estabilitat. En 

contra dels discursos que anticipen la fi del sistema de partits i de la política 

representativa, la modernització gradual del Partit Socialista és més 

important que mai per a retornar al partit el terme “participació” com a 

concepte de mecanisme democràtic pel qual es desplega la creativitat de la 

militància i de la societat, s'articulen les preferències i es construeixen 

models de govern alternatius amb polítiques progressistes.  

 

L'any 2015 els partits polítics van canviar la seua manera de presentar-se 

davant la societat i l'opinió pública. Dos d'aquests canvis més significatius 

han sigut la digitalització de les interaccions socials i la cura en l'elecció dels 
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espais; és a dir, la seua imatge interna i externa. La combinació de tots dos 

determina la seua presència en l'entorn digital. Per això les imatges que 

apareixen en els mitjans es cuiden al detall. I és que la percepció social 

influeix en els resultats electorals. El reforç, des d'Organització, de 

l'estructura del nostre partit per a convertir-la en la d'un partit de govern 

venia determinada per la necessitat de compassar les maneres de fer política 

des de les institucions al missatge que es transmet com a organització i 

donar-li més valor a allò que es vol transmetre que al que es veu, sense 

oblidar aquest últim element.  

 

En aquest sentit, la percepció social que vol projectar el PSPV-PSOE està 

associada a l'honestedat, transparència, senzillesa i proximitat, valors que 

representa el nostre Secretari General. La seua doble condició, la de dirigir el 

partit i ser president de la Generalitat Valenciana, implica combinar amb els 

valors descrits el dinamisme i la modernitat propis de la societat valenciana 

que encarna un Consell de caràcter obert i transversal.  

 

El treball realitzat des de l'àrea d'Organització del PSPV-PSOE ha sigut extens 

i hem establert les bases per a un canvi de model de partit que s'adapte al 

que la societat valenciana espera de nosaltres en el segle XXI i, especialment, 

que s'ha adaptat als factors externs que ens han fet entrar de colp en la 

modernitat tecnològica i en les noves maneres de continuar fent partit i 

política a conseqüència de la COVID-19. L'impuls donat a les noves 

tecnologies perquè una organització com la nostra, nascuda a la calor del 

assemblearisme obrer, poguera mantindre viu el contacte permanent de la 

nostra militància, encara que fora a través d'una pantalla és, potser, un dels 

majors èxits del nostre partit per totes les seues implicacions. Hem sigut la 

força política valenciana més innovadora i que major revolució ha 

aportat a tot el que es feia en el camp polític del País Valencià. L'inici del 

curs polític el 9 de setembre de 2020 va ser la prova de la capacitat del 

nostre partit per a mobilitzar a 1.000 persones en un acte telemàtic amb el 

secretari general i president de la Generalitat. Substituïm amb gran pesar el 

tradicional sopar d'inici de curs per un webinar, però amb això vam poder 

entrar a les cases dels nostres companys i companyes en un moment en el 

qual el contacte humà era el que ens aportava esperança per a sobreviure 

emocionalment a la pandèmia. Una mobilització de tecnologia i capital 

humà totalment inèdita fins hui. El PSPV-PSOE va passar llavors de ser un 

partit físic a ser un partit virtual sense perdre cap àpex de la seua constància, 

el seu treball i la seua presència en la societat.  
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La nova normalitat de la societat ha sigut també la nova normalitat per al 

PSPV-PSOE, i aquesta executiva i aquest partit hem hagut de transitar per 

contextos molt diferents en qüestió de mesos. La tecnologia i la distància 

social van cobrar protagonisme en els nous formats de la política que 

aquesta àrea va tindre el paper de desenvolupar per a incrementar el nostre 

múscul orgànic com a principal partit de la societat valenciana i marcar una 

agenda que la resta de partits del nostre ecosistema polític no ha pogut 

reproduir, com han apuntat fins i tot alguns mitjans de la premsa de caràcter 

conservador. Els programes semipresencials, des de l'arrancada del curs 

polític actual, han sigut una constant i han significat un revulsiu per a la 

relació partit-institució. Combinant i acostant espais físics distants i diferents 

perquè diferents ponents pogueren estar connectats de manera simultània. 

Les reunions de la Comissió Executiva Nacional van passar de formats 

completament virtuals a formats semipresencials, igual que el primer 

Comité Nacional realitzat en època pandèmica, un autèntic èxit en el 

seu muntatge i execució que va permetre el seu desenvolupament amb 

absoluta normalitat i eficiència, habilitant fins i tot eines digitals de 

participació per a la votació de les diferents resolucions presentades.  

 

És important destacar també un altre dels elements que ens ha permés 

disposar d'un marge d'actuació molt més ampli: el treball conjunt entre 

Gerència i Organització per a la quasi liquidació dels deutes que el PSPV-PSOE 

havia vingut contraient en els últims anys. El mandat de la Comissió Executiva 

Nacional del PSPV-PSOE-PSOE encapçalada pel secretari general Ximo Puig, 

pot tancar-se amb un balanç molt positiu en terme d'eficiència econòmica en 

la gestió dels comptes del partit. La complexa situació per la qual el partit va 

haver de passar en el passat, quan el nostre deute es va incrementar a una 

xifra pròxima als 9 milions d'euros, ha sigut revertida i ara el balanç oferit per 

Gerència és òptim mentre aquesta xifra s'ha situat en una mica més de mig 

milió d'euros, 700.000. Els canvis en l'afiliació, l'increment de les subvencions 
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públiques com a resultat de les victòries electorals i un ús més racional dels 

recursos propis del nostre partit és el que ha possibilitat aquest escenari 

economicofinancer estable per al PSPV-PSOE.  

 

La planificació dels recursos humans del nostre partit era una altra de les 

tasques pendents en les quals aquesta àrea ha treballat des de l'any 2017 

per a poder consolidar una estructura orgànica de treballadors i 

treballadores capaces d'abastar el volum de treball d'un partit de govern com 

és el nostre. L'increment de la complexitat organitzativa i de la representació 

institucional del PSPV-PSOE, així com del propi context polític, suposen unes 

necessitats de personal completament diferent tant quantitativament com 

en matèria de formació i coneixements, i suposen també un 

desenvolupament de processos de reciclatge de les persones treballadores 

de l'organització, la incorporació de noves habilitats o la modificació del 

nombre d'efectius de manera específica en les àrees més sensibles del partit. 

Aquest fet prioritari ha vingut compassat d'una millora evident en el procés 

de selecció de les polítiques que han de guiar la gestió del personal i adequar 

aquestes accions a les noves situacions. Una bona planificació de recursos 

humans ajuda a qualsevol organització a poder aconseguir els seus objectius, 

i en el balanç final d'aquest mandat és on es pot observar el procés en el seu 

conjunt i els resultats que ha aportat per a escometre les transformacions 

que el PSPV-PSOE tenia marcades en l'agenda com a “pendents i 

necessàries”.  

 

Tota organització, indistintament de la seua tipologia, està integrada per 

persones que constitueixen el seu equip humà i professional. Els mitjans 

tècnics, informàtics i les infraestructures són importants, però en definitiva 

són les persones les que duen a terme els avanços, els assoliments i els 

errors de les organitzacions per a les quals treballen. I és aquesta 

responsabilitat la que obliga a considerar i reforçar el valor de tots els 

treballadors i treballadores del PSPV-PSOE, perquè són l'element que marca 

les diferències. La gestió del potencial humà és tan o més important que la 

capacitat financera i material d'un partit, per això, Organització del PSPV-

PSOE va fixar com a objectiu prioritari i previ a tots els altres, la creació d'una 

nova estratègia de Recursos Humans basada en els següents elements 

que aporten estabilitat i solvència a la marca dels socialistes valencians: 

 

- Aconseguir un major compromís en el treball. 

- Mantindre i elevar la satisfacció del personal treballador del partit. 

- Crear líders de persones. 

- Ajudar a crear equips de treball efectius. 
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- Maximitzar l'acompliment mitjançant una optimització de l'aportació 

de les persones. 

- Detectar, potenciar i retindre el talent. 

 

Per a poder realitzar una bona planificació de les plantilles, el primer i 

fonamental és saber quins departaments existeixen, quins llocs de treball 

comprenen i quines tasques s'exerceixen. L'objectiu fonamental d'aquesta 

àrea ha sigut realitzar una reestructuració dels departaments de la seu 

nacional del PSPV-PSOE i, especialment, procedir a una distribució 

coordinada del personal laboral de l'àrea d'organització que permetera 

l'optimització dels recursos del partit. I tot això s'ha traduït en la creació dels 

Departaments d'Actes Públics i d'Argumentaris del PSPV-PSOE, un 

Departament Jurídic permanent, el reforç del Departament de Comptabilitat 

Nacional i l'expansió del Departament de Premsa i Comunicació, així com la 

reassignació de tasques per a configurar el Departament de Mobilització i 

Militància, el qual ha aconseguit uns resultats notables en garantir sempre 

l'assistència als actes del partit amb una millora i actualització de les bases 

de dades i un treball constant de record al militant no sols amb crides, sinó 

també amb missatges directes i personalitzats per les plataformes de 

comunicació com WhatsApp, etcètera. I tot això amb atribucions molt 

concretes i definides, completament compatibles amb altres tasques i amb 

la interacció constant entre ells. La innovació principal és que el personal 

treballador assignat es relaciona contínuament entre ells per a evitar, amb 

èxit, que es formen departaments estancs que pogueren haver anquilosat 

l'estructura. Rellevant és també esmentar el rejoveniment de la pròpia 

plantilla per a adequar-la a les necessitats completament canviants del 

nostre partit.  

 

Baixem al detall en la descripció dels departaments: 

 

DEPARTAMENT D'ACTES PÚBLICS: 

 

L'any 2019 va estar marcat per una successió de processos electorals, que 

sumats a l'avançament electoral en la Comunitat Valenciana per a l'elecció a 

les Corts Valencianes, va suposar afrontar cinc processos electorals en un 

mateix any, fet que no havia succeït en el nostre territori, i del qual no hi havia 

precedent en el si del PSPV-PSOE-PSOE.  

 

28 ABRIL 2019 

· Eleccions a Corts Generals (Congrés i Senat) 

· Eleccions autonòmiques a les Corts Valencianes. 
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26 MAIG 2019 

· Eleccions municipals. 

· Eleccions europees. 

10 NOVEMBRE 2019 

· Eleccions a Corts Generals (Congrés i Senat) 

 

Aquesta situació excepcional d'acumulació de cites electorals, va suposar 

augmentar l'esforç en la coordinació entre les estructures del Partit 

(Nacional, Provincial, Comarcal i Municipal) que es va traduir en una 

estandardització dels recursos per a abordar els diferents processos 

electorals (dissenys, lemes, imatge de campanya, atenció a candidatures, 

etc.) i en una delegació d'actuacions segons àmbit territorial i electoral.  

 

Destacar que la campanya autonòmica a les Corts Valencianes va tindre un 

tracte diferenciat, ja que es va tindre especial interés a reforçar la figura 

personal del President, com a líder de les valencianes i els valencians.  

 

No obstant això, a la dificultat que va plantejar la concatenació de cites 

electorals i la necessària coordinació territorial, les diferents campanyes 

electorals van estar marcades per una sèrie de característiques  comunes: 

 

1. La pre-producció i la post-producció dels actes es va cuidar amb especial 

atenció al públic objectiu per a maximitzar el seu impacte en l'electorat. Es va 

treballar sota un protocol d'actuació que preparava prèviament l'acte. 

L'agrupació local del Municipi o un equip de voluntaris (segons la capacitat), 

feia repartiment d'informació i marxandatge els dies i les hores abans de 

l'acte, informant de l'hora i el lloc d'aquest, així com de les persones referents 

del Partit que intervindrien. A aquests “repartiments” acudia la persona 

candidata del municipi o el/la Alcalde/sa, per a informar de primera mà. 

Durant l'acte i els minuts posteriors, es feia seguiment en RRSS per a 

interactuar amb els que ens veien “des de casa” i s'editaven per a la seua 

publicació immediata els talls de major interés. 

 

2. Es va apostar clarament per eixir al carrer sempre que fora possible, i si no 

era possible, es va apostar per espais  tancats que foren un referent per a la 

ciutadania per endavant. La intenció era clara, les persones convençudes ja 

anaven a vindre als nostres actes o s'anaven a informar pels canals als quals 

estaven habituades, però ser al carrer i obrir-nos a espais poc habituals per 

al Partit, va oferir l'oportunitat de donar-nos a conéixer a aquelles persones 
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que no estan acostumades a veure, per exemple, al President de la Comunitat 

Valenciana, donant un míting en la plaça del seu barri.  

 

3. Es va tindre en compte la incidència electoral dels llocs on se celebrava 

l'acció electoral i es van reforçar les zones d'acció preferent on el nostre 

electorat té una gran fidelitat. Es va apostar clarament per realitzar actes al 

carrer (places de referència) en barris obrers i perifèrics amb perfils socials 

majoritàriament proclius al vot socialista. Qualsevol veí es podria acostar a 

compartir amb el Partit la “vetlada socialista”.  

 

4. Es va cuidar detalladament els elements que apel·len a les emocions, 

cuidant la música i el llenguatge no verbal. Es van preparar playlists de 

cançons que tracten valors socialistes, a grups vinculats al nostre electorat, i 

es va comptar amb actuacions de música en directe més tradicional o més 

avantguardista depenent del conjunt de l'acte. La intenció de cuidar la música 

prèviament i durant els actes era clara, atraure i retindre a través d'elements 

culturals a aquelles persones que mostraren simpatia feia el Partit però que 

no s'havien parat a escoltar un/a candidat/a. El llenguatge no verbal es va 

cuidar en la mateixa línia, l'eliminació d'elements (faristol, taules, etc.) que 

feien de barrera entre emissor i receptor, mostrant proximitat i proximitat 

de la persona oradora. 

 

En definitiva el que es pretenia amb aquests quatre punts que van 

caracteritzar les campanyes electorals de 2019, era mostrar al públic de 

manera clara que el PSPV-PSOE és un partit pròxim, pròxim, de persones 

corrents que poden assumir grans responsabilitats, que ho fan per a 

atendre les necessitats dels seus veïns i veïnes, persones amb les quals 

et trobes diàriament en la plaça, fent esport, en un museu o prenent alguna 

cosa, en resum, un Partit actual i modern preparat per als temps que marca 

la Política en una societat en constant canvi.  

LLOCS EMBLEMÀTICS ACTES PÚBLICS 2017-2019  

A més de les principals places, teatres i centres cívics dels municipis que són 

capital de comarca, destaquem els següents espais d'entre molts altres, per 

correspondre a la imatge associada a valors esmentats anteriorment.  

 

VALÈNCIA: 

Convent Carmen Poliesportiu del Cabanyal 
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CCC (Centre del Carmen Cultura 

Contemporània) 

Parc Central de València 

La Fàbrica de Gel Sede UGT-PV 

Sporting Club Russafa Palau de l’Exposició.  

Centre Esportiu La Petxina Trinquet de Pelayo 

Jardí Botànic de València (UV) Plaça de Patraix.  

Col·legi Major Rector Pesset (UV) Plaça de Sant Marcel·lí 

Centre de Majors Noumoles  

ALACANT: 

Les Cigarreras Aula CAM 

 

CASTELLÓ 

Palau de la Festa La pèrgola 

 

 

Atenent a tot l'anterior, el Departament d'Actes públics d'Organització del 

PSPV-PSOE ha aconseguit modificar de manera notable la imatge projectada 

pel nostre partit sobre la base d'uns criteris molt definits i planificats. Se li ha 

donat una major importància a elements entroncats amb la comunicació 

política per a reforçar els missatges que es volen establir i, especialment, 

reforçar les idees de modernitat i progressisme que el Partit Socialista ha 

representat i marcant una posició ideològica clara enfront dels discursos 

d'odi i els espais que la dreta considera com a propis. En el context dels 

esdeveniments polítics, l'organització d'esdeveniments ha sigut utilitzada, a 

vegades, com a tapadora de delictes i corrupció política per part de 

determinades formacions polítiques, amb demostracions d'un poder irreal, 

perjudicant seriosament els valors associats a la gestió i la governança en les 

institucions democràtiques del nostre autogovern. En la línia oposada, els 

nostres esdeveniments han consolidat uns valors completament diferents 

associats a la visió transformadora que el nostre partit va consagrar en els 

estatuts del 39 Congrés Federal del PSOE: un partit socialista, democràtic, 

feminista, ecologista, europeista i social.  
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Hem conjugat espais i discursos, i hem conjugat també una mateixa actitud i 

un mateix llenguatge entre el partit i les institucions en les quals tenim 

l'oportunitat de governar per a canviar la vida de milions de persones. Un 

míting, un acte, contextualitza el discurs que es pronuncia i dona un lloc 

protagonista a la imatge corporativa del partit i a les i els dirigents i 

representants socialistes i tot això és possible, també, a una estratègia de 

protocol molt detallada. El protocol afig nombrosos valors com la projecció 

social, millora les relacions amb el públic, estableix procediments que aporten 

qualitat i ajuden a difondre una percepció favorable unida a una reputació 

positiva. El protocol ha sigut, doncs, un element de comunicació 

indispensable per al que s'ha convertit el PSPV-PSOE, aqueix partit actual, 

modern, pròxim, de gent corrent que matina i que sobreviu, de gent anònima 

que pot assumir grans responsabilitats i canviar el món.  

 

DEPARTAMENT D'ARGUMENTARIS: 

La creació d'aquest departament ha tingut dues implicacions fonamentals per 

al PSPV-PSOE: el primer és la centralització d'una cosa tan important com és 

el discurs del nostre partit en temes d'interés notable i problemàtiques 

sensibles, i el segon és una millora de la resposta de l'estructura del partit 

davant les necessitats del territori. Ha sigut important aquest aspecte per als 

Grups Municipals Socialistes en els diferents ajuntaments del País, no sols per 

a facilitar un posicionament respecte a les mocions plantejades per la resta 

de grups polítics, sinó també davant la possibilitat d'oferir-los per part 

d'Organització mocions pròpies i esmenes amb les quals poder negociar i 

desenvolupar la seua labor de govern o oposició. El departament ha sigut 

l'interlocutor directe entre estructures i entre el partit i la institució, mantenint 

una comunicació permanent amb els Conselleries de la Generalitat i les 

estructures tant federals com del secretariat i la resta de persones que 

configuren la Comissió Executiva Nacional del PSPV-PSOE-PSOE.  

L'establiment d'un canal de contacte directe entre les agrupacions i la seu 

nacional del PSPV-PSOE-PSOE ha sigut un dels majors èxits del nostre partit 

en trencar amb les dificultats que es presenten quan un partit té tanta 

implantació territorial, sent present en quasi els 542 municipis de la 

Comunitat Valenciana. L'organització del partit juga un paper important per a 

entendre les etapes de paràlisis o de dinamisme en els diferents contextos 

sociopolítics. Amb l'impuls donat a aquesta àrea i l'anàlisi de les estructures 

del PSPV-PSOE, els vincles amb els dirigents i afiliats locals, el funcionament 

en temps no electorals i els mecanismes de socialització política revela que la 

nostra organització està consolidada i preparada per a complir amb les 

funcions bàsiques d'un partit polític que la literatura ha establert. Per això la 

creació del Departament d'Argumentaris ha sigut tan important per a la 
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cohesió interna del PSPV-PSOE i per a evitar el distanciament tradicional que 

els ocorre als partits de govern entre estructures. Fugir de sectarismes i 

consolidar un model de treball horitzontal per a reforçar la marca PSPV-PSOE-

PSOE entre els seus propis quadres, estructures i militants és la funció 

principal d'aquest departament, amb un balanç molt positiu en aquest últim 

any 2021, amb 70 argumentaris sobre temes d'important transcendència: 

1. Transvasament de l'aigua  

2. Conflicte a Gaza 

3. Argumentari indults 

4. Contestació a l'impost de plusvàlua 

5. Argumentari sobre la falsa pujada d'impostos 

6. No es retalla en Correus 

7. Argumentari de peatges i autovies 

8. Contestació al PP sobre reversió Torrevieja 

9. Contestació sobre projecte Albufera 

10.  Contestació sobre el Finançament Local 

11.  Argumentari Port valència  

12.  Argumentari sobre ampliació del port de valència  

13.  Argumentari sobre fons extraordinaris locals  

14.  Transaccional a la moció d'Esquerra Unida sobre l'AP-7 

15.  Argumentari d'ajudes econòmiques del Govern  

16.  Argumentari sobre les ajudes a la indústria 2020 i 2021. 

17.  Argumentari sobre Fons Europeus  

18.  Argumentari sobre Hasel i les protestes 

19.  Contestació sobre les suposades retallades en violència de gènere 

20.  Argumentari sobre el Xúquer 

21.  Argumentari i transaccional sobre la compensació del deute 

22.  Contestació al Pla Activa proposat del PP 

23.  Argumentari sobre el Pla Resistir  

24.  Argumentari d'ampliació sobre les ajudes del Pla Resistir  

25.  Contestació al transport comarcal del Camp de Túria  

26.  Argumentari sobre la CV-50 

27.  Argumentari sobre la transparència en les dades Covid-19 

28.  Argumentari de Forces i Cossos Seguretat de l'Estat  

29.  Argumentari per al Pla Resistir en Alfes 

30.  Contestació a la Declaració Institucional de VOX 

31.  Argumentari sobre petició de reducció d'IVA Perruqueria  

32.  Argumentari sobre petició de reducció de l'IVA Factura de la Llum 

33.  Argumentari sobre petició de reducció d'IVA FFPP2 

34.  Argumentari sobre petició de reduir l'IVA a productes sanitaris. 

35.  Argumentari sobre abolició de la prostitució.  

36.  Contestació a moció sobre la creació d'una empresa pública 
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farmacèutica 

37.  Argumentari sobre alcaldes vacunats 

38.  Argumentari sobre els recursos que posa la Generalitat en el procés 

de vacunació 

39.  Resposta a la moció de sol·licitar ajuda a l'exercite  per a vacunar 

40.  Argumentari sobre l'impost de residus  

41.  Contestació específica a vacunació a Dénia 

42.  Argumentari sobre la LOMLOE 

43.  Argumentari sobre els Pressupostos Generals de l'Estat 2021 

44.  Argumentari sobre Atenció Primària  

45.  Argumentari sobre el canvi del Consell General del Poder Judicial  

46.  Contestació a moció d'oci nocturn 

47.  Contestació sobre situació sanitària a Monòver 

48.  Contestació a Declaració Institucional pel dia dels majors de VOX 

49.  Argumentari sobre Rodalia RENFE a Vila-real.  

50.  Argumentari per a contestar a moció de finançament just  

51.  Argumentari sobre la Casa Reial i el cas de Juan Carlos.  

52.  Enviem proposta alternativa a moció de Compromís sobre Juan 

Carlos i la comissió investigació.  

53.  Argumentaris sobre la situació dels MIR en la Comunitat Valenciana  

54.  Contestació sobre infermers escolars 

55.  Contestació a moció de VOX sobre temporers de la taronja  

56.  Argumentari sobre el Pla Resistir  

57.  Argumentari sobre els Fons Europeus  

58.  Argumentari sobre assistència sanitària a Carlet 

59.  Argumentari sobre l'educació concertada amb la LOMLOE 

60.  Contestació a antiokupes  

61.  Contestació a moció sobre el Tren d'Alta Velocitat Castelló  

62.  Argumentari sobre dades Covid-19 per municipi  

63.  Argumentari sobre el dret civil valencià  

64.  Contestació sobre les festes patronals  

65.  Argumentari sobre els test ràpids 

66.  Contestació a moció sobre test massius presentada pel PP 

67.  Argumentari Plurilingüisme  

68.  Contestació a la moció, presentada per VOX, per a canviar el 8M 

69.  Argumentari sobre el Pla de Vacunació en la Comunitat Valenciana  

70.  Argumentari sobre ajudes a autònoms i ajudes del Govern d'Espanya 

71.  Argumentari sobre el Bo Viatge 

 

Hem trobat oportú destacar també unes certes mocions realitzades en 

aquest departament en col·laboració amb la Comissió Executiva Nacional per 

a reforçar l'acció de govern i oposició als ajuntaments del País Valencià, 
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ajudant els nostres Grups Municipals Socialistes a poder marcar l'agenda 

política en els seus respectius àmbits d'actuació i davant col·lectius i sectors 

d'importància estratègica: 

 

1. Moció d'ajudes al comerç local i artesania. 

2. Declaració Institucional per a reconéixer l'origen valencià de les 

bandes de música. 

3. Moció pel dia de la LGTBIfobia 2021 

4. Moció pel dia del treballador  

5. Moció per ampliació del port de València  

6. Moció alternativa de suport als Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat.  

7. Moció pel 8 de Març.   

8. Moció per a adhesió al Pla Resistir  

9. Moció de suport al Fons No Reembossable Covid19 

10. Moció pel 25-N (dia contra la violència de gènere) 

11. Moció per la plaga del Cotonet de Sudàfrica.  

12. Moció sobre Turisme  

13. Moció per a sol·licitar al Govern d'Espanya l'alliberament dels 

romanents de tresoreria 

14. Moció sobre la V-30 

15. Moció pel dia de l'Orgull 2020 

16. Moció de suport al sector agrícola valencià 

17. Moció de suport a la joventut. 

 

El Departament d'Argumentaris ha mantingut una col·laboració estreta amb 

l'equip de Premsa i Comunicació del PSPV-PSOE per a poder oferir missatges 

coherents, perquè el partit poguera mantindre, en tot moment, una imatge 

de partit seriós, de govern i amb les idees clares. I això no sols es concreta en 

el llistat presentat en les línies anteriors, sinó també en l'ingent material 

preparat per a assistir als nostres representants en els diferents parlaments 

i institucions: Corts Valencianes , Congrés dels Diputats, Senat i Ajuntaments, 

en entrevistes, debats, tertúlies o desdejunis oferits pels diferents mitjans de 

comunicació. Assenyalar de forma destacada un canvi en les relacions entre 

el partit i el Grup Parlamentari Socialista amb la creació de sinergies i 

dinàmiques de treball molt positives que han enriquit i facilitat el treball que 

s'exerceix des del legislatiu i s'ha pogut marcar com a PSPV-PSOE i no com 

Generalitat Valenciana una agenda de polítiques revolucionàries en el 

conjunt de l'Estat que han situat a la nostra federació com un referent en 

l'àmbit del socialisme espanyol. 

 

Durant els mesos de confinament i els més durs i inicials de la pandèmia de 

la Covid-19, va ser aquest departament, en col·laboració amb comunicació, 
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el que va oferir una activitat frenètica per a combatre les fake news i les 

“faules” que es movien de manera viral per les xarxes socials i internet. Una 

estratègia seguida per l'extrema dreta i els grups sociològics més 

reaccionaris amb la qual contaminar l'opinió pública cap al Govern del PSOE 

a Espanya i el del PSPV-PSOE en la Comunitat Valenciana. Per a maximitzar 

l'impacte i l'eficiència, es va coordinar un grup d'activistes socialistes en 

xarxes socials per a difondre els nostres missatges. La rigorositat de la 

informació, contrastada exhaustivament, va ser tal que el treball realitzat en 

Organització del va ser capaç d'arribar al personal assistent en Presidència 

del Govern i als Departaments de premsa i comunicació federals del PSOE. 

Amb això, Organització del PSPV-PSOE aconseguia un doble objectiu: d'una 

banda, incrementar la presència del partit en les xarxes socials, un espai on 

les forces polítiques situades en l'espai progressista de creació més recent 

han aconseguit entrar amb major eficàcia; i, d'altra banda, ser capaços de 

combatre en el camp de la lluita ideològica els discursos d'odi i les notícies 

falses que afebleixen els nostres sistemes democràtics i corroeixen les 

nostres institucions de govern.  

 

DEPARTAMENT DE MOBILITZACIÓ I MILITÀNCIA.  

 

Un dels pilars de l'àrea d'Organització del PSPV-PSOE per a mantindre una 

construcció permanent del principal partit polític del País Valencià. Amb la 

incorporació de nou personal en nous departaments, el departament de 

mobilització i militància ha pogut centrar els seus esforços a oferir una base 

de dades de militants actualitzada per a millorar la comunicació entre el 

partit i les seues bases i, especialment, per a poder desenvolupar activitats 

amb un abast molt més elevat.  

 

En aquest sentit és imprescindible destacar la recent creació de llistes de 

difusió per a la militància i els diferents càrrecs orgànics i càrrecs 

institucionals del PSPV-PSOE amb les quals transmetre una informació molt 

més directa, assegurant així que l'acció del partit és capaç d'arribar al major 

percentatge possible de militants i estructures. Amb això es modernitza i 

s'estableixen noves formes per a renovar el nostre vincle amb les nostres 

bases socials, que ho són per una doble condició: com a membres del teixit 

associatiu i representants de sectors vinculats a l'esquerra política, i com a 

militants del Partit Socialista del País Valencià. Aquest treball pot confirmar 

que s'ha facilitat una certa cohesió i compromís per part de les i els militants 

que, al seu torn, ha fet possible un major grau d'estabilitat o permanència en 

l'arena política valenciana.  
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L'element més destacable d'aquest Departament, sens dubte, per l'impacte 

visual i la transcendència comunicativa que va tindre, va ser la mobilització i 

preparació per al míting de tancament de campanya electoral en els comicis 

del 28 d'abril de 2019, quan es va aconseguir reunir més de 7.000 persones 

en l'acte més multitudinari del Partit Socialista Obrer Espanyol, al Parc 

Central a València, en un context en el qual els grans mítings massius havien 

desaparegut de l'escena política per a donar pas a formats molt més reduïts. 

Mobilitzem a la nostra militància de totes les comarques del País Valencià per 

a mobilitzar la victòria socialista en les urnes.  

 

 

 
 

 

En última instància, el mandat de l'àrea d'Organització després del Congrés 

Nacional d'Elx era molt clar, ens referim a la vertebració territorial i una major 

implantació de l'estructura orgànica del partit. Una major presència dels 

òrgans nacionals en el territori significa una major cohesió i més partit, 

significa un partit fort a l'altura del que la societat valenciana exigeix i capaç 

de respondre als reptes que el context post-industrial i la globalització 

impliquen.  

 

Les agrupacions comarcals responen a una tradició de funcionament del 

PSPV-PSOE-PSOE que, atés que es contempla en els Estatuts Federals del 

PSOE, han de coexistir amb l'estructura provincial que es va implantar en el 

nostre partit. Sent coherents amb l'essència socialista valenciana des que es 
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fundara el nostre partit, l'àrea d'Organització va assumir el repte en primera 

persona de continuar treballant per a retornar la màxima autonomia i 

capacitat a les comarques, sota el paraigua d'un partit sòlid els ancoratges 

socials del qual es concentren en cadascun dels municipis. Viure aliens a 

aquesta realitat és no entendre el Partit Socialista del País Valencià i, 

sobretot, és restar-li potencial a una organització que després de 20 anys i de 

lluitar contra l'etapa política més fosca de la Comunitat Valenciana, ha 

aconseguit tornar a situar-se com l'actor polític de preferència i per 

excel·lència de la societat valenciana. S'ha treballat des del 2017 per a poder 

establir les competències concretes de les agrupacions provincials i 

comarcals, amb la finalitat que hi haja una acció conjunta del PSPV-PSOE-

PSOE en tota la Comunitat. A això hem de sumar les negociacions constants 

amb la Comissió Executiva Federal perquè el PSPV-PSOE puga regular de 

manera autònoma el seu funcionament i perquè això siga una realitat, la 

Secretaria d'Organització ha mantingut una presència constant en el territori 

per a activar l'organització i reforçar el lideratge dels socialistes valencians en 

la Comunitat, al marge de posicionaments orgànics en uns processos o 

altres. Només hi ha una família que és la socialista i el treball incansable 

perquè els valors i l'hegemonia del partit siguen extensius al conjunt de la 

societat i el PSPV-PSOE puga continuar sent el partit que defensa els valors 

compartits per la majoria del poble valencià, és l'única cosa important quan 

s'assumeixen responsabilitats de direcció en un partit tan plural com el 

nostre. L'aval a tot aquest ideari és l'assistència, durant tot el mandat, 

als Comités i reunions de les Comissions Executives de les 26 Comarques 

durant tot el mandat, l'assistència als comités provincials i a les 

assemblees locals i el contacte directe amb els representants orgànics 

quan s'ha requerit. Creiem a les comarques perquè són la base essencial 

per la qual el PSPV-PSOE es connecta amb la societat valenciana.  

 

Important destacar que la visió comarcalista que ha adoptat la Secretaria 

d'Organització s'ha materialitzat també el desenvolupament de campanyes 

per a defensar l'acció política del partit i del Consell de la Generalitat 

Valenciana presidit pel nostre secretari general Ximo Puig. Destacables en 

aquest aspecte, pel grau de mobilització que ha suposat i la capacitat per a 

connectar militància, responsables orgànics, alcaldes i alcaldesses i 

portaveus i alts representants institucionals del Consell, són dos: les 

campanyes de pressupostos de la Generalitat i la campanya del Pla Resistir.  
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La campanya de pressupostos ha sigut un dels elements que ens ha permés 

vertebrar més el nostre partit a través d'un acostament estret al territori. Els 

pressupostos de la Generalitat no són només un número que afegim cada 

any als comptes de la màxima institució valenciana, són el document 

programàtic, amb projectes i polítiques reals i detallades que ajuden de 

forma molt directa a millorar la vida del poble valencià, de la gent que ha 

patit durant anys les conseqüències que la ideologia neoliberal del Partit 

Popular haja arrasat amb els recursos, els serveis públics essencials i les 

oportunitats de la Comunitat Valenciana. Els pressupostos del Consell, amb 

l'empremta que el PSPV-PSOE ha deixat, són uns comptes clarament socials 

que si alguna cosa han posat en evidència és que aquest govern al qual els 

socialistes valencians hem aportat tot el nostre major capital humà i polític, 

és el que major estabilitat ha donat al món empresarial i social, el govern més 

inversor de la història de la Comunitat i el govern que ha posat nom i 

cognoms a aqueixos milers de persones, valencians i valencianes, que han 

viscut en l'anonimat, oblidats pels seus dirigents, però amb problemes que 

eren reals i als quals ningú va voler donar-los solució. 

 

L'especialment rellevant de les campanyes de pressupostos que hem 

realitzat ho trobem en el nivell de detall que presenta la territorialització a la 

qual s'han sotmés els comptes generals, baixant fins a l'últim municipi de 

cada comarca on s'han planificat inversions per part del Consell i aportant 

xifres concretes d'inversió social per als representants del partit a les 

comarques. És imprescindible que la gent conega en què està canviant el 

Partit Socialista a través del Consell la seua vida quotidiana i que, a través del 

partit, les nostres institucions coneguen en què pot ajudar encara més a la 

ciutadania. Hem volgut demostrar que el PSPV-PSOE és una estructura molt 

potent capaç de transformar el món quan governa i que tots els seus 
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membres, sense importar l'escala en la qual treballen i fan efectiu el seu 

compromís social i polític, i que el treball que realitzen els nostres diputats i 

diputades, les conselleres i els consellers, i el president Ximo Puig no són 

meres qüestions burocràtiques, sinó que són accions encaminades a millorar 

directament la seua qualitat de vida. Si alguna cosa tenim clar és que el PSPV-

PSOE-PSOE representa un projecte clar de progrés i que hem de posar tots 

els nostres esforços perquè continue. A diferència d'altres partits, les nostres 

idees ens permeten dibuixar, contínuament, el futur que volem construir, 

perquè el Partit Socialista és l'únic que pot donar respostes a cadascuna de 

les qüestions que se'ns plantegen i a aquells problemes que impedeixen a la 

gent corrent, la gent del carrer, tindre una oportunitat de fer el seu propi 

projecte de vida. Tot això s'aconsegueix reforçant les estructures comarcals 

i realitzant campanyes, com aquesta, que traslladen el partit i la institució en 

la qual som presents a la casa del poble del municipi més xicotet del País on 

tenim presència els socialistes.  

 

Els partits representem, en la interfície entre la societat i el Poder Legislatiu, 

diferents opinions socials sobre el que suposa la idea del bé comú i l'interés 

general. Aquesta és l'essència del partit polític i, en aquest sentit, hem 

d'entendre el partit com un lloc funcional on es produeixen les discussions 

sobre les diferents interpretacions del bé comú per a impulsar el procés de 

creació de polítiques públiques i el procés legislatiu en les Corts Valencianes. 

La importància de la territorialització i del reforç de les nostres estructures 

comarcals radica, precisament, en el fet que són punts d'intersecció entre el 

particular i l'universal perquè representen parts simples del conjunt social 

que, no obstant això, intenten crear models per al conjunt de la societat en 

general. I sota aquest prisma és on ha tingut lloc la campanya del Pla Resistir 

que, com sabem, es tracta de la major mobilització de recursos públics en el 

marc de l'Espanya autonòmica, una política pública sense precedents i que 

porta el segell del PSPV-PSOE i del socialisme democràtic. Ha sigut gràcies a 

la campanya comarcalitzada d'aquest projecte que hem pogut referenciar al 

PSPV-PSOE en tots els àmbits de la societat i de l'estructura del partit i, gràcies 

també a totes les opinions sorgides al voltant dels detalls i de la interlocució 

amb els representants socialistes en el Consell, hem pogut fer presents les 

complicacions i obstacles específics de cada territori per a corregir-los i 

aportar noves solucions. La resposta justa i social és la resposta del Partit 

Socialista i, com a tal, s'ha fet més imprescindible desenvolupar tots aquells 

elements per a reorganitzar el PSPV-PSOE i convertir-ho en el millor 

instrument que té la societat valenciana per a construir el seu futur de 

manera col·lectiva, hem de ser capaces de liderar el nou temps polític i 

territorial i a això s'ha dedicat la Secretaria de l'Àrea d'Organització des que 

el Congrés d'Elx va fixar les bases per a la dècada de progrés de la Comunitat. 
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I en el context d’este rearmament ideològic i orgànic del partit per a construir 

el millor projecte per a la Comunitat Valenciana devem situar un dels 

elements més innovadors que esta secretaria ha realitzat durant el seu 

mandat: les jornades de convivència organitzades a l’Alfàs del Pi amb el 

lema Preparar 2020: la via valenciana, al novembre del 2019, amb 

l’objectiu de reforçar dos eixos bàsics: la coordinació i l’anàlisi entres les 

estructures institucionals i orgànices del PSPV-PSOE. Era la primera 

vegada que el nostre partit havia ideat una assemblea de representants 

polítics de totes les instituciones i que fou un èxit per a la creació de sinèrgies 

i dinàmiques de treball que ens permeten seguir consolidant la nostra 

posició com a partit hegemònic en la societat valenciana. Aconseguirem 

reunir a un mateix espai a més de 150 persones entre diputats i diputades 

autonòmics, responsables al Consell i els governs de les Diputacions i 

membres de la Comissió Executiva Nacional per  desenvolupar els deu eixos 

transversals per a l’acció política del PSPV-PSOE: sostenibilidad, feminisme, 

fe en el futur, defensa de les perfièries socials i territorials, inclusió de totes 

les minories, fermesa davant l’extrema dreta, lleialtat en el govern, defensa 

de les idees i la ciutadania, treball, proximitat i transparència i respecte als 

origens ideològics del socialisme. Hem desdibuixar les fronteres internes per 

a fer cristalitzar la diversidad i la nostra enorme pluralitat en un únic partit 

amb una mateixa estratègia. 
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COMUNICACIÓ 

Al llarg d'aquests quatre anys el treball de Comunicació s'ha centrat en 

ampliar els canals d'informació, tant des del punt de vista intern com extern, 

apostant per les noves eines que l'entorn digital ofereix i per a unificar la 

imatge del partit. 

Nous canals de comunicació interna 

El Gabinet de Comunicació va detectar que les característiques de 

l'estructura del partit complicaven, a vegades, aqueix propòsit 

d'homogeneïtzar la imatge. Hi ha 326 agrupacions municipals, 26 comarcals 

i tres provincials, i la majoria d'elles amb escassos recursos per a poder crear 

o adaptar els dissenys i formats comunicatius que ara consumeix la societat.  

Per això, entre setembre i octubre de 2017, la Secretaria de Comunicació va 

elaborar un pla d'acció per a formar als responsables de les agrupacions i 

afavorir ponts directes de comunicació que facilitaren les eines necessàries. 

Així, una vegada finalitzats tots els processos congressuals i nomenats els 

responsables de comunicació de cadascuna de les estructures, es van anar 

convocant reunions presencials per a explicar i articular els nous canals de 

difusió interns. Es tracta de canals oberts en What’s App i mail, a través dels 

quals s'ha difós tota la informació del partit, tant des del punt de vista de la 

gestió socialista en els governs, com de respostes a atacs de l'oposició o 

desmentir faules.  
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Aqueixos nous canals també han servit per a facilitar els materials que el 

partit ha anat produint al llarg d'aquests quatre anys, en les diferents 

campanyes que hem elaborat, sent especialment útils en la coordinació de 

les diferents campanyes electorals que hem executat. Així mateix, des del 

Gabinet de Comunicació s'han facilitat els recursos perquè cada agrupació 

poguera territorializar les campanyes de comunicació que s'han llançat, tant 

des de punt de vista audiovisual, com d'elaboració de notes de premsa. 

En el marc de la comunicació interna amb militants i simpatitzants, 

recentment s'ha llançat la revista digital ENDAVANT!. Es tracta d'un nou 

canal de comunicació del partit, que arriba cada setmana per mail i en el qual 

s'ofereixen reportatges d'actualitat des d'una perspectiva progressista. En 

ells s'explica la gestió dels governs socialistes, iniciatives interessants que 

s'estan impulsant i, a través de formats periodístics, es faciliten argumentaris 

útils per a la militància. En aquesta revista també es difonen els articles 

d'opinió que al llarg de la setmana publiquen dirigents socialistes en els 

mitjans de comunicació, i s'ha destacat un apartat de verificació de notícies 

per a desmentir faules.  

Web  

La pàgina web del partit és una eina fonamental en la comunicació i, a l'inici 

d'aquest mandat, una de les prioritats va ser la seua actualització per a 

adaptar-la a les noves necessitats d'informació, amb l'objectiu d'oferir més 

eines tant per al públic alié al partit, com per als militants.  

La nova web permet consultar la configuració dels diferents òrgans del partit, 

així com els criteris de transparència que, com a organització, ens hem 

marcat. També s'ha introduït la pestanya ‘Territori’, un apartat molt ampli i 

útil per a contactar amb cadascuna de les agrupacions locals que té el PSPV-

PSOE, així com conéixer els perfils que tenen en xarxes socials.  

A més de publicar tota la informació que s'emet per als mitjans de 

comunicació tradicionals (com a notes de premsa), la web també disposa 

d'apartats per a fotografies que es poden usar, així com vídeos i imatges amb 

missatges polítics que poden resultar d'interés per a les agrupacions. Així 

mateix, introdueix un apartat denominat ‘T'interessa’ per a poder consultar 

documents polítics com a ‘l’Acord del Botànic’, el manifest per un 
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Finançament Just, i discursos del president o secretari general en diferents 

actes.  

Durant la pandèmia, donada la necessitat de comunicació i la ràpida aparició 

de faules, la web del partit es va bolcar a difondre tota la informació oficial 

que podia ser útil per a la ciutadania i per a la nostra militància.  

Xarxes Socials 

Al llarg d'aquests quatre anys el partit ha anat obrint perfils en les noves 

xarxes socials que han anat apareixent. Així, una vegada consolidada la 

presència en plataformes com Twitter i Facebook, el partit ha intensificat la 

seua comunicació a través d'Instagram, una eina que cada vegada té més 

seguidors i amb un perfil més jove que ens interessa especialment com a 

públic objectiu. 

 

Així mateix, des del perfil de Facebook del PSPV-PSOE s'han llançat 

campanyes de publicitat per a aconseguir a un major nombre d'usuaris de 

manera econòmica, segmentant el missatge per territoris per a així 

personalitzar al màxim les comunicacions i augmentar la seua rendibilitat.  

 

També ha obert perfils en altres plataformes emergents, com Tik Tok o 

Twitch, per a tindre una altra finestra oberta a les noves oportunitats que 

comencen a sorgir en aquests canals informatius. 

 

A més, des de juny de l'any 2020 es realitza un seguiment del nombre 

d'usuaris en cadascuna de les xarxes socials del partit, per a observar el seu 

creixement tant mensual com anual. 

 

 

 

RRSS 2021 2020 
Creixement 

% 

Creixement 

en núm. 

d'usuaris 

Twitter 23.929 22.979 4% 950 

Instagram 4.316 3.984 8% 332 

Facebook 9.375 9.270 1% 105 

Youtube 758 622 22% 136 

Tik Tok 54 0 NA 54 
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Logos 

En aquests quatre anys també s'ha modificat el logo del PSPV-PSOE, atesa la 

nova proposta visual i el canvi d'imatge aprovat per la direcció federal del 

PSOE.  

Anterior logo. - 

 

 

 

Nou logo. - 

 

 

 

 

Seguint l'objectiu marcat des de l'inici d'aquest mandat d'homogeneïtzar la 

imatge del PSPV-PSOE, s'ha treballat intensament amb les agrupacions locals, 

executives comarcals i provincials, facilitant tots els recursos per a poder 

adaptar els seus logos a la directriu federal.  

 

Adaptacions físiques de les noves campanyes 

Al llarg d'aquests quatre anys s'ha produït també un canvi de seu. Les noves 

instal·lacions ens han permés una major adaptabilitat dels espais físics a les 

imatges que utilitzem a cada moment. Així, la sala de premsa de la 4a planta, 

la de la 5a i la sala gran de reunions han tingut posteriors concordes amb 

cadascun dels missatges gràfics que hem llançant.  
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Campanyes de comunicació 

Des de l'inici d'aquest mandat s'han anat adaptant els lemes i les imatges del 

partit al moment polític. Així, comencem amb l'executiva sorgida del 13 

Congrés del PSPV-PSOE amb una campanya dirigida a la reivindicació d'un 

‘finançament just’. Entorn al lema ‘Ni Més Ni Menys’ va pivotar la Festa de 

la Rosa d'octubre de 2017. Amb el PP encara en el Govern, era necessari 

redoblar esforços comunicatius perquè l'agenda de les reivindicacions 

valencianes arribara a Madrid, al mateix temps que sensibilitzàvem a la 

societat valenciana del problema i de la necessitat de treballar units per a 

posar fi a una situació de discriminació endèmica. 

La protesta ha evolucionat en la creació de la plataforma Per un 

Finançament Just de la qual formem part i ara, quan es fa alguna campanya 

en aquest sentit, s'usen els formats que decidisca la plataforma.  

A la primavera de 2018, coincidint amb el tercer aniversari del Consell de 

Ximo Puig i amb la formació del nou Govern d'Espanya liderat per Pedro 

Sánchez, llancem la campanya ‘Gent de Paraula ’, en la qual repassàvem els 

assoliments aconseguits en la Comunitat Valenciana gràcies a un Govern de 

progrés. 

Al setembre d'aqueix any, i encarant ja el curs polític electoral, comencem a 

donar un gir d'imatge, més dinàmica i juvenil, que adaptem a l’Escola  d’Estiu 

que celebrem a Alacant i les jornades parlamentàries que es van convocar a 

Castelló. Aqueixa tardor llancem la campanya ‘Abanderem el futur’, en la 

qual ja comencem a usar la fórmula de sectorializar  la imatge amb 

Abanderamos les llibertats, l'educació pública, la sanitat pública, la 

solidaritat, la igualtat, el creixement econòmic, etc.  
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El comité nacional convocat al gener de 2019 va 

llançar el nou lema destinat a la precampanya 

electoral i que es va fer extensible a tots els 

municipis perquè el pogueren usar. Així, amb 

‘Sumem Forces’, llancem una proposta gràfica i 

discursiva concorde a la qual més tard es va 

presentar en campanya electoral autonòmica: 

‘Continuar Sumant’. Un lema i una imatge que 

van ser la que va acompanyar al president de la Generalitat i secretari general 

del PSPV-PSOE, Ximo Puig, la nit en la qual el partit va tornar a ser primera 

força més votada en la Comunitat Valenciana després de 24 anys.  
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Aquest lema va conviure en sintonia amb el de la 

imatge gràfica que va llançar Ferraz per a les 

eleccions generals del 28A, ‘Fes que passe’, i es va 

mantindre per a acompanyar els actes que es van 

convocar per a les municipals de maig de 2019 i on 

la proposta de la direcció federal per als municipis 

era ‘Sempre cap avant’. A l'octubre de 2019, amb 

la repetició de les eleccions generals, el PSPV-PSOE es va bolcar en la imatge 

que va impulsar la direcció federal, que convivia amb ‘Seguir Sumant’.  

 

Abans que esclatara la crisi sanitària, i donat el context tan favorable 

políticament del partit, que havia guanyat cinc eleccions seguides en la 

Comunitat Valenciana, el partit va apostar per llançar una campanya 

d'afiliació: ‘Passa a l'acció, afilia’t al PSPV-PSOE’. Una campanya amb una 

imatge nova dirigida a un públic jove que amb l'aparició de la Covid-19 es va 

haver de cancel·lar prompte.  

Amb la crisi sanitària, econòmica i social que explota amb la pandèmia, la 

secretària de Comunicació va optar per mantindre un perfil baix. La gravetat 

de la situació així com la proliferació de faules i la confusió entre la ciutadania 

obligava a centrar tots els esforços comunicatius a difondre les informacions 

oficials que llançaven les institucions, i articular una sèrie de mecanismes de 

comunicació interna per a desmuntar els fakes.  

A la tardor de 2020 el partit va llançar un nou lema ‘La Resposta Justa i 

Social’, per a posar èmfasi en com s'era gestionat la crisi i contraposar-la amb 

les receptes que va usar la dreta en l'última crisi financera.  
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Sota aquest lema es van desenvolupar dues importants campanyes entre 

desembre de 2020 i febrer de 2021: la dels ‘Pressupostos de la Generalitat 

Valenciana 2021’ i el ‘Pla Resistir’, a partir del programa d'ajudes als sectors 

econòmics més afectats de la pandèmia 

de la Generalitat Valenciana. 

Superades les etapes més dures de la crisi, al juny de 2021 llancem un nou 

lema: ‘Un futur per a créixer’, acompanyat d'una nova proposta gràfica. 

L'objectiu d'aquesta nova identitat visual és doble:  

- D'una banda, acompanyar el relat de la reactivació econòmica i 

social de la Comunitat Valenciana amb una imatge renovada del 

partit, simplificant la marca perquè tinga un ús transversal a tots els 

suports comunicatius.  

 

- D'altra banda, es busca generar un univers visual nou per a una ràpida 

identificació del partit per part de la ciutadania.  

Per a això s'utilitzen elements gràfics, com els asteriscos o les fletxes, que 

aporten frescor als dissenys, i un element diferenciador: la tipografia 

‘Refugi’, que ens permet una descomposició de les sigles PSPV per a 

adaptar-la a tots els formats i implementacions. Així mateix, s'afig una 

codificació cromàtica per temes, mantenint el roig i el blanc, donant així una 
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nova dimensió al diàleg del partit i facilitant la identificació dels temes per 

colors. 

 

 

Territorialització de campanyes 

Des de l'inici d'aquest mandat, a la fi de cada any, després de la presentació 

dels pressupostos de la Generalitat Valenciana, s'ha fet una campanya 

territorializada per a explicar les inversions en cada municipi i comarca. Han 

sigut campanyes àmplies, en les quals s'han gestionat tant rodes de premsa 

en municipis, com les notes de premsa, vídeos i imatges que ajudaven a 

estendre la difusió de les inversions a través de les xarxes socials. 

Donat l'èxit de les campanyes de pressupostos territorializats es va decidir 

estendre aqueixa fórmula a tot aquell contingut susceptible de 

‘personalitzar’. Així, s'han llançat campanyes d'educació, hisenda, plans 

econòmics, etcètera, en les quals cada agrupació disposava de la informació 

que era beneficiosa per als seus municipis, així com de les plantilles tant de 

notes de premsa com de vídeos o imatges fixes per a poder difondre-ho per 

xarxes socials. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dates rellevants 

El partit també contempla accions de comunicació per a dates reivindicatives 

importants, com el 8M, el 25 de novembre, el Dia de l'Orgull LGTBI+, el Dia 
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dels Oceans, el Dia del Medi Ambient, el Dia Mundial dels Refugiats, etcètera. 

En aquestes dates assenyalades es difon en xarxes socials un disseny, bé una 

imatge o bé un vídeo, amb un missatge coordinat i dirigit per el/la 

responsable de la secretaria corresponent del PSPV-PSOE. També en dates 

com a Nadal o Any Nou, el partit fa un vídeo que transmet per xarxes socials 

i s'envia a la militància.  

Adjuntem alguns exemples d'aquest últim any: 
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La Secretaria d'Acció Electoral del PSPV-PSOE es va marcar, des de 

l'articulació de la CEN en el XIII Congrés celebrat al juliol de 2017, un repte 

fonamental: aconseguir en les eleccions locals i autonòmiques de 2019 més 

governs de progrés amb més PSPV-PSOE.  

Per a això, i tal com descrivia el nostre Pla de Treball, calia posar en marxa la 

maquinària perquè les candidatures amb les quals ens presentàrem als 

diferents comicis que estaven per vindre, partira amb les màximes 

possibilitats d'èxit. Com a estructura nacional, teníem per davant 21 mesos, 

a expenses també del nomenament de la resta d'estructures del partit: 

provincial, comarcal i local.  

Partíem d'una etapa de gran mobilització interna, fruit dels processos de 

primàries a nivell Federal com a Nacional, que va provocar esgotament en 

l'organització. Per tant, el missatge havia de ser clar: la unió fa la força, i per 

a guanyar el 2019 havíem d'estar forts i treballar en equip. 

Des d'aquest context, era objectiu de la Secretaria d'Acció Electoral, 

juntament amb les diferents àrees que la componen, planificar de manera 

estratègica la tasca a desenvolupar fins a les cites electorals, posant a la 

disposició de les diferents estructures del partit eines útils per a les 

agrupacions, candidatures i militància en general. En aquest sentit, 

necessitàvem reforçar la capacitat de les diferents estructures del partit a fi 

que, independentment de l'assessorament i suport de les estructures 

superiors, adquiriren les habilitats suficients per a poder afrontar els 

processos electorals amb el màxim de garanties. 

Dins de les Resolucions del XIII Congrés del PSPV es va apostar per la posada 

en marxa del Pla 2019: més governs de progrés, amb més PSPV-PSOE. A 

aquest efecte, des de la Secretaria d'Acció Electoral vam proposar els 

següents objectius generals:  

a) Construcció, desenvolupament i difusió del relat polític del 

PSPV-PSOE a nivell autonòmic i local.  

Identifiquem valors, objectius i característiques del nostre partit, 

especialment de les derivades de la nostra presència en la institució 

autonòmica i local. Per a això es treballarà en coordinació amb les 

diferents àrees de la CEN (organització, anàlisi i prospectiva, política 

autonòmica i local, comunicació…).  
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b) Diagnosticar la situació de la Comunitat Valenciana (electoral, 

social, econòmica) i presentar alternatives a través de l'anàlisi i 

la participació de persones expertes en diferents àmbits.  

c) Orientar i assessorar en l'elaboració de les candidatures a les 

eleccions municipals i autonòmiques de 2019. La secretaria 

treballarà amb les diferents estructures del partit en la 

identificació de perfils per a la composició de les candidatures 

locals i autonòmiques.  

d) Traçar un pla de formació, assessorament i atenció per a 

candidats i candidates a les eleccions municipals i 

autonòmiques de 2019. 

e) Desenvolupar un pla formatiu i d'assessorament destinat a les 

agrupacions locals i Equips de Campanya en les eleccions 

municipals i autonòmiques de 2019. 

f) Concretar eines per a la construcció dels projectes polítics de les 

diferents estructures del partit de cara als processos electorals 

locals i autonòmics.  

g) Identificar el potencial real de la militància del partit amb la 

finalitat de crear equips d'activistes (xarxes, referents socials, 

etcètera.).  

 

1.- POSADA EN MARXA DEL GRUP DE TREBALL DE LA SECRETARIA ACCIÓ 

ELECTORAL 

- COMPOSICIÓ DE LA SECRETARIA D'ACCIÓ ELECTORAL 

Toñi Serna: Secretària d'Àrea d'Acció Electoral 

Carolina Gracia: Secretària de l'Alternativa 

Vicent Bufort: Secretari d'Anàlisi i Prospectiva 

Vicent Arques: Secretari de Participació de Residents Estrangers 

Jorge Vidal: Secretari de Mobilització 
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- TROBADES PER A la COORDINACIÓ DEL TREBALL 

Amb la finalitat de posar en marxa la secretaria amb les seues respectives 

àrees de treball, es van realitzar diferents reunions inicials en l'antiga seu del 

PSPV del carrer Blanqueries.  

En elles, vam anar posant en comú els plans de treball de cadascuna de les 

àrees i analitzant documents i dades que es van anar aportant per a la 

posada en marxa del pla d'acció de la Secretaria. Entre ells es trobaven:  

- Presència de les secretaries d'acció electoral en les diferents 

estructures.  

- Històrics de resultats electorals en la Comunitat Valenciana a tots els 

nivells.  

- Detecció de necessitats tècniques i de formació per a equips 

electorals.  

- Anàlisi d'enquestes electorals.  

- Situació de pactes postelectorals després d'eleccions de 2015.  

- Propostes d'accions concretes en el territori.  

Per tant, i abans de procedir a comentar sobre les diferents accions dutes a 

terme per a posar en marxa la maquinària electoral, és important assenyalar 

el treball que es va realitzar perquè les àrees o secretaries d'Acció Electoral 

tingueren la seua presència en les diferents estructures orgàniques del partit.  

Una realitat amb la qual ens trobem, va anar que les comissions executives 

en diferents nivells no comptaven amb aquesta àrea de treball. En la majoria 

d'agrupacions, la planificació prèvia a les precampanyes i campanyes, 

requeia en les secretaries d'organització o en els comités electorals que, en 

dates més pròximes als comicis, es creaven.  

Per això, i atés que, una vegada triada la Comissió Executiva Nacional, es 

triaven en cascada la resta d'estructures, vam posar recalcament en què les 

executives provincials, comarcals i locals, comptaren amb aquesta àrea de 

treball amb la finalitat de poder facilitar el treball en xarxa d'aquesta àrea.  

  

2. COMENCEM A PREPARAR LA MAQUINÀRIA ELECTORAL  

En el pla cronològic, l'objectiu en aqueixos moments estava posat al maig de 

2019, que és quan se celebrarien les eleccions autonòmiques, locals i 

europees. Com tots sabem, aqueix calendari previ es veuria modificat per 

l'avançament electoral de les eleccions generals i autonòmiques, coincidint 

totes dues i celebrant-se a l'abril.  
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Va ser un període electoral intens en el qual, en el termini de 8 mesos vam 

haver de treballar en l'organització de 5 eleccions:  

● 28 d'abril de 2019: Eleccions Autonòmiques 

● 28 d'abril de 2019: Eleccions Generals 

● 26 de maig de 2019: Eleccions Municipals 

● 26 de maig de 2019: Eleccions Europees 

● 17 de novembre de 2019: Eleccions Generals 

Per tant, des de l'elecció de la CEN al juliol de 2017 fins a la celebració de les 

primeres eleccions, teníem entorn de 20 mesos de treball per davant, que 

des de l'àrea d'Acció Electoral centrem en tres potes: Formació, estratègia i 

acció.  

2.1. FORMACIÓ 

Així, juntament amb àrees del partit de les seues diferents estructures (locals, 

comarcals i provincials), com la d'Organització, Formació o Comunicació, 

entre altres, comencem a elaborar un pla formatiu per a l'adquisició 

d'habilitats de cara als processos electorals. Aquest pla es nodria d'una oferta 

bàsica i, també, de les peticions que sorgien des de les diferents agrupacions 

i comités electorals. Entre elles es troben:  

● HABILITATS PER Al MANEIG DE L'EINA BLOISE. Plataforma del PSOE, 

dinàmica i fàcil d'utilitzar, en la qual es poden veure gran varietat 

d'indicadors representats en un mapa. Permet combinar alguns 

indicadors per a crear mapes d'interés per a l'usuari. La plataforma 

compta amb dades electorals, econòmics, demogràfics etc. A nivell 

electoral, es poden visualitzar dades electorals juntament amb 

l'històric d'eleccions de tots els partits polítics, podent així canviar 

d'eleccions, any i partit, combinar eleccions per a veure les dades 

representades en el mapa de calor. Gràcies a aquesta eina, vam poder 

establir estratègies basades en les Zones d'Interés Preferent (ZIP) i 

identificació del públic votant. Des de gener de 2018 fins a febrer de 

2019 es van realitzar diferents tallers sistematitzats i altres a 

petició d'agrupacions concretes. 

● CURSOS DE RESIDENT ESTRANGERS. Amb aquests cursos es traçava 

l'estratègia per a conéixer tota la normativa relacionada al vot 

d'estrangers i identificació de l'abast d'aquest. De la mateixa manera, 

s'establien estratègies per a la captació del vot de residents. Aquests 

tallers van estar coordinats pel Secretari de Participació de Residents 

Estrangers, Vicent Arques. Des d'octubre de 2018 fins a març de 2019 

es van realitzar diferents tallers sistematitzats i altres a petició 

d'agrupacions concretes. 
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● TALLER PREPARACIÓ DEL PROGRAMA ELECTORAL. Taller encaminat 

a ajudar a l'elaboració i difusió del programa electoral. Aquest taller va 

estar coordinat per la secretaria de l'Alternativa, Carolina Gracia i 

impartit per Carlos Guillermo Ortuño Falcó i Pilar Brotons. Des de 

gener fins a març de 2019 es van realitzar diferents tallers 

sistematitzats i altres a petició d'agrupacions concretes. 

● TALLER PREPARA'T PER A GUANYAR: PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 

PER A les ELECCIONS MUNICIPALS 2019. Xarrada destinada a comités 

electorals en el qual explicava els avantatges de la planificació 

estratègica en la campanya electoral. Aquest taller va estar coordinat 

per la secretaria de l'Alternativa, Carolina Gracia i impartit per Carlos 

Guillermo Ortuño Falcó. Des de gener a maig de 2019. Taller a 

petició d'agrupacions i comités electorals.  

● TALLER BÀSIC DE COMUNICACIÓ PER A les ELECCIONS MUNICIPALS 

2019. Curs breu amb nocions de comunicació política per a una millor 

difusió del missatge en les eleccions municipals de 2019. Des de gener 

a maig de 2019. Taller a petició d'agrupacions i comités electorals. 

● CURS D'APODERATS I INTERVENTORS. Es van realitzar cursos 

d'apoderats i interventors per a les eleccions Generals i Autonòmiques 

de 2019 (15 d'abril a Alacant i 23 d'abril a Castelló i València), i per a les 

Municipals i Europees (22 de maig a Alacant i 23 de maig a Castelló i 

València). 

2.2. ASSESSORAMENT 

En col·laboració amb altres àrees de la CEN com la Secretaria d'Organització 

i el servei jurídic del partit i, posteriorment, del Comité Electoral, es van 

realitzar també labors d'assessorament en matèries com:  

● ANÀLISI SOCIAL: es va realitzar a través del Secretari d'Anàlisi i 

Prospectiva, Vicent Bufort, assessorament a agrupacions i 

candidatures sobre tècniques d'anàlisi social, com ara enquestes i 

estudis qualitatius.  

● ASSISTÈNCIA JURÍDICA: es van atendre sol·licituds d'assessorament 

sobre terminis de convocatòries d'eleccions, registre de candidatures, 

utilització d'espais públics, etc.  

● VOT PER CORREU: A més de la campanya pròpia del partit sobre el vot 

per correu, es van realitzar labors d'assessorament de manera 

particular a agrupacions i militants.  
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3. ESTRATÈGIA I ACCIÓ: EL COMITÉ ELECTORAL 

El 26 de febrer de 2019 es va constituir el Comité Electoral del PSPV-PSOE, 

coordinat per José Muñoz, Secretari d'Organització per a les eleccions 

municipals i autonòmiques pel que, a partir d'aqueix moment, la 

responsabilitat de l'acció electoral requeia en aquest comité. En aquest 

sentit, cal assenyalar que la viceoordinació d'aquest Comité Electoral va 

recaure en persona de la secretaria d'Acció Electoral, Toñi Serna, per la qual 

cosa es va continuar amb les accions, ara des del Comité.  

A partir d'aqueix moment, l'estratègia de cara a les eleccions es va començar 

a dissenyar per part del Comité Electoral, amb un paper actiu també de 

diferents responsables de secretaries de l'àrea d'acció electoral.  

L'estratègia de campanya girava entorn de que les eleccions, en el pla 

autonòmic, el nostre marc d'actuació, eren fonamentals perquè “decidíem 

entre tornar arrere o avançar”. El PSPV-PSOE es presentava com a 

representant d'una societat que vol avançar en drets, igualtat i oportunitats.  

L'estratègia comptava amb un discurs molt clar: defensem l'Espanya que 

volem i que vol la majoria de la societat, un país amable, en el qual es puga 

viure amb tranquil·litat, en convivència i en el qual els drets de les dones 

estiguen reconeguts. La nostra aposta era la de crear un país modern i 

progressista en el qual tota la societat puga tindre un lloc on viure amb 

normalitat i desenvolupar el seu projecte de vida. I el PSPV com a principal 

agent de canvi.  

Aquest missatge vam saber posar-lo en valor enfront dels anys de corrupció 

i balafiaments del PP. La nostra aposta era que el canvi polític que es va iniciar 

en el 2015 continuara.  

4. ACCIÓ: LES CAMPANYES ELECTORALS I RESULTATS 

Com s'ha comentat més amunt, l'acció relacionada amb les eleccions recau 

des de febrer de 2019 en el Comité Electoral, espai en el qual, els integrants 

de la Secretaria d'Acció Electoral del PSPV-PSOE continuem fent el nostre 

treball.  

Així, continuem treballant en les accions de:  

● Formació 

● Assessorament jurídic 

● Vot estranger 

● Vot per correu 

● Nomenament de candidatures 
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● Mobilització  

● Actes Públics 

● Creació d'equips d'atenció a candidats  

● Organització del Dia D 

4.1. RESULTATS ELECTORALS 

Des d'abril a novembre de 2019, el PSPV-PSOE va guanyar les cinc eleccions 

que es van celebrar obtenint els següents resultats:  

 PSPV-

PSOE 

PP CS VOX  COMPROMíS PODEM 

Autonòmique

s 28A 

23’87% 18’88% 17’45% 10’44% 16’45% 7’97% 

Generals 28A 27’78% 18’58% 17’98% 12’02% 6’45% 14,23% 

Municipals 

26M 

31’35% 26’22% 10,39% 3’55% 14’46% 1’32% 

Europees 

28M 

32’18% 20’96% 14’04% 7’26% 10’76% 10’09% 

Generals 17N 27’8% 23’22% 7’8% 18’6% 7% 13,49% 

 

 

5. ACORDS POSTELECTORALS 

La secretària d'Acció Electoral del PSPV-PSOE, Toñi Serna, també va ser 

present en el procés de negociació dels acords postelectorals, formant part, 

en representació del partit, de la comissió creada per a elabora els PACTES 

DE PROGRÉS, a nivell local i autonòmic amb Compromís i Podem.  

A nivell municipal, una vegada constituïts els ajuntaments, el PSPV-PSOE va 

consolidar les alcaldies. Segons les xifres que resulten després de les preses 

de possessió el 16 de juny de 2019, el PSPV-PSOE va obtindre l'alcaldia en 223 

municipis, pels 172 del PPCV, 70 de Compromís (un terç que el PSPV i menys 

de la meitat que el PP), per les 9 de Cs i les 53 d'altres formacions locals. 
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6. PERÍODE DESPRÉS DE LES ELECCIONS 

Després de les diferents eleccions i la constitució dels governs locals, 

l'autonòmic i el nacional, la principal tasca va ser la de posar en marxa tots 

els equips de govern i grups socialistes en les institucions, tasca en la qual 

hem col·laborat també des de l'àrea d'Acció Electoral.  

Però sens dubte, el que ha marcat des de març de 2020 l'agenda política, 

econòmica i social ha sigut la pandèmia de la COVID19, en la qual tots i totes 

hem estat bolcats per a la seua resolució, i encara estem en això.  

Una etapa en la qual, a causa de la no concurrència d'eleccions i l'emergència 

sanitària, l'acció d'aquesta àrea ha sigut molt limitada. 

7. ALTRES ACCIONS 

Des de la secretaria d'Acció Electoral, participem també en xarrades, debats, 

entrevistes en mitjans de comunicació i publicació de més de 25 articles en 

diferents mitjans de comunicació (s'adjunten dos d'ells dels periòdics Llevant 

i Informació).  

● Article https://www.informacion.es/opinion/2019/09/27/salvaguardar-

botanic-5326452.html 

● Article https://www.levante-emv.com/opinion/2019/12/18/ejemplo-

botanic-frente-agorerismo-conservador-11737646.html 

● Debat https://www.youtube.com/watch?v=ahtj70izcrs 
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https://www.levante-emv.com/opinion/2019/12/18/ejemplo-botanic-frente-agorerismo-conservador-11737646.html
https://www.youtube.com/watch?v=AHtj70IZcRs
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I. El reforçat protagonisme del PSPV en el nou context 

polític i institucional del País Valencià que s'implanta  

després dels   processos electorals de 2019.  

 
Després de les respectives victòries electorals de les candidatures del 

PSPV- PSOE en les eleccions autonòmiques i municipals de 2019,  i la 

consolidació per a un nou mandat dels governs del canvi amb la 

signatura del segon Acord del Botànic, el socialisme valencià reforça el 

seu protagonisme com a principal  força política en la pràctica totalitat 

de les   institucions més importants del País Valencià. 

El Govern de la Generalitat, la majoria dels ajuntaments, les 

diputacions de Castelló  i València o les mancomunitats estan 

governades en data de hui per presidents, presidentes; alcaldes i 

alcaldesses del PSPV-PSOE, acumulant-se d'aquesta  manera una 

representació política socialista que no es produïa  des de finals  dels   

anys huitanta. 

Entre la col·laboració de governs municipals socialistes i els nous canals de 

relacions institucionals hem possibilitat construir un espai social de 

drets que compartim de manera homogènia en el nostre territori, 

permetent un creixement sobre la base d'indicadors de qualitat,  de 

desenvolupament  sostenible i avanç social. 

Aquest èxit, que és fruit del treball i esforç de tots  i totes, també obeeix a 

una  planificació prèvia que ha prioritzat el reforçament de la nostra 

organització en el pla municipal, així com la renovació amb nous 

lideratges que acompanyen des de les institucions locals la intensa 

gestió política que es desenvolupa  des del   Palau de la Generalitat   . 

La nostra labor activa des de les corporacions locals ha permés, a més, 

transformar als ajuntaments en permanents agents del canvi social en 

la nostra comunitat, establint-se com a moderns models de gestió  

d'èxit. 
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II.- Principals accions de l'àrea de les Relacions 

Institucionals. 
 

El PSPV ha aconseguit consolidar durant el període 2019-2021, un 

espai polític majoritari al País Valencià   fonamentat en una planificació 

prèvia desenvolupada des del   àmbit orgànic i polític que ha possibilitat 

a més una còmoda autonomia dels seus lideratges territorials, 

emmarcada això sí, dins dels objectius establerts en el nostre últim 

congrés de 2017, i condicionada pel respecte als acords marc  

establerts en el Pacte del Botànic. 

El procés de renovació i modernització que ha realitzat el PSPV- PSOE 

només hauria de qualificar-se, des d'una perspectiva global, com un 

relat d'èxit, en el qual noves mirades i sensibilitats socials han sabut 

connectar-se des de la nostra estructura i els seus lideratges, cap a una 

nova realitat social més dinàmica i activa que mai. El PSPV ha 

aconseguit a més afermar-se en el seu principal objectiu, som la força 

política més representativa en el nostre territori i aspirem des de 2019  a 

ser  el partit dels valencians i valencianes. En data de hui ja ho hem 

aconseguit. No sols hem confirmat el nostre lideratge entre les forces 

d'esquerra,  sinó que a més som amb diferència el principal partit del 

País Valencià. 

Sent conscients del context social i polític, el PSPV-PSOE ha sigut 

protagonista dels canvis, i ha donat eines per a la participació 

ciutadana en els processos de canvi; hem implicat els agents 

socials en un model de municipalisme que suma forces per a 

implementar polítiques progressistes dirigides a la ciutadania, i 

especialment a aquells  col·lectius més vulnerables. 

Hem prioritzat la nostra labor social en les institucions, sens dubte un 

instrument clau del nostre èxit actual. Correspondrà, doncs, a la 

pròxima direcció nacional reforçar els mitjans per a reactivar aquest altre 

tipus  d'accions  internes. 
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III.- Desenvolupament de l'acció política 

concreta realitzada des de la secretària de 

Relacions  institucionals i acció territorial 
 

Des de l'àmbit de treball d'aquesta secretaria d'àrea hem tractat des 

d'un  primer moment de prioritzar  la coordinació i comunicació amb 

els respectius àmbits institucionals municipals i supralocals. Hem 

potenciat les visites comarcals als   municipis i col·laborat en la 

consecució d'acords amb altres forces polítiques per a la consecució 

de nous governs socialistes en les respectives institucions com per 

exemple  ha succeït en els pactes de govern  de les diputacions de 

Castelló o València al juny de 2019, o en altres àmbits locals o 

supramunicipals. 

Hem aconseguit presentar candidatures socialistes en pràcticament la 

totalitat de municipis del País Valencià i estem treballant al costat de    

les direccions comarcals a aconseguir  ampliar la nostra presència 

socialista per a les   pròximes eleccions municipals de 2023..  

Una altra àrea de col·laboració s'ha desenvolupat a través de les 

convencions municipals, com la duta a terme   a València  al novembre  

de 2018 sota la denominació de Consell d’Alcaldies, i que va reunir els 

principals actors socialistes del nostre àmbit municipal amb la presència 

del President Puig. En aquest ordre de matèries,  està previst celebrar al 

setembre  d'aquest  mateix any una nova trobada municipal. 

Hem participat activament en tallers, taules de debat, cursos de bones 

pràctiques de polítiques públiques, reptes enfront de la despoblació, 

la modernització de les   institucions o els canvis necessaris en matèria 

de finançament local. I d'altra banda, hem coordinat al govern 

autonòmic amb els governs locals per a resoldre conflictes i fer realitat 

el nostre projecte polític en els municipis del País Valencià. 

El tercer espai de treball , i a vegades  el més complex, s'ha  dirigit a 

intentar solucionar els conflictes que apareixen ocasionalment entre 

les forces polítiques que integren el Pacte del Botànic. Coordinar 

primer els acords locals, i realitzar posteriorment el seguiment d'aquests, 

així com intervindre en la resolució de les crisis que aquest tipus de 

pactes  generen. Gràcies a  això s'ha  configurat una definició favorable 

de governs  i alcaldies socialistes en el nostre àmbit territorial. 
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Finalment, i per a acabar,  cal ressaltar l'elaborat  procés que va portar 

en 2019 a formalitzar els acords municipals de govern en els diferents 

àmbits locals lligats a la taula de treball municipal del Pacte del Botànic, 

espai de col·laboració  que encara en aquest moment es troba 

plenament actiu amb el seguiment permanent dels acords aconseguits 

als   ajuntaments en els quals  s'han  establert pactes de governs  amb 

Compromís i Podemos. 
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L'Àrea de Creixement i Ocupació, com a responsable de l'anàlisi, seguiment i 

suport de l'actuació del Consell i de les propostes d'altres Grups Polítics en 

aquests àmbits, així com de la formulació i desenvolupament de les 

propostes del PSPV, ha desenvolupat les seues tasques partint de les 

resolucions del XIII congrés del PSPV-PSOE i del pla de treball elaborat per la 

secretaria per a aconseguir els objectius plantejats.  

Entre els objectius generals marcats, cal destacar: 

1. Fer costat als càrrecs orgànics i electes del PSPV en l'elaboració de 

propostes o desenvolupament del programa electoral en el marc de 

l'acord del Botànic i la seua acció política en el govern autonòmic. 

2. Reforçar, Impulsar i explicar l'acció del govern valencià dirigida a la 

resolució dels problemes econòmics en el seu àmbit competencial.  

3. Fer costat als càrrecs orgànics i electes del PSPV en l'elaboració de 

propostes o desenvolupament del programa electoral i la seua acció 

política en el govern o en l'oposició en l'àmbit local. Coordinar i 

assessorar els municipis en la promoció econòmica local i 

metropolitana. 

4. Promoure, impulsar i canalitzar iniciatives a través dels Grups 

Socialistes Parlamentaris del Congrés de Diputats, del Senat i del 

Parlament Europeu, per a atendre els problemes econòmics l'àmbit 

competencial dels quals siga suprautonòmic 

5. Dotar d'una estructura argumentativa en les àrees d'economia i 

ocupació. 

6. Crear una xarxa d'interlocució de la Secretaria amb els grups d'interés 

de les diferents àrees.  

7. Involucrar a la militància, als simpatitzants, als agents econòmics i 

socials, als col·lectius d'interés i a persones expertes en el debat per a 

formular propostes en les àrees d'economia i ocupació, fent-los 

partícips de l'anàlisi pròpia i publicant les conclusions. 

8. Formulació dels continguts econòmics del Programa Electoral del 

PSPV, de les eleccions de 2019. 

El treball desenvolupat per la Secretaria d'Àrea ha estat condicionat 

fonamentalment per dues situacions que es donen en el primer període 

d'activitat: el PSPV governa la Generalitat Valenciana, en coalició i sobre la 
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base de l'Acord del Botànic i la celebració d'eleccions locals, autonòmiques i 

europees de 2019; pel que principalment els objectius estaran d'acord amb 

aquestes circumstàncies. I en el segon període les accions han estat 

marcades per la crisi originada per la COVID-19. 

La coincidència personal, en una primera fase, de la responsabilitat orgànica 

amb la derivada del càrrec institucional, ha afavorit que una gran part dels 

objectius marcats es canalitzaren des de l'acció institucional, enfocant l'acció 

orgànica a reforçar, impulsar i explicar l'acció del govern valencià. Sota 

aquest prisma, algunes de les activitats destacades que s'han desenvolupat 

durant el període per a aconseguir els esmentats objectius són: 

• Reunions de coordinació amb responsables de les secretaries de 

creixement i ocupació en els àmbits locals i comarcals i de divulgació 

de les polítiques del Consell, en matèria d'indústria, comerç, ocupació, 

agricultura, pesca, etc.  

• Creació d'un Grup de Treball sobre Disseny CV, com a font de 

creativitat i innovació, que va impulsar diverses accions en els 

diferents nivells autonòmic, estatal i europeu, durant la legislatura 

2015-2019. 

• Organització de Jornada sobre transició energètica en Espai de Reflexió  

Maria Cambrils, amb més de 100 assistents, el 14.02.2020. 

• Formulació de resolucions per l'ocupació digna i de qualitat, aprovat 

pel Comité Nacional celebrat el 29/02/2020, promoció de l'economia 

social, aprovada en el Comité Nacional del 24/04/21 

• Contribució a l'elaboració de continguts econòmics i ús del programa 

electoral de les eleccions autonòmiques de 2019 amb una 

metodologia participativa i consultiva basada en reunions amb 

diferents agents, experts i organitzacions, així com l'activació del 

Consell d'Ocupació. 

• Participació en actes electorals en diferents municipis, en les 

campanyes autonòmiques i locals. 

• Reunions específiques amb responsables de les secretaries de 

creixement i ocupació en els àmbits locals i comarcals per a explicar i 

donar difusió de les mesures de suport a les empreses, els autònoms 

i les persones treballadores afectats per la crisi de la COVID. 

• Elaboració d'argumentaris i difusió dels elaborats pels diferents nivells 

del partit. Des de la secretària s'han elaborat diferents informes en 

relació amb assumptes d'actualitat en l'àmbit industrial, l'agricultura, 
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els indicadors del mercat de treball, diàleg social, negociació col·lectiva 

i posicionament davant conflictes laborals puntuals (convocatòria vaga 

conveni de cítrics, per exemple). 

• Participació en les diferents campanyes desenvolupades pel PSPV: 

Finançament Just; Pressupostos de la Generalitat, Pla Resistir, etc. 

 

A continuació, s'estableix una relació de les principals actuacions que hem 

considerat necessari exposar per a presentar la gestió política en aquesta 

àrea de treball de la Comissió Executiva Nacional: 

 

A) Actuacions sobre economia, indústria, comerç, etcètera:  

 

➢  Acte partit dirigit a alcaldes i alcaldesses de municipis industrials, 

sobre la Llei d'Àrees Industrials, el 21.10.2017 

➢ Reunió amb la FVMP (final d'abril o maig 2018) 

➢ Acte presentació de la Llei d'Àrees Industrials a Paterna amb agents 

econòmics i representants d'Ajuntaments industrials de l'Àrea 

Metropolitana de València. Parc Científic i una altra en seu partit 

paterna. 22.06.2018. 

➢ Elaboració de 2 esmenes en el Congrés de Diputats: “Disposició 

addicional XXX. Millora, modernització i dotació d'infraestructures i 

serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics en la 

Comunitat Valenciana”, i “Disposició addicional XXX. Reindustrialització 

i suport a la competitivitat industrial en la Comunitat Valenciana”. 

➢ Reunió sobre la nova imposició de residus en abocadors i incineració i 

la seua afectació al sector industrial i preparació de l'argumentari 

sobre la mateixa i la seua nul·la incidència en el sector tauleller. 

➢ Diverses reunions de coordinació amb responsables de les secretaries 

de creixement i ocupació en els àmbits locals i comarcals i de 

divulgació de les polítiques del Consell, en matèria d'indústria, comerç, 

etc. 

➢ Reunió 27.01.2020 de partit amb responsables d'indústria i economia 

d'agrupacions locals i Ajuntaments 
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➢ Desdejuni/Reunió amb Jordi García. Director Operatiu i d'Estratègia de 

ENISA, amb responsables d'Àrea de CEN i responsables institucionals. 

13.03.2020 

 

B) Actuacions en matèria d'Agricultura: 

➢ Convenció citrícola. 1 i 2/03/2019 

➢ Mesa sobre acord de Mercosur 25/07/2019 

➢ 04.02.2019 Reunió amb agents del sector 

➢ Reunió en partit 18/02/2020. Crisi i manifestacions dels agricultors 

➢ Reunió 19/05/2020 videoconferència per a informar sobre les mesures 

adoptades per la GVA i plantejar propostes per a continuar dotant a 

aquest sector estratègic dels recursos necessaris 

➢ Reunió 21/05/2020 videoconferència sobre pesca. 

➢ Reunió 08/07/2020 virtual sobre la problemàtica de la Xylella 

➢ Reunió a petició de la Va unir de Llauradors  per a abordar la 

problemàtica del sector. Se celebra el 27/07/2020 

C) Ocupació 

➢ Reunió 13.09.2018 de l'Àrea amb responsables municipals i de partit i 

la DG Ocupació 

➢ Reunió 07.02.2019 del Consell d’Ocupació. 

➢ Reunió 20.11.19 de l'Àrea amb responsables municipals i de partit i la 

DG Ocupació 

 

D) Àrea Metropolitana: 

➢ 21 octubre 2017. Reunió responsables municipals per a Emshi.  

 

 

 

 



 

53 
 

E) Actes organitzats pel partit. 

➢ Finançament just en partit Borriana, Onda i Sagunt 

➢ 15.11.2017. Xàtiva. Acte finançament just, amb agents socials i partits 

polítics 

➢ 04.12.2018. Sant Vicent del Raspeig. Acte de Pressupostos 2019 

➢ 19.02.2019. Acte precampanya a Novelda 

➢ 01.03.2019. Acte a Gandia . La Gandia que tu vols 

➢ 29.03.2019. Acte presentació candidatura a Ibi 

➢ 06.04.2019. Convenció programàtica per l'ocupació. Elx 

➢ 25.04.2019. Acte de partit a Aldaia, presentació programa davant la 

societat civil i agents econòmics. 

➢ 12.05.2019. Acte presentació de candidatura d'alcalde de Cheste 

 

 

F) Actes/ Reunions per a programa electoral i campanya 

➢ Reunió amb el President i Director General de REDIT. Xarxa d'Instituts 

Tecnològics 

➢ Reunió amb Directiva d'Associació de Joves Empresaris. 24.04.2019 

➢ Reunió amb les organitzacions empresarials del Comerç. 04.02.2019 

➢ Reunió amb Unió Gremial. 05.02.2019 

➢ Menjar amb membres del partit de l'Alcora . 06.02.2019 

➢ Reunió amb Federació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana. 

06.03.2019 

➢ Reunió amb RUVID, Xarxa d'I+D de les Universitats Valencianes. 

07.03.2019 

➢ Acte presentació de programes en matèria d'energia, per diferents 

partits polítics. Organitzat per AVAESEN. 15.04.2019 

➢ Acte PSPV presentació programa econòmic/programa electoral 

15.04.2019 
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➢ Nit de la indústria en Col·legi Oficial d'Enginyers, de presentació de 

línies programàtiques en matèria d'indústria, 16.04.2019. 

➢ Acte de presentació de línies programàtiques de comerç, amb alcalde, 

Secretària General i agents del sector, en Xàtiva. 17.04.2019. 

➢ Acte presentació programa de disseny, al sector, amb Ana Botella, 

Sandra Gómez i Ministra d'Indústria Reyes Maroto. 23.04.2019. 

➢ Acte a Alacant, presentat per Andrés Pedreño, Construint l'Europa 

digital des del local. 21.05.2019. 

 

G.- Reunions sobre Disseny 

➢ 01.03.2018 Reunió amb el sector del disseny des d'Executiva PSPV, 

amb Inmaculada Rodríguez, Ana Botella, Noelia Hernández, i els 

presidents de les associacions valenciana, espanyola i europea, ADCV, 

READ i BEDA, per a la coordinació de totes les accions de promoció del 

sector del disseny. 

➢ 19.01.2019. Acte en el partit amb les organitzacions de dissenyadors 

per a fer balanç públicament. 

➢ 15.06.2020 Reunió de treball amb agents del sector del disseny i 

responsables polítics. 

 

H.- Altres reunions: 

➢ 1.- Reunió a Castalla, 23/07/2018 de posada en valor de les polítiques 

impulsades pel Consell a la província d'Alacant, dirigit a responsables 

en matèria econòmica (ocupació, indústria, turisme, comerç, 

agricultura i pesca) en els àmbits autonòmic, provincial i comarcal de 

la província d'Alacant amb responsables municipals i comarcals 

d'economia i ocupació 

➢ Reunió amb la mateixa temàtica que l'organitzada a Castalla per a la 

província Castelló, en la localitat de Benicàssim 18/07/2018 

➢ Reunió de l'Associació de transitaris i consignataris del Port de València 

amb Ana Botella, sobre la multa imposada per la CNMC, febrer 2018. 

➢ Reunió amb sindicats sobre horaris comercials  

➢ Gasolineres Low-cost 
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➢ Llei de Residus 

➢ Emprenedoria 

I.- Reunions virtuals PERÍODE COVID19 

 

L'impacte de la crisi de coronavirus sobre l'economia valenciana va obligar a 

adoptar mesures pal·liatives per a esmorteir els efectes de la caiguda brusca 

d'activitat. A les mesures adoptades pel Govern d'Espanya, s'ha sumat la 

Generalitat Valenciana, amb l'establiment d'un règim d'ajudes urgents per 

als col·lectius més afectats: (i) per a autònoms, per la seua elevada 

concentració en les activitats més colpejades per la crisi (ii) per als 

treballadors i treballadores afectats per un ERTO i (iii) empreses i entitats 

afectades per la crisi de la COVID 19. 

➢ Organització de diverses reunions: 14.04.2020; 20/04/2020; 

22/02/2020; 19/05/2020; 21/05/2020; 11/06/2020; 08/07/2020; 

etcètera. 

➢ Participació en diferents reunions virtuals sobre el Pla Resistir, 

organitzades pel partit  

 

TREBALL 

La secretaria de treball, enquadrada dins de l'àrea de creixement i ocupació 

de la CEN, ha desenvolupat les seues tasques partint de les resolucions del 

XIII congrés del PSPV-PSOE i del pla de treball elaborat per cada secretaria 

per a aconseguir els objectius plantejats.  

Entre aquests objectius destacaríem els següents:  

1. Facilitar la cultura del diàleg social, les relacions laborals equilibrades 

i l'ocupació digna. 

2. Proporcionar suport per a avaluar les dinàmiques dels mercats 

laborals. 

3. Donar suport a la tasca institucional de modernització de les polítiques 

actives i la formació.  

4. Aportar instruments de lluita contra les diferents formes de 

discriminació en l'àmbit laboral i promoure polítiques de reducció de 

bretxes de desigualtat de gènere, d'edat, salarial o de qualsevol tipus. 
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5. Reforçar les polítiques de foment d'ocupació vinculades a un model 

productiu més competitiu i sostenible, lligat a una economia del 

coneixement i la innovació. 

6. Donar suport a la integració de la perspectiva d'impacte laboral en 

totes les polítiques d'impuls dels diferents sectors econòmics i la 

modernització dels serveis públics. 

7. Fer costat a les estructures locals i comarcals en la generació i impuls 

de polítiques concertades d'ocupació locals i supramunicipals. 

8. A aquestes línies de treball, que s'han mantingut durant tot el període, 

caldria afegir l'objectiu d'adaptació de les polítiques al context originat 

per la crisi de la COVID-19. 

 

Algunes de les activitats destacades que s'han desenvolupat durant el 

període per a aconseguir els esmentats objectius són: 

➢ Reunions de coordinació amb responsables de les secretaries de 

creixement i ocupació en els àmbits locals i comarcals. 

➢ Elaboració de la part d'ús del programa electoral de les eleccions 

autonòmiques de 2019 amb una metodologia participativa i consultiva 

basada en l'activació del Consell d'Ocupació, amb la participació 

d'experts, agents clau i interlocutors socials de les organitzacions 

sindicals i empresarials. 

➢ Suport en el desenvolupament de la resolució per l'ocupació digna i de 

qualitat, aprovat pel Comité Nacional celebrat el 29 de febrer de 2020. 

➢ Reunions específiques amb responsables de les secretaries de 

creixement i ocupació en els àmbits locals i comarcals per a explicar i 

donar difusió de les mesures relacionades amb l'ocupació i el mercat 

de treball durant la primera fase de la crisi de la COVID: regulació 

ERTEs, mesures acordades en el diàleg social, mesures de sosteniment 

de l'ocupació i rendes, etc. 

➢ Desenvolupament d'argumentaris i difusió dels elaborats pels 

diferents nivells del partit. Des de la secretaria s'han elaborat diferents 

informes en relació amb els indicadors del mercat de treball, diàleg 

social, negociació col·lectiva i posicionament davant conflictes laborals 

puntuals (convocatòria vaga pel conveni de cítrics com a exemple). 
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AGRICULTURA 

• CONVENCIÓ CITRÍCOLA 

Organització durant l'1 i 2 de març de 2019 de la Convenció Citrícola 

“Sumem Pel Camp” en la qual van participar al voltant de 300 persones. 

Representants de tots els col·lectius del sector citrícola van formar part de les 

taules d'anàlisis i debat en les quals es va plantejar l'estratègia de futur per 

al sector. 

 

• NOTES DE PREMSA 

Elaboració de notes de premsa sobre diferents temes d'actualitat entorn del 

sector agroalimentari  

• ELABORACIÓ PROGRAMA ELECTORAL AGRICULTURA PSPV 

Des de novembre de 2018 fins a febrer de 2019, es van celebrar diferents 

sessions de treball per a la preparació i posada a punt del programa electoral 

del PSPV per a les eleccions autonòmiques d'abril de 2019. En elles van 

participar responsables tant a nivell orgànic com parlamentari, així com 

representants del sector agrari valencià. 

• REUNIONS AMB AGENTS SOCIALS 

S'han mantingut reunions amb els agents socials representatius del sector, 

per a millorar el contacte amb sindicats agraris, organitzacions professionals 

o socials, i també per a conéixer les seues inquietuds i propostes i, en el seu 

cas, recollir-les i secundar-les on corresponga. 

• D.O. Utiel-Requena 

Des del PSPV s'ha treballat intensament de la mà de viticultors, cellers i 

cooperatives de la Denominació d'Origen Utiel-Requena i amb els grups 

municipals socialistes d'aqueixa comarca per a rebutjar el projecte 
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d'integració de les marques del sector del vi en la Comunitat, que va impulsar 

el PP a través de l'Ordre 13/2011 de 30 de maig.   

 

 

ECONOMIA SOCIAL I COL·LABORATIVA 

És la primera vegada en la història del PARTIT SOCIALISTA DEL PAÍS VALENCIÀ 

(PSPV-PSOE) que es crea, per decisió del XIII congrés, la secretaria 

d'Economia Social i col·laborativa, adscrita a la secretaria executiva de 

Creixement  i Ocupació. La gestió innovadora de la secretaria enllaça amb 

una trajectòria de polítiques d'impuls a aquest sector productiu i d'acció 

social, implantat empresarial i associativament en la Comunitat valenciana 

amb milers d'empreses amb forma jurídica cooperativa, de societats 

limitades laborals, societats anònimes laborals i altres entitats amb finalitats 

socials, com ara centres especials d'ocupació, així com associacions amb 

activitats de serveis d'atenció a les persones: majors, en risc d'exclusió social, 

dones vulnerables, LGTBI o persones amb diversitat funcional, entre altres 

col·lectius vulnerables.  

Les prioritats de gestió s'han orientat a difondre entre la militància socialista 

i els càrrecs públics de les administracions públiques, la importància de 

fomentar la democràcia econòmica, la participació dels treballadors en les 

empreses, tant en la propietat com en la gestió, el cooperativisme, i, en 

general, l'emprenedoria orientada a l'autoocupació col·lectiva i 

complementàriament a l'autoocupació individual. Tot això en un escenari 
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recent condicionat des del mes de març de 2020 pel brusc impacte sobre 

l'activitat econòmica i l'ocupació provocada per la pandèmia del COVID-19. 

Les accions que hem considerat més destacables en aquesta àrea de treball 

inèdita en la història del socialisme valencià, són:  

➢ Jornades del grup de diputats provincials d'Alacant realitzades amb 

alcaldes de la província al desembre de 2019. 

➢ Aportacions en documents proposats al grup socialista de la Diputació 

d'Alacant, publicació d'articles en la premsa.  

➢ Ponència en el pla ALCEM-ENS, en el grup de lluita contra la 

despoblació en jornades de les tres províncies de la Comunitat 

Valenciana.  

➢ A l'ajuntament d'Alacant, en aplicació de la resolució aprovada en el 

XIII congrés del PSPV-PSOE celebrat a Elx, s'ha proposat com a 

iniciativa pionera, la creació d'un fons de 20 milions d'euros utilitzant 

crèdits participatius o capital social, per a ajudes directes a empreses 

afectades per la pandèmia, incloent la participació financera en la 

reconducció i recuperació d'empreses en crisis pels treballadors 

afectats i en risc de desocupació, utilitzant formes jurídiques 

d'Economia Social (societats laborals i cooperatives). 

➢ Trobades amb organitzacions cooperatives i de societats laborals. 

➢ Aprovació pel Comité Nacional del PSPV, d'una resolució per a 

impulsar la participació de les entitats locals en la reactivació 

econòmica utilitzant crèdits participatius, en l'impuls de les formes 

empresarials de l'Economia social, i així fomentar l'activitat 

econòmica, mantindre i crear ocupació, especialment entre joves 

emprenedors i persones de més edat. 

El treball polític per a impulsar el coneixement, la posada en valor de les 

empreses d'Economia Social, i el seu foment, donada la intensitat de la crisi 

econòmica derivada de la pandèmia, requereix d'un esforç continuat que no 

s'esgota amb el realitzat en el mandat que ara finalitza. 

INDÚSTRIA 4.0 

Durant l'actual mandat de la Comissió Executiva Nacional, des de la 

Secretaria d'Indústria 4.0 s'ha dut a terme una labor relacionada amb la 

preparació i redacció de propostes per a les eleccions autonòmiques de 

2019. Amb posterioritat a aquestes eleccions, s'ha continuat treballant en 

múltiples accions d'anàlisis, seguiment, creació de grups tècnics de treball, 

acció institucional, disseny de propostes i impuls d'iniciatives concretes en 
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l'àmbit del desenvolupament industrial. També s'han implementat 

diverses accions de comunicació en aquest àmbit d'activitat econòmica i 

empresarial.  

 

A continuació, s'introdueix una relació de les accions més importants. 

 

- REDACCIÓ DEL PROGRAMA EN MATÈRIA D'INDÚSTRIA  

ELECCIONS AUTONÒMIQUES 2019 

 

Sota la coordinació de la Secretària de l'Àrea de Creixement i Ocupació i en 

directa col·laboració amb la Direcció General d'Indústria de la Generalitat 

(Empar Martínez), es va participar durant els mesos de març i abril de 2019 

en la redacció del programa electoral del PSPV-PSOE en matèria industrial 

per als comicis autonòmics. 

 

El programa electoral en matèria d'indústria es va estructurar en quatre 

apartats diferents per a facilitar la seua classificació, claredat i la seua 

comunicació social. Aquests quatre apartats van ser els següents: 

PERSONES, TERRITORIS, INICIATIVES, TECNOLOGIES. Cadascun  d'aquests  

apartats es desglossava posteriorment en un conjunt de fins a 5 propostes 

fins a integrar una proposta electoral completa basada en 18 punts. 

S'adjunta com a annex el document de la proposta 

- ELABORACIÓ DE PROPOSTES  ESTRATÈGIQUES PER Al  SECTOR 

INDUSTRIAL D'AUTOMOCIÓ 

 

El sector de l'automoció té un impacte primordial en l'economia de la la 

Comunitat Valenciana  . La presència de la multinacional Ford al costat del 

clúster valencià de l'automoció constitueixen entorn d'un 10 per cent de 

l'economia de la Comunitat. Aquest sector es troba en un moment decisiu 

de transformació cap a l'electrificació, moment que s'ha vist accelerat a 

conseqüència de la pandèmia i la irrupció del Fons Europeu de 

Reconstrucció, que estableix un interessant mecanisme per al  

finançament de les transformacions industrials. 

 

El projecte e-AMIC ha sigut una de les iniciatives més destacables quant al 

procés de transformació  del sector de la  automoció. Aquest projecte 

contempla la implementació d'un  total de 10 accions transformadores del 

Clúster industrial d'Automoció d'Almussafes cap a un entorn industrial 

centrat en l'electrificació. 
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- INFORMES I EINES TÈCNIQUES AMB ENFOCAMENT INNOVADOR: 

MEMÒRIA CLIMÀTICA 

 

Des de la Secretaria d'Indústria 4.0 s'ha fet un especial recalcament en 

l'anàlisi de tots aquells aspectes del procés industrial que poden generar 

un impacte climàtic, impulsant el desenvolupament d'eines innovadores 

que ens permeten minimitzar les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle 

vinculades a la producció industrial. En aquest camp mereix especial 

atenció l'eina de la Memòria Climàtica. Aquesta memòria permet generar 

diferents escenaris per a calcular, amb base en la metodologia COPERT, 

aprovada per l'Agència Europea del Medi Ambient , els diferents estalvis 

d'emissions  que van associats a diferents  propostes industrials. Es tracta 

d'una eina d'una gran utilitat en el procés de presa de decisions respecte a 

infraestructures industrials i hauria d'implantar-se de manera sistemàtica 

en totes les anàlisis d'ubicació.  La Memòria Climàtica és també una 

eina indispensable per a millorar la capacitat de captació d'inversions i 

subvencions públiques, perquè cada vegada aquestes ajudes es troben 

més vinculades a la justificació dels beneficis climàtics de qualsevol 

iniciativa industrial. 

- GRUPS DE TREBALL I IMPULS INSTITUCIONAL 

En relació al projecte e-AMIC no sols s'ha treballat en el disseny tècnic de 

les propostes, sinó a procurar gestionar el desenvolupament dels projectes 

en entorns de forta participació institucional i social. El projecte ha sigut 

compartit i analitzat en grups estables de treball en els quals han participat 

la Generalitat Valenciana, la Delegació del Govern a la Comunitat 

Valenciana , la UGT-PV, les organitzacions empresarials AVIA i CEV, la 

representació de les àrees industrials i diverses empreses de base 

industrial. Per fi el projecte ha sigut compartit amb els màxims 

responsables del disseny de la  política industrial a nivell  estatal, 

mitjançant múltiples reunions amb la Direcció General i la Secretària 

d'Estat del Ministeri d'Indústria. 

 

- PROSPECCIÓ SOBRE FONS EUROPEUS NEXT GENERATION 

El mecanisme de reconstrucció Next Generation constitueix sens dubte una 

eina històrica per l'abast del finançament i per l'ambició dels objectius 

marcats quant a la sostenibilitat i la transició ecològica de la indústria ens 

referim. En relació amb el projecte e-AMIC s'ha generat una eina d'anàlisi 

centrada en la identificació dels punts de contacte entre el projecte de 
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transformació industrial i el Component 12 de la Política Palanca V del 

Mecanisme Next Generation.  

- INICIATIVES DE TREBALL  EN EL SI DE    LA FEMP 

 

La Comissió d'Indústria de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies 

constitueix un dels  entorns institucionals més representatius en matèria 

de política  industrial en tant que   reuneix un bon nombre d'entitats locals 

en les quals el factor industrial exerceix un pes específic en el model 

econòmic dels municipis. Dins d'aquesta comissió s'ha posat en marxa un 

subgrup de treball destinat a canalitzar la coordinació dels 17 municipis 

espanyols en els quals existeixen estructures de fabricació de vehicles o en 

els quals el sector automoció exerceix una funció específica. La posada en 

funcionament d'aquesta comissió ha sigut liderada per l'Ajuntament 

d'Almussafes. Inicialment formen part de la mateixa els Ajuntaments de 

Montcada i Reixac (Barcelona), Figueruelas (Saragossa) i Martos (Jaén).  
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POLITICA SOCIAL 

1) Relació amb associacions i col·lectius 

 

a) Reunions. La secretària ha vingut mantenint de manera periòdica 

contactes i reunions amb les diferents entitats i representants dels 

sectors lligats a l'activitat de l'Àrea de Justícia Social. Entre elles cal 

destacar la relació amb el CERMI, AERTE, Fundació Secretariat Gitano, 

COCEMFE, CEV, UDP, FEVES, l'Associació de dany cerebral adquirit, El 

Col·legi d'Educadors Socials, Creu Roja, el Col·legi de Treball Social, les 

associacions d'acolliment de menors de la CV, els sindicats UGT i 

CCOO, CODIFIVA, FESORD, HELIX, CALCSICOVA, la Plataforma per la 

Dependència, les associacions TEA de la CV, UNICEF, Save the 

Children, les Associacions de persones amb malaltia mental de la CV, 

la Plataforma del Tercer Sector, l'associació Plena Inclusió CV, 

AVAPACE, Síndrome de Down, Càritas, Feder, Anfisef, UDP, l'associació 

de Pensionats Veneçolans i el Consell de les Persones Majors. 

 

b) Jornada del PSPV amb totes les associacions del sector.  

Sota el nom CREANT FUTUR. REPTES EN EL SECTOR DE LA DISCAPACITAT 

des de l'àrea de justícia social es va organitzar una Jornada en la seu 

del partit comptant amb tots els referents en l'àmbit de la política 

social valenciana, el dilluns 5 de març de 2018. S'adjunta programa: 
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Programa de la jornada  

10.00 h a 10.30 h. Benvinguda. Acte inaugural. José Muñoz Lladró  

Secretari d'Organització del PSPV-PSOE 

Concha Andrés Sanchis. Secretària de Justícia Social del PSPV-PSOE 

 

10.30 h a 12.00 h Taula de debat “Superant barreres” 

Enrique Llin, President de l'ONCE CV 

Carlos Sotos, President de PREDIF CV 

Carolina Galiana, Presidenta de FESORD CV 

Pepe Marquina, Vicepresident de ASPACE 

Vanessa Marí Corella, Presidenta de Helix  CV 

Carlos Gómez, President de CALCSICOVA 

Pilar Javaloyas, Presidenta de FESA 

Modera: Anna Gómez, Secretaria de Diversitat Funcional i Dependència del 

PSPV-PSOE 

 

12.00 h a 12.30 h PAUSA – CAFÉ 

 

12.30 h a 14.00 h Taula de debat “La diversitat com a eix de la igualtat” 

Javier Segura Mármol, President de Cocemfe  CV 

Mario Puerto Gurrea, President de Plena Inclusió CV 

Marta Ramón Galindo, Presidenta de la AEB 

Amalia Diéguez, FEVADACE 

Jesús Cordoba, Presidenta de FISD,  

Juan Carrión, President de FEDER 

Rosa Bayarri, Vice Presidenta Federació Salut Mental CV 

Modera: Jesús Martín Blanco, Delegat del CERMI per als Drets Humans i per 

a la Convenció de l'ONU de la Discapacitat 

 

14.00 h a 14.30 h Avanç de conclusions i clausura de la jornada 

Luis Vaño, President del CERMI CV 

Ximo Puig, Secretari General del PSPV-PSOE 

 

c) Trobades i visites a centres: Cal destacar algunes com les realitzades 

a Elx (Asfeme i Geriàtric Altabix), Rafelguaraf (Centre Integrat de 

majors), Alginet (Centre de majors), València (habitatges tutelats), 

Alacant (Plataforma per la Dependència), Cocentaina (UDP), Sant Joan 

(Fundació Lukas), Paterna (Afevac), València (Associació Casa Niu), 

Moncada (residència majors), Paterna (Barri de la Coma), Vilamarxant 

(Associació de malaltia mental), Vila-real (Centre ocupacional), 

València (Avapace), Castelló (CAT), València (Habitatge tutelat e.m.). 
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d) Xarrades. S'han realitzat xarrades sobre temes relacionats amb la 

política social en diverses poblacions (especialment en la campanya 

en defensa de les pensions) així com participació en diverses taules 

redones en poblacions com Ayora, Yátova, Chiva, Xàtiva, Elda, 

Algemesí, Massamagrell, Gandia, València (diverses), Amoradí, Onda, 

Moncada, Puçol, Buñol, Elx, Novelda, València, Sueca, entre altres. 

 

e) Mitjans de comunicació i actes. S'acudeix a mitjans de comunicació 

i s'assisteix als diferents actes (gales, premis, convencions) en 

representació del PSPV-PSOE organitzats per diverses entitats com 

l'ONCE, CALSCICOVA, la UDP, COCEMFE, CERMI, AVA Dona rural, 

Premis Solidaritat de la fundació Bankia, UGT en el seu Homenatge a 

la Marxa per les Pensions Dignes, (des del partit es va realitzar una 

important mobilització), Marxa per la Igualtat, Premis Igualtat UGT, a 

l'assemblea de AERTE, a la Jornada de municipis de la FVMP realitzada 

a Cofrentes, a les Jornades sobre Pobresa, Jornada sobre el dany 

cerebral adquirit o convidada a l'assemblea d'Associació de 

Pakistaneses de la CV. Així mateix va realitzar la IV Conferència de 

Tardor , al desembre de 2017, trobada intergeneracional organitzada 

per la secretaria. 

 

 

 

2) Activitat Interna 

 

a) Els alcaldes i regidors de l'àrea. 

Des de l'àrea de justícia social s'ha constituït una àmplia plataforma de 

regidors socialistes de Serveis Socials de tota la CV, i altres que es 

troben en l'oposició però que treballen aquesta mateixa àrea. Existeix, 

amb un molt bon funcionament un grup de WhatsApp integrat per 

regidors i regidores de l'àrea i alguns alcaldes amb més de 150 

contactes i que permet intercanviar experiències, realitzar consultes, 

remetre informació o convocar reunions. 

 

D'altra banda, s'han realitzat diverses reunions amb els edils de l'àrea 

per a informar-los sobre l'activitat legislativa i les seues repercussions 

en els seus municipis (LRVI o Llei de Serveis Socials), mocions, 

posicionaments polítics, atendre dubtes i intercanviar experiències. 

Concretament el 30 de setembre de 2017 a València, i posteriorment 

l'any següent ja de caràcter territorialitzat a Castelló, València i Alacant 

els dies 9, 10 i 11 de gener. De nou es va celebrar una altra trobada el 
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5 de juny de 2018 a València i així mateix s'ha mantingut reunions amb 

els alcaldes i regidors de la Foia de Buñol, la Vega Baixa, la Safor, Horta 

Nord o la Ribera, entre altres, per a abordar qüestions que afectaven 

les comarques. Amb posterioritat s'han mantingut reunions per 

videoconferència amb regidors i alcaldes del partit per a tractar 

diversos temes.  

 

b) El grup de treball de Serveis Socials. L'àrea de Justícia Social compta 

amb un grup de treball que analitza i l'assessora en tota mena de 

temes. Especialment rellevant ha sigut la seua participació en el 

procés d'elaboració de lleis en el parlament valencià. Aquest grup està 

compost per, a més dels integrants de les secretàries de l'àrea, per 

representants sindicals (UGT i CCOO), dels col·legis d'Educadors 

Socials i Treball Social, regidors de l'àrea de Serveis Socials, FVMP, 

psicòlegs, diputades provincials i tècnics especialistes que s'han 

prestat a col·laborar amb el PSPV-PSOE. 

 

Aquest grup de treball va estudiar i va preparar propostes de 

modificació i millora de nou textos legislatius aprovats amb 

posterioritat en les Corts Valencianes i altres tants reglaments en 

matèria de política social. Especialment important ha sigut el treball 

realitzat en l'adaptació de l'Estatut de les persones amb Discapacitat 

en la CV a la Convenció de drets de l'ONU, a iniciativa del CERMI, i 

textos tan importants com la Llei de Serveis Socials Inclusius CV o la 

Llei d'Infància i Adolescència, processos que han durat mesos i 

infinitat de reunions de treball per al seu estudi i millora. 

Així mateix va col·laborar en la fixació de posició del PSPV-PSOE en 

determinades accions d'importància en el desenvolupament de la 

política social del Consell. 

 

c) Assistència a les reunions convocades per les secretàries de la CEF 

relacionades amb les competències de l'Àrea de Justícia Social. Així 

mateix participem en l'elaboració del programa electoral del PSPV-

PSOE de les eleccions autonòmiques i locals. 

 

3) Activitat Legislativa, Parlamentària i Municipal 

 

L'Àrea de Justícia Social ha continuat treballant des de l'últim congrés del 

PSPV-PSOE de manera intensa en l'elaboració de les lleis que han emanat de 

les Corts Valencianes, col·laborant així mateix sempre amb el govern valencià 

i en aquest cas amb la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. Destacant 

també la tasca de coordinació amb la resta de forces polítiques de donen el 
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seu suport al Consell del Botànic i altres grups polítics i mantenint reunions 

periòdiques. 

D'altra banda, en el parlament valencià s'han presentat a més les següents 

Proposicions No de Llei: 

➢ L'adopció de mesures per al foment de la formació del professorat en 

l'atenció a l'alumnat amb discapacitat 

➢ La creació del fons d'accessibilitat universal 

➢ La tributació de les ajudes percebudes per a la rehabilitació 

d'habitatges per a famílies en situació de precarietat econòmica 

➢ El restabliment de la subscripció obligatòria del conveni especial de 

Seguretat Social de les cuidadores i els cuidadors no professionals de 

persones en situació de dependència i l'ingrés de la seua cotització 

corresponent amb càrrec exclusiu de l'Estat. 

➢ La sostenibilitat del sistema públic de pensions i el dèficit en què es 

troba. 

➢ La regulació de la figura del consumidor vulnerable del Reial decret 

897/2017, de 6 d'octubre 

➢ El foment de l'envelliment actiu i l'autonomia personal i l'adequació i 

la millora de l'entorn urbà dels majors. 

➢ La situació que pateixen els pensionats i els jubilats veneçolans en la 

CV 

➢ L'eliminació de les subjeccions en l'àmbit assistencial, especialment en 

els centres residencials per a persones majors 

➢ El finançament del Sistema d'Autonomia i d'Atenció a la dependència 

➢ La possibilitat de jubilació anticipada per a treballadors i treballadores 

amb familiars dependents al seu càrrec 

➢ L'accés universal al transport ferroviari 

➢ El reconeixement del grau de discapacitat i altres drets als menors 

amb càncer i altres malalties greus, des del diagnòstic i durant el 

període de tractament 

 

S'han preparat mocions per als nostres grups municipals als ajuntaments, 

com per exemple les relatives a la protecció de la infància víctima de 

violència, la deportació de refugiats, la Sanitat Universal i els copagaments, 

Ingrés Mínim Vital, Renda Valenciana d'Inclusió, Sistema de Finançament del 

SAAD, SS de les Cuidadores no Professionals, Defensa de Pensions Dignes, el 

Bo Social i Mesures de Protecció de Persones Vulnerables, etc…. Al mateix 

temps que s'han elaborat diversos argumentaris de resposta a mocions 

presentades per altres forces polítiques perquè serviren de base en el 

posicionament dels grups municipals del PSPV-PSOE. 
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 SANITAT 

 

Donada la continuïtat de la secretaria de sanitat en l'àrea, és evident que la 

gestió ha sigut continuista adaptada a les necessitats i circumstàncies que 

hem viscut durant aquests anys i que caldria dividir en dues fases: La primera 

fins a les eleccions del 2019, una altra diguem intermèdia des de les eleccions 

fins al començament de la Pandèmia Covid-19 i la segona fase des de l'inici 

de la Pandèmia fins a l'actualitat. 

 

Certament hi ha una FASE PRÈVIA que ve de l'executiva anterior, ja que el 

responsable de la secretaria és el mateix, i aquesta va ser una fase de 

diagnòstic de la situació sanitària, d'oposició crítica i constructiva, donant 

alternatives i propostes, de reivindicació del sistema sanitari públic, de 

contacte amb agents socials, treballadors, associacions, usuaris, de reunions 

periòdiques, visites als diversos departaments de salut, a poblacions, seus 

del partit… escoltant problemes i idees, servint d'intermediari, rebent i 

transmetent informació, contestant als dubtes i informacions que se 

sol·licitaren i amb tot això es va elaborar un document de situació sanitària i 

finalment el programa electoral. 

En definitiva, les nostres prioritats van ser: 

• Defensa del sistema sanitari públic. 

• Crítics amb les privatitzacions progressives. 

• Crítics amb les retallades que afectaven drets. 

• Defensa d'un sistema democràtic, obert participatiu, transparent, sota 

els criteris de les polítiques de bon govern. 

• Defensa d'un sistema accessible (llistes d'espera). 

• Potenciar l'Atenció primària. 

• Potenciar la salut pública. 

• Potenciar la salut mental. 

• Potenciar l'atenció a crònics i el sistema soci sanitari. 

• Potenciar les noves tecnologies. 

• Estudiar un pla d'infraestructures i tecnologies. 

• Pla de Recursos Humans. 

• Potenciar la participació de professionals i ciutadans. 

• Potenciar la investigació sanitària. 

 

 

Després de la conformació del nou govern del Botànic i amb l'assumpció de 

la Conselleria de Sanitat per part del PSPV, des del primer moment es va 

produir una comunicació fluida i constant. Es van realitzar amplis programes 

d'actes públics i reunions bé en seus del partit o en associacions cíviques, on 

s'explicava el nostre model sanitari. Es van dur a terme més de 250 actes, així 
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com reunions amb Sindicats, món associatiu, de ciutadans, de professionals 

i es va participar en les reivindicacions a favor del sistema sanitari públic i els 

drets. És evident que des de l'assumpció de responsabilitats en la Conselleria 

de Sanitat per part del PSPV-PSOE el contacte ha sigut permanent, recordant 

que l'actual Secretària Autonòmica, Concha Andrés, alhora és la responsable 

de l'àrea sociosanitària de l'executiva. 

 

S'ha continuat amb l'EQUIP DE SUPORT (CNS) a la Secretaria de Sanitat 

compost per persones de coneixement i prestigi en el món de la sanitat, de 

la investigació, de la salut pública, de la salut mental, de l'atenció primària, 

hospitalària, tecnologies, sector soci sanitari, infermeria, món associatiu, 

gestió sanitària, etcètera. 

 

Hem continuat mantenint reunions periòdiques, aproximadament cada mes 

(fins a la Pandèmia), en les quals s'analitzaven els problemes que 

consideràvem prioritaris en el nostre sistema sanitari. A aquestes reunions 

han acudit en funció del tema des de la Consellera de sanitat, la Secretària 

Autonòmica o la portaveu actual de sanitat del grup parlamentari socialista, 

a les quals se'ls transmetia l'opinió del grup de treball i escoltar els seus 

plantejaments i accions. Una vegada arribada la Pandèmia es van mantindre 

reunions per vídeo conferencia bé de tot el grup o més reduïdes en funció 

dels temes. 

 

Després del Congrés Nacional del PSPV-PSOE a Elx, es convoca una reunió en 

la seu del partit als diversos responsables, coordinada per la responsable de 

l'àrea sociosanitària i el secretari de sanitat. En ella es van sol·licitar i van 

suggerir una sèrie de temes per a la seua anàlisi, debat i remissió a la 

secretaria, temes com ara: Recursos existents per comarques, sobre la base 

dels recursos percepció de necessitats, necessitats en recursos en 

tecnologies, dificultat per a accedir a unes certes proves exploratòries i 

diagnòstiques, dificultat d'accés i dèficit d'especialitats mèdiques, percepció 

del funcionament del sistema, consideracions quant a la possibilitat de 

participació i informació, en comarques on incidisca el model de concessió 

administrativa percepció del funcionament marcant les seues fortaleses i 

febleses, altres problemes i necessitats que es detectaren o qualsevol altre 

tipus de consideració. 

 

Lògicament una de les funcions que va dur a terme la secretaria va ser la 

coordinació del PROGRAMA ELECTORAL de sanitat amb el qual ens 

presentem a les eleccions del 2019. Aquest programa va ser consensuat i 

coordinat amb la Conselleria de Sanitat i amb Presidència, per a ajustar les 

accions realitzades i les previstes de cara a una acció conjunta, programada 
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i que fora viable. Cal recordar que des que es va assumir la responsabilitat 

per part del PSPV-PSOE en sanitat fins a l'actualitat, s'han pres una sèrie de 

decisions que convé ressaltar, tant per compliment de compromisos com en 

contraposició amb la política duta a terme pel PP.  

 

- Durant aquesta primera FASE fins a la pandèmia, s'han realitzat visites, 

reunions, participant en taules de debat, mitjans de comunicació, 

associacions, seus del partit, intentant reforçar i explicar l'acció del govern 

de manera coordinada, de fet, en algunes d'elles s'acudia amb membres 

del govern amb responsabilitat sanitària. 

 

- S'han remés o ajudat a respondre mocions ben pròpies o d'altres partits 

a Ajuntaments i agrupacions locals en els diversos aspectes que s'han 

plantejat. 

 

- Reunions amb responsables orgànics i institucionals. 

 

- Resposta a reclamacions, problemàtiques, reivindicacions i necessitats, 

intentant solucionar-les d'acord amb les nostres possibilitats o servir 

d'intermediaris amb la Conselleria aportant la informació pertinent. 

 

- REUNIONS AMB ASSOCIACIONS. Entre altres, ACDESA, ALCE, Parkinson. 

Anticoagulados, Malalties rares, amb algunes específiques dins de les 

malalties rares, ONCE, Calsicova, Alzheimer, Dany cerebral, TDH, Hepatitis 

C, Autisme, afectats per l'amiant, Diabètics, Associació Primavera, VIH, 

Sindrome de Down, Discapacitats, ODUSALUD, Save de Children , Metges 

del món, salut mental, Afectats per la Talidomida, etcètera. 

 

- COL·LEGIS PROFESSIONALS: Metges, infermeria, farmacèutics, 

treballadors socials, Tècnics, Podòlegs, Odontòlegs, Fisioterapeutes, 

etcètera. 

 

- Reunions amb AGENTS SOCIALS: Tots els sindicats del sector sanitari i 

amb ASSOCIACIONS PROFESSIONALS. 

 

- Entre les diverses VISITES realitzades a més dels departaments de salut al 

llarg de la responsabilitat d'aquesta secretaria caldria ressaltar: Alacant, 

Dénia, Benidorm, la Vila Joiosa, Elx, Crevillent, Torrevieja, Orihuela, Callosa 

del Segura, Bigastro, Santa Pola, Elda, Ibi. Villena, Cocentaina, Alcoi, 

Castelló, Morella, Sant Mateu, Vinaròs, Benicarló, Alcalà, Oropesa, 

Benicàssim, Torreblanca, Villafranca, Lucena, Vilafamés, Vila-real, 

Borriana, Almassora, Vall d'Uixó, Nules, Vallibona, l'Alcora, Onda, Segorbe, 
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La Llosa, Soneja, Jérica, Viver, Fuente la Reina, València (diverses 

agrupacions), Sagunt, El Puig, Albuixech, Bonrepòs i Mirambell, Alboraia, 

Xirivella, Llíria, Riba-roja de Túria, Moncada, Godella, Alaquàs, Quart de 

Poblet, Albal, Picassent, Aldaia, Burjassot, Paterna, Paiporta, Cheste, 

Requena, Godelleta, Alzira, l'Alcúdia, Catadau, Alfarp, Sueca, Cullera, 

Carcaixent, Sollana, Llaurí, Corbera, Xàtiva, Ontinyent, Moixent, Gandia, 

Mislata, entre altres, en alguns d'ells en diverses ocasions. 

 

- Acudir a mitjans de comunicació en representació del partit. 

 

- Article setmanal en premsa escrita mentre es compatibilitzava la 

secretaria de sanitat del partit amb el càrrec de portaveu en el grup 

parlamentari en les Corts. 

 

LA SEGONA FASE. Ve marcada per la pandèmia COVID-19, des de març del 

2020 fins a l'actualitat. 

 

- Durant aquest temps el grup de treball de la secretaria (CNS), hem 

mantingut reunions a través de vídeo conferencies. 

- S'ha mantingut relació fluida amb Conselleria i Presidència, 

intercanviant opinions, contrastant dades i intentant col·laborar des 

de la secretaria, etcètera. 

- Contacte permanent amb la responsable de l'àrea sociosanitària per a 

coordinar informació. 

- Contactes durant la Pandèmia amb responsables de departaments de 

salut, amb agents socials, amb professionals sobretot d'atenció 

primària, hospitals, urgències, Ucis, Pneumologia, salut pública a fi 

d'intercanviar informació i donar suport en aquests temps tan difícils 

als professionals. 

- S'ha estat a la disposició de responsables orgànics i institucionals per 

a donar informació o aclarir mocions, preguntes o dubtes que se'ls 

haja plantejat. 

- S'ha mantingut alguna reunió presencial, respectant les normes. 

- Des de la secretaria amb el grup de treball s'han elaborat en els últims 

mesos dos DOCUMENTS. 

 

 

• Un sobre la SITUACIÓ DE LA SANITAT EN LA COMUNITAT 

VALENCIAN, basat en les reflexions que hem realitzat en 

diverses reunions, 

• El segon Document se centra en l'abordatge de les llistes 

d'espera, que constitueixen un dels problemes més 
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apressants, perquè són motiu d'insatisfacció, posen en 

qüestió els principis de solidaritat i equitat, generen gran 

pressió social i la pandèmia ha suposat un agreujament. 

 

 

ALIANÇA INTERGENERACIONAL 

“UNA SOCIETAT PER A TOTS I TOTES LES EDATS” 

 

1- Introducció; 

 

Des de l'elecció de l'executiva, la secretària dona treballat amb 

normalitat seguint el pla de treball que es va presentar per a la seua 

aprovació i que donava continuïtat al treball que comencem l'any 

2012. El pla de treball tenia com a objectiu donar suport a l'acció del 

govern i transmetre les propostes de les agrupacions i de la “Gent 

Major” a tots els nivells institucionals i orgànics.  

El contracte que fonamenta les nostres societats i articula la nostra 

pluralitat en elements comuns, hauria de ser capaç, també, 

d'equilibrar els interessos entre els qui tenen horitzons temporals 

diferents i uns incentius molt diferents a l'hora de preocupar-se pel 

futur. Les nostres piràmides de població han canviat de manera 

dràstica i és impossible continuar vivint contraposant generacions 

únicament per una qüestió de números i beneficis electorals. On 

abans hi havia un conflicte travessat per la dicotomia joves-majors, hui 

s'obri una finestra d'oportunitats per a poder establir les bases d'una 

societat que es fonamenta en la convivència i a ser capaç d'oferir 

projectes de vida a tots els seus individus i això ha sigut la principal 

línia de treball del PSPV-PSOE en aquesta àrea.  

 

 

 

 

2- Nivell Orgànic; 

 

• Contacte permanent amb els secretaris provincials i 

comarcals de la gent major 
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• Continuïtat del treball del Consell de la gent major, com a 

màxim òrgan de participació. 

• Realització dels “Jornades de la tardor” 

• Comunicació amb els militants majors de 60 anys, per correu 

electrònic. 

• En el programa electoral de 2019, es van recollir totes les 

propostes del Consell de la Gent Major.  

• Assistència a les reunions convocades per la secretària de 

l'Executiva Federal. 

 

3- Nivell Institucional; 

 

• Seguiment i difusió de les lleis, normativa i notícies sobre la 

gent major. 

• Participació en l'elaboració de normativa de l'àrea d'atenció 

a les persones. 

 

4- Relacions amb Organitzacions de la Gent Major 

S'ha continuat incrementant el treball i col·laboració les següents 

institucions i organitzacions; 

- Unió Democràtica de Pensionistes 

- O.D.P. de la Unió General de Treballadors 

- Secció de jubilats de CCOO. 

- La Nau Gran de la Univerisitat de València. 
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- Programa de Majors, Florida Universitària.  

- Consell d'edat de València Ciutat. 

- Amics de la Gent Major.  

- Participació i col·laboració en les marxes per les pensions.  

INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA 

 

La Secretaria d'Infància naix a conseqüència d'enfortir les necessitats de les 

xiquetes, xiquets i adolescents, així com afrontar el projecte marcat des de la 

CEN del PSPV-PSOE per a aconseguir que els drets de totes els i les menors 

es duguen a terme i aconseguim una societat més justa i igualitària per als 

valencians i valencianes de totes les edats.  

 

Per això, un dels assoliments més rellevant en tots aquests anys ha sigut 

l'aprovació de la llei 26/2018, de 21 de desembre, de drets i garanties de la 

infància i l'adolescència, ja que situa a la Comunitat Valenciana com a referent 

en el reconeixement de drets dels menors i adolescents, a més de col·locar-

la com una de les autonomies més avançades en acolliment familiar. A més, 

aquesta llei suposa un pas avant en la millora dels drets dels menors i reforça 

les actuacions en situacions de risc, garantint un acompanyament en els seus 

anys de creixement i els suports que necessiten.  

 

Segons la Convenció sobre els drets del xiquet, adoptada per l'Assemblea de 

les Nacions Unides el 20 de novembre de 1989, és l'instrument jurídic 

fonamental dels drets humans de la infància i l'adolescència. Els drets i 

principis rectors recollits en el seu articulat configuren un estatut jurídic de la 

infància i l'adolescència, que estableix les bases perquè puguen 

desenvolupar el seu ple potencial. 

 

Les disposicions de la Convenció de drets del xiquet no sols formen part del 

nostre ordenament intern, sinó que tenen una especial rellevància 

constitucional d'acord amb el seu article 39.4 disposa que els xiquets 

gaudiran de la protecció prevista en els acords internacionals que vetlen pels 

seus drets. Tal protecció queda garantida en el nostre sistema constitucional 

mitjançant una doble obligació, la de les persones progenitores de prestar 

assistència de tot ordre als fills i filles haguts dins o fora del matrimoni, durant 

la seua minoria d'edat, i la dels poders públics d'assegurar la seua protecció 

integral. 

 

El desenvolupament legislatiu d'aquest mandat constitucional, a resguard de 

la competència de l'Estat en matèria de legislació civil, correspon a la 

Generalitat la protecció específica i tutela social de la infància com un dels 

seus àmbits primordials d'actuació per a la defensa i promoció dels drets 
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socials, tal com disposa en l'article 10 de l'Estatut d’Autonomia de la 

Comunitat Valenciana. A més d'haver assumit en exclusiva, en virtut de 

l'article 49.1 del propi Estatut, la competència sobre institucions públiques de 

protecció i ajuda de persones menors d'edat. 

 

La llei 26/2018, de 21 de desembre, de drets i garanties de la infància i 

l'adolescència, se centra en la protecció dels interessos superiors dels 

xiquets, xiquetes i adolescents que viuen en el territori valencià. Per primera 

vegada es reconeix a la infància i l'adolescència com a ciutadania activa i de 

ple dret en la Comunitat Valenciana i es promou la seua participació en tots 

els àmbits de les esferes pública i privada com un dels objectius fonamentals 

d'aquest projecte normatiu. Aquest dret al fet que la seua opinió siga 

escoltada i presa en consideració en tots els assumptes que els afecten, tant 

individual com col·lectivament, és un eix transversal que pretén aconseguir 

una aliança intergeneracional necessària per a garantir la cohesió social en 

la nostra societat. El principi de la participació infantil i adolescent, a més 

d'informar el contingut material d'aquesta llei, s'ha emportat a la pràctica en 

la seua confecció. La infància no podia quedar exclosa del criteri general de 

transparència, en virtut del qual les persones potencialment destinatàries 

d'una norma han d'intervindre activament en la seua elaboració. 

 

Aquesta llei pretén, a més, establir un nou marc de suport a la infància i 

l'adolescència i les seues famílies on es treballe des de totes les esferes per 

l'equitat en l'accés als seus drets, la igualtat d'oportunitats i la lluita contra la 

transmissió intergeneracional de l'empobriment. Així mateix, la llei suposa 

donar-li un enfocament transversal a tot el relacionat amb el 

desenvolupament de la infància, atesa la diversitat de cada xiqueta, xiquet i 

adolescent, tenint en compte la coeducació inclusiva, emocional i social, i 

garantint la igualtat de tracte i la no discriminació per qualsevol motiu.  

 

El propòsit d'aquesta llei és, en suma, fomentar de manera activa els drets de 

la Convenció de drets del xiquet per al conjunt de la infància i l'adolescència 

de la Comunitat Valenciana, fi que compta amb un ampli suport polític i 

social, com posa de manifest el Pacte per la infància, secundat per la totalitat 

dels grups polítics representats en Les Corts, amb l'impuls de la societat civil 

organitzada. Amb aquest text es posa ordre a l'àmbit competencial europeu, 

estatal i autonòmic per a posar en el centre de les polítiques públiques a les 

persones menors d'edat i articular el sistema valencià de protecció de la 

infància i l'adolescència. 

 

Des de la pròpia Secretaria d'Infància i Adolescència i al costat dels companys 

de l'àrea de Justícia Social, hem treballat àrduament per a poder dur a 
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terme aquesta llei, aconseguint arribar a acords que són fonamentals 

per a la seua estabilitat i durabilitat i perquè estiguen recollides les 

sensibilitats de la societat valenciana. Amb aquesta legislació tan 

genuïnament nostra aconseguirem protegir els menors perquè, quan arriben 

a la vida adulta, puguen desenvolupar el seu projecte vital.  

 

A més de l'aprovació de la llei, projecte tan ambiciós, necessari i prioritari, i 

per a continuar complint amb alguns dels objectius que ens marquem al 

començament d'aquest període, des de la Secretaria d'Infància hem 

mantingut reunions de manera periòdica amb diferents associacions i 

entitats relatives a la infància, com: Unicef, Save the Children, Creu Roja, 

etc. En aquestes sessions hem aconseguit aconseguir una responsabilitat i 

una coordinació molt interessant per a enfortir les necessitats i prioritats de 

tots adolescents, xiquetes i xiquets.  

 

En tot moment, des de la conformació de la Secretaria d'Infància dins de 

l'àrea de Justícia Social, s'han mantingut reunions per a treballar de 

manera conjunta amb totes les secretaries, així com mantindre 

reunions en cadascuna de les tres províncies de la nostra Comunitat, 

amb la finalitat de recollir les necessitats de cada província, comarca i 

municipi i fent-los arribar el treball que s'anava realitzant per a tindre una 

comunicació fluida i organitzada. A més, hem oferit suport a totes aquelles 

agrupacions socialistes i/o grups municipals de diferents municipis per 

a la preparació de mocions, argumentaris o intervencions referents a la 

Infància i Adolescència amb la finalitat de posar en manifest tota 

l'activitat realitzada en pro dels interessos de les xiquetes, xiquets i 

adolescents. 

 

Un altre dels moments importants per a la infància i l'adolescència, és sens 

dubte el 20 de novembre, que commemora el Dia Universal del Xiquet i els 

aniversaris de l'adopció de la Declaració Universal dels Drets del Xiquet (1959) 

i l'aprovació de la Convenció dels Drets del Xiquet (1989). Aquesta Convenció, 

la més universal dels tractats internacionals, estableix una sèrie de drets per 

als xiquets i les xiquetes, inclosos els relatius a la vida, la salut i l'educació, el 

dret a jugar, a la vida familiar, a la protecció enfront de la violència i la 

discriminació, i al fet que s'escolten les seues opinions. Tots els membres de 

la nostra societat exerceixen un paper clau en el benestar de la infància. 

Aquest Dia Mundial ens ofereix un punt de partida per a dur a terme mesures 

inspiradores per a defensar, promoure i celebrar els drets del xiquet a través 

de diàlegs i accions que construiran un món millor per als xiquets. 
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És per això, que des de la Secretaria d'Infància hem llançat campanyes de 

visibilització  per a aquest dia, tant en Xarxes Socials, com a través de la 

presentació de mocions en diferents Ajuntaments del nostre territori. Afegint 

al treball realitzat des de la Secretaria i sent coneixedors de la importància 

que tenen les RRSS hui dia, i la gran influència que exerceixen sobre les 

persones, hem volgut utilitzar-les tant per a donar visibilitat a la Secretaria 

com donar suport als companys de la Comissió Executiva Nacional del PSPV-

PSOE. Amb tot l'esmentat anteriorment, i encara que hem viscut un temps 

de pandèmia derivada de la crisi sanitària provocada per la Covid-19 que ens 

ha portat a romandre una miqueta inactius, volem deixar constància que 

hem continuat mantenint el contacte amb les associacions i entitats amb la 

finalitat de continuar treballant per la infància i adolescència, així com amb 

els companys i companyes de les diferents agrupacions. Per això, encara que 

el ritme de treball s'ha vist reduït per les circumstàncies en les quals ens 

trobàvem, no hem deixat de treballar per a aconseguir els objectius marcats. 
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En aquest mandat, el que es correspon amb el 13 congrés del PSPV-PSOE, la 

gestió de la Secretaria d'Igualtat pot ser diferenciada en quatre etapes. 

1. 2017, El 13 congrés del PSPV-PSOE, es produïa després que el partit 

socialista haguera aconseguit del govern de la Generalitat després de 

les eleccions de l'any 2015.  

2. L'any 2018 el PSOE torna a presidir el govern d'Espanya. 

3. Eleccions 2019, confirmen la victòria del PSPV en la Comunitat i del 

PSOE a Espanya. 

4. Pandèmia COVID-19 2020. 

En el 13 congrés del PSPV-PSOE, des de la secretaria d'igualtat ens marquem 

un pla de treball d'acord amb el nou temps polític en el qual el Partit Socialista 

tornava a governar la Comunitat Valenciana, i on les prioritats anaren 

acompanyar l'acció del govern valencià. 

Des de la secretària hem volgut impulsar accions i polítiques de majories, 

perquè aqueixa és la vocació del Partit Socialista, i millorar els drets de 

ciutadania de totes les dones valencianes, en tots els àmbits, des del general 

pel cap alt quotidià, plantejant les polítiques necessàries amb perspectiva de 

gènere, defensant la necessitat de reforçar les estructures institucionals 

encarregades del disseny i posada en marxa de les polítiques d'igualtat, 

convençudes que és la radical igualtat de les dones i homes l'element 

transformador i modernitzador de la societat. 

LÍNIES D'ACCIÓ DE LA SECRETARIA. 

• PARITAT. 

Per al Partit Socialista la paritat és l'instrument adequat per a garantir una 

presència equilibrada de dones i homes en l'esfera pública. Durant aquest 

temps hem treballat perquè la paritat es garantisca en cadascun dels governs 

en els quals participem els socialistes valencians, des d'ajuntaments al 

govern de la Generalitat, i en aquest sentit és important ressaltar l'important 

increment de dones en els diferents governs, però som conscients que per a 

aconseguir aquesta igualtat, la participació de les dones és un element 

imprescindible, però no suficient i el nostre treball ha consistit a vetlar pel 

compliment de la paritat, però també la necessitat que aquests governs 

compartisquen l'agenda feminista. 

Hui hi ha més dones en els municipis, més dones en les mancomunitats, més 

dones en les diputacions, en les Corts Valencianes, més dones en els governs. 
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El Govern de la Generalitat és un govern paritari, però és el PSPV el partit que 

més dones ha nomenat en aquest govern. La paritat s'ha fet extensiva a 

l'estructura de l'administració, si bé encara hi ha situacions susceptibles de 

millora i en les quals s'ha de continuar treballant. 

• ECONOMIA I OCUPACIÓ. 

La voluntat del govern de definir un nou model econòmic suposa una gran 

oportunitat per a dur a terme una vertadera transformació social que 

contribuïsca a continuar avançant en l'objectiu d'aconseguir una societat 

veritablement equitativa i on el paper de les dones esdevé fonamental. 

El nostre mercat laboral arrossega desequilibris i desigualtats que afecten de 

manera notòria a les dones, les taxes d'atur femení són inassumibles, la 

precarietat, la temporalitat, la baixa presència de dones en llocs de 

responsabilitat, i les encara ocupacions feminitzats de baixa qualificació i 

pitjors salaris. 

Per a abordar aquests grans reptes és important comptar amb els agents 

socials, i durant aquest mandat, s'ha mantingut una interlocució fluida amb 

les responsables d'igualtat dels sindicats majoritaris, així com amb les 

associacions de dones empresàries. 

Amb elles organitzem diferents conferències i mantingut reunions per a 

analitzar i abordar els problemes als quals s'enfronten les dones en el mercat 

laboral, perquè, encara que els avanços de les dones en l'àmbit laboral han 

sigut importants encara existeixen grans desigualtats que porten aparellat 

un menor poder adquisitiu i una major dificultat per a aconseguir aquesta 

independència econòmica que és fonamental per a aconseguir la plena 

ciutadania. 

Un dels factors que determinen aquestes diferències en el món laboral per a 

les dones resideix en les dificultats per a la conciliació de la vida personal, 

familiar i laboral. Per això des d'aquesta secretària al costat dels grups de 

treball creats, hem sostingut la necessitat de: 

- Creació de serveis i infraestructures de cures 

- Universalització de l'educació de 0 a 3 anys 

- La llei d'usos racionals del temps. 

- Accions positives perquè els homes s'incorporen també a les 

responsabilitats de l'àmbit privat. 
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• VIOLÈNCIA DE GÈNERE UN PROBLEMA D'ESTAT. 

Durant tot aquest temps sempre hem entés que la violència de gènere 

és un problema d'estat i per això la lluita contra la violència masclista 

ha format part de la primera línia de la nostra agenda política. 

La violència de gènere es troba més estesa del que solem creure, la 

seua visibilització, condemna i protecció de les víctimes és un factor 

clau per a la seua erradicació, i en aquest sentit hem treballat i 

aprofundit en la importància de la sensibilització i la prevenció des de 

tots els àmbits. En aquest temps, hem mantingut una relació fluida 

tant amb l'Institut de les Dones com amb la Conselleria de Justícia per 

a abordar i compartir mesures necessàries per a previndre i atendre 

les víctimes. 

Hem mantingut diferents i contínues reunions amb les organitzacions 

de dones que treballen en l'atenció de les dones víctimes de violència 

de gènere, les hem acompanyades en cadascuna de les seues accions 

públiques i hem treballat perquè les seues propostes es convertiren 

en iniciatives polítiques. Hem sigut presents en les manifestacions del 

25N reforçant el moviment feminista i clamant per la fi de la violència 

estructural que pateixen les dones pel fet de ser dones.  

 

 

Hui continua sent necessari protegir més i millor a les dones i les seues 

filles i fills, la violència vicària és una realitat, que, fins i tot no sent 

desconeguda, si ho és que no hem abordat mesures eficaces per a 

protegir els seus fills i filles de la violència exercida sobre les seues 

mares i que en massa ocasions també és un risc per a la vida dels 

menors. 
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Al llarg d'aquest període són innombrables les reunions, propostes i 

conferències organitzades per a ajustar les mesures necessàries. 

El Pacte Valencià contra la Violència Masclista és un bon instrument, 

disposa d'un bon diagnòstic i mesures concretes que el govern 

valencià està posant en marxa. 

La xarxa d'agents d'igualtat creada des de l'Institut de les dones està 

permetent, com a mesura a mitjà termini, disposar d'una 

infraestructura institucional, amb recursos humans, per a abordar des 

dels municipis el brutal problema de la violència masclista. 

L'oficina de denúncies acordada amb la Conselleria de justícia està 

permetent atendre i acompanyar a les víctimes en el moment difícil de 

la denúncia. 

La creació de les oficines d'atenció a les víctimes, l'increment de les 

unitats de medicina forense i l'obstinació de justícia per 

l'especialització són instruments i mesures que sens dubte estan 

millorant la situació en la comunitat valenciana. 

Hui compartim, com les organitzacions de dones, en la necessitat 

d'abordar noves reformes legals, entre elles la llei de violència de 

gènere de la CV, per a la qual hem recollit diferents propostes tant de 

la societat civil com dels nostres grups de treball. 

• VIOLÈNCIA SEXUAL, UNA REALITAT OCULTADA. 

La sentència de la coneguda com de “la manada”, va suposar un abans 

i després en la visibilització de la insuportable realitat dels delictes 

contra la llibertat sexual de les dones i les xiquetes. Durant aquest 

temps hem treballat per un canvi legislatiu que en breu serà aprovat 

en el congrés dels diputats. 

En la nostra comunitat plantegem en les Corts, i va ser aprovada, la 

necessitat de comptar amb una estratègia valenciana contra les 

agressions sexuals i els punts fonamentals que s'han de posar en 

marxa.  

Organitzem una conferència sota el títol, “Del 8M a la sentència de la 

manada” que va permetre comptar amb importants ponents i marcar 

propostes de canvi en diferents àmbits.  

En alguns dels municipis amb governs socialistes s'han anat elaborant 

el que denominem “Mapes de seguretat” que permet detectar els 

espais públics que a la vista de les pròpies dones resulten insegurs. 
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Estem convençudes des d'aquesta secretària que aquest és un primer 

pas que s'hauria d'abordar en cadascun dels nostres municipis. 

• LA PROSTITUCIÓ, UNA POSICIÓ POLÍTICA FERMA. 

El Partit Socialista és un partit que s'ha declarat abolicionista perquè 

entén que la prostitució és la forma d'esclavitud amb la qual en ple 

segle XXI es continua sotmetent a milions de dones i xiquetes a tot el 

món. 

El Partit Socialista és l'únic que es declara abolicionista, i vivim amb 

preocupació que altres partits d'esquerra estiguen defensant la seua 

regulació, per això considerem fonamental continuar sensibilitzant i 

explicant a la societat la importància de lluitar contra el tràfic i 

l'explotació sexual de les dones i que ja ha arribat el moment d'aprovar 

una llei contra la prostitució, que impedisca el comerç de les dones, 

penalitze als clients i protegisca les dones prostituïdes, va arribar el 

moment de començar a desmuntar el sistema prostitucional. 

Per a això organitzem unes jornades sota el títol, Generació Igualtat. Per 

l’abolició de la prostitució amb la participació d'Amelia Tiganus, Ana de 

Miguel i Gabriela Bravo i que va clausurar el nostre secretari general, 

Ximo Puig. 
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ALTRES ACCIONS DE LA SECRETARIA. 

• ACCIONS PER A la COORDINACION. 

- Amb el govern de la Generalitat, en particular amb els 

conselleries gestionades per socialistes i amb l'Institut de la 

Dona del qual hem manifestat la necessitat de potenciar-lo i 

reforçar la seua estructura. 

- Amb les nostres responsables territorials d'igualtat per a 

enfortir la xarxa d'igualtat del partit i transmetre les nostres 

iniciatives i les accions del govern valencià, explicar les 

estratègies comunes o fixar postura política sobre alguns temes 

sensibles que donen resposta a les demandes de les dones, 

aplicant les polítiques dissenyades on vam governar i 

denunciant i sensibilitzant on no ho fem des de l'àmbit local a 

l'autonòmic. Amb elles hem dissenyat els programes electorals 

i hem establert estratègies de treball. 

- Contacte continu i sistemàtic amb les organitzacions de dones. 

- Participat en l'elaboració i difusió dels manifestos que s'han 

remés per a avançar en la igualtat, i molt especialment en els del  

8 març i el del 25 de novembre. 

- Amb la responsable d'igualtat federal, que ens ha permés 

donar a conéixer les accions en el nostre àmbit territorial, però 

alhora conéixer l'acció del govern d'Espanya i poder traslladar-

lo a tota la nostra estructura. 

 

 

• ACCIONS DE DIFUSIÓ. 

Tots els anys, en particular en el 8M i 25 N, hem realitzat accions de 

difusió i participat en la convocatòria de les manifestacions. En el 

present any, organitzem els actes de març, mes de la igualtat en el qual 

destacar: 

- Campanya “Imprescindibles” amb el PSPV de la ciutat de 

València.  
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- Conferència, “xiquetes a l'escola, dones al poder” amb la 

consellera d'universitats, el secretari autonòmic d'educació i la 

secretària d'educació del PSPV. 

 

- “Feminisme, sexe i gènere” amb Laura Freixas, Alicia Miyares i 

la presidenta del PSPV-PSOE com a moderadora. 

 

- “Resiliència feminista, present i futur del treball de les dones”, 

amb Lucia Velasco, Ismael Sáez, i Carmen Menéndez, i la 

directora de LABORA com a moderadora. 
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- “La política en la qual confien les dones” amb Mercedes 

Caballero, Leire Pajín i María Teresa Fernández de la Vega, 

moderava la Secretària d'Acció Electoral. 

 

 

Durant aquest període, hem treballat per a enfortir les secretaries 

d'igualtat dins de les estructures del nostre partit, hem creat grups de 

treball que ens han permés fixar la posició del nostre partit i el 

compromís que sostenim amb l'agenda feminista, hem elaborat les 

propostes dels nostres programes electorals amb els quals hem 

concorregut a les eleccions amb propostes clares i fortes compromisos 

conscients, com va dir María Cambrils, que sense Feminisme no hi ha 

Socialisme 
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LGTBI 

Des de l'inici del mandat, en 2017, aquesta secretària ha volgut 

visibilitzar els drets del col·lectiu LGBTI que tant hem defensat els i les 

socialistes des de l'inici de la democràcia. Tots els avanços reeixits 

durant la democràcia en drets de les persones LGTBI han sigut quan 

el Partit Socialista ha estat governant, el nostre país ja va ser pioner a 

aprovar la llei del Matrimoni igualitari en 2005, permetent a les 

persones del mateix sexe casar-se, en aqueix moment i amb aquesta 

decisió el govern de José Luis Rodríguez Zapatero va dignificar la 

nostra societat i ens va fer referents a nivell internacional. O la Llei 

3/2007, de 15 de març, reguladora de la rectificació registral de 

l'esment relatiu al sexe de les persones, que va suposar un avanç 

internacional sense precedents per als drets de les persones 

transsexuals. Ací en la Comunitat Valenciana també vam ser pioners 

l'any 2017 en aprovar la Llei Integral del Reconeixement del Dret a la 

Identitat i a l'Expressió de Gènere en la Comunitat Valenciana 

Conscients que aconseguir un dret en molts casos no és consolidar-lo, 

i per això hem de continuar reivindicant sense oblidar que la lluita 

segueix, més en aquests moments en què les polítiques de la 

ultradreta han entrat en les nostres institucions i s'han convertit en 

altaveus de l'odi cap a les persones LGTBI i molts altres col·lectius. Com 

a partit socialista, no permetrem ni un pas arrere en aquests drets que, 

recordem, són drets humans.  

Per això, la importància d'aquesta àrea i que les accions que es duguen 

a terme tinguen repercussió no sols en el partit, sinó en la societat. 

Des de l'inici del mandat aquesta secretària ha fet tot el necessari per 

demostrar que el PSPV-PSOE ha estat i estarà sempre amb la 

reivindicació dels drets LGBTI. És per això que no hem faltat ni a una 

sola manifestació pel dia de l'orgull, a les 4 que s'han fet de manera 

presencial (durant aquest mandat) i la que es va fer de manera virtual 

per la situació sanitària. 

Cal afegir que no sols hem anat a la de València, també hem acudit a 

les d'Alacant i Castelló, perquè és important estar en el territori i ser 

presents en totes les concentracions possibles. I en totes elles hem 

reivindicat amb orgull que els i les socialistes sempre hem lluitat pel 

col·lectiu i que amb nosaltres en les institucions s'aconsegueix avançar 

per a tindre una societat més justa i inclusiva.  
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A més, aquesta secretària va assistir al debat que organitzava el 

sindicat Comissions Obreres, l'any 2019, perquè cada partit explicara 

les reivindicacions i els posicionaments. Un debat enriquidor i que va 

demostrar que aquest partit ha escoltat sempre les necessitats i ha 

defensat com a seus les reivindicacions LGBTI.  

La defensa dels valors del col·lectiu LGTBI ha sigut una bandera 

tradicionalment socialista, on el PSPV-PSOE s'ha reconegut com un 

partit progressista en el qual els debats excloents són incompatibles 

amb les pròpies essències del socialisme i la llibertat que defensem 

per a construir una societat en la qual la identitat sexual no siga un 
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factor de discriminació afegit als múltiples que, per desgràcia, 

continuen existint al nostre País. El nostre paper en les 

administracions locals és imprescindible per a, des de la base, anar 

posant tots els recursos públics al nostre abast amb els quals fer 

efectius els drets del col·lectiu.  

 



 

91 
 

 



 

92 
 

 

Durant el mandat que es va inaugurar amb el 13° Congrés Nacional del PSPV-

PSOE celebrat a Elx, al juliol de 2017, s'han succeït diferents esdeveniments 

polítics que han marcat el rumb i la direcció de la nostra acció política. Els 

canvis de context han suposat, per tant, un canvi també en el 

desenvolupament del programa que aquesta Secretaria va plantejar en el 

seu moment. En síntesi, estaríem davant tres principals fites polítics que 

s'han reflectit en les tasques d'aquesta àrea de la Comissió Executiva 

Nacional del partit.  

1. Quan es va iniciar la marxa d'aquesta Secretaria en 2017, l'Executiu 

Central continuava sent un Govern del Partit Popular pel que, des del 

punt de vista de les Infraestructures, es va impulsar l'Agenda 

Valenciana d'Infraestructures des del Consell per a reivindicar l'impuls 

d'inversions, intentant posar fi a l'històric de discriminacions 

pressupostàries als quals els governs conservadors del PP tenien 

sotmesa a la Comunitat Valenciana. Així, des de la Secretaria es va 

donar suport a l'Agenda Valenciana d'Infraestructures impulsada pel 

President Ximo Puig i es va plasmar en una sèrie d'accions polítiques, 

tant des de la pròpia organització com en iniciatives parlamentàries en 

les Corts Valencianes. Quan en 2018 el PSOE censura 

parlamentàriament l'Executiu Rajoy i es forma un nou Govern 

d'Espanya socialista amb el president Pedro Sánchez, la visió del País 

Valencià en el conjunt de les polítiques d'Estada obté un gir radical, en 

aquest sentit en aconseguir pràcticament les inversions que per 

població ha sigut una reivindicació històrica del PSPV-PSOE, el 10% en 

els Pressupostos Generals de l'Estat.  

2. El triomf del nostre partit en la Generalitat en 2019 és una altra fita 

que ha portat a consolidar les tasques iniciades en el 2015 a través de 

les importants reformes i impuls, tant en matèria d'Infraestructures i 

Mobilitat com en Ordenació del territori, Política Mediambiental, 

legislació de l'Economia Circular i lluita contra el Canvi Climàtic; fites 

tots que han tingut el seu reflex en l'acció política d'aquesta Secretaria. 

3. La Pandèmia decretada per l'OMS el 30 de gener de 2020, és la tercera 

gran fita que ha impactat en la nostra acció política ja que els 

desafiaments d'aquesta crisi global sanitària han impactat en una 

acceleració profunda dels canvis i d'utilitat de les infraestructures, els 

models alternatius de mobilitat que milloren la salut de les persones i 

del medi ambient. En aquest sentit el Pla de Recuperació impulsat 

conjuntament pel Consell i les Corts Valencianes ha vingut a recollir un 

paquet de mesures, que des del PSPV hem dissenyat, com són l'impuls 
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i consolidació del nou model de transport en la qual ja es treballa; les 

infraestructures sostenibles i racionals completant els corredors 

comarcals, la xarxa d'itineraris no motoritzats i la infraestructura 

verda; el desenvolupament d'una estratègia d'ordenació del territori 

atenta als paràmetres de la transició ecològica. Així mateix el Pla de 

Recuperació Verda Europeu (Next Generation EU) representa 

inversions públiques per a la nostra Comunitat que impulsaran sectors 

vinculats a l'economia sostenible com són les energies renovables i 

l'empenyiment del transport públic i no contaminant, en aquest 

aspecte destacar els fons europeus per al ferrocarril convencional, 

l'alta velocitat i el Corredor Mediterrani.  

 

ACTIVITAT DE LA SECRETÀRIA  

Activitat amb la Comissió Executiva Federal: 

- Reunions a Ferraz: Estratègia de Mobilitat 2030 i les inversions dels 

Fons Europeus vinculades al Pla de Recuperació, Transformació i 

Resiliència. 

- Trobades i videoconferències amb la Secretaria de Transició Ecològica, 

Mobilitat i Infraestructures de la CEF; gestió de la difusió de les 

polítiques de la direcció federal en relació a l'àrea 

 

Activitat legislativa i de suport al Consell: 

- LOTUP, canalitzar assessorament i consultes de l'Organització 

(regidors d'urbanisme, medi ambient i ordenació del territori) 

derivades de la reforma de la Llei. Difusió de les polítiques de 

Minimització d'impacte en Sòl no urbanitzable.  

- Llei del Taxi. Ponent de la llei, negociació del text en la tramitació 

parlamentària amb les diferents associacions. Atendre consultes dins 

de l'Organització (regidors de mobilitat) per a explicar les noves 

afeccions del text normatiu pel que respecta al replantejament de les 

noves àrees locals conjuntes 

- Pativel. Traslladar a l'Organització en diferents formats de reunions 

l'abast d'aquest instrument d'ordenació del territori i assessorament 

polític en diferents mocions de l'administració local. 
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- Llei del Institut Cartogràfic. Ponent de la llei. Diferents consultes i 

assessorament a nivell municipal dels nous instruments que 

contempla i la seua utilitat per a les tasques d'urbanisme als 

Ajuntaments.  

- Defensa parlamentària dels Decrets llei en matèria de transport i 

mobilitat dins del Pla de Recuperació Post-Covid del Consell, així com 

la seua posterior difusió en el si de l'Organització.  

 

- Campanyes de presentació i difusió dels Pressupostos de la 

Generalitat Valenciana, així com dels Pressupostos Generals de l'Estat 

(PGE) 

- Reunions en municipis per a traslladar els pressupostos del Consell en 

matèria d'inversions en infraestructures: Mutxamel, Sant Joan, 

Novelda, Alacant, VB, Guardamar, Xixona, Petrer, Agost, Xàbia, Sant 

Vicent del Raspeig, etcètera. 

- Diferents actes pel territori tant en rodes de premsa, contactes amb 

mitjans de comunicació com amb les nostres agrupacions locals i 

comarcals.  

Reunions grup mobilitat Alacantí 

Activitat comarcal i sectorial en aquest territori amb diferents iniciatives 

locals i de vinculació i explicació de les polítiques dutes a terme des de 

Conselleria amb la gestió d'ampliació de serveis (Tram Sant Joan i Mutxamel, 

recuperació i manteniment de la Línia 4, iniciatives d'impuls per a la conclusió 

del Túnel de la Serra Grosa, Estació d'Estels i integració ferroviària de la ciutat 

d'Alacant, Via Parc, i nous serveis de transport interurbà en carretera). 

Mocions Municipals  

El suport als nostres Grups Municipals Socialistes als ajuntaments de la 

Comunitat Valenciana, a les direccions comarcals i a les estructures 

provincials, ha sigut una constant en el treball d'aquesta secretaria. De tot el 

conglomerat de mocions i iniciatives que s'han elaborat i trasllat, hem 

considerat destacables les referides a l'AP7 (liberalització, argumentari taxa 

autovies territorializades), Port València (moció ampliació), amiant, V30 

(dic2020) argumentari rebutjar la declaració institucional + moció o VAIG 

DONAR alternativa. 
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Relacions Institucionals  

- Reunions regants Vinalopó. 

- Reunions coordinació transvasament Tajo-segura. 

- Cambra de Comerç d'Alacant en matèria d'Infraestructures de la 

Província.  

- Reunions i assistència a Jornades relatives a l'impuls del Corredor 

Mediterrani. 

 

Campanyes  

- Participació campanyes: Pla Resistir 

- Campaña Finançament Just 

- Campanyes gestió del Consell  

- Campanyes electorals: redacció de programes electorals i actes 

campanya  

  

Reunions d'Organització  

Diferents reunions amb les Secretaries de Medi Ambient, Infraestructures i 

Habitatge provincials per a coordinar temes i treball d'aquestes àrees en les 

tres províncies en la seu del Partit.  

 Jornades  

Jornades de Medi Ambient a la ciutat d'Alacant: “Transició Ecològica i 

Emergència Climàtica”, realitzada els dies 11, 12, 18 i 19 de novembre. 

Aquestes jornades van ser la mostra de la profunda reflexió que els 

socialistes valencians estem realitzant en l'àmbit de les polítiques 

mediambientals, polítiques valentes que ens situen a l'avantguarda del debat 

i de l'agenda verda que necessitem perquè el progrés siga sinònim de verd i 

sostenible.  
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- Conclusions de les Jornades de Medi Ambient que la Comissió 

Executiva de la Província de València va realitzar els dies 6 i 13 de maig 

de 2021 per a promoure la transició ecològic en els municipis després 

de la crisi de la Covid-19.  
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Programes Electorals  

Col·laboració en l'elaboració del programa electoral autonòmic quant a blocs 

de matèria ambiental i infraestructures i altres temes relacionats amb les 

competències d'aquesta Secretaria, amb suport en reunions amb els 

diferents sindicats i associacions relacionades. 

MEDI AMBIENT: 

 

El repte climàtic és un dels principals eixos en els quals el PSPV-PSOE ha fet 

pivotar el seu discurs de progrés per a la Comunitat Valenciana del futur. 

Enfront de la visió negacionista de la dreta on el progrés és incompatible amb 

la defensa del planeta i les polítiques mediambientals, els socialistes 

valencians hem liderat el debat de l'emergència climàtica en l'agenda política 

del País. La nostra aposta ferma pels objectius de desenvolupament 

sostenible de l'Agenda 2030 s'ha constatat en una defensa a ultrança de les 

polítiques verdes com a garantia d'un model de progrés just i sostenible que 

pose el focus a evitar els efectes socials i econòmics negatius d'un sistema 

depredador amb els recursos naturals.  

La creixent preocupació pel canvi climàtic i les seues conseqüències, així com 

els nous compromisos que ha assumit la Unió Europea per a lluitar contra 

ell, ha de ser percebut com una oportunitat per a avançar en la cohesió social 

partint d'un nou model de polítiques que reconeguen el dret al medi 

ambient. El canvi climàtic també es lliura en les urnes i des de la Secretaria 

de Medi ambient s'ha treballat de forma molt decidida per a aqueixa gran 

revolució verda en el discurs de la principal força política del País Valencià. 

Sent conscients que aquest és el major repte al qual ens enfrontem com a 

societat, el PSPV-PSOE ha volgut ser present en les campanyes que busquen 

la conscienciació social en la importància de lluitar pel planeta i contra el 

canvi climàtic. Destacable és, per exemple, la suma d'aquest partit a l'Hora 

del Planeta, una acció reivindicativa que va començar de manera modesta i 

s'ha consolidat com el major moviment mundial a favor del medi ambient en 

el qual participen més de 7.000 ciutats de 184 països.  
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L'encàrrec principal d'aquesta secretaria en el conjunt de l'àrea de Medi 

Ambient i Infraestructures de la CEN del PSPV-PSOE, ha sigut la de construir 

el discurs socialdemòcrata verd amb el qual el socialisme valencià com a 

partit i a través de les institucions en les quals governa o és present de forma 

destacada, poguera ancorar els dos pilars fonamentals de la sostenibilitat: 

mantindre l'ocupació i combatre l'emergència climàtica. I en aquest sentit 

hem pres part per a generar aqueixos espais de reflexió juntament amb 

l'organisme María Cambrils per a refer l'agenda de polítiques públiques a les 

quals la Generalitat ha de donar impuls perquè economia, societat i 

sostenibilitat vagen compassats en una mateixa adreça: la de la transició 

ecològica justa. 

 

És important assenyalar el paper que hem tingut en aquesta àrea en el marc 

de l'elaboració del programa electoral del PSPV-PSOE en matèria de medi 

ambient. Hem intentat recollir les sensibilitats i demandes de la societat 

valenciana, transformant-les en compromisos explícits del nostre partit com 

a partit de govern que aspira a fer real el millor dels projectes per a la 

Comunitat Valenciana després de dècades de negacionisme, especulació 

urbanística i destrucció de l'entorn natural i els nostres ecosistemes més 

preuats. Cosa que és més important, hem transformat tot això en un deute 

ineludible amb les noves generacions, aqueixa joventut valenciana que 
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lluitant pel seu planeta i que ens exigeix alguna cosa més que paraules en la 

inajornable emergència climàtica.  

 

Que el PSPV-PSOE no sols té un missatge, sinó també una voluntat política 

en la lluita contra el canvi climàtic i la transició ecològica cap a una economia 

baixa en carboni i circular és ja una evidència. Per això ens hem convertit en 

el partit de referència i preferència del poble valencià i per això hem sigut els 

qui més fermament ens hem plantat enfront del discurs negacionista i 

destructiu de l'extrema dreta davant aquesta qüestió. Per a la campanya 

electoral de les eleccions generals de novembre de 2019, el PSPV-PSOE va 

deixar la seua aportació verda en el discurs socialista en un acte, Green New 

Deal, Creixement Sostenible Inclusiu, celebrat en un espai tan emblemàtic i 

simbòlic com és el Jardí Botànic de València.  
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Després que el PSPV-PSOE fora la força política més votada en les eleccions 

autonòmiques d'abril de 2019 i, per tant, després que el nostre secretari 

general i candidat fora novament investit president de la Generalitat 

Valenciana, aquesta àrea va assumir la tasca d'assessorar, dins de les 

possibilitats que ofereix el govern de coalició i l'aritmètica parlamentària en 

les Corts Valencianes, al partit en les diferents institucions en les qüestions 

claus d'aqueixa agenda verda que ens vam comprometre a desenvolupar en 

aquesta legislatura. I entre això hem considerat important destacar aquests 

dos espais: 

• Elaboració i gestió de la proposta d'adhesió de la Comunitat Valenciana al 

Corredor Biològic Mundial. 

• Estudi i valoració de la Proposició de Llei per a la Prevenció de Residus, 

Transició Ecològica i Foment de l'Economia Circular a la Comunitat 

Valenciana. 

 

BENESTAR ANIMAL 

Que els animals són capaços de sentir emocions és una qüestió que la 

comunitat científica ja ha evidenciat. Les nostres conviccions ètiques i morals 

ens exigeixen una nova manera de relacionar-nos respectuosament amb la 

resta d'éssers vius del planeta, especialment els del regne animal. La visió 

que el conjunt de la societat ha vingut adoptant respecte dels animals ha anat 

evolucionant de manera progressiva en una creixent sensibilitat cap al 

benestar animal. Igual que el conjunt del PSOE, el PSPV també ha escoltat 

aquesta demanda de la societat i l'ha volguda introduir en l'agenda política 

de l'ideari dels socialistes valencians. La secretaria de Benestar Animal és un 

fet pioner en la història del PSPV-PSOE, el tractar-se d'un element de nova 

creació constata la renovació ideològica que els socialistes realitzem al País 

Valencià en el Congrés Nacional del partit a Elx.  

El caràcter innovador d'aquesta àrea implica, necessàriament, el 

desenvolupament de les bases d'un projecte molt ampli que ha de 

consolidar-se en el temps, i aqueix ha sigut l'objectiu principal en el qual hem 

estat treballant des de la Comissió Executiva Nacional. Per a baixar al detall 

d'aquest programa, 7 són els punts sobre els quals hem pivotat durant els 

quatre anys de mandat d'aquesta executiva: 
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1. Creació d'una secretaria de Benestar animal en totes les Comissions 

Executius del PSPV. 

Es va instar les Executives Provincials i Comarcals que crearen dins de les 

seues estructures aquesta nova Secretaria de Benestar Animal per a 

desenvolupar una xarxa conjunta de pensament que donara coherència al 

discurs del PSPV en tots els seus àmbits.  

2. Programa de formació i conscienciació dels nostres càrrecs electes.  

Després de diverses reunions amb la FVMP, es va crear un portal amb 

diferent material per a conscienciar a tots els càrrecs electes i que tingueren 

un punt de referència en aquest organisme. 

 

3. Creació de la regidoria de Benestar animal en tots els ajuntaments que 

vam governar i presentar moció en tots aquells consistoris que no ho fem 

perquè es cree. 

Es va instar les Executives Provincials i Comarcals que es crearen dins de les 

seues estructures executives municipals aquesta nova regidoria de Benestar 

Animal.  

4. Representació política en els diversos fòrums de Benestar Animal.  

Durant tots aquests anys, excepte la temporada de la pandèmia, s'ha 

participat en tots els fòrums, debats i taules que hem organitzat o se'ns ha 

convidat, així com en l'elaboració de l'avantprojecte de llei, de la Generalitat 

Valenciana sobre Protecció, Benestar i Tinença d'animals de companyia. 

5. Creació d'una Xarxa de municipis pel Benestar Animal.  

Creem conjuntament amb la FVMP la xarxa de Municipis pel Benestar Animal 
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6. Elaboració d'un model de gestió del Benestar Animal.  

Publiquem una revista i l'enviem mitjançant la FVMP a totes les poblacions 

amb els 15 punts que es requerien per a una ciutat model en el Benestar 

Animal. 
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7. Creació del Congrés sobre Benestar Animal. 

Treballem de manera conjunta amb la Direcció d'Agricultura, Ramaderia i 

Pesca, així com amb la FVMP, per a crear l'I Congrés de Benestar Animal de 

Companyia, donant-li el format institucional perquè poguera realitzar-se 

durant tots els anys esdevenidors. Des d'aquella primera experiència política, 

el Congrés de Benestar Animal s'ha consolidat amb un espai d'abordatge de 

les polítiques animalistes en la Comunitat Valenciana a nivell local.  

Aquesta va ser la carta que es va enviar des de la FVMP als 543 ajuntaments 

de la nostra Comunitat 

Estimat company, estimada companya 

 

Dones de la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i l'Ajuntament de 

Silla hem organitzat l'I CONGRÉS DE BENESTAR DELS ANIMALS DE COMPANYIA 

I CONVIVÈNCIA CIUTADANA, que tindrà lloc el dimecres, 13 de juny  de 2018, al 

Centre Cultural Carmen Valero de Silla. 

 Dones de la Federació Valenciana de Municipis  i Províncies, han remés, per 

correu electrònic, a l'Alcaldia  de la teua població la informació i inscripció al 

mateix.  

En cas que no hages rebut la informació, t’informe que aquest congrés, està dirigit 

a autoritats  i personal de l'administració  i serà presidit pel Molt Honorable 

President de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig. 

Com be saps, el PSPV, lidera a la nostra comunitat el moviment del benestar dels 

animals de companyia , i per aquest motiu, ens agradaria comptar amb la teua 

assistència, i en cas que aquesta no seguisca possible, façs extensible aquesta 

invitació a un regidor o una regidora de la corporació municipal, amb 

competències en la matèria. 

Als arxius adjunts, podeu trobar el full d'inscripció. Espere la vostra assistència i, 

sense que calga afegir cap de bestiar més, rep una salutació ben cordial. 
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Cartell i programa de l'I Congrés de Benestar Animal 

 

 

Fotos de l'I Congrés de Benestar Animal 2018 
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Programa i fotos de l'II Congrés de Benestar animal 2019 
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Programa de l'III Congrés de Benestar animal 2020 (videoconferència) 

    

 

INFRAESTRUCTURES I HABITATGE 

Una de les principals tasques que ha realitzat aquesta secretaria ha sigut la 

de medicació i assessorament a tots els alcaldes, alcaldesses, regidors i 

regidores que han contactat amb la Comissió Executiva Nacional amb 

l'objectiu de resoldre algun tipus de problema que tingueren als seus 

Ajuntaments. Se'ls ha facilitat la documentació i informació que han sol·licitat 

i, en determinades ocasions, se'ls   ha indicat a quin responsable públic 

podien dirigir-se per a resoldre totes les qüestions de caràcter tècnic, de 

gestió o polític que dificultara els seus treballs en l'Administració Local.  

INFRAESTRUCTURES: 

Durant l'any 2018 vam ser convocats juntament amb la resta de federacions 

socialistes a una reunió en la seu federal del PSOE, a Madrid, pel secretari 

d'infraestructures, Pedro Casares. Abordem de forma detallada els principals 

problemes en la matèria que presentava cada comunitat autònoma. Des del 

PSPV-PSOE vam posar l'accent en la necessitat d'impulsar, de manera 

decidida, les inversions inajornables per a avançar en la construcció del 

Corredor Mediterrani, una reivindicació històrica dels socialistes valencians i 

del País Valencià en el seu conjunt. Vam ser informats, al seu torn, de l'agenda 

política del POSA una vegada format nou Govern després de la moció de 

censura parlamentària a l'Executiu Rajoy que tant va menysprear els 

interessos valencians, tenint l'oportunitat de fer arribar una agenda 

valenciana pròpia que recollira un ampli ventall de necessitats en 
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infraestructures que mai han sigut complides per part dels governs 

conservadors del Partit Popular.  

Posteriorment, la visita de Pedro Casares a València va servir per a concretar 

una segona reunió amb l'objectiu d'intercanviar necessitats, opinions i fer un 

seguiment al treball que es realitzava tant des del Govern d'Espanya com del 

Consell de la Generalitat Valenciana.  

HABITATGE 

En el que atén l'habitatge, hem mantingut diverses reunions amb els 

responsables de la EVAH amb l'objectiu d'intentar resoldre un greu problema 

que s'està donant en molts municipis de la Comunitat Valenciana: els 

habitatges de lloguer social. Moltes d'aquestes, la titularitat del qual està en 

mans de la Generalitat Valenciana, han sigut ocupades de manera irregular 

per persones o famílies amb necessitats i sense recursos. Tot això provoca 

un desajust important en el seguiment que d'aquests habitatges realitzen els 

serveis socials dels nostres ajuntaments; i, al seu torn, es genera una nova 

problemàtica quan normalitzem la situació d'aquests ocupants.  

Al juliol de 2020se va mantindre una reunió amb el conseller Dalmau a 

Algemesí per a abordar aquesta qüestió i, al llarg del mandat d'aquesta 

executiva, s'han intercanviat opinions i punts de vista amb la Direcció General 

d'Habitatge. La postura de Unides  Podem davant aquesta casuística genera 

una discrepància clara amb el punt de vista del PSPV-PSOE i d'aquesta 

secretaria, ja que tendim que és necessari donar una solució residencial a 

aquelles persones que ho sol·liciten de forma reglamentada i seguint tots els 

procediments estipulats en la normativa i sotmetent-se a la baremació dels 

tècnics municipals i de la pròpia Conselleria.  

Al desembre de 2020 vam tindre constància del llançament que un fons 

d'inversions anava a realitzar en un edifici complet a la Pobla de Vallbona. El 

PSPV-PSOE organització una reunió en la seu d'Avinguda de l'Oest, a València, 

amb els representants de la PAH i amb algunes de les famílies afectades. 

Després de totes les gestions necessàries per part de les responsables 

institucions competents en la matèria, la Generalitat Valenciana va procedir 

a la compra dels 21 habitatges afectades, salvaguardant, així, la protecció 

social de totes aquestes famílies.  
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POLÍTICA DE L'AIGUA 

La labor de la Secretaria d'Aigua del PSPV ha tractat de centrar la seua acció 

en política hídrica sostenible en el nostre territori, prestant especial atenció 

a la província d'Alacant i la seua problemàtica. 

Durant aquests anys hem mantingut diferents reunions amb els regants de 

la província d'Alacant, tant de reg tradicional, com del Transvasament: 

• Regs de l'horta de Callosa de Segura, 4 reunions en les seues 

instal·lacions, acompanyada per Manolo Pineda en dues d'elles, amb 

Fran Maciá alcalde socialista a petició d'aquest i amb Francisco 

Rodríguez Mulero. 

• Regs de l'horta d'Orihuela, 2 reunions en les seues instal·lacions, una 

al costat de Francisco Rodríguez Mulero i una altra al costat de Manolo 

Aldeguer. 

• Reg tradicional d'Almoradí, 2 reunions, una d'elles al costat de Manolo 

Pineda i Aldeguer i l'altra amb Pineda.  

• Reunió tant amb regants del transvasament Tajo Segur marge dret i 

marge esquerre  

• A València, Avinguda de l'Oest, vam mantindre una reunió en la qual 

escoltem les demandes dels regants de la Junta Central del Vinalopó i 

en la qual va intervindre tant José Muñoz, com Francisco Rodríguez 

Mulero, Manolo Pineda i José Joaquín Hernández, al setembre del 

2020. 

Es va crear un grup de WhatsApp que ha treballat i coordinat l'acció en 

matèria d'aigua que ha sigut l'encarregat de realitzar esmenes a propostes 

de la taula de l'aigua de la Diputació d'Alacant, coordinar les 2 Mocions de la 

Secretaria d'Aigua (Nota de premsa de la Moció) i revisar argumentaris. Les 

reunions del grup de treball s'han donat de manera periòdica, sobretot 

en la crisi que va tindre a la província d'Alacant sense aigua durant 11 mesos 

i en els últims mesos en què hem debatut i analitzat diferents postures en 

aquest mateix tema. 

Els articles d'opinió també han format part del treball d'aquesta Secretaria, 

així com l'assistència a diferents tertúlies tant radiofòniques com televisives: 

• Article d'opinió 

• Tertúlia a Onda zero Vega Baixa 

• Rodes de premsa per a manifestar la nostra postura en diferents 

ocasions: 

-2018 roda de premsa a Rojales 

https://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-pspv-presentara-mociones-vega-baja-contra-cambios-criterio-trasvase-tajo-segura-20210408124729.html
https://www.informacion.es/opinion/2018/04/03/pp-rinde-bendice-desaladora-torrevieja-5784899.html
https://www.ondacero.es/emisoras/comunidad-valenciana/vega-baja/mas-de-uno-vega-baja-pep-ruiz-30012020_202001315e33f8380cf2c51a1664616f.html
https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/alicante/2018/07/20/5b50c73746163f01b38b465f.html
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-2019 roda de premsa enfront de les infraestructures del 

Transvasament 

-2020 nota sobre les reclamacions de Castella la Manxa. 

L'assistència a manifestacions en suport dels regants en 2018 i en 2021 en la 

defensa dels seus interessos. 

 

Es va promoure un acte de partit a través de la plataforma Webex de la 

Secretària d'Aigua al costat de Francisco Rodríguez Mulero, Roger Llanes i 

José Luis Henarejos, per a parlar de les inversions en infraestructures i 

política municipal d'aigua. A aquesta reunió es va convidar a tots/as els 

Secretaris/as d'aigua de la C.Valenciana. 

Des de la Secretaria de l'Aigua també s'ha assistit a diferents convocatòries 

d'agrupacions locals per a la realització d'actes en diferents municipis com 

han sigut Elx (amb invitació als regants), Callosa de Segura, Guardamar del 

Segura, etc. 

 

ACTES CONJUNTS AMB EL PARTIT SOCIALISTA DE LA REGIÓ DE MÚRCIA.  

• 25/11/2018 Acte a Torrevieja al costat del PSRM per a reafirmar el nostre 

suport als regants i signatura de manifest conjunt entre els secretaris 

generals de les dues federacions socialistes, Diego Conesa i Ximo Puig.  

 

https://albateraactualidad.es/para-psoe-el-trasvase-tajo-segura-y-los-derechos-de-los-regantes-del-riego-tradicional-son-irrenunciables/
https://www.intereconomiavalencia.com/rosa-guillen-el-trasvase-de-38-hm3-respeta-la-normativa-vigente-lamentamos-el-recurso-de-castilla-la-mancha-que-no-llegara-a-buen-puerto/
https://www.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias/el-pspv-psoe-exige-a-rajoy-en-la-manifestacion-de-agricultores-y-regantes-en-madrid-soluciones-para-acabar-con-el-deficit-hidrico-en-la-provincia-de-alicante-y-la-vega-baja/152024
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• 12/4/2021 Signatura del Manifest conjunt pel transvasament Tajo-Segura 

entre el PSRM i el PSPV al costat de tots els representants institucionals 

del PSPV, Roger Llanes, Manolo Pineda, Manolo Aldeguer, Joaquín 

Hernández i Miguel López, per part del PSRM comptem amb la presència 

de Diego Conesa, la representant d'aigua Natividad, diputats i alcaldes de 

la Regió de Múrcia. Aquesta intervenció va tindre un impacte mediàtic 

immediat i l'endemà en diferents diaris de Múrcia i Alacant.  
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REUNIONS AMB LA COMISSIÓ EXECUTIVA FEDERAL DEL PSOE. 

El Secretari per a la Transició Ecològica, Hugo Morán, va convocar als 

Secretaris/as en matèria d'Aigua de Castella la Manxa, Múrcia i València, a 

una vídeo reunió que es va celebrar el dilluns 24 de maig, a les 19.00 h, per a 

tractar sobre el transvasament Tajo-Segura 

- Vídeo reunió, el dijous 12 de novembre de 2020, amb la Vicepresidenta 

quarta i Ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, 

Teresa Ribera per a analitzar el projecte de Llei de Pressupostos 

Generals de l'Estat per a 2021, el Pla Europeu de Recuperació i 

l'activitat legislativa en les àrees que són competència del Ministeri per 

a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. 

- Assistència a la conferència de Teresa Ribera, Vicepresidenta Quarta 

del Govern i Ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Democràtic, 

organitzada per Nova Economia Fòrum, dijous 10 de setembre entre 

les 9 h i les 10 h 

- Vídeo reunió, el dijous 16 de juliol, a les 12.30 h., en la qual la 

vicepresidenta quarta i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte 

Demogràfic, Teresa Ribera, va presentar l'estratègia de legislatura del 

seu departament. També va participar el Director-Gerent del PSOE, 

Mariano Moreno, per a informar del Pla de Sostenibilitat del PSOE. 

- Col·loqui en línia amb Hugo Morán, que amb el títol La reconstrucció 

verda a Europa i Espanya, el 10 de juny, a les 10.00 h organitzat per 

Executive  Fòrum 

REUNIONS PRESENCIALS A FERRAZ 

-Per a tractar sobre transformacions Tajo-Segura, 27 de febrer 2019, a les 

12:00h., per a informar de les principals línies de treball.  

-Reunió amb Hugo Morán, Secretari d'Àrea de Transició Ecològica del Partit, 

vaig participar en reunió amb la Comissió Interterritorial per a informar i 

debatre sobre la situació i el règim operacional del transvasament Tajo-

Segura. La reunió tindrà lloc el dia 10 de gener, a les 11h. 

-Reunió Política de l'Aigua, dimarts 5 de desembre 2017, 11:30hs, a Ferraz. 
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La Secretaria de Preparació del Futur ha desenvolupat un conjunt de 

conferències-col·loqui sota el títol de Reptes i perspectives de futur per a 

la Comunitat Valenciana.  

 

 

L'objectiu fonamental responia a la idea central que ens vam proposar des 

de l'origen d'aquesta responsabilitat en el marc de la Comissió Executiva 

Nacional: crear un espai de prospectiva i de reflexió estratègica més enllà del 

curt termini.  

Convé recordar que el propòsit d'aquesta secretària se situa més enllà de la 

lògica de l'elaboració programàtica en període electoral. El nostre objectiu a 

mitjà termini és constituir un Think tank  o laboratori d'idees que 

contribuïsquen a il·lustrar les respostes que la socialdemocràcia valenciana 

ha d'oferir en les albors de la quarta revolució industrial i des de tots els 

ordres de la vida. Per a això hauran d'establir-se les sinergies entre la pròpia 

Fundació María Cambrils i altres centres de coneixement i prospectiva de la 

societat civil. 

Dues circumstàncies han dificultat l'increment de les accions previstes 

inicialment. D'una banda, la proliferació de processos electorals en el primer 

tram temporal després de la creació de la Secretaria i, com és sabut, la pròpia 

pandèmia que ha llastrat nombroses possibilitats de planificació. 
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Amb tot, passem a descriure les activitats realitzades i a formular, a manera 

de planificació immediata, la següent proposta de jornades que hem perfilat 

i ajornat en part per les circumstàncies descrites. Les jornades realitzades (el 

mes de febrer de 2020) obertes a la militància, responsables institucionals i 

orgànics, així com a la comunitat acadèmica i membres de la societat civil, 

van tindre el següent contingut: 

Mesa d'Ocupabilitat i Digitalització.  

Conferenciant convidat: Gregorio Martin. Catedràtic de la Universitat de 

València. Participants: Rocío Briones (directora general d'ocupació de Labora) 

i Toñi Serna (Comissió Executiva Nacional). 

Mesa d'Intel·ligència Artificial i Robòtica.  

Conferenciant convidat: Vicente Botti, Director de l'Institut d'Intel·ligència 

Artificial de la Universitat Politècnica de València. 

 Participant: Blanca Marín (Comissió Executiva Nacional). 

Taula de Canvi Climàtic.  

Conferenciant convidat: Cayetano López, catedràtic de la Universitat 

Autònoma de Madrid. Participants: Rosa Guillén (CEN) i Fran López (Secretari 

General Joves Socialistes del País Valencià). 

Mesa d'Immigració, Refugi i Solidaritat.  

Conferenciant convidada: Gema Puyol, investigadora i directora de polítiques 

migratòries en Instrategies.  

Participants: Xelo Angulo i Empar Folgado (CEN) 

Mesa de Reducció de desigualtats.  

Conferenciant convidat: Antón Costas. Catedràtic de la Universitat de 

Barcelona i president del Cercle d'Economia de Catalunya.  

Participants: Inmaculada Rodríguez-Piñero (Eurodiputada) i Cristina Baldoví 

(CEN). 

Mesa de Periodisme i Política, Xarxes Socials, Post veritat i Rondalles.  

Conferenciant convidat: Juan Cruz, periodista i escriptor. 

Participants: Amparo García, directora de comunicació i Fabrizzio Muzati. 
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Les jornades van ser inaugurades per Ximo Puig, Secretari General del PSPV 

i Molt Honorable President de la GV. 

Les conclusions (a la disposició de tota la militància) van ser coordinades i 

relatades per: 

➢ Adela Cortina, Catedràtica d'Ètica. 

➢ Domingo García Marzà. Catedràtic d'Ètica 

➢ Josep Gisbert Querol (Àrea de Preparació del Futur) 

La clausura va ser a càrrec de Manolo Mata (Síndic del Grup Parlamentari 

Socialista en les Corts Valencianes i Sotssecretari General del PSPV-PSOE) i 

Francesc Colomer. 

En l'actualitat tenim programada, a l'espera de l'evolució de la pandèmia i la 

concreció de les dates, unes Jornades seminari sobre diversos temes 

vinculats a la repercussió de la Intel·ligència Artificial en diversos àmbits que 

afecten l'ésser humà (ètica en la innovació, protecció de dades i 

transformació digital. Economia col·laborativa i economia de les plataformes 

virtuals. Intel·ligència artificial en el món empresarial. Ocupació i IA. L'ús del 

futur. IA i societat, etc. Cada Taula de treball estarà protagonitzada per 

experts de n reconegut nivell. 

FORMACIÓ 

 

La Secretaria de Formació s'ha plantejat un pla de treball obert i flexible, que 

parteix d'iniciatives definides en anteriors etapes, revisant-les i avaluant-les 

per a adaptar-se a les necessitats concretes que el context polític i social 

requerisca a cada moment. El treball de la Secretaria s'ha nodrit de les 

aportacions i suggeriments de totes aquelles persones que han volgut 

col·laborar o que s'han implicat en la posada en marxa d'accions formatives. 

 

La formació és una àrea transversal a totes les àrees de la CEN, per això les 

iniciatives plantejades són complementàries d'altres desenvolupades per les 

diferents àrees de la pròpia Comissió Executiva. La formació s'ha realitzat, 

fonamentalment, a través d'actuacions desenvolupades des de les executives 

provincials, comarcals o en les pròpies agrupacions locals. 

 

La tasca central ha sigut la col·laborativa amb altres agents formatius tant en 

la detecció de necessitats com en la cerca de solucions i respostes per a 

desenvolupar iniciatives formatives. Aquesta Secretaria ha treballat en 

estreta col·laboració amb les persones que hem assumit la mateixa àrea de 

treball en les diferents comissions executives provincials i ha constituït un 
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grup de treball, compost per companys i companyes amb experiència en el 

terreny de la formació de la militància. Aquest grup ha celebrat diverses 

reunions de treball amb l'objectiu de recopilar llistats de possibles experts i 

col·laboradors en temàtiques d'interés per a la militància. També, s'ha 

rescatat i arxivat la documentació de cursos realitzats en diversos sectors, en 

l'actualitat i en períodes anteriors. 

 

S'ha treballat de manera coordinada amb les secretàries provincials en 

l'establiment de plans de formació, assessorament i atenció per a candidats 

i candidates a les eleccions municipals i s'han desenvolupat activitats de 

formació des de les Secretaries de Formació Provincials per als càrrecs 

electes en els municipis.  

 

Les accions formatives recopilades i desenvolupades en diversos nivells, 

provincials, comarcals i locals, s'han articulat al voltant dels següents eixos: 

• Comunicació política: 

• Política en Xarxa (ús i difusió del missatge polític en xarxes socials) 

• Parlar en públic (tècniques dirigides a candidats i candidates) 

• Màrqueting polític (elaboració i difusió del missatge) 

• Acció electoral: 

• Bloise (estratègia electoral a partir de l'anàlisi de les dades de les 

últimes eleccions autonòmiques i locals) 

• Formador de formadors 

• Benvinguda a la militància i dinamització d'agrupacions 

• Benvinguda a la nova militància (història del partit, que suposa militar, 

drets i deures, etcètera. 

• Dinamització d'agrupacions (polítiques de participació activa) 

• Gestió municipal i acció de govern + Estratègies d'oposició 

• Manual del regidor/a (funcionament bàsic de l'ajuntament, constitució 

i funcionament del plenari, funcions, drets i deures, etc.) 

• Gestió de pressupostos (elaboració de pressupostos, esmenes si és el 

cas, gestió, etc.) 

 

D'igual manera s'ha col·laborat amb les propostes que ens han arriben des 

de les secretaries de formació d'àmbit federal. En aquest sentit, s'ha 

col·laborat amb la Secretaria de Formació Federal en la creació d'un grup de 

voluntaris, experts en diverses àrees per a consultes puntuals o per al 

desenvolupament d'activitats formatives. S'han realitzat reunions de treball i 

compartit propostes amb les secretaries de formació d'altres federacions. 

Hem recopilat informació sobre les actuacions formatives, els materials i 

recursos d'altres federacions.  
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Molts dels projectes iniciats s'han vist interromputs per la pandèmia i per la 

impossibilitat de realitzar accions formatives de manera presencial. La 

Secretaria de Formació Federal en col·laboració amb les secretaries nacionals 

ha oferit també accions formatives telemàtiques i cursos en línia amb 

l'objectiu d'ampliar les opcions formatives disponibles: Cursos en línia per al 

millor coneixement i acostament a l'organització del PSOE i cursos sobre 

ajuntaments per a regidors/as, alcaldes i alcaldesses. 

 

En resum, s'ha treballat en els següents sectors: 

 

1- Preparació processos electorals 

2- Formació de base per a militants  

3- Recopilar documentació i relació de ponents 

4- Acompanyar processos de formació de grups Municipals 

5- Recuperar materials i propostes de la Escola Ernest Lluch 

6- Coordinació, col·laboració i intercanvi de propostes amb els diversos 

nivells de l'organització, federal, nacionals, provincials, comarcals i 

locals. 

I+D+i 

La Innovació és el principal vector de la imprescindible transformació del 

model productiu valencià per a aconseguir una societat més prospera, 

solidària, sostenible, igualitària i justa. 

Des d'aquest convenciment, la Secretaria d'Innovació del PSPV-PSOE 

emanada del 13 Congrés ha perseguit un doble objectiu: d'una banda i a 

nivell intern, contribuir a definir el correcte posicionament del partit en 

aquesta matèria; i d'altra banda, aconseguir que aquest posicionament siga 

conegut i benvolgut per la societat civil, contribuint decisivament a millorar 

la nostra oferta electoral, fer-la més atractiva i il·lusionant de cara als 

processos electorals i aconseguir un nou triomf per al PSPV-PSOE. 

En el compliment d'aquest doble objectiu, el treball de la Secretaria s'ha 

centrat en: 

 

PROCESSOS ELECTORALS  

➢ La Secretaria d'Innovació ha participat activament mitjançant les seues 

propostes i aportacions documentals en l'elaboració i discussió dels 

diferents programes electorals del PSPV-PSOE en cadascun dels 

processos electorals celebrats des del 13 Congrés Nacional del PSPV-

PSOE. 
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➢ Així mateix, la Secretaria ha tingut un paper rellevant en l'elaboració 

de les ponències i presidències de mesa dels Congressos interns del 

PSPV-PSOE, col·laborant a definir el posicionament del partit en 

matèria d'Innovació. 

 

COLABORACION AMB UNS ALTRES ORGANOS DEL PARTIT 

Membres de la Secretaria d'Innovació participen activament en les iniciatives 

i desenvolupaments en matèria d'innovació del Grup Municipal Socialista de 

l'Ajuntament de València, fins i tot presentant propostes pròpies en les àrees 

d'Administració Electrònica o consolidació de la ciutat de València com Tech 

City. 

D'altra banda, i durant tota la pandèmia des de la Secretaria d'Innovació i 

sempre amb els seus propis recursos humans i materials s'ha dissenyat i 

executat una plataforma “oficiosa” d'informació en Xarxes Socials (Socialistes 

per la Sanitat Pública, @PorPublica) sobre la situació sanitària. 

L'objectiu d'aquesta plataforma ha sigut el de ressaltar l'eficàcia de les 

mesures adoptades per la Generalitat en general i per la Conselleria de 

Sanitat  en particular, així com per a contrarestar les faules o informacions 

tendencioses d'altres organitzacions polítiques o socials. 

Aquesta plataforma ha sigut especialment activa en WhatsApp i Twitter, amb 

missatges quasi diaris i ha arribat a tindre fins a 3.600 seguidors amb un 

important volum de respostes de prop de 400 rt i 15 a 20.000 impactes diaris 

de mitjana per cada missatge. 

IMPULS i COORDINACION AMB L'ORGANITZACIÓ SECTORIAL DE 

INNOVACION 

L'Organització Sectorial de la Innovació del PSPV-PSOE sempre ha sigut un 

dels pilars del treball polític de la Secretaria d'Innovació, col·laborant i 

impulsant en tot moment al fet que la Sectorial complira i potenciara els seus 

objectius estatutaris: 

• Servir de canal de comunicació eficient des de l'estructura del PSPV-

PSOE cap a la societat civil organitzada en matèria d'Innovació per a 

transmetre-li els posicionaments i estratègies del partit 

• Servir de canal de participació eficient de la societat civil (militants o 

no) cap al partit, vehiculant les seues inquietuds, suggeriments i 

aportacions sobre qualsevol assumpte relacionat amb la innovació. 
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• En aquest sentit, l'Organització Sectorial de la Innovació del PSPV-PSOE 

compta amb 381 membres amb un percentatge de NO afiliats pròxim 

al 30% i amb estructura orgànica oficial en les tres províncies, havent-

se seguit escrupolosament tots els processos orgànics de renovació de 

càrrecs emanats del 39 Congrés Federal del PSOE i del 13 Congrés 

Nacional del PSPV-PSOE 

• El referent federal de la OSSIC ha sigut en tot moment l'Organització 

Sectorial de Societat i Informació del PSOE, a les convocatòries del qual 

s'ha assistit i dels grups de treball del qual ha format part. 

A nivell nacional, la dependència orgànica ha sigut amb la Secretaria 

d'Organització del PSPV-PSOE mentre la seua dependència funcional ha sigut 

la Secretaria d'Innovació del PSPV-PSOE. 

 

REPRESENTACION DEL PARTIT EN INSTITUCIONS RELLEVANTS 

Dins de la seua estratègia d'estar activa i present en quants àmbits estan 

relacionats amb l'àrea de la Innovació i amb l'objectiu de transmetre i 

defensar en tots ells els posicionaments del partit, representants de la 

Secretaria d'Innovació han format part dels òrgans de representació i 

direcció de les més rellevants institucions relacionades amb la matèria, 

assistint a totes les reunions d'Assemblees, Juntes Generals, Consells de 

Direcció i qualsevol altre esdeveniment esdevingut durant tot el mandat des 

del 12 Congrés. 

En concret, les principals participacions han sigut: 

➢ AGÈNCIA VALENCIANA DE LA INNOVACION (AVI) 

➢ XARXA EUROPEA DE INNOVACION INTEL·LIGENT (RIS3) 

➢ OBSERVATORI DE LA INDÚSTRIA (Conselleria d'Indústria, 

Generalitat Valenciana) 

➢ CENTRE EUROPEU D'EMPRESES INNOVADORES (CEEIs) 

➢ FUNDACION UNIVERSITAT-EMPRESA 

 

Finalment, i com no podia ser d'una altra forma, l'impacte de la pandèmia ha 

sigut fortament negatiu en les totes les activitats presencials internes i 

externes dificultant la labor de la Secretaria. 
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Les reunions i contactes s'han vist molt minvats des de la primavera de 2020, 

encara que s'han substituït, dins de les nostres possibilitats, pels contactes 

virtuals individuals i col·lectius, tant a nivell orgànic com institucional 

IMPULS EUROPEU 

 

La Secretaria d'Impuls Europeu s'ha caracteritzat al llarg d'aquests anys per 

tindre un caràcter horitzontal i abastar i abordar temes en estreta relació 

amb altres Secretaries, així com amb els Grups Parlamentaris en el Congrés, 

el Senat, les Corts Valencianes, i, especialment, amb el Govern Valencià.  

 

Europa ha adquirit després de la Crisi de la COVID-19 una rellevància central 

i fonamental en el panorama polític i en la presa de decisions de totes les 

administracions públiques. Ara més que mai hem fet un esforç per a situar 

al PSPV com a protagonista i actor indiscutible en la nova socialdemocràcia 

del segle XXI. Europa, en la Comunitat Valenciana, està indiscutiblement 

lligada a aquesta formació política i als nostres representants públics, que 

són els qui millor han defensat l'esperit europeista en la nostra autonomia, 

però també els qui millor han sabut defensar els interessos de la Comunitat 

Valenciana a Brussel·les.  

 

Les eleccions al Parlament Europeu (PE) de maig de 2019 van ser bona 

mostra d'això, sent el PSOE -per primera vegada en dècades- la formació 

política amb un major suport de la ciutadania, tant a nivell nacional com en 

l'àmbit de la Comunitat Valenciana. En concret, el PSPV-PSOE va aconseguir 

que en la Comunitat Valenciana la candidatura encapçalada pel socialista 

Josep Borrell aconseguira el 33’2% dels vots, lleugerament per damunt del 

suport a nivell nacional que va obtindre aquesta candidatura i que es va 

situar en el 32’86%; i a més ho fera amb quasi 11 punts de diferència respecte 

a les eleccions de 2014, en les quals la llista del PSOE en la Comunitat va ser 

la segona en nombre de vots per darrere del PP amb el 22’8% dels suports.  

 

La llista socialista (configurada com a llista única per al conjunt del territori 

espanyol) va obtindre un total de 21 escons, 7 més que en 2014, dels quals 

actualment existeixen tres representants del PSPV-PSOE. L'eurodiputada i 

secretària d'Impuls Europeu, Inmaculada Rodríguez-Piñero, que va 

encapçalar la candidatura valenciana; l'eurodiputat per Alacant Doménech 

Ruiz Devesa; i l'eurodiputada de Puçol, Estrella Durá Ferrandis.  

 

La crisi, la seua gestió i les polítiques d'austeritat extrema aplicades, van 

allunyar durant anys als ciutadans d'Europa, mentre perdien la seua 

confiança i il·lusió en el projecte socialdemòcrata i creixia l'anti-europeïsme , 

el populisme i els nacionalismes. Per això, el treball d'aquesta secretaria, que 
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va donar especialment els seus fruits com hem apuntat prèviament, en les 

eleccions al Parlament Europeu de 2019, s'ha centrat en visibilitzar al PSPV 

com un partit profundament europeista, amb un paper actiu i protagonista 

en el disseny de la resposta socialdemòcrata davant els reptes i desafiaments 

d'Europa en el segle XXI i, per damunt de tot, com el partit polític que defensa 

els interessos dels valencians en l'àmbit europeu, on es decideixen el 80% de 

les polítiques i legislació que ens afecta en el dia a dia com a ciutadans.  

 

Des de la secretària d'Impuls Europeu, al costat del treball realitzat pel 

Govern de la Generalitat i els grups parlamentaris en Les Corts i en el Congrés 

i el Senat, hem aconseguit rellançar la credibilitat, la confiança i, sobretot, la 

il·lusió de la ciutadania en la nostra opció política, però sobretot, la il·lusió i 

l'esperança en el projecte europeu com el millor projecte polític possible per 

a fer front als reptes actuals als quals fem front com la globalització, la 

pandèmia de la COVID-19, la migració, el terrorisme o el canvi climàtic entre 

altres. Hem aconseguit fer veure que Europa no és el problema, sinó part de 

la solució de gran part de les nostres preocupacions i pors. La ciutadania ha 

tornat a creure a Europa, en els partits europeistes, en l'oportunitat que 

suposa abordar des d'aquesta perspectiva compartida de 27 Estats membres 

els desafiaments del present i els reptes del futur.  

 

Urgia més i millor Europa, amb una Unió Europea més social, més eficient, 

més determinant en l'escenari internacional, més justa i més progressista i 

hem aconseguit, no sols que s'impose aquesta visió d'Europa, sinó que a 

nivell de la Comunitat Valenciana la ciutadania ens veja com els 

representants polítics que millor defensem i representem els seus 

interessos. I per a això hem teixit durant aquests anys forts aliances amb el 

Partit Socialista Europeu (PES) i les seues Fundacions i hem guanyat pes i 

rellevància dins Grup S&D del Parlament Europeu i del Comité de les Regions. 

Que el candidat dels socialistes europeus, Frans Timmermans, ens prenga 

als socialistes valencians i al president de la Generalitat i secretari general del 

PSPV, Ximo Puig, com a exemple de defensa dels valors europeistes des del 

territori més pròxim a la ciutadania, com són les regions, dona mostra del 

convenciment que existeix a Europa que el PSPV-PSOE és una formació 

europeista de referència, amb un gran protagonisme en el projecte europeu 

i totalment alineada amb els interessos de la socialdemocràcia europea. Ha 

tornat Europa com a actor polític clau, i els socialistes valencians hem 

aconseguit, per fi, ser coprotagonistes d'aquesta nova etapa.  
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ACOSTAR EUROPA ALS CIUTADANS: LA IMPORTÀNCIA DE LA UE PER A LA 

COMUNITAT VALENCIANA I EL PAPER DE LA COMUNITAT VALENCIANA A 

BRUSSEL·LES. 

 

Per a recuperar la confiança i la il·lusió dels valencians en el projecte europeu 

ha sigut necessari reconquerir i enfortir el discurs europeista, explicant al 

conjunt de la societat civil, i especialment als joves, que Europa no és el 

problema, sinó la solució. Per això, al llarg d'aquests anys, des de la secretària 

d'Impuls Europeu s'ha donat a conéixer la importància que té la Unió 

Europea per a la nostra comunitat i s'han divulgat aquells projectes europeus 

que han tingut un clar impacte a millorar la nostra vida quotidiana, combatre 

la desigualtat i les injustícies, així com aquells de caràcter sectorial que poden 

ajudar al desenvolupament d'iniciatives valencianes. 

 

Actuacions realitzades:  

 

1. Donar a conéixer l'activitat en el Parlament Europeu en defensa dels 

interessos valencians. Per a això l'activitat que han realitzat els 

eurodiputats i eurodiputades s'ha centrat especialment en diversos 

àmbits i de forma més intensa durant el període 2017-2020 a 

conseqüència que la crisi de la COVID-19 ha impedit el desenvolupament 

de gran part de les activitats programades en l'últim any. En qualsevol cas, 

l'objectiu ha sigut sempre rellançar la dimensió europea del PSPV, 

participar en el disseny de la renovació del projecte socialdemòcrata i 

obrir més la Comunitat Valenciana a la perspectiva europea i a una visió 

més global del món. 

  

 Accions: 

 

 a) Elaboració de comunicats de premsa, rodes de premsa, desdejunis 

informatius, RRSS i atenció a mitjans de comunicació. S'ha reforçat durant 

aquest període la visibilització del treball dels eurodiputats socialistes 

valencians en el Parlament Europeu i s'ha proporcionat informació constant 

a la premsa de les activitats desenvolupades. La secretària ha establert un 

calendari de periodicitat semestral de trobades amb la premsa valenciana 

per a fer balanç de l'activitat realitzada, amb independència dels comunicats 

per a atendre qüestions puntuals i concretes. A més, s'ha reforçat la 

presència en xarxes socials com Twitter, Instagram o Facebook de les accions 

desenvolupades pels eurodiputats valencians a Brussel·les, permetent que 

el seu treball arribe a un major nombre de ciutadans i ciutadanes.  
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Alguns exemples de temes que han suscitat l'atenció a mitjans: Acords 

comercials amb Mercosur o Sud-àfrica, el Corredor Mediterrani o el disseny 

com a pilar de la política europea d'Innovació. 

 

 b) Elaboració d'articles d'opinió tant en revistes especialitzades en 

temes europeus o en temes sectorials com poden ser l'àmbit agrícola afectat 

per alguna normativa europea, com en els mitjans generalistes davant el 

creixent interés per la temàtica europea. S'ha incrementat la presència del 

discurs del PSPV-PSOE en matèria europea en el panorama mediàtic, 

permetent que el discurs socialista i socialdemòcrata siga el dominant.  

 

 c) Major presència en les agrupacions socialistes valencianes, s'han 

organitzat al llarg dels últims anys diversos debats i xarrades tant en les tres 

capitals de província, com a través de les organitzacions comárcales sobre el 

futur d'Europa, la importància de les eleccions europees, l'oportunitat que 

suposen els fons europeus de recuperació o el paper d'Europa durant la 

Covid.  

 

 d) Constitució dels City PES Group en les tres províncies, moviment 

ciutadà de suport als valors socialdemòcrates europeus que reforcen 

l'agermanament del PSPV-PSOE amb el Partit Socialista Europeu com a 

mecanisme de pertinença a una mateixa família socialdemòcrata que cree 

en l'europeïsme i en més i millor Europa. La constitució d'aquests grups en 

les tres províncies, fins ara inexistent, prova el creixent interés de la 

ciutadania pel projecte socialista i pel projecte europeu. 

 

 e) Trobades en col·legis, instituts i universitats valencianes 

Xarrades-debat dirigides a col·lectius específics que han estat interessats a 

Europa com poden ser les Escoles Ambaixadores del Parlament Europeu 

(s'han visitat totes les existents a la Comunitat Valenciana en les localitats 

com Cullera, Villanueva de Castellón, Altea, Quart de Poblet, València…) i s'ha 

animat a nous centres a unir-se a aquesta iniciativa. Igualment, se'ls ha 

traslladat i intentat despertar la il·lusió pel projecte europeu tant amb 

xarrades a grups universitaris o estudiants d'instituts que tractaven entre les 

seues matèries la Unió Europea i a més de visitar-los en les seues respectives 

classes, ja siga de manera presencial o en línia, també s'han organitzat visites 

patrocinades al Parlament Europeu d'aquests grups educatius.  

 

 f) Xarrades i conferències en sectors o associacions específiques: 

Conferències i participació en debats reglats organitzats per grans grups 

empresarials, col·lectius o fundacions com Nexus, CEV, Orange, Club de 
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Trobada Manuel Broseta, Club Propeller, la Universitat de València, Club 

Informació o Casa Mediterrani. 

 

 g) Visita del territori valencià: S'ha reforçat la presencialitat dels 

representants públics del PSPV-PSOE a Brussel·les, la qual cosa ha permés el 

seu major grau de coneixement i fent-los partícips del treball a Brussel·les en 

defensa dels seus interessos. Per a això s'han organitzat visites a empreses 

locals, trobades amb empresaris o col·lectius dels municipis, visita a les 

agrupacions i mitjans de comunicació locals, participació en festejos 

populars, etc. Alguns exemples són les localitats d'Ontinyent, Requena, 

Onda, Castelló, Vinaròs, Torrevieja, Alfes del PI, Callosa del Sarrià, Yátova, etc.  

 

 h) Seminaris sectorials específics sobre projectes europeus d'interés 

per a la Comunitat Valenciana, aconseguint la participació de representants 

de la Comissió Europea, del Govern Valencià, d'alcaldes i diputats, sobre 

temes seleccionats en funció dels interessos de la Generalitat Valenciana i 

dels nostres representants municipals. S'han celebrat tant en la Comunitat 

Valenciana com a Brussel·les. Alguns exemples: Pla Cabanyal; Impuls al 

Corredor Mediterrani; el paper del disseny dins de l'estratègia Horitzó 

Europea; la defensa de l'agricultura valenciana en la legislació europea; el 

repte dels pescadors tradicionals davant la Política Pesquera Comuna, etc. 

Això ha suposat que de la mà de la responsable de la secretaria s'hagen 

organitzat tant reunions de treball al més alt nivell en la Comunitat 

Valenciana i a Brussel·les, com la visita de la societat civil a Brussel·les per a 

conéixer el treball realitzat de primera mà, així com impactes mediàtics 

positius per al PSPV-PSOE.  

 

 i) Programació de grups de visita al Parlament Europeu, dins dels 

límits de la dotació de la Delegació i atenent, en coordinació amb la Secretaria 

d'Organització del PSPV-PSOE i del Govern valencià, les prioritats 

estratègiques i col·lectius socials als quals dirigir el missatge de la 

importància del PSPV-PSOE com a partit que millor defensa els interessos 

dels valencians a Brussel·les. 

 

 j) Elaboració d'argumentaris polítics, tant propositius com 

reactius, per als nostres alcaldes i grups municipals, davant la 

importància que en els últims anys ha adquirit Europa i l'interés que ha 

despertat en la societat, des de la secretària d'Impuls Europeu s'han donat 

les claus per a defensar l'estratègia i el posicionament del PSPV-PSOE davant 

les iniciatives que es desenvolupaven en el Parlament Europeu i que són 

d'interés per als nostres Ajuntaments. Exemples: posicionament davant 
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Mercosur, l'acord amb Vietnam, l'ampliació del port, l'acord comercial amb 

Sud-àfrica, etc.  

 

 k) Constitució del cicle propi de conferències L’Europa de Demà :  

 

Van arrancar enguany amb motiu de la celebració del dia d'Europa, el 9 de 

maig, i tenen com a objectiu reflexionar amb la participació de la societat civil 

sobre quins són els reptes que tenim per davant en àrees tan diverses com 

la lluita contra la COVID, el transport, el model d'Europa que volem, el paper 

que ha de jugar la ciència o com d'important és l'agricultura mediterrània en 

el conjunt del continent. Se celebraran de manera quadrimestral amb dues 

persones fixes: el secretari general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, i la 

responsable de la secretària, Inmaculada Rodríguez-Piñero, i un o dos 

convidats addicionals d'especial rellevància mediàtica i política en funció de 

la temàtica abordada. Un debat entre els participants, però també obert a la 

societat civil amb l'objectiu de fer-la partícip d'aquests. Es va iniciar amb el 

reconegut periodista Xavier Vidal-Folch i continuarà en les pròximes 

setmanes a Castelló amb l'expresident Zapatero per a abordar els reptes 

demogràfics, despoblació i immigració.  

 

 

 
 

 L) Premis 9 de Maig . Premis Europeus del PSPV-PSOE: Posada en 

marxa d'uns premis que atorgarà el PSPV-PSOE a membres de la societat civil 

valenciana que pel seu treball haja contribuït a reforçar els valors 
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europeistes, a defensar els interessos valencians a Brussel·les o que permeta 

desenvolupar o implantar en la Comunitat Valenciana algunes de les accions 

estratègiques per a la Unió Europea com la sostenibilitat, la lluita contra la 

despoblació i el canvi climàtic, etc. La primera edició se celebrarà l'any vinent 

i s'estan ja redactant les bases d'aquests.  

 

2. Ajudar al fet que la Unió Europea es convertisca en un motor de 

modernització de l'economia valenciana i la creació d'ocupació de 

qualitat. Ningú dubte que la reactivació econòmica, la internacionalització 

de les nostres empreses i la generació d'ocupació estable, de qualitat i ben 

retribuït constitueixen pilars clau de la nostra essència com a partit 

socialdemòcrata. Per això, des de la secretària d'Impuls Europeu  

s'han identificat els grans reptes i oportunitats de l'economia valenciana i 

s'ha ajudat el conjunt dels nostres sectors productius a aprofitar millor la 

nostra pertinença a la Unió Europea, al mateix temps que se'ls ha defensat 

davant disfuncionalitats com l'efecte del Brexit o l'impacte de determinats 

acords comercials que han sigut perjudicials per a alguns sectors agraris.  

 

 

 Actuacions realitzades 

 

 a) Identificació dels sectors econòmics clau per a l'economia 

valenciana que pogueren veure's afectats positiva o negativament per 

la legislació europea, es va fer un treball de camp en coordinació amb la 

Cambra de Comerç, el IVEX i la CEV per a establir un diàleg permanent, la 

possible constitució de grups de treball i la identificació dels sectors 

econòmics que pogueren veure's afectats per normativa europea. Des de la 

secretària d'Impuls Europeu s'ha treballat en col·laboració estreta al llarg dels 

últims anys amb sectors com: agrícola, citrícola, pesca, disseny, ceràmica, 

calçat, tèxtil, transport, automòbil, acer o el turístic, entre altres.  

 

 b) Interlocució reconeguda i freqüent entre els agents socials 

valencians (organitzacions empresarials i sindicals) i la Comissió 

Europea, com a eix i objectiu estratègic d'aquesta secretària convertint-se en 

el canal d'interlocució amb els alts funcionaris europeus. Especialment 

rellevant ha sigut aquesta interlocució durant la pandèmia de la COVID, amb 

la celebració de videoconferències periòdiques amb tots els agents 

econòmics valencians per a conéixer l'evolució dels paquets d'ajuda posats 

en marxa i l'evolució de la situació econòmica i sanitària. 
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 c) Organització de reunions de treball empresarials i sectorials 

amb els alts funcionaris, directors generals o Comissaris Europeus, tant 

en la Comunitat Valenciana (sent corresponsable, al costat de la Generalitat 

Valenciana, de la visita de comissaris com l'ex Comissària de Comerç, Cecilia 

Malsmtrom, per a ajudar les empreses valencianes a aconseguir una major i 

més efectiva internacionalització i comercialització en tercers països dels 

seus productes), com a Brussel·les i Estrasburg. Alguns dels sectors que han 

pogut mantindre reunions de treball amb alts càrrecs europeus gràcies al 

treball de la secretaria d'Impuls Europeu del PSPV-PSOE són el sector del 

disseny (amb un desdejuni de treball amb l'ex Comissari d'Innovació, Carlos 

Moedas); el sector agrícola i citrícola (tant amb directors generals, com a alts 

funcionaris, responsables de gabinet i Direccions Generals de Salut, 

Agricultura i Comerç Internacional); el ceràmic (tant amb l'ex comissari de 

Comerç i el seu equip, Phil Hoggan, com amb l'equip de la Vicepresidenta 

responsable de Competència, Margarette Vestager); la pesca (reunions al 

més alt nivell perquè el disseny de la nova Política Pesquera Comuna no 

perjudique els interessos de la Comunitat Valenciana), entre altres.  

Igualment, també s'han realitzat reunions de treball amb altres sectors com 

el tèxtil, el transport, portuari, el plàstic, el calçat, el científic, etc tal com 

s'assenyala en l'annex d'aquesta memòria d'activitats.  

 

 d) Seguiment dels debats i propostes que es desenvolupen en 

l'àmbit europeu i elaboració d'esmenes a regulacions sectorials. Suport 

documental per a les empreses valencianes amb informació detallada, 

indicant el posicionament europeu dominant en cada cas, les conseqüències 

per als sectors productius valencians i aportant l'opció d'elaboració 

d'esmenes legislatives que permeten que els textos legislatius europeus 

recullen la postura i els interessos de la Comunitat Valenciana  

 

d) Organització de trobades al secretari general del PSPV-PSOE i 

president de la Generalitat amb la pràctica totalitat dels 

comissaris del col·legi de Comissaris Europeu, especialment fluids 

i freqüents per la seua importància clau per a les empreses 

valencianes, les trobades del president de la Generalitat, Ximo Puig, 

amb els comissaris de Comerç, Agricultura i Transport. No obstant 

això, per la seua rellevància, destaquen les trobades amb l'ex 

president de la Comissió Europea, Jean Claude Juncker, i amb el 

vicepresident primer i líder dels socialistes europeus, Frans 

Timmermans. Amb gran part dels comissaris a més de les trobades 

institucionals també s'han organitzat actes sectorials de major 

visibilitat mediàtica i participació social com les trobades amb el 

sector de la Innovació (Comissari d'Innovació); o l'acte en defensa del 
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Corredor Mediterrani com a xarxa transeuropea (Comissària de 

Transports) que va comptar amb el suport dels alts càrrecs d'aquesta 

àrea i de la societat civil valenciana i aragonesa. 

 

 

 f) Visites de comissaris europeus a la Comunitat Valenciana, de 

membres del Parlament Europeu i d'altres institucions com el Comité 

de les Regions. A més de les visites del secretari general del PSPV-PSOE a 

Brussel·les, des de la secretaria d'Impuls Europeu també s'ha aconseguit que 

la Comunitat Valenciana fora visitada per destacats càrrecs i representants 

europeus com el vicepresident de la Comissió, Frans Timmermans, que va 

visitar la zona més afectada per la Dana mentre encara duraven les labors de 

neteja de la zona en senyal de suport de la Unió Europea a la zona i es va 

comprometre a treballar per una estratègia de lluita contra el canvi climàtic 

específica per al Mediterrani; la comissaria de Comerç Cecilia Malmstrom, 

per a ajudar a internacionalitzar a les empreses valencianes; els membres de 

la Comissió de Comerç Internacional van visitar València, el Port i la UIPO per 

a reconéixer a la Comunitat Valenciana com a àrea central de connexió amb 

tercers països gràcies a la nostra ubicació privilegiada al Mediterrani; el Grup 

dels Socialistes Europeus en el Parlament Europeu van celebrar a València 

una de les seues jornades “Together Europe” a la qual va assistir tota la 

cúpula dels socialistes europeus en la Comissió Europea, el Parlament i el 

Comité de les Regions; dos dels tres mítings que va realitzar el candidat dels 

Socialistes Europeus a Espanya per a les eleccions europees de 2019 es van 

celebrar en la Comunitat Valenciana.  

 

  

2. Màxima eficàcia en la captació de fons europeus. La Generalitat 

Valenciana, més encara davant la falta de recursos financers que pateix per 

la discriminació que pateix la nostra Comunitat en l'actual sistema de 

Finançament  Autonòmic, necessita aconseguir el major volum de recursos 

possibles procedents dels diferents fons i programes europeus. Per a això, 

s'ha treballat per a donar a conéixer en profunditat les diferents vies de 

finançament europees, tant les dirigides a les Institucions Valencianes, com 

les enfocades al sector privat i comptar amb una Administració eficientment 

organitzada sobre la base de l'estructura i els equips adequats sota la 

coordinació de Presidència de la Generalitat i de la Conselleria d'Hisenda i 

Model Econòmic.  
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Actuacions realitzades 

 

 a) Facilitar a Brussel·les el contacte i les reunions pertinents dels 

nostres representants institucionals, autonòmics i locals, amb els funcionaris 

claus dels programes europeus. Entre les visites organitzades per la 

secretària d'Impuls Europeu al Parlament i a les institucions europees 

destaquen les de representants autonòmics i municipals del PSPV-PSOE per 

a ajudar-los a captar els màxims fons europeus possibles per als seus 

municipis o per a les principals organitzacions empresarials d'aquests. 

Aquest treball s'ha fet en coordinació amb l'equip de la Comissària per a les 

Polítiques de Cohesió i Reformes, que és la que més directament treballa 

amb les regions europees per a la posada en marxa dels fons europeus de 

cohesió territorial.  

 

 b) Facilitar a Brussel·les el contacte i les reunions pertinents de les 

nostres organitzacions, agents econòmics i emprenedors, amb els 

responsables comunitaris de projectes europeus susceptibles d'obtindre 

finançament, tal com ja s'ha detallat prèviament en altres apartats d'aquesta 

memòria.  

 

 

ANNEXO: DETALL DE LES ACCIONS PER SECTORS 

 

Indústria Ceràmica 

 

En coordinació amb la patronal Ascer, la responsable de la secretaria 

d'Impuls Europeu, com a eurodiputada, ha actuat davant les diferents 

problemàtiques que té el sector davant la Unió Europea i les barreres a 

l'exportació. 

 

S'han aconseguit reunions del sector ceràmic amb les Direccions Generals de 

Comerç, Taxes i Clima de la Comissió Europea per a abordar els diferents 

reptes als que s'enfronta el sector. En aquests casos és fonamental anticipar-

se a la legislació i que el sector amb dades objectives haja pogut defensar els 

seus interessos davant la Comissió Europea.  

 

Temes: 

-Reforma del Mercat de Drets d'Emissió (MTS, en les seues sigles en anglés). 

-Creació de la Taxa d'Ajust de Carboni en Frontera. 

-Barreres Comercials a l'Aràbia Saudita i Egipte. 

-Problemes amb el preu dels nolis per a l'exportació i encariment de les 

matèries primeres. 
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Aquestes importants reunions de treball s'han vist reforçades amb gestions 

davant el Govern d'Espanya i la Representació d'Espanya davant la Unió 

Europea . A més, tots aquests esforços han anat també acompanyats per 

preguntes parlamentàries per a obtindre informació i alertar de 

comportaments anticompetitius i perjudicials per als interessos valencians i 

cartes, com per exemple, l'enviada a la comissària Vestager qüestionant la 

legislació mediambiental aplicada a aquest sector estratègic per a la 

Comunitat Valenciana. 

 

 

 

Calçat 

Després de visitar al sector a Elx , des de la secretària s'ha aconseguit articular 

un espai de col·laboració amb el sector del calçat a través  de les patronals 

FICE i AVECAL. Gràcies a aquesta col·laboració, des del PSPV es va ajudar al 

sector davant la crisi dels aranzels dels EUA al calçat valencià després de 

l'aprovació a Espanya  de la Taxa Google. 

 

En aquest sentit es va aconseguir una reunió entre les patronal espanyola i 

la delegació de la UE davant els EUA per a poder explicar la posició del sector 

davant aquesta injusta decisió. S'està  realitzant seguiment del tema i 

confíamos en què el sector no haja d'assumir aquest colp aranzelari. 

 

A més, el PSPV-PSOE ha aconseguit incloure en l'informe de la Comissió de 

Comerç Internacional sobre les relacions amb els EUA una esmena que 

esmenta expressament el calçat i que demana que la Comissió Europea 

negocie la retirada d'aquests aranzels unilaterals. 

 

Automòbil 

S'han mantingut diverses reunions amb Ford Europa per a abordar els 

diferents temes que interessen i inquieten al sector, tant en matèria 

d'electrificació com en inversions futures. 

 

En aquest sentit, continuen les visites a empreses valencianes com a 

representant del PSPV-PSOE a Brussel·les amb la visita a la fàbrica de Power  

Electronics en la Comunitat Valenciana. La idea és iniciar una col·laboració 

per a orientar a aquesta capdavantera companyia en la seua entrada en 

l'Aliança Europea de les Bateries, el major projecte europeu de col·laboració 

públic-privada. 
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Agricultura i Pesca 

 

Com a membre de l'executiva del PSPV-PSOE i eurodiputada s'han convocat 

diverses reunions entre la Comissió Europea i la Va unir de Llauradors  i AVA. 

En elles, les nostres dues principals associacions d'agricultors han pogut 

explicar a la Direcció General de Comerç de la Comissió Europea i a la 

negociadora de l'acord comercial amb Sud-àfrica la seua visió sobre l'impacte 

d'aquest acord en el mercat europeu dels cítrics. 

  

En aqueixes reunions, els nostres agricultors han pogut entregar els seus 

informes d'impacte de les importacions de Sud-àfrica a la UE per a poder 

reclamar que els cítrics siguen declarats producte sensible i es puga mitigar 

l'afectació dels cítrics sud-africans sobre els cítrics valencians. 

 

Com a grup polític hem presentat una desena de preguntes parlamentàries 

sobre les importacions de cítrics  des de Turquia , Egipte, l'Argentina o Sud-

àfrica i les deteccions de plagues i fitosanitaris prohibits. 

 

Gràcies a les gestions socialistes i a la pressió exercida durant anys, la 

Comissió Europea ha començat a fer inspeccions de plagues i fitosanitaris en 

origen (l'Argentina i Sud-àfrica), s'ha posat en marxa l'Observatori de Preus i 

s'han augmentat els controls en duanes. 

 

També es va organitzar en el PSPV una roda de premsa per a explicar a la 

societat valenciana tots els detalls de la nova PAC i el seu impacte en 

l'agricultura valenciana. 

 

New European Bauhaus 

 

Com a eurodiputada del PSPV-PSOE a Brussel·les he coordinat i impulsat el 

projecte coral que la societat valenciana pretén crear per a poder participar 

en la New European Bauhaus. Al costat de l'oficina de la Comunitat 

Valenciana, la Secretaria Autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica i 

Presidència de la Generalitat llançarem un projecte compartit amb la Marina 

de València, València Capital del Disseny i agents privats per a llançar la 

Mediterranean Bauhaus. 

 

Tot aquest treball es plasmarà en una jornada a València on la societat 

valenciana podrà presentar els seus projectes a la Comissió Europea i el 

Govern d'Espanya i ja s'han fet les gestions per a portar a representants de 

la Comissió per a aquest projecte. 
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Innovació 

 

Des d'aquesta secretaria es treballa amb la Conselleria d'Innovació en el 

programa europeu d'innovació, Horitzó Europa, havent-se realitzat una visita 

de treball a Districte Digital per a fer de pont entre els seus projectes i la 

Comissió Europea. 

 

Es treballa amb investigadors valencians del CSIC sobre els avantatges de l'ús 

de l'edició genètica, CRISPR, en territori UE, la qual cosa pot llançar la 

biotecnologia valenciana perquè la Universitat d'Alacant és pionera en 

aquesta tecnologia que ja utilitzen el Canadà o els EUA. 

 

Turisme 

 

Participe en la Comissió de Transport i Turisme on he defensat la creació del 

Passaport COVID-19 i el certificat COVID-19 per a establiments hotelers i de 

restauració, tots dos claus per a la reactivació del turisme. 

 

Corredor Mediterrani 

 

Com a màxima prioritat per al PSPV-PSOE a Brussel·les, he seguit, impulsat i 

exigit, en coordinació amb el govern d'Espanya i de la Generalitat, les 

actuacions prioritàries del Corredor Mediterrani a finançar per la Comissió 

Europea a la Comunitat Valenciana.  

 

Altres 

 

-Gestions i preguntes parlamentàries per al sector del plàstic d'Ibi, el sector 

del metall sobre matèries primeres i per al sector del cuir d'Elda.  

 

-Gestions amb la Reper i la Comissió sobre una legislació d'envasos lesiva per 

als interessos d'algunes empreses ceràmiques valencianes. 

 

- Jornades informatives amb empreses i amb Presidència de la Generalitat 

sobre el Pla de Reconstrucció i Resiliència Next Generation.  
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EDUCACIÓ 

La secretaria d'Educació del PSPV ha tractat, durant aquests anys, de 

cohesionar l'estructura del partit a nivell municipal, comarcal i provincial 

creant una xarxa de persones referents en cada localitat, tant si vam 

governar en la mateixa com si estem en l'oposició. Per a això es va començar 

creant un grup de WhatsApp amb cada responsable d'educació de cada 

localitat, al mateix temps es va realitzar un altre grup amb totes les persones 

responsables comarcals i provincials i així es va poder crear una llista 

actualitzada de mails de més de tres-centes persones que reben la 

informació puntual referent a normativa educativa publicada en el DOGV o 

emesa per la Conselleria d'Educació i que els afecta com a responsables 

polítics. 

A les mocions que es presenten als ajuntaments, per part dels partits de 

l'oposició, s'han realitzat des de la secretaria el corresponent argumentari 

per a defensar la postura del Govern del Botànic en assumptes educatius. 

Els temes més rellevants que, al llarg d'aquests quatre anys, han tingut una 

forta contestació educativa per part dels partits de l'oposició han sigut els 

referents a qüestions educatives estatals traslladades a la Comunitat amb 

l'afegit del tema lingüístic del qual han sabut traure profit en determinades 

zones de la Vega Baixa mantenint una pinça amb les associacions de pares i 

mares conservadors. Continuen mantenint la tàctica de la “por” sobre el 

valencià, els concerts educatius, la religió o els centres d'educació especial 

sense tindre en compte el necessari bon clima educatiu que tant necessita 

l'educació. Les dretes utilitzen l'educació com a arma llancívola enfront del 

Govern falsejant dades o tractant de confondre a la comunitat educativa amb 

intoxicacions sobre temes recurrents. 

La relació entre les quasi tres-centes persones que constitueixen el gruix de 

la secretaria ha sigut i és fluid utilitzant tots els canals possibles de 

comunicació: des de reunions presencials (durant els dos primers anys) 

comptant sempre amb la companyia del secretari general, el sotssecretari 

general, el secretari d'organització o la presidenta del partit els qui 

gustosament han accedit a estar amb nosaltres ben presencial o 

telemàticament i donar suport a l'educació des de l'estructura del partit. 

Igualment, la utilització de canals de WhatsApp o Telegram ha fet que, entre 

responsables, des de Vinaròs a Orihuela, passant per localitats més xicotetes 

i allunyades, s'hagen generat sinergies de treball que han beneficiat a totes i 

tots. Es pot dir que el grup d'educació és un grup cohesionat i que treballa en 

equip propiciant que entre totes i tots ens ajudem en temes educatius, de 

gestió local o altres temes com ha succeït durant la pandèmia. La fluïdesa de 

la comunicació i l'intercanvi d'informació és determinant en aquest grup. A 
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més, hi ha hagut persones que encara que hagen deixat la seua 

responsabilitat en l'àmbit de l'educació han volgut seguir en el grup per a 

secundar, estar informat i participar. 

Les consultes, telefòniques o per mail, de companyes i companys de partit 

de tota la Comunitat han sigut una constant que aquesta secretaria ha 

intentat respondre i solucionar de la forma més àgil possible fent que 

persones no militants sentiren el partit pròxim i preocupat pels seus 

problemes, ja que eren a aquests companys als qui els transmetien els seus 

problemes. S'han atés, per descomptat, totes les peticions d'agrupacions 

locals i comarcals de tota la Comunitat quan ha sigut requerida la presència 

per a parlar d'educació presencialment o mitjançant videoconferències. 

Un altre vessant que s'ha treballat, de manera en línia i presencial, ha sigut 

amb docents, pares i mares preocupats per l'educació que no són militants, 

però si pròxims a nosaltres. Fidelizar a aquest col·lectiu i crear una cadena 

de persones que tenen com a referent a la secretaria d'educació fa que, d'una 

banda, s'enriquisquen els punts de vista i, per un altre, ens vegen com la seua 

opció política de confiança i progrés. Aconseguir que, en un grup de persones 

no militants, s'assumisquen com a propis els objectius aconseguits pel PSPV, 

no sols en educació, és un assoliment que esperem que es traduïsca en vots 

en futures eleccions. 

Paral·lelament, en aquest temps, s'han mantingut reunions i contactes 

continus amb els sindicats representatius de l'ensenyament públic no 

universitari així com amb la Plataforma en defensa del ensenyament públic, 

associacions de professorat, associacions de directors o d'estudiants. En 

algun moment puntual s'han hagut de consensuar postures divergents amb 

la política educativa de la Conselleria d'Educació respectant sempre la 

institució per damunt dels interessos de partit. 

L'assistència a totes les convocatòries realitzades per la secretaria estatal 

d'educació i formació professional han sigut ateses i es participa activament 

en elles, així com en grups de treball específics com a escola rural, educació 

infantil 0-3 anys, ensenyaments artístics superiors o formació professional. 

En l'espai de reunions federals, presencials o telemàtiques, també s'ha 

treballat i assistit màximament en els moments previs i posteriors a 

l'aprovació de la nova Llei educativa, la LOMLOE, que derogava la contestada 

LOMCE. 

Cal ressaltar la implicació i treball realitzat des de la secretaria d'educació a 

partir de 2016 amb el pla Edificant així com per tots els responsables 

educatius del PSPV. Es va fer una labor ingent de recopilació d'informació de 

cadascun dels centres educatius de la Comunitat que va servir per a crear 

llaços de complicitat amb totes les comunitats educatives per part de les 
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persones responsables de cada municipi. D'aquesta manera aconseguim 

que, allí on vam governar, es presentaren primer les peticions d'adequació, 

rehabilitació, construcció o millores puntuals dels centres. Era i continua sent 

un projecte, ambiciós i realista, que ha necessitat l'esforç no sols econòmic 

de la Generalitat si no de totes les parts implicades.  

S'han consolidat i ampliat altres projectes com Xarxallibres, aules de 2 anys 

en CEIPs i ampliació de la gratuïtat en l'etapa de 2 anys en escoletes 

municipals i ampliació i millora tant del bo infantil com de les beques del 

menjador. Fins i tot sent aquests els projectes més emblemàtics i que les 

famílies més han percebut resulta del tot impossible enumerar la quantitat 

de normatives, canvis, actuacions, etc que s'han realitzat al llarg d'aquests 

quatre anys. No podem oblidar que , amb motiu de la pandèmia, hi ha hagut 

dos fets determinants en l'educació valenciana: augment en 4.500 docents 

en els centres educatius sostinguts amb fons públics i l'inici del procés de 

digitalització de les nostres aules, professorat i alumnat – acompanyat de 

formació per al professorat- i la inestimable ajuda econòmica i material tant 

de la DGTIC, de la Conselleria d'Hisenda, i el Ministeri d'Educació amb la 

injecció de 2.000 milions per a afrontar les despeses del curs 2020-21.  

Totes les etapes educatives, tots els estaments educatius- des d'Inspecció 

fins a CEFIREs - i l'ordenació acadèmica han canviat d'una manera o un altre. 

Un exemple d'això són el Decret de matrícula, Decret d'Inspecció, Decret 

d'Inclusió educativa, Decret d'Organització i funcionament dels centres 

d'Educació Infantil i Primària i Secundària, Batxillerat i Formació Professional; 

Decret de nova organització de l'orientació educativa, etc. Tots aquests canvis 

venien recollits en el nostre programa electoral i si en la primera legislatura 

va arribar a aconseguir-se quasi el 70% d'aquest, en aquests moments, a 

meitat de legislatura, ja se supera el 50% d'objectius aconseguits. 

La Formació Professional està sent l'estrela d'aquesta legislatura d'acord 

amb la inversió i objectiu del Ministeri d'Educació i Formació Professional. 

L'FP està en ple canvi normatiu amb la tramitació, a nivell estatal, d'una nova 

Llei que revertirà no sols en l'alumnat que finalitza els seus estudis obligatoris 

sinó també a la resta de la població , en actiu o en l'atur, que vulga millorar 

la seua formació, i per tant la seua actualització laboral, la seua 

especialització o acreditar les seues competències professionals 

aconseguides a través de la seua vida laboral mitjançant la consolidació 

d'itineraris adaptables i modelables a les necessitats que demanda el nostre 

teixit productiu. De la mateixa manera es comença amb la implantació de 

cicles formatius més innovadors i que estan sent demandats bé per l'alumnat 

o per nous àmbits de coneixement imprescindibles en sectors productius 

emergents de la Comunitat. És, en definitiva, una modernització de la 

Formació Professional imprescindible per a la nostra economia. 
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Seria convenient millorar la comunicació entre les institucions i el partit, a 

través de les seues secretaries, per a aprofitar políticament els objectius a 

desenvolupar trimestralment i poder transmetre-ho a tota l'afiliació i 

simpatitzants d'una forma més eficaç. 

En els estudis superiors continuem apostant per la inversió en beques i 

ajudes a l'estudi de l'alumnat perquè ningú es quede sense realitzar els seus 

estudis per motius econòmics augmentant cada any la dotació econòmica 

dels sis tipus de beques autonòmiques que tenim. També s'ha generat una 

sinergia molt important entre els centres educatius i la Conselleria 

d'Innovació, Universitats i Ciència per a treballar en l'augment de les 

vocacions STEM entre les xiquetes i joves dels nostres centres. En els 

ensenyaments artístics superiors, després de l'aprovació de la LOMLOE al 

desembre de 2020 com a nova llei educativa, aquest curs que ara hem 

finalitzat ha significat que les persones diplomades en els diferents centres 

pertanyents al ISEACV siguen ja Graus en música, art dramàtic, dansa, 

ceràmica o disseny amb la corresponent especialitat que haja cursat. És un 

primer pas demandat des de fa 14 anys i que la LOMLOE anirà desenvolupant 

aquests ensenyaments. Ressenyar que s'ha iniciat la tramitació d'un 

reglament orgànic i funcional d'aquests tretze centres que propiciarà 

normativa a aquests estudis i que la Comunitat Valenciana serà la primera 

de tot l'Estat a tindre'l.  

La secretaria d'educació ha estat a la disposició del partit, tant a nivell 

autonòmic com estatal, en la realització de jornades, webinars o xarrades 

referents a temes educatius o de qualsevol altre àmbit. 

La conjunció d'un Govern estatal , d'un Govern autonòmic i de la majoria dels 

ajuntaments en mans dels i les socialistes està aconseguint posar en primera 

línia de les polítiques de cadascun d'aquests governs a l'educació 

aconseguint que l'equitat, igualtat, qualitat i inclusió vaja augmentant en 

benefici de la nostra societat i del nostre futur a través dels nostres xicotets 

i joves perquè estaran preparats per a afrontar una vida que, de sobte, pot 

canviar les prioritats d'un país i vitals, tal com ha passat amb el COVID_19. 

Estem en una situació magnífica per a continuar invertint en el millor actiu 

que té una societat que no és un altre que la formació de la seua ciutadania.  

Els i les socialistes hem demostrat dia a dia la nostra preocupació, presentant 

solucions, per a la infància en risc d'exclusió social i per a la resta de xiquets 

i joves, i el continuarem fent a través dels mecanismes dels quals ens dotem 

en un estat democràtic que no podrà ser vulnerat pels qui utilitzen la por i 

l'acusació sense arguments a polítiques educatives inclusives. 

Per a finalitzar, enumerar les mesures preses per a poder portar a bon port 

el curs més difícil de la història educativa recent, el curs 2020-21, seria 
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interminable. Un 14 de març de 2019 la pandèmia va canviar les nostres vides 

i l'educació que coneixíem fins a aqueix moment. Hem treballat my dur per 

a poder pal·liar la falta de presencialitat del nostre alumnat i el problema del 

professorat propiciant-los totes les eines al nostre abast i ha sigut un flux 

constant d'intercanvi de materials en línia i ajudes sobre plataformes o idees 

per a poder iniciar el curs amb garanties. Per tant es pot resumir en una 

agraïment col·lectiu a les Conselleria d'Educació, Sanitat i Hisenda, a tota la 

comunitat educativa dels nostres més de  mil cinc-cents centres educatius 

des dels docents, l'alumnat, el personal de neteja, menjadors escolars, 

personal d'administració i serveis, monitors d'activitats, educadores i tots els 

ajuntaments que han col·laborat perquè hàgem aconseguit ser la Comunitat 

autònoma amb una menor incidència de casos positius a les nostres aules. 

 

 

 

 

ESTUDIS I PROGRAMES 

 

L'elaboració dels programes electorals i del foment del debat sobre els 

aspectes més importants de l'agenda política socialdemòcrata són els 

objectius bàsics de la Secretaria. 

El Programa Electoral del PSPV-PSOE per a les eleccions de 2019 ha sigut una 

de les tasques fonamentals per als quals es va comptar amb la col·laboració 

i ajuda de totes les àrees de l'executiva,  així com d'experts independents 

amb els quals es va elaborar un primer document que posteriorment es va 

enriquir de les aportacions de la militància abans de ser aprovat. 
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El PSPV-PSOE és un partit viu i necessita actualitzar les seues propostes per 

a adaptar-les als canvis i desafiaments que la societat valenciana afronta. La 

igualtat, la lluita contra el canvi climàtic, la desocupació, l'impacte de la 

pandèmia... Per a això s'ha impulsat el Espai María Cambrils com a fòrum de 

debat i participació que s'ha anat adaptant a les circumstàncies de la 

pandèmia. 

Presentació de la Fundació María Cambrils 

17 de gener de 2019 - Amb la participació de Rosa Solbes, periodista i 

coautora de ‘María Cambrils: El despertar del feminisme socialista’; Sandra 

Gómez, Vicealcaldessa de l'Ajuntament de València; Ximo Puig, President de 

la Generalitat Valenciana i José Luis Rodríguez Zapatero, expresident del 

Govern d'Espanya.  
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“La transició energètica: una oportunitat”. 

14 de febrer de 2020 - Aquest acte es va dividir en dues xarrades: la primera 

d'elles “Cap a un nou model de participació en el mercat de l'energia. 

Comunitats d'Energia. Del consumidor passiu al prosumidor” en la qual van 

intervindre la secretària de Creixement i Ocupació de la CEN del PSPV-PSOE, 

Blanca Marín; la secretària de Canvi Climàtic de la CEN del PSPV-PSOE, María 

Diago; el president de AVASEN, Marcos Lacruz; l'alcalde Llíria, Manolo Civera 

i l'expresidenta de ASGECO, Ana Ceballo. I a aquest col·loqui, li va succeir “La 

transició energètica, una transició justa i una oportunitat de 

desenvolupament industrial” on van participar el President Ximo Puig; la 

Directora General d'Indústria, Energia i Mines, Empar Martínez; el Secretari 

General d'Indústria del MINCOTUR, Raül Blanco; el president de AMPERE 

ENERGY, AFELA I AEDEN, Vicente López- Ibor Major i el Secretari General de 

la UGT-PV, Ismael Sáez.  

ç  

 

Respostes de futur – “Atur juvenil: solucions per a una generació en 

crisi” 

5 març de 2021 - Participació del Conseller de Política Territorial, Obres 

Públiques i Mobilitat, Arcadi España; la Secretària d'Ús de JSE, Ana 

Domínguez; el politòleg i professor en la Universitat Carles III, Pablo Simón; 

la tècnica de l'IVIE, Irene Zaera i la Professora de la UCLM, María Ángeles 

Davia. 
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Respostes de futur – “Covid-19 i salut mental” 

25 de març de 2021. Inaugurada pel Conseller de Política Territorial, Obres 

Públiques i Mobilitat, Arcadi España, i amb les intervencions del Catedràtic 

de Psiquiatria de la UV, Rafael Tabarés-Seisdedos i la sociòloga, Belén 

Barreiro. A més, el President de la Generalitat, Ximo Puig, va clausurar l'acte. 

 

 

 

Respostes de futur – “Polarització, un efecte ineludible?” 

27 d'abril de 2021. El President de la Generalitat, Ximo Puig, va inaugurar la 

sessió en la qual van participar el Conseller de Política Territorial, Obres 

Públiques i Mobilitat, Arcadi España; la politòloga Verónica Fumanal; la 

corresponsal d'El País als EUA, Amanda Mars i el Director de Comunicació del 

Parlament Europeu. L'acte va ser moderat per la Secretària d'Ús de JSE, Ana 

Domínguez. 
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Respostes de futur – Presentació lliure “A l'empara del feminisme” 

3 de juny de 2021. Van participar la secretària d'Igualtat del PSPV-PSOE, Rosa 

Peris; el President de la Fundació Maria Cambrils, Ciprià Císcar; i els autors 

del llibre, Amparo Rubiales i Octavio Salazar.  
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La reflexió sobre la qualitat cívica i ètica dels nostres sistemes de 

govern democràtics ha sigut una constant en la història del pensament 

polític i la filosofia, i ha sigut l'ADN dels partits, com el nostre, que 

ancoren el seu ideari progressista en els valors del socialisme 

democràtic i la socialdemocràcia, en els valors de l'esquerra que 

emanen dels principis revolucionaris de la llibertat, la igualtat i la 

solidaritat com a base fonamental per a entendre la convivència en 

una societat plural i diversa. Sent hereus de tota aquesta tradició del 

pensament progressista, el mandat del Congrés d'Elx es va traduir en 

la constitució d'una secretaria d'àrea que posara les bases per a un 

debat en el si del PSPV de com generar una cultura política més 

d'acord amb els principis i valors democràtiques i que, a més, tendira 

cap a actituds i pràctiques més solidàries i protectores dels drets 

humans, només d'aquesta manera s'és capaç de construir un teixit 

cívic democràtic en les relacions interpersonals capaç de trencar els 

dogmes neoliberals imaginats a partir dels interessos econòmics i 

individualistes sobre el bé comú i el propi valor intrínsec de la vida 

humana.  

 

El concepte de valors republicans no es tradueix únicament en una 

voluntat d'un canvi de sistema polític per la seua prefectura de l'Estat, 

sinó també a recollir els problemes de l'hegemonia de l'econòmic i la 

deshumanització dels processos socials, per a transformar la política 

en el gran espai públic d'una ciutadania democràtica que desborda la 

lògica de la participació electoral una vegada cada quatre anys. El 

sentit del vot no és tant la capacitat de triar els diferents models de 

polítiques que aplicaran els governs, sinó, més aviat, és la constatació 

última dels valors que propugna el republicanisme cívic. Enfront de les 

tendències de les democràcies modernes en el marc de les societats 

postindustrials i la globalització cap a l'individualisme, 

l'homogeneïtzació, la normalització i el conformisme, els valors 

republicans -que són l'essència del socialisme i la socialdemocràcia- 

construeixen xarxes de participació i associacionisme que configuren 

una nova socialització política de les persones.  

 

L'objectiu d'aquesta àrea de treball de la Comissió Executiva Nacional 

s'ha fonamentat, precisament, en la construcció d'aqueixos espais de 

reflexió que permeteren dotar d'una visió social als nostres projectes 

com a partit i, des d'ell, a la nostra acció de govern en les institucions. 

Si la Comunitat Valenciana ha destacat per alguna cosa en aquests 

últims anys ha sigut, precisament, a haver trencat el marc ideològic 

que la dreta havia instal·lat en el camp simbòlic de la lluita política. Els 
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significats que el Partit Popular havia configurat en els diferents 

elements que modelen la identitat valenciana, i que ens havien esgotat 

com a ciutadans i ciutadanes, han sigut desbordats per una nova 

manera d'entendre la societat que hem potenciat des del PSPV. 

 

I quan el PSPV havia ja iniciat aqueix camí, la pandèmia de la Covid-19 

fa presència i trenca amb tots els esquemes culturals associats a un 

model de societat que s'ha vist caduc i altament incompatible amb el 

dret a la vida. Ací és on el socialisme valencià ha demostrat que els 

valors del republicanisme cívic desenvolupats fins a l'extrem per l'ètica 

política i la nostra visió del món i de la realitat social, són els que 

veritablement fan compatibles la llibertat i la igualtat i, sobretot, els 

que alcen unes institucions democràtiques que són capaces d'oferir 

seguretat, protecció i respecte per tota vida humana i els drets que li 

són inalienables. No es poden normalitzar ni la vulnerabilitat de 

moltes persones ni els processos d'exclusió que construeixen 

societats d'esquena a la seua pròpia gent.  

 

El dolor col·lectiu que ha suposat la pandèmia i les crisis que han vingut 

associades ha sigut, malgrat tot, una oportunitat per a iniciar totes 

aquelles polítiques que han aconseguit fer del País Valencià un territori 

on la vida té el seu valor més alt i la política el seu major grau 

d'expressió, i això té nom propi: el PSPV, que s'ha erigit com a referent 

en el conjunt espanyol com a partit capaç de donar a la societat 

valenciana el millor govern que ha tingut en dècades, el Consell 

presidit pel secretari general del socialisme valencià, Ximo Puig. Els 

valors republicans han impregnat totes les polítiques que el Consell de 

la Generalitat ha realitzat protegint la salut i l'economia, reforçant els 

serveis públics essencials, construint xarxes d'assistència social més 

eficients, consolidant el bon govern i la transparència i conquistant 

nous drets socials. I tot això ha sigut possible gràcies a l'enorme talent 

que el PSPV ha sigut capaç de mobilitzar i gràcies als espais de reflexió 

ideològica que han retornat el republicanisme a l'esfera de la política i 

els seus valors als corredors de les principals institucions del nostre 

autogovern.  
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MEMÒRIA DEMOCRÀTICA.  

 

I tots aquests valors són els que ens han espentat a donar-li una 

importància vital a la memòria democràtica del nostre País. La història 

del PSOE i de la seua militància és la pròpia història de la clandestinitat, 

la repressió i l'exili d'Espanya després del colp d'estat que va substituir 

a un règim democràtic i republicà per una dictadura cruel durant 40 

anys. La memòria democràtica constitueix una oportunitat per a 

avançar en el reconeixement de la veritat, la justícia i la reparació de 

les víctimes dels crims franquistes. El coneixement de la història 

democràtica d'Espanya és fonamental per a recordar les 

conseqüències de la Guerra Civil i la dictadura, tot el que va suposar 

per a milers de famílies i per a les generacions que van quedar 

marcades per les atrocitats que en nom de la pàtria un Estat autoritari 

i les seues estructures polítiques i militars van realitzar. El País ha de 

fer un exercici de memòria col·lectiva per a poder analitzar quin pas i 

quines conseqüències va tindre aqueix període de la nostra història. 

L'objectiu ha sigut sempre recuperar els testimoniatges dels quals van 

ser silenciats i oblidats pel seu país i la seua gent, l'objectiu del PSPV-

PSOE ha sigut sempre retornar la dignitat a aquells que van morir per 

la llibertat, la fraternitat i la democràcia. Al País Valencià, la localitat de 

Paterna, per desgràcia, s'ha revelat com la gran fossa comuna del 

franquisme, amb més de 60 fosses amb les restes de 2.238 afusellats 

del franquisme i amb el conegut com a “paredassa d'Espanya”, i els 

socialistes l'hem convertida en el gran símbol de la memòria històrica, 

perquè ningú oblide el que allí va passar, perquè tota la societat 

recorde els noms i cognoms d'aquelles persones que el franquisme va 

voler esborrar de la història i no va poder aconseguir-lo.  

 

Les principals actuacions en matèria de Memòria Democràtica que 

hem realitzat des de la Comissió Executiva Nacional i, en concret, des 

d'aquesta mateixa secretaria, són:  

 

ESTIU DE 2017. Coordinar les visites de càrrecs institucionals del 

PSPV al cementeri de Paterna perquè coneguen el procés 

d'exhumació de la Fossa 113. Es van acostar durant aqueix mes, el 

President, la Consellera de Justícia , el Conseller d’Hisenda, la DG de 

Cultura i Patrimoni, o el President de la Diputació de València. 

 

06/09/17 REUNIÓ A PATERNA amb l'Ajuntament per a posar en 

comú informació i estratègies d'actuació amb les exhumacions de 

fosses i altres vestigis situats en la població i que són llocs de memòria 
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i espais de trobada per a la realització d'homenatges, encara que no 

siguen propietat municipal, com és el cas del mur situat en el lloc 

conegut com la Paredassa d'Espanya. 

 

07/09/17 Assistència a la JORNADA DE MEMÒRIA HISTÒRICA 

organitzada per la Secretaria federal per a avançar a les secretaries 

de les federacions les modificacions en les quals s'estava treballant per 

a la proposta de projecte de llei que es va presentar al desembre a 

Paterna. 

 

ASSOCIACIONS DE FOSSES; col·laboració en constitució 

d'associacions i en la interlocució amb les agrupacions locals per a la 

localització de familiars d'assassinats. 

 

30/09/17 Participació en les XVIII JORNADES DE MEMÒRIA 

HISTÒRICA EN SANTA CREU DE MOYA, al costat del Secretari Federal 

de Justícia i nous drets.  

 

28/10/17 Participació en les JORNADES DE MEMÒRIA HISTÒRICA A 

LA FONT DE LA FIGUERA 

 

04/11/17 Assistència a les V JORNADES "CAMP DE CONCENTRACIÓ 

D'ALBATERA " a San Isidro al costat de la Secretària de l'Àrea de 

Ciutadania i Valors, Ana Barceló.  

 

12/11/17 Comunicat, al costat de la Secretària de l'Àrea de 

Ciutadania i Valors republicans, de suport a l'alcalde de Callosa de 

Segura després d'haver rebut amenaces de mort per la retirada de 

vestigis franquistes.  

 

18/11/17 Intervenció en les I JORNADES DE MEMÒRIA HISTÒRICA 

DE PATERNA, organitzades per l'Ajuntament. 

 

04/12/17 Presentació del PROJECTE DE LLEI DE MEMÒRIA 

HISTÒRICA. Acte realitzat en la Paredassa d'Espanya de Paterna. 

Intervenció al costat del Secretari General del PSOE, Pedro Sánchez, la 

Secretària General de la província de València, Mercedes Caballero i el 

Secretari General de Paterna, juan Antonio Sagredo. Posterior visita al 

cementeri i trobada amb familiars d'assassinats, enterrats en les 

fosses comunes.  
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05/03/18 ALACANT. Assistència a la inauguració de l'exposició La 

memòria d’un lloc, de memòria democràtica en la Universitat 

d'Alacant. 

 

21/03/18 Visita a San Isidro, municipi en el qual està el Camp de 

Concentració d'Albatera amb el exalcalde Damián Sabater.  

 

22/03/18 Reunió amb la Comissió Cívica d'Alacant.  

 

23/03/18 Enviament de circular a les agrupacions instant la 

celebració el 28 de març del DIA DE RECORD I HOMENATGE A les 

VÍCTIMES DE LA GUERRA CIVIL I LA DICTADURA segons declara la Llei 

14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria 

democràtica i per la convivència de la Comunitat Valenciana. 

 

28/03/18 Preparació de l'acció en xarxes socials del DIA DE 

RECORD I HOMENATGE A les VÍCTIMES DE LA GUERRA CIVIL I LA 

DICTADURA. 

 

14/04/18 Participació en l'acte d'HOMENATGE A la PROCLAMACIÓ 

DE LA REPÚBLICA A PATERNA. EN LA PAREDASSA D'ESPANYA, al 

costat de la Secretària General de la província de València, Mercedes 

Caballero i el Secretari General de Paterna, juan Antonio Sagredo. 

 

01/05/18 ACTE A CASTELLÓ DE LA RIBERA en homenatge als 

REPRESALIATS REPUBLICANS 

 

20/05/18 ACTE A CASTELLÓ DE RUGAT al costat del Secretari Federal 

de Justícia i Nous Valors, Andrés Perelló.  

 

29/05/18 Participació, amb sindicats i altres partits, en 

l'organització de suport a la Casa Xile a València en els actes 

d'HOMENATGE Al PRESIDENT SALVADOR ALLÈN, amb motiu del 110 

ANIVERSARI del seu naixement (26 de juny) i el 45 de la seua tràgica 

mort a la Casa de la Moneda (11 de setembre).  

 

03/10 /18 PROJECTE STOLPERSTEINE. Elaboració d'una guia amb les 

instruccions de sol·licitud de les Stolpersteine en els municipis en 

els quals consten deportats en camps de concentració. Reunió 

amb secretaris de memòria provincials i comarcals per a 

coordinar la distribució del projecte. Les dificultats per dur a terme 

el projecte de totes les Stolpersteine va fer que la Conselleria 
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dissenyara un projecte propi de reconeixement als valencians i 

valencianes deportats en els Camps d'extermini nazis.  

 

- Es va preparar moció en tots els ajuntaments en els quals 

hi ha deportats incloent el nom dels veïns 

- Es va facilitar els llistats a les secretaries provincials i 

comarcals 

- La conselleria de Justícia centralitzava totes les 

sol·licituds i les traslladava a l'oficina de l'artista Gunter 

Demnig autor de les pedres i artífex de la seua col·locació 

- La conselleria coordinaria amb l'oficina de Gunter 

Demnig la col·locació i visita de l'artista. 

 

 

 

07/10/18 Participació en l'HOMENATGE Als GUERILLEROS en Santa 

Cruz de Moya. 

 

30/10/18 Assistència a la reunió de la Secretaria Federal de 

Memòria Històrica amb les i els responsables Autonòmics i 

Provincials de Memòria Històrica. 

 

01/11/18 Acte en record dels assassinats en la Paredassa 

d'Espanya al costat del Secretari d'Organització Federal, José Luis 

Ábalos, la Secretària General de la província de València, Mercedes 

Caballero i el Secretari General de Paterna, juan Antonio Sagredo 

 

03/11/18 Assistència a les VI JORNADES ENTORN DEL CAMP DE 

CONCENTRACIÓ D'ALBATERA, a San Isidro. 

 

06/11/18 Acte en l'Agrupació de Proveïments de la Ciutat de 

València per a traslladar els avanços de la Llei de memòria 

autonòmica i el projecte de llei registrat en el Congrés dels Diputats. 

 

15/01/19 Assistència a l'acte d'homenatge als exiliats i exiliades 

organitzat pel Grup Socialista al Senat com a record als 80 ANYS 

D'EXILI.  

 

07/02/19 Taula redona a XÀTIVA en la setmana d'actes de record 

del BOMBARDEIG DE XÀTIVA.  
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10/02/19 Participació en el 80 aniversari del Bombardeig de 

Xàtiva.  

 

26/02/19 Assistència a la reunió de la Secretaria Federal de 

Memòria Històrica amb responsables Autonòmics/as i Provincials 

de Memòria Històrica. 

 

01/19 Presentació de propostes per al PROGRAMA ELECTORAL de 

les Eleccions Autonòmiques. 

 

28/03/19 Assistència al CONGRÉS i els actes commemoratius 

d'ALACANT CAPITAL DE LA MEMÒRIA. 

  

14/04/19 Participació en l'acte d'homenatge a la PROCLAMACIÓ 

DE LA REPÚBLICA A PATERNA. en la Paredassa d'Espanya, al costat 

de la candidata a les Corts, Gabriela Bravo i el Secretari General de 

Paterna, Juan Antonio Sagredo. 

 

21/10/19 Reunió en secretaris de memòria provincials i comarcals per 

a presentar i proposar la campanya #pordignidadymemoria 

coincidint amb l'exhumació del Dictador.  

 

12/11/19 Convocatòria de reunió a Paterna de càrrecs 

institucionals amb responsabilitats en Memòria democràtica en 

Generalitat, Diputacions, FVMP amb càrrecs orgànics provincials i 

comarcals per a coordinar actuacions. 

 

16/02/20 Assistència a l'acte d'homenatge del Bombardeig de 

Xàtiva 

 

18/09/20 Assistència a la reunió per videoconferència de la 

Secretaria Federal de Memòria Històrica amb responsables 

Autonòmics/as i Provincials de Memòria Històrica amb motiu de la 

presentació del Projecte de llei de Memòria Històrica. 

 

27/01/21 Preparació de l'acció en xarxes socials del DIA 

INTERNACIONAL DE RECORD A les VÍCTIMES DE L'HOLOCAUST 

coincidint amb l'alliberament del Camp de Concentració d'Auschwitz. 

 

15/04/21 VIDEOCONFERÈNCIA 90 ANIVERSARI DE LA 

PROCLAMACIÓ DE LA REPÚBLICA. Amb Andrés Perelló, Secretari 
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federal de Justícia i Nous Valors, Carmen Negrín, i l'arqueòleg Felipe 

Mejías.  

 

22/04/21 Participació en l'elaboració del Manifest i en l'acte de 

SUPORT A la CONSTRUCCIÓ D'UN MAUSOLEU-MEMORIAL 

COL·LECTIU EN EL CEMENTERI DE PATERNA promogut per la 

Coordinadora d'Associacions per la Memòria Democràtica del País 

Valencià.  

 

05/05/21 Preparació de l'acció en xarxes socials pel DIA 

D'HOMENATGE Als ESPANYOLS DEPORTATS I MORTS EN CAMPOS 

DE CONCENTRACIÓ.  

 

La Secretaria de Memòria Democràtica ha treballat de manera 

periòdica a diferents nivells, ja siga orgànics, socials o institucionals, 

per a continuar avançant en el profund treball que implica la defensa 

de la justícia i els valors que representa la lluita per la memòria 

històrica: 

o Col·laboració amb les agrupacions que han sol·licitat 

assessorament en l'elaboració de mocions o planificació 

d'actes.  

o Diàleg permanent amb el coordinador de la Xarxa de 

municipis  per la memòria de la FVMP. 

o Coordinació d'actuacions amb el responsable valencià de 

la Amical de Mathausen .  

 

 

COOPERACIÓ INTERNACIONAL I REFUGIATS.  

La cooperació internacional al desenvolupament valenciana ha 

complit 30 anys com a política pública, una cooperació avançada plena 

de fortaleses i capacitats que ha hagut de fer front al llarg de la seua 

història a conseqüències de profundes crisis econòmiques, polítiques 

i a una pandèmia mundial sense precedents. L'esforç compartit de tots 

els agents socials de la cooperació valencians, amb un paper actiu i 

reivindicatiu de les ONGD, una gran contribució de les universitats i 

especialment dels ajuntaments que han contribuït a dignificar de nou 

la cooperació i que siga un valor i referent per a la societat valenciana, 

així com per a la resta de cooperacions autonòmiques del territori 

espanyol. 

La nova cooperació valenciana ve marcada en 2015 per un nou 

escenari en les institucions, un canvi en el govern de la Generalitat i 
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també en la gran majoria dels ajuntaments. Marcada a més pels reptes 

sorgits a conseqüència de l'aprovació per l'Assemblea general de les 

Nacions Unides de l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible: 

un pla d'acció per a les persones, el planeta, la prosperitat amb la 

intenció d'enfortir la pau universal i l'accés a la justícia. 

La consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, en la 

Comunitat valenciana, han de ser el marc i orientació de totes les 

administracions públiques, els agents socials i econòmics i la 

ciutadania en el seu conjunt. 

Els socialistes estem resolts a posar fi a la pobresa i la fam a tot el món, 

a combatre les desigualtats dins i entre països, a construir societats 

més pacífiques, justes i inclusives, a protegir els drets humans i 

promoure la igualtat entre gèneres i l'apoderament de les dones i 

xiquetes, així com a garantir una protecció duradora del planeta i els 

seus recursos naturals. 

Dones de la secretària de cooperació i refugiats s'ha treballat per a 

redefinir els reptes i desafiaments que la cooperació internacional ha 

d'afrontar, fent incidència política en les institucions, així com teixint 

aliances amb tots els actors de la cooperació. Els principals reptes de 

la secretària en aquest període han sigut: 

1. Impulsar dones del partit la construcció en el govern d'una 

cooperació amb capacitat real de transformació. Cal reconstruir 

els vincles de la cooperació valenciana amb la ciutadania, 

aprofitant les xarxes i teixits associatius existents, reforçant el 

paper actiu de les ONGD. Per a això s'han fet reunions amb les 

ONGD valencianes implantades no solament en les grans 

capitals sinó també les que desenvolupen tot el seu treball de 

sensibilització a la ciutadania al llarg de tot el territori valencià, 

reforçant i empoderant el paper dels voluntaris, cooperants i 

entitats xicotetes nascudes en la Comunitat i que no participen 

de finançament públic, aliances amb la direcció de la CVONGD, 

plataformes de voluntariat, sindicats, cooperatives, xarxes de 

cooperació municipal dels ajuntaments com el Fons Valencià 

per la Solidaritat, així com amb els representants municipals 

d'ajuntaments amb llarga trajectòria en la cooperació 

internacional i que compten amb consells de cooperació i 

pressupost propi de concurrència competitiva. 

 

Sense oblidar el paper del coneixement i la seua experiència en 

cooperació, sensibilització i foment del voluntariat que fan les 



 

155 
 

universitats, impulsant des del partit i en el govern la creació de 

càtedres de ODS i Drets humans. 

 

S'ha treballat juntament amb el govern valencià en la Llei 

18/2017, de 14 de desembre, de Cooperació i desenvolupament 

sostenible: Les Corts van aprovar l'any 2007 la Llei 6/2007 de 9 

de febrer, de la cooperació per al desenvolupament de la 

Comunitat valenciana, com a manifestació de la voluntat del 

poble valencià de compromís solidari amb els països i pobles 

del Sud. Des de llavors la cooperació descentralitzada 

valenciana al desenvolupament ha atresorat, com una dels seus 

senyals d'identitat pròpies, un ampli teixit associatiu, les ONGD, 

que han contribuït a generar una ciutadania compromesa amb 

el desenvolupament. La Llei de 2017 incorpora a la 

cooperació internacional el compliment de l'Agenda 2030 

per al desenvolupament sostenible. 

 

S'ha treballat també perquè l'Acció humanitària siga un signe 

distintiu de la cooperació valenciana, treballar en l'origen del 

problema de les migracions amb polítiques fortes d'acció i 

emergència humanitària és un dels distintius valencians. 

Entrevistades moltes entitats de cooperació s'ha demostrat que 

són especialistes a atendre emergències i catàstrofes i s'ha 

incidit en el govern per crear com a novetat en la cooperació 

espanyola una Estratègia d'acció humanitària valenciana per al 

període 2018-2022.  

 

D'altra banda, s'ha treballat conjuntament amb les entitats, 

institucions i ONGD que treballen amb refugiats, visitant 

instal·lacions i coneixent les necessitats de les persones que 

arriben a la comunitat des de països vulnerables. Les polítiques 

i competències en matèria de migracions corresponen a una 

àrea no gestionada pel PSPV i amb grans on tenim grans 

dificultats per a posar en marxa determinades polítiques. 

Només es pot influir i participar en algunes decisions i polítiques 

d'atenció a persones migrants com ha sigut les esmenes a 

l'Estratègia valenciana de migracions, que han sigut atesa. De 

la mà d'associacions, especialment unides a sindicats, s'ha 

treballat en els programes de Defensors i Defensores de 

Drets Humans que arriben a la Comunitat i que alguns 

ajuntaments han posat en marxa, alhora que s'ha creat una línia 

en el pressupost de la GV per a cooperació per a atendre 



 

156 
 

aquestes situacions en la Comunitat. Continua havent-hi reptes 

molt importants en polítiques de persones migrades i 

refugiades que no s'han desenvolupat, com la situació de les 

persones arribades en el Aquarius en 2016 que segueixen en 

situació irregular. 

 

2. Fomentar des del partit la coherència en les polítiques 

públiques per al desenvolupament. La cooperació futura ha de 

respondre a la creixent complexitat dels problemes del 

desenvolupament sostenible en un context canviant, l'acció 

política no pot dependre únicament d'un partit o un 

departament concret, ha de ser transversal i definir-se com una 

responsabilitat compartida, per a això es va treballar amb la 

resta de partits polítics per a aconseguir acords en el pressupost 

de cooperació en el govern, acords per a definició de línies 

nominatives així com un compromís signat pels 

representants de totes les forces polítiques en les eleccions 

de 2019 per a aconseguir un 0,4% del pressupost de la 

Generalitat per a la cooperació internacional abans d'acabar 

la present legislatura i així assentar les bases per a una 

consolidació de la cooperació en la política valenciana. 

 

3. El tercer repte és el reconeixement dels reptes identitaris de la 

cooperació valenciana i el paper dins de la cooperació 

espanyola. S'ha treballat des de la secretària de la CEN i dins del 

grup de treball del PSOE en les línies de la nova Estratègia 

cooperació espanyola i Estratègia agenda 2030. Dones de la 

secretària de cooperació de la CEN del PSPV es forma part i es 

participa per a donar la visió valenciana a la resta de l'Estat en 

els següents fòrums: Subcomissió per a l'estudi de 

l'actualització del marc normatiu i del sistema de 

Cooperació Internacional per al Desenvolupament de la CEF 

del PSOE per a dissenyar les línies bàsiques de la normativa 

reguladora i de l'arquitectura institucional del sistema de 

cooperació. Així mateix es participa des d'aquesta secretària en 

l'elaboració i propostes del document que es portarà a la 

Ponència 40C “Espanya a Europa i en el Món” 

 

 

4. El quart repte ha sigut l'obertura a nous agents, la generació de 

sinergies i de compromisos compartits, per a això s'ha constituït 

un grup de treball, ad-intra del PSPV-PSOE, però també 
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d'experts externs per a consensuar les aportacions des del 

partit en matèria de cooperació i agenda 2030 a les polítiques 

que es desenvolupen des de la Direcció general corresponent 

en el govern valencià. 

 

5. El cinqué desafiament ha sigut la capacitat d'adaptació als 

canvis, la pandèmia mundial ha posat sobre la taula nous 

escenaris per a la cooperació, no sols en la prevenció i els 

projectes de desenvolupament sinó en l'atenció i mitigació de 

les conseqüències de la pandèmia, per a això la secretària de la 

CEN del PSPV-PSOE participa en el grup del PSOE que ha 

elaborat l'Estratègia de resposta conjunta de la cooperació 

espanyola a la crisi del COVID-19. Pla d'accés universal 

Compartint vacunes contra el COVID-19. “Vacunació 

solidària”. S'han elaborat a més de cara als municipis i als 

diferents escenaris polítics internacionals argumentaris des 

del PSPV per a mocions en ajuntaments referides a la 

cooperació, conflictes internacionals de països de IDH baix com 

els conflictes del Sàhara, Palestina, entre altres. 

 

ESPORTS I OCI 
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ANY 2017 

● Setembre 2017. 

Configuració d'equips provincials del Fòrum de l’Esport  i redacció d'un 

reglament intern per al grup de treball Fòrum de l’Esport  com a 

sectorial del PSPV-PSOE després d'aprovar-se el document del XIII 

Congrés del PSPV-PSOE i assumir la secretaria d'esport i oci. 

● 3 de setembre. 

Publicació en la web del Fòrum de l’Esport  del PSPV-PSOE d'un 

document de principis de gestió pública de l'esport: La bona gestió 

participada de l'esport. La cessió d'instal·lacions esportives públiques als 

clubs. Amenaces i perills per a complir amb l'interés general i els objectius 

polítics d'un Ajuntament: <<No obstant això, la veritat és que el futbol 

és com el fem les persones. Hi ha bons i mals directius, interessats i 

desinteressats. L'apropiat és oferir des de l'acció pública un model de 

gestió, de les instal·lacions esportives, sostenible i equilibrat per a 

fomentar un associacionisme esportiu que veritablement contribuïsca 

a les finalitats públiques i, en definitiva, a l'interés general. D'altra 

banda, cal descartar i denunciar models que prevalguen l'arbitrarietat, 

fomenten la patrimonialización de les instal·lacions públiques i el 

negoci fàcil.>> 

Disponible en: http://forumesport.blogspot.com/2017/09/la-gestion-

publica-de-las.html?m=1&fbclid=IwAR22G8QHvajYER2jfRzhTKdzu-

WnCTYzyUf5BV-_2ZQINZoO769Ajm5rVtA 

 

● Octubre 2017. 

Reunió amb Miguel Ángel Nogueras, president de la GEPACV i tècnic 

d'esports de la Diputació de València per a integrar-ho al grup de 

treball de la secretaria. 

Enviament de saluda a Federacions, fundacions esportives, i clubs 

esportius més importants de la Comunitat Valenciana 

● 26 d'octubre. Reunió per a fixar els OBJECTIUS GENERALS de la 

Secretaria d'Esport i Oci i utilitat del Grup de treball del Fòrum 

de l’Esport  del PSPV-PSOE. 

Els responsables provincials i el coordinador tècnic del Fòrum de 

L'Esport  es reuneixen amb l'executiva nacional del PSPV-PSOE per a 

impulsar el programa d'esports en les institucions públiques. En la 

reunió mantinguda amb la coordinadora de l'àrea i membre de la 

comissió executiva permanent Ana Barceló es va exposar el mapa 

http://forumesport.blogspot.com/2017/09/la-gestion-publica-de-las.html?m=1&fbclid=IwAR22G8QHvajYER2jfRzhTKdzu-WnCTYzyUf5BV-_2ZQINZoO769Ajm5rVtA
http://forumesport.blogspot.com/2017/09/la-gestion-publica-de-las.html?m=1&fbclid=IwAR22G8QHvajYER2jfRzhTKdzu-WnCTYzyUf5BV-_2ZQINZoO769Ajm5rVtA
http://forumesport.blogspot.com/2017/09/la-gestion-publica-de-las.html?m=1&fbclid=IwAR22G8QHvajYER2jfRzhTKdzu-WnCTYzyUf5BV-_2ZQINZoO769Ajm5rVtA
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estratègic d'implementació del programa electoral d'esports i 

l'activitat física a la Comunitat Valenciana per a analitzar després de 

dos anys el nivell de compliment dels nostres programes i establir els 

objectius polítics fonamentals de la secretaria entorn de quatre eixos 

on focalitzar l'activitat política i aconseguir els objectius plantejats. 

1. ESPORT PER A la SALUT. - Reunió amb la Conselleria de Sanitat 

i la secretaria del PSPV-PSOE per a analitzar els efectes dels 

programes pilot que han posat en marxa diversos 

departaments de salut coincidents amb el nostre programa 

basat en l'esperit de la "recepta esportiva". 

2. ESPORT PER A l'EDUCACIÓ. - Cita amb els responsables 

d'educació del Consell i del PSPV-PSOE per a traslladar-los el Pla 

d'esport escolar i les diferents mesures que el nostre programa 

contemplava referents a la pràctica i l'educació esportiva en 

etapa escolar. 

3. SUPORT LEGISLATIU EN FAVOR DEL NOSTRE PROGRAMA I, 

EN PARTICULAR, LA REGULACIÓ DE LES PROFESSIONS DE 

L'ESPORT. - A través de la iniciativa legislativa del Grup 

Parlamentari Socialista en Les Corts el desenvolupament de la 

Llei de l'esport és un altre objectiu fonamental. Donar suport i 

influir en la llei de professions de l'esport en tràmit parlamentari 

i, mitjançant proposicions no de llei, impulsar matèries com el 

Consell Assessor, Escola de l’Esport  o la inspecció esportiva. 

4. SER ÒRGAN ASSESSOR PER A POLÍTIQUES MUNICIPALS 

D'ESPORTS. - Finalment, ens vam comprometre a servir d'òrgan 

assessor als Ajuntaments que vulguen desenvolupar i establir 

plans de polítiques esportives públiques basades en els 

objectius del nostre programa i visió social de l'esport per a un 

bon ús de les ajudes i fons provinents de la Generalitat. 

Des de la secretaria d'esports del PSPV-PSOE declarem que podem i 

devem ajudar a implementar el programa electoral, el nostre 

contracte amb els ciutadans valencians, i contribuir a millorar la 

qualitat de vida de la nostra societat. 

● Novembre 2017. Reunió dels responsables del Fòrum de 

l’Esport  de les tres províncies per a fixar accions institucionals. 

Revisió del programa electoral redactat pel Fòrum de l’Esport  per a 

reactivar els ítems del mateix en els diferents fòrums institucionals on 

podem actuar com a partit, tant en Les Corts com en els Conselleries 

d'Educació i Sanitat. 
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o Repàs dels punts d'acció al costat de la coordinadora de la 

secretaria permanent de la CEN Ana Barceló i presentació 

del nostre equip polític-tècnic. 

o Posada en marxa de tres eixos d'actuació: 

▪ Conselleria d'Educació: Plantejament de reunió amb 

els responsables d'educació davant la inacció de la DG 

d'esports. Iniciatives entorn del nostre programa 

d'educació esportiva. 

▪ Conselleria de Sanitat : Programa marc “recepta 

esportiva”. Explicació dels nostres programes pilot 

(Benicarló, Àrea de salut de l'Arnau de Vilanova) 

▪ Corts Valencianes : Llei de professions de l'esport, 

accions legislatives (al gener de 2017 decauen les 

iniciatives i altres no arriben a tramitar-se per la 

inacció de la diputada encarregada dels assumptes 

d'esports en el Grup) 

 

● 16 de novembre. 

Amb motiu del 20é Aniversari de la fundació de la Associació de 

Gestors Esportius Professionals de la Comunitat Valenciana (GEPACV), 

assistim a la presentació del llibre “20 Anys de gestió de l'esport a la 

Comunitat Valenciana” que han escrit diversos professionals i experts 

de la gestió de l'esport. 

 

● 29 de novembre. 

Intervenim en la polèmica d'actualitat sorgida a tenor de les dificultats 

per a obtindre fitxa esportiva de menors estrangers del club No sols 

Futbol de Sagunt. Plantegem solucions per a mediar davant la 

Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana. 

Davant la notícia que la direcció general d'esports de la GVA s'inhibeix 

en el problema de la discriminació de menors estrangers en la 

Federació Valenciana de Futbol als quals no se'ls concedeix fitxa 

federativa per a poder participar de les competicions, volem recordar 

a aquesta direcció general el nostre punt del programa electoral del 

PSPV-PSOE amb el qual ens presentem a les eleccions: 

<<(...) No pot ser que en l'actualitat els xiquets i xiquetes que arriben 

a Espanya per diferents motius (refugiats, estudiants, immigrants 

per motius econòmics, per motius de treball, polítics, etc.) es troben 

amb tantes traves administratives a l'hora de poder participar en les 
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competicions federades. Competicions que d'altra banda són 

públiques i que estan delegades a les Federacions segons la Llei de 

l'esport. En algun cas els tràmits per a obtindre una llicència 

federada (que té caràcter públic) són més llargs que la pròpia estada 

del menor al nostre país. 

Les normes federatives internacionals com les que la FIFA imposa 

als seus associats no casen sempre bé amb les lleis nacionals o 

autonòmiques. Els motius de la FIFA són lloables, acabar amb el 

tràfic de jugadors menors d'edat en el món. No obstant això , 

l'aplicació d'aquestes normes en els contextos regionals hauria de 

ser proporcional. Aquesta bé que s'apliquen aquestes garanties per 

als equips professionals que tenen interessos especulatius i de 

rendiment esportiu amb els joves talents, però resulten molt 

injustes per a la resta. 

Instem les parts que dialoguen per a aconseguir una mesura justa, 

proporcional, que defense el dret del menor a jugar i practicar 

l'esport que li agrada. És un dret universal. Una proposta senzilla 

per a fer compatible la norma federativa internacional amb el dret 

del xiquet a jugar seria: tramitar una llicència provisional per a 

no retardar el temps d'incorporació del xiquet a l'esport. Els 

tràmits administratius podrien continuar realitzant-se fins a 

aconseguir totes les garanties necessàries per part de la Federació. 

La nostra posició apareix en diverses notícies i iniciatives legislatives 

des de novembre de 2017: https://www.levante-

emv.com/deportes/2018/03/28/futbol-decepcionado-monica-oltra-

12005541.html 

 

● Desembre 2017. 

Assistència al CONGRÉS EXTRAORDINARI 20é ANIVERSARI GEPACV 

(Associació de Gestors i Professionals de l'Esport de la Comunitat 

Valenciana) 

● 2 de desembre. 

Assistència a l'Exposició sobre el 25 Aniversari de la Gala de l'esport 

de l'Alfàs del Pi  . Visita de clubs i sopar de confraternització. 

● 17 de desembre. 

Assistència a la Gala de l'Esport de l'Alfàs del Pi  , exemple de 

desenvolupament esportiu per als socialistes valencians. 

 

ANY 2018 

● Gener 2018. 

https://www.levante-emv.com/deportes/2018/03/28/futbol-decepcionado-monica-oltra-12005541.html
https://www.levante-emv.com/deportes/2018/03/28/futbol-decepcionado-monica-oltra-12005541.html
https://www.levante-emv.com/deportes/2018/03/28/futbol-decepcionado-monica-oltra-12005541.html


 

162 
 

Reunió amb la regidoria d'esports de l'Alfàs del Pi  per a coordinar la I 

Assemblea de responsables d'esports del Fòrum de l’Esport  PSPV-

PSOE a la província d'Alacant. 

Reunió i creació del nostre grup de treball sobre Pilota Valenciana 

del PSPV davant la creació de la Fundació de Pilota per part de la 

Direcció General d'Esports. Menjar amb el vicepresident de la 

Fundació, Sr. Pepe Catalunya, per a posar-nos al dia de les estratègies 

a seguir. 

● 15 de gener. 

Reunió amb el COLEF i els representants d'esports i de sanitat de la 

CEN, diputat Ignacio Subías per a impulsar el conveni amb la 

Conselleria de Sanitat  que impulse la “recepta esportiva”. (ANNEX 

ACTA DE REUNIÓ) 

● 29 de gener. 

Reunió amb regidora i alcaldessa de Buñol per a ajudar-los a portar al 

seu municipi el nostre model de Gestió Participada en l'Esport. 

● 30 de gener. 

Reunió amb la secretària general del Fòrum de l’Esport  Jeannette 

Segarra i la coordinadora provincial Lydia Morant a Gandia. 

 

● Febrer 2018. 

Cerca del patrocini del Institut de la Dona, a través de la seua directora 

general, María Such i preparació de la presentació del llibre Gènere i 

Esport, el camí cap a la igualtat. Investigació promoguda per 

companys del Fòrum de l’Esport  i que ofereix una visió de gènere 

basada en dades reals i que aspira per la participació de les xiquetes 

amb els xiquets en la seua educació esportiva. (Presentació a càrrec 

de Jeannette Segarra, coordinadora del Fòrum i Lydia Morant, regidor 

i nadadora olímpica a la Biblioteca de la Dona al març) 

● 5 de febrer. 

Reunió amb assessors jurídics del Fòrum de l’Esport , Julián Hontangas 

i Paco Orts, autors del model de gestió participada de l'esport local i 

assessors del PSPV en la llei de l'esport de la CV de 2011, amb el Grup 

Socialista de Buñol i la secretària-interventora de l'Ajuntament de 

Buñol. 

● 9 de febrer. 
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Reunió en Conselleria de Sanitat  amb el director General d'Atenció 

Sanitària, Sr. Rafael Sotoca, per a posar en marxa el programa de 

recepta esportiva inserit en el nostre programa electoral i donar una 

proposta tècnica amb una taula on treballem COLEF i Conselleria al 

costat de la secretaria d'esports per a establir un conveni marc en tots 

els municipis de la Comunitat Valenciana. 

● 14 de febrer. 

Reunió en Presidència de la Diputació per a l'establiment de noves 

línies de subvenció que complementen en el futur els convenis que 

establirem amb la Conselleria de Sanitat  i la FEVMP en la posada en 

marxa de la “recepta esportiva” al costat de tècnics especialitzats en 

esport i salut. Posada en marxa de col·laboracions polítiques entre 

Diputació i membres del nostre equip tècnic. 

Reunió amb la diputada Ana Besalduch per a obrir-nos un canal de 

comunicació en Corts per a assumptes d'educació, una de les tres 

línies estratègiques del nostre programa. 

 

● 21 de febrer. 

Reunió al costat del secretari d'esports de la província de Castelló, Toni 

Simarro amb l'executiva i el Grup Socialista del PSPV de Vinaròs per a 

assessorament polític i tècnic sobre el desenvolupament estratègic 

plantejat a la Ciutat Esportiva del Municipi. Resolució de problemes i 

recomanacions generals en la relació política amb clubs a través de 

l'administració. 

● 27 de febrer 

Assistim al costat de membres del nostre Grup del Fòrum de la Pilota 

a la presentació del llibre “Els escoles esportives de Pilota Valenciana” de 

Paco Orts editat per la Generalitat Valenciana i bona mostra d'exemple 

pràctic dels nostres programes socialistes per a establir escoles 

esportives en cada municipi. 

 

● Març de 2018 

● 13 de març 

Reunió executiva amb nous membres del partit en l'àrea d'esports. 

Acte a la Biblioteca de la Dona del Llibre Gènere i Esport, el camí cap a 

la igualtat. Patrocinat pel Institut Valencià de la Dona i la participació 

de la seua directora general, María Such; i la secretària general del 
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Fòrum Jeannette Segarra al costat de la regidora d'esports de Gandia, 

Lydia Morant i els seus autors. 

 

● 26 de març 

Reunió amb Javier Alcaina de No sols Futbol Sagunt i anunci de 

presentació de PNL (aparcada en Les Corts) per a remoure els 

obstacles de les federacions als menors d'origen estranger. 

 

● 27 de març 

Des de la Secretaria d'Esports del PSPV-PSOE instem Esports que 

obligue les federacions a agilitar els tràmits de menors en defensa dels 

seus drets i oferint les solucions administratives que portem en el 

nostre programa: 

 https://www.levante-emv.com/deportes/2018/03/27/pspv-presiona-

consell-puedan-jugar-12004965.html 

● Abril de 2018 

Reunió amb la FEVMP i el COLEF per a explicar el programa pilot de 

recepta esportiva de Benicarló, que compleix amb els requisits tècnics 

del nostre programa i fer extensiu el conveni a la totalitat de municipis 

de la Comunitat Valenciana amb el suport de difusió de la Federació 

de Municipis i Províncies. 

● 10 d'abril. 

Participació en Esport Base Mitjana (99.9 FM) per a explicar la nostra 

proposta de solució immediata per a inscriure als menors estrangers 

en les competicions esportives salvant les traves burocràtiques que 

imposen algunes federacions. 

Assistència al costat de membres del Fòrum de l’Esport  al comiat 

professional del pilotari Waldo, 13 vegades campió de raspall , en la 

seua última partida en el trinquet de Piles. 

● 25 d'abril. 

Assistència als XIX Premis Vicent Ventura per al grup Al Tall i Paco 

Cabanes “el Genovés” a la Universitat de València  . Donem el 

reconeixement dones del Fòrum de l’Esport  del PSPV-PSOE al gran 

Genovés, llegenda viva de la història de la pilota valenciana en LA NAU 

Centre Cultural de la Universitat de València  . 

 

https://www.levante-emv.com/deportes/2018/03/27/pspv-presiona-consell-puedan-jugar-12004965.html
https://www.levante-emv.com/deportes/2018/03/27/pspv-presiona-consell-puedan-jugar-12004965.html
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● 26 d'abril i 6 de maig. Mobilització per a la defensa de les proves 

esportives (especialment de BTT) en el medi natural. 

Reunions en la seu del PSPV de Castelló i en L’Alcudia de Veo  , Castelló. 

Ens mobilitzem per a defensar les proves esportives de BTT a la 

província de Castelló buscant solucions amb la participació dels 

responsables del partit en Esports, Medi Ambient i Turisme. En 

defensa d'un desenvolupament social compatible amb el respecte i 

preservació del medi ambient i amb el present i futur dels municipis 

d'interior. Una corresponsabilitat necessària. 

<<El PSPV impulsarà una nova normativa que permeta 

compatibilitzar els esdeveniments esportius de muntanya  amb la 

sostenibilitat i equilibri mediambiental en els nostres comarques 

amb un escrupolós respecte al medi ambient i a la protecció dels 

nostres espais naturals.>> (nota de premsa PSPV-PSOE). 

 

 

● Maig de 2018 

 

● 4 de maig. 

Jornada per a regidors socialistes de l'Horta  Nord a Vinalesa  sota el 

títol: “Quin tipus d'esport han de promocionar els nostres ajuntaments?”. 

El Fòrum de l’Esport  dona assessorament tècnic als regidors del PSPV-

PSOE perquè puguen triar la millor manera de fer el seu treball 

assistint als interessos de la majoria de les idees socialistes per a les 

quals serveixen. 

● 10 de maig 

Assistència a les Jornades Dona i Esport en Adeit, organitzada per la 

Universitat de València i amb l'assistència de gestors esportius públics 

i privats. 

● 30 de maig 

Participació en la reunió amb la direcció general d'esports i agents 

socials per a l'elaboració de la Llei de professions de l'esport al costat 

de gestors esportius de la Comunitat Valenciana i el Col·legi de 

Llicenciats en Educació Física en defensa de la professionalitat i la 

qualitat per a la prestació de serveis esportius i en defensa de la 

protecció a la ciutadania d'una activitat física i esportiva saludable i 

segura en un sector que en els últims anys ha multiplicat la seua 

presència social. 
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● Juny de 2018 

Agenda de regidors d'esports del PSPV-PSOE. Responsables comarcals 

del partit en matèria d'esports reben l'encàrrec de conéixer i reunir els 

regidors d'esports per a una ronda de contactes que donen a conéixer 

les nostres idees fonamentals en la gestió municipal per a un 

acompliment de la seua tasca concorde a l'ideari i valors socialistes. 

S'amplia el grup de WhatsApp als responsables comarcals. 

 

● Juliol de 2018 

● 9 de juliol 

Reunió amb el director General d'Esports de la Generalitat Valenciana 

en Conselleria. Tractem els temes que ens preocupen, especialment la 

llei de professions de l'esport amb la participació efectiva en la 

redacció de membres del nostre Fòrum i la posada en marxa de 

mesures correctives a les federacions esportives que discriminen els 

menors en raó del seu origen. 

● 25 de juliol 

Reunió de regidors i tècnics del Fòrum de l’Esport  amb el director 

general de transports de la Conselleria d'Infraestructures davant el 

problema d'atropellaments a ciclistes en les carreteres de la nostra 

Comunitat. Inclusió del nostre grup de treball al costat de GEPACV en 

el grup de seguiment del Llibre blanc sobre la seguretat a ciclistes en 

les vies interurbanes. 

● 27 de juliol 

L'ANELL VERD METROPOLITÀ, UNA VIA DE BENESTAR (2000-2018) 

https://www.levante-emv.com/valencia/2018/08/03/anillo-verde-

metropolitano/1752375.html Publicat en Esdiario i Levante-EMV sobre 

els nostres projectes cicloturistas i per als vianants de València. 

Assistim el mateix dia a l'inici de les obres en el terme municipal de 

Vinalesa  al costat de la Consellera Maria José Salvador. 

https://www.levante-emv.com/valencia/2018/08/03/anillo-verde-metropolitano/1752375.html
https://www.levante-emv.com/valencia/2018/08/03/anillo-verde-metropolitano/1752375.html
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● Agost de 2018 

Elaboració de nova imatge 

corporativa per al Fòrum de l’Esport  

del PSPV-PSOE en blog i RRSS. Nova 

encarregada de comunicació en xarxes 

socials: Elena Díaz. 

Creació d'un roller del Fòrum de 

l’Esport  del PSPV-PSOE per al seu ús en 

els actes de la Secretaria d'Esports del 

PSPV-PSOE. 

● 14 d'agost 

Publicació d'una anàlisi dels tres anys de polítiques de la direcció 

general d'esports referent a l'esport escolar, una línia estratègica per 

als socialistes en l'àmbit de l'esport i l'activitat física denunciant els 

canvis que es realitzen en la Llei de l'esport contraris al nostre 

programa i ideari: https://forumesport.blogspot.com/2018/08/una-

vez-mas-la-conselleria-de 

educacion.html?spref=fb&m=1&fbclid=IwAR09_fZqCeqVXzlNSmBVTS

X0AB5KNZL5CzJNriMProSZTLpBymWQDB1-Lao 

 

● Setembre de 2018 

● 1-19 de setembre 

Entrevista i treball polític amb els candidats en les eleccions a la 

Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana Salva Gomar i David 

Albelda. 

● 11 de setembre 

Participació en la reunió de la Direcció General de Transports dins del 

Comité de seguiment del "Llibre blanc per a la protecció de les 

Persones Usuàries de la bicicleta en les carreteres de la CV". 

● 12 de setembre. S'amplia i consolida el grup de WhatsApp de 

regidors del PSPV-PSOE i s'obri la seua llista de difusió. 

Obertura de la campanya d'assessorament comarcal. Per a 

responsables polítics i regidors de l'àrea d'esports. La visió social de 

l'esport com a guia fonamental de la gestió pública municipal als 

Ajuntaments que governen els socialistes.  

● 22 de setembre 

https://forumesport.blogspot.com/2018/08/una-vez-mas-la-conselleria-de%20educacion.html?spref=fb&m=1&fbclid=IwAR09_fZqCeqVXzlNSmBVTSX0AB5KNZL5CzJNriMProSZTLpBymWQDB1-Lao
https://forumesport.blogspot.com/2018/08/una-vez-mas-la-conselleria-de%20educacion.html?spref=fb&m=1&fbclid=IwAR09_fZqCeqVXzlNSmBVTSX0AB5KNZL5CzJNriMProSZTLpBymWQDB1-Lao
https://forumesport.blogspot.com/2018/08/una-vez-mas-la-conselleria-de%20educacion.html?spref=fb&m=1&fbclid=IwAR09_fZqCeqVXzlNSmBVTSX0AB5KNZL5CzJNriMProSZTLpBymWQDB1-Lao
https://forumesport.blogspot.com/2018/08/una-vez-mas-la-conselleria-de%20educacion.html?spref=fb&m=1&fbclid=IwAR09_fZqCeqVXzlNSmBVTSX0AB5KNZL5CzJNriMProSZTLpBymWQDB1-Lao
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Participació en la Jornada de formació del PSPV-PSOE de la Marina Alta 

amb ponència al nostre càrrec: La importància de les polítiques 

d'esports en la política municipal a càrrec de Luis Morant, coordinador 

del Fòrum de l’Esport  a Alacant i regidor d'Alfàs del Pi  . 

● 26 de setembre 

Reunió en el ministeri de cultura amb la Secretària d'Estat per a 

l'Esport, Maria José Rienda. Ens acompanya el president de l'Associació 

de Gestors Esportius de la Comunitat Valenciana, Miguel Ángel 

Nogueras i a Paco Orts, coordinador del Fòrum i doctor en dret 

esportiu per a tractar els temes no resolts amb el director general 

d'esports de la Generalitat. 

 

 

● Octubre de 2018 

Encàrrec de la secretaria d'educació de la prospecció i recollida de 

programes i currículums a premiar en els premis Educació 2018 amb 

l'ajuda del Fòrum de l’Esport  i els seus responsables territorials. 

Establiment d'uns barems per part dels coordinadors del Fòrum per a 

jerarquitzar les propostes. Contestació a totes les sol·licituds de premi 

i elevació d'una proposta a la secretària d'educació del PSPV. 

● 11 d'octubre 

Visita al Club Waterpolo Túria en la piscina de Natzaret per a conéixer 

al club i als seus responsables i el programa “el Waterpolo arriba al teu 

col·le” de cara als Premis Educació PSPV 2018. 

● 12 d'octubre 

Publicació en el blog de posició política per a l'obertura de totes les 

categories a la participació igualitària davant els dubtes i resistències 

trobades: COEDUCACIÓ EN L'ESPORT ESCOLAR, CAMÍ CAP A la 

IGUALTAT. L'esport escolar és una oportunitat per a promocionar un 

esport igualitari. El camí cap a la igualtat efectiva entre homes i dones 

comença a l'escola. 

Disponible en: https://forumesport.blogspot.com/2018/10/el-deporte-

escolar-oportunidad-

para.html?m=1&fbclid=IwAR0FMjmMHHt68KIhx4U2ngV_BjdHMeqQ4-

enaGPaWC3r3H-GmLja5r2d_4E i publicat el 25 de novembre en el 

mitjà Esport Base:  

● 25 d'octubre 

https://forumesport.blogspot.com/2018/10/el-deporte-escolar-oportunidad-para.html?m=1&fbclid=IwAR0FMjmMHHt68KIhx4U2ngV_BjdHMeqQ4-enaGPaWC3r3H-GmLja5r2d_4E
https://forumesport.blogspot.com/2018/10/el-deporte-escolar-oportunidad-para.html?m=1&fbclid=IwAR0FMjmMHHt68KIhx4U2ngV_BjdHMeqQ4-enaGPaWC3r3H-GmLja5r2d_4E
https://forumesport.blogspot.com/2018/10/el-deporte-escolar-oportunidad-para.html?m=1&fbclid=IwAR0FMjmMHHt68KIhx4U2ngV_BjdHMeqQ4-enaGPaWC3r3H-GmLja5r2d_4E
https://forumesport.blogspot.com/2018/10/el-deporte-escolar-oportunidad-para.html?m=1&fbclid=IwAR0FMjmMHHt68KIhx4U2ngV_BjdHMeqQ4-enaGPaWC3r3H-GmLja5r2d_4E
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Article en Levante-EMV sobre la necessària regulació de les 

professions de l'esport i suport a l'Avantprojecte de Llei: 

https://www.levante-emv.com/opinion/2018/10/17/deporte-seguro-

regulacion-profesional-inaplazable/1782411.html 

● 30 d'octubre 

Reunió amb representants de la Plataforma Esportistes Valencians en 

defensa de la democratització dels processos electius en les 

Federacions esportives de la Comunitat Valenciana. Incorporació dels 

seus integrants socialistes a l'equip de treball del Fòrum de l’Esport . 

● 31 d'octubre 

Reunió al costat de José Muñoz, secretari d'organització del PSPV-

PSOE, amb el Col·legi de Llicenciats en Educació Física de la Comunitat 

Valenciana. Coordinem objectius comuns com la regulació 

professional de les activitats de l'esport, programes municipals de 

prescripció d'activitat física en col·laboració amb el Servei Valencià de 

Salut i augment de l'Educació Física en primària i secundària. 

Oferim el nostre primer esborrany de programa electoral amb les 

mesures més destacades. 

 

● Novembre de 2018 

● 4 de novembre 

Assistència a la Final Individual d’Escala i Corda, Trofeu President 

de la Generalitat. 

● 8 de novembre 

Assistència com a membre del jurat a la Gala de presentació dels 

premis “Pansa la bola” de l'Associació PROMIS amb l'objectiu de 

promoure els valors de l'esport i destacar les bones pràctiques de 

l'esport inclusiu a la ciutat de València. 

● 9 de novembre 

Jornada-taller a Vinalesa  amb el regidor i secretari comarcal 

d'esports Diego Perona sobre barreres arquitectòniques, 

psicològiques i socials “La integració de les persones amb diversitat 

funcional a través de l'esport”. 

● 20 de novembre 

Reunió del Grup de treball de Pilota valenciana amb el nostre 

representant en la Fundació de pilota Pepe Catalunya, Waldo Vila, 

Agustín Larré i Paco Orts. 

● 24 de novembre 

Lliurament del premi Educació i esport en la Gala dels Premis 

Educació del PSPV-PSOE 

https://www.levante-emv.com/opinion/2018/10/17/deporte-seguro-regulacion-profesional-inaplazable/1782411.html
https://www.levante-emv.com/opinion/2018/10/17/deporte-seguro-regulacion-profesional-inaplazable/1782411.html
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https://www.facebook.com/forumesport/videos/35926097796116

2/ 

● 27 de novembre 

Jornada tècnica en la seu del Col·legi de Llicenciats en Educació 

Física al costat de professionals, regidors i interessats per a 

informar sobre els programes de prescripció d'exercici físic en els 

municipis de la Comunitat Valenciana. Un nou servei de salut i 

benestar a través dels serveis d'esports municipals en col·laboració 

amb els centres d'atenció primària. 

 

ANY 2019 

● Gener 2019 

Preparació de la Jornada: "La promoció de la salut a través de 

l'Activitat Física i l'esport, el repte públic en les societats urbanes 

en el segle XXI" que tindrà lloc en el Paranimf de la UPV i 

que comptarà amb la participació de la nostra consellera de Sanitat  

Universal Ana Barceló. Circular d'Organització per a l'assistència de 

regidors i responsables polítics. 

Preparació de l'equip de treball per a la discussió i redacció del 

programa electoral en matèria d'esports i activitat física per al 

PSPV-PSOE. 

 

● Febrer 2019 

● 1 de febrer 

Més de 350 persones participen en la Jornada "La promoció de la salut 

a través de l'Activitat Física i l'Esport" en la Universitat Politècnica al 

costat de COLEF CV, Associació de Gestors Esportius Professionals de 

la Comunitat Valenciana, FVMP i MÀSTER DE GESTION ESPORTIVA 

UPV. 

Publicació de l'article en Levante-EMV dirigit al sector professional i el 

tema de la Jornada organitzada: Els serveis municipals d'esports en 

atenció primària, una nova eina de salut pública. 

Disponible en: https://www.levante-

emv.com/opinion/2019/01/31/servicios-municipales-deportes-

atencion-

primaria/1829056.html?fbclid=iwar0sj1pkpsecs0abtyczfyc86nqqdiyjaz

wbe2otpimw1s5o8qdlyp7i_7 

Menjar del Fòrum de l’Esport  amb els regidors socialistes assistents a 

la Jornada i presentació de la campanya de promoció de polítiques 

https://www.facebook.com/ForumEsport/videos/359260977961162/
https://www.facebook.com/ForumEsport/videos/359260977961162/
https://www.facebook.com/colefcv/?__tn__=KH-R&eid=ARA4b2sypqvJJNO9wHPpqMOFbZv-VQKpBXQdUqmPZjJpVnG35rh6-6p_WRlnd6pGs3e5OBAiIcZ6suvg&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCZSjWRpek63TMoCCC1NjApPORkjVwZL5Ku3h3Vex-Ac_2ohXVM9QRvrDZXjJXu0D_p47_4VKJs5xkX9ENinhd-aR4iSsemMr8I0-ub7SjAynAncg3G97etYqrrVYze3lGiOIwu__ZzlVTmHMUV-XSO3PPZ_uT1Fw5LnImmpfBzEhn7OT7Dac5EFUP-xCDsf7q6OeNlF980FHW4NM5R1_s6l0AA5soCm19pph_O4Jmy1J5c3kQlPHNOXxoYuwlvdbMtW3o0TQ3i5NRi9Ikcy-qI51cf9YpFZCERCrYYmtXLXaZ2-902dYcGVBm09oA16NbUzpbnt3i4sxT-wnUThRi5Zd9xZL18oRc7jJ-kSaM8_f2-smf7cw42nbE9BR7a2IX2jfDILyKIKVyKrzRg30kiQ251jZI2CXSvKW2GsKTILINisAlHkFrt9XjA3oDlBCjQ7xRdzbW7fIG_Jla_ZNbRv2_35NZHg6_JTMDlx87U_wX3L7wFsrDW
https://www.facebook.com/GEPACV/?__tn__=KH-R&eid=ARCZvFUZwjhwgrln9O9CHa-sOJFHxnAEerE952EX0jBS6cqwWufO4H5dm4MVRQS0Lp4PMBm-ZcOzFeq_&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCZSjWRpek63TMoCCC1NjApPORkjVwZL5Ku3h3Vex-Ac_2ohXVM9QRvrDZXjJXu0D_p47_4VKJs5xkX9ENinhd-aR4iSsemMr8I0-ub7SjAynAncg3G97etYqrrVYze3lGiOIwu__ZzlVTmHMUV-XSO3PPZ_uT1Fw5LnImmpfBzEhn7OT7Dac5EFUP-xCDsf7q6OeNlF980FHW4NM5R1_s6l0AA5soCm19pph_O4Jmy1J5c3kQlPHNOXxoYuwlvdbMtW3o0TQ3i5NRi9Ikcy-qI51cf9YpFZCERCrYYmtXLXaZ2-902dYcGVBm09oA16NbUzpbnt3i4sxT-wnUThRi5Zd9xZL18oRc7jJ-kSaM8_f2-smf7cw42nbE9BR7a2IX2jfDILyKIKVyKrzRg30kiQ251jZI2CXSvKW2GsKTILINisAlHkFrt9XjA3oDlBCjQ7xRdzbW7fIG_Jla_ZNbRv2_35NZHg6_JTMDlx87U_wX3L7wFsrDW
https://www.facebook.com/GEPACV/?__tn__=KH-R&eid=ARCZvFUZwjhwgrln9O9CHa-sOJFHxnAEerE952EX0jBS6cqwWufO4H5dm4MVRQS0Lp4PMBm-ZcOzFeq_&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCZSjWRpek63TMoCCC1NjApPORkjVwZL5Ku3h3Vex-Ac_2ohXVM9QRvrDZXjJXu0D_p47_4VKJs5xkX9ENinhd-aR4iSsemMr8I0-ub7SjAynAncg3G97etYqrrVYze3lGiOIwu__ZzlVTmHMUV-XSO3PPZ_uT1Fw5LnImmpfBzEhn7OT7Dac5EFUP-xCDsf7q6OeNlF980FHW4NM5R1_s6l0AA5soCm19pph_O4Jmy1J5c3kQlPHNOXxoYuwlvdbMtW3o0TQ3i5NRi9Ikcy-qI51cf9YpFZCERCrYYmtXLXaZ2-902dYcGVBm09oA16NbUzpbnt3i4sxT-wnUThRi5Zd9xZL18oRc7jJ-kSaM8_f2-smf7cw42nbE9BR7a2IX2jfDILyKIKVyKrzRg30kiQ251jZI2CXSvKW2GsKTILINisAlHkFrt9XjA3oDlBCjQ7xRdzbW7fIG_Jla_ZNbRv2_35NZHg6_JTMDlx87U_wX3L7wFsrDW
https://www.facebook.com/FVMP-1741271446091236/?__tn__=KH-R&eid=ARB0JFPAsYlTEXfuJOgaHadWGzZTJrjRlt916ga_zk8agCrpkjpbRvBTYlA9IU_KCnwMh8HoPY5Hk_WE&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCZSjWRpek63TMoCCC1NjApPORkjVwZL5Ku3h3Vex-Ac_2ohXVM9QRvrDZXjJXu0D_p47_4VKJs5xkX9ENinhd-aR4iSsemMr8I0-ub7SjAynAncg3G97etYqrrVYze3lGiOIwu__ZzlVTmHMUV-XSO3PPZ_uT1Fw5LnImmpfBzEhn7OT7Dac5EFUP-xCDsf7q6OeNlF980FHW4NM5R1_s6l0AA5soCm19pph_O4Jmy1J5c3kQlPHNOXxoYuwlvdbMtW3o0TQ3i5NRi9Ikcy-qI51cf9YpFZCERCrYYmtXLXaZ2-902dYcGVBm09oA16NbUzpbnt3i4sxT-wnUThRi5Zd9xZL18oRc7jJ-kSaM8_f2-smf7cw42nbE9BR7a2IX2jfDILyKIKVyKrzRg30kiQ251jZI2CXSvKW2GsKTILINisAlHkFrt9XjA3oDlBCjQ7xRdzbW7fIG_Jla_ZNbRv2_35NZHg6_JTMDlx87U_wX3L7wFsrDW
https://www.facebook.com/mastergestiondeportivaupv/?__tn__=KH-R&eid=ARBGx39Yc8lCtgw150UOh2_ITI4W9riLRYCIwzOO6L0PpwPwdk-Y4W4uAR4OQegFZqvbs4hhg-uyQnBa&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCZSjWRpek63TMoCCC1NjApPORkjVwZL5Ku3h3Vex-Ac_2ohXVM9QRvrDZXjJXu0D_p47_4VKJs5xkX9ENinhd-aR4iSsemMr8I0-ub7SjAynAncg3G97etYqrrVYze3lGiOIwu__ZzlVTmHMUV-XSO3PPZ_uT1Fw5LnImmpfBzEhn7OT7Dac5EFUP-xCDsf7q6OeNlF980FHW4NM5R1_s6l0AA5soCm19pph_O4Jmy1J5c3kQlPHNOXxoYuwlvdbMtW3o0TQ3i5NRi9Ikcy-qI51cf9YpFZCERCrYYmtXLXaZ2-902dYcGVBm09oA16NbUzpbnt3i4sxT-wnUThRi5Zd9xZL18oRc7jJ-kSaM8_f2-smf7cw42nbE9BR7a2IX2jfDILyKIKVyKrzRg30kiQ251jZI2CXSvKW2GsKTILINisAlHkFrt9XjA3oDlBCjQ7xRdzbW7fIG_Jla_ZNbRv2_35NZHg6_JTMDlx87U_wX3L7wFsrDW
https://www.facebook.com/mastergestiondeportivaupv/?__tn__=KH-R&eid=ARBGx39Yc8lCtgw150UOh2_ITI4W9riLRYCIwzOO6L0PpwPwdk-Y4W4uAR4OQegFZqvbs4hhg-uyQnBa&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCZSjWRpek63TMoCCC1NjApPORkjVwZL5Ku3h3Vex-Ac_2ohXVM9QRvrDZXjJXu0D_p47_4VKJs5xkX9ENinhd-aR4iSsemMr8I0-ub7SjAynAncg3G97etYqrrVYze3lGiOIwu__ZzlVTmHMUV-XSO3PPZ_uT1Fw5LnImmpfBzEhn7OT7Dac5EFUP-xCDsf7q6OeNlF980FHW4NM5R1_s6l0AA5soCm19pph_O4Jmy1J5c3kQlPHNOXxoYuwlvdbMtW3o0TQ3i5NRi9Ikcy-qI51cf9YpFZCERCrYYmtXLXaZ2-902dYcGVBm09oA16NbUzpbnt3i4sxT-wnUThRi5Zd9xZL18oRc7jJ-kSaM8_f2-smf7cw42nbE9BR7a2IX2jfDILyKIKVyKrzRg30kiQ251jZI2CXSvKW2GsKTILINisAlHkFrt9XjA3oDlBCjQ7xRdzbW7fIG_Jla_ZNbRv2_35NZHg6_JTMDlx87U_wX3L7wFsrDW
https://www.levante-emv.com/opinion/2019/01/31/servicios-municipales-deportes-atencion-primaria/1829056.html?fbclid=IwAR0Sj1pkPSECs0AbTYczFyC86nQQDiYJAZWbE2OTpiMw1S5O8qdLYp7I_7
https://www.levante-emv.com/opinion/2019/01/31/servicios-municipales-deportes-atencion-primaria/1829056.html?fbclid=IwAR0Sj1pkPSECs0AbTYczFyC86nQQDiYJAZWbE2OTpiMw1S5O8qdLYp7I_7
https://www.levante-emv.com/opinion/2019/01/31/servicios-municipales-deportes-atencion-primaria/1829056.html?fbclid=IwAR0Sj1pkPSECs0AbTYczFyC86nQQDiYJAZWbE2OTpiMw1S5O8qdLYp7I_7
https://www.levante-emv.com/opinion/2019/01/31/servicios-municipales-deportes-atencion-primaria/1829056.html?fbclid=IwAR0Sj1pkPSECs0AbTYczFyC86nQQDiYJAZWbE2OTpiMw1S5O8qdLYp7I_7
https://www.levante-emv.com/opinion/2019/01/31/servicios-municipales-deportes-atencion-primaria/1829056.html?fbclid=IwAR0Sj1pkPSECs0AbTYczFyC86nQQDiYJAZWbE2OTpiMw1S5O8qdLYp7I_7
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municipals d'esports EL FÒRUM DE L’ESPORT Als COMARQUES amb 

les nostres samarretes del Club Runner Socialista. 

● 9 de febrer 

Jornada comarcal a Gata de Gorgos  per a responsables polítics, 

institucionals i responsables d'escoles esportives sobre gestió de 

serveis públics d'esports a càrrec de la secretaria d'esports. Campanya 

“el Fòrum de l’Esport  als comarques” amb les samarretes del Club 

Runner Socialista. 

● 12 de febrer 

Reunió de treball amb Lydia Morant, secretària d'esports de la FEMP i 

diversos representants del sector professional que estan treballant 

des de la Comunitat Valenciana algunes esmenes de millora de 

l'Avantprojecte de Llei de l'Esport que es presentarà en el Congrés dels 

Diputats. 

● 15 de febrer 

Jornada comarcal sobre polítiques municipals d'esports a Vinaròs amb 

explicació dels programes de recepta esportiva a càrrec del secretari 

d'esports del PSPV i el president del COLEF. 

● 16 de febrer 

Reunió a Bejís  amb el Grup Socialista per a valorar des d'un punt de 

vista tècnic les solucions adoptades per a una pista poliesportiva en 

ruïna i visitar les instal·lacions esportives de la localitat. 

● 19 de febrer 

Col·laboració en la Jornada de GEPACV i el Patronat d'Esports de 

Castelló per a tractar la temàtica de les subvencions i ajudes a l'esport 

federat dels serveis esportius municipals. 

El Fòrum de L'Esport , es reuneix a l'Ajuntament de Castelló amb la 

seua alcaldessa Amparo Marco i Susana Ros membre de l'Executiva 

Federal a les quals se'ls ha traslladat el treball del Fòrum amb altres 

entitats de la gestió esportiva per a impulsar l'esport a tots els nivells, 

especialment en els àmbits sanitari i educatiu per a, en suma, crear 

ciutats actives en les quals l'activitat fisica siga un dels eixos del 

benestar i de la promoció de la salut. 

● 27 de febrer 

Presentació del projecte educatiu de centre sobre la salut a l'esquena 

de l'IES Ramón Llull de València amb la presència de la directora 

mèdica de primària Anna Sanmartín i el secretari autonòmic 

d'educació Miguel Soler. Un projecte ideat i coordinat per Vicente 
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Miñana, professor d'educació física i vicepresident de el COLEF que 

implica no sols els professors del centre sinó a tota la comunitat 

educativa i les seues famílies conjuntament amb els centres d'atenció 

primària del departament. 

 

● Març de 2019 

● 19 de març 

Article en Levante-EMV en defensa de la coeducació en l'esport 

escolar: https://www.levante-

emv.com/opinion/2019/03/18/coeducacion-aulas-

deporte/1850057.html?fbclid=iwar2rudgtd3gnmbuyyq7ylqv2957ytrrx

ecojht1j4yky7padf7egvg7e3bw 

 

● Abril de 2019 - CAMPANYA ELECTORAL AUTONÒMIQUES 

Presentació al responsable de la CEN del programa electoral en 

matèria d'esports i activitat física per part de la Secretaria d'esports 

del PSPV-PSOE. 

● 2 d'abril  

Acte de precampanya: DIÀLEGS Volem Més! Ximo Puig al trinquet de 

Pelayo amb esportistes d’elit de la Comunitat Valenciana.  

● 8 d'abril 

Avanç de continguts del nostre programa electoral per a la JORNADA 

SOBRE PROGRAMES ELECTORALS D'ESPORTS EN LA NAU DE LA 

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA en la revista del COLEF CV. 

Disponible en: http://colefcafecv.com/jornada-partidos-politicos-pspv-

psoe/ 

● 11 d'abril 

Debat sobre programes electorals d'esports en Superdeporte. Vam 

poder explicar l'impuls que volem donar a la funció social de l'esport i 

l'activitat física en l'àmbit de l'educació o la salut per a l'ampliació del 

nostre sistema de benestar. Un esport que siga per a la majoria i en 

condicions de seguretat, dirigit per professionals. 

Els blocs que tractem i per als quals tenim àmplies respostes en el 

nostre programa electoral per al PSPV-PSOE són: 

1. - Explicació per part de cada formació de les línies generals en 

matèria esportiva 

2.- Propostes per a impulsar i dinamitzar l'esport base i l'esport 

escolar. 

https://www.levante-emv.com/opinion/2019/03/18/coeducacion-aulas-deporte/1850057.html?fbclid=IwAR2RudGtd3GnMbUYYq7yLQV2957yTRrxeCoJHT1J4YkY7pADf7EgVG7E3bw
https://www.levante-emv.com/opinion/2019/03/18/coeducacion-aulas-deporte/1850057.html?fbclid=IwAR2RudGtd3GnMbUYYq7yLQV2957yTRrxeCoJHT1J4YkY7pADf7EgVG7E3bw
https://www.levante-emv.com/opinion/2019/03/18/coeducacion-aulas-deporte/1850057.html?fbclid=IwAR2RudGtd3GnMbUYYq7yLQV2957yTRrxeCoJHT1J4YkY7pADf7EgVG7E3bw
https://www.levante-emv.com/opinion/2019/03/18/coeducacion-aulas-deporte/1850057.html?fbclid=IwAR2RudGtd3GnMbUYYq7yLQV2957yTRrxeCoJHT1J4YkY7pADf7EgVG7E3bw
http://colefcafecv.com/jornada-partidos-politicos-pspv-psoe/
http://colefcafecv.com/jornada-partidos-politicos-pspv-psoe/
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3.- Propostes per a combatre la violència en l'esport base. 

4.- Igualtat i esport inclusiu. L'avanç de l'esport en femení 

5.- Projectes d'infraestructures i centres d'alt rendiment 

6.- El paper de les federacions esportives 

7.- Llei de Mecenatge Esportiu 

8.- La Comunitat Valenciana com a escenari d'esdeveniments 

esportius 

● 13 d'abril 

Debat a l'Aula Magna de la LA NAU Centre Cultural de la Universitat de 

València  amb el sector de professionals de l'esport i l'activitat física 

explicant el nostre programa electoral.  

● 14 d'abril 

Publicació en Superdeporte: L'ESPORT GANA PES EN ELS PROGRAMES. 

Els principals partits polítics debaten en SUPER. 

● 16 d'abril 

Participació al costat de Concha Montaner i Fernando Mendieta al 

diàleg d'esports sobre el nostre programa i el de la Vall d'Uixó amb la 

presència de l'alcaldessa Tania Baños i la televisió comarcal. 

● 17 d'abril 

Acte del programa d'esports de tancament de campanya en el 

Poliesportiu Gaetà Huguet de Castelló de la Plana presentat pels 

secretaris d'esports del PSPV-PSOE de la província de Castelló i de la 

CEN Antonio Simarro i Daniel Adell desgranant l'ampli programa 

autonòmic per a el PSPV. Partint d'una base municipalista, 

indispensable per al desplegament d'una majoria d'accions, i 

professional, comptant amb la proposta, el rigor i la capacitat dels 

gestors esportius de la Comunitat Valenciana que han participat en el 

projecte del Fòrum de l’Esport . 

Article sobre el programa en Llevant de Castelló i La Plana al Dia: 

http://www.laplanaaldia.com/castello/noticias/184368/el-pspv-psoe-

apuesta-por-un-deporte-inclusivo-y-de-salud-que-promueva-la-

igualdad-de-genero 

● 25 d'abril 

Completa entrevista sobre la totalitat del nostre programa electoral en 

Nostresport:  

Disponible en: http://nostresport.com/ns-management/item/49553-

programa-deportivo-del-pspv-elecciones-

http://www.laplanaaldia.com/castello/noticias/184368/el-pspv-psoe-apuesta-por-un-deporte-inclusivo-y-de-salud-que-promueva-la-igualdad-de-genero
http://www.laplanaaldia.com/castello/noticias/184368/el-pspv-psoe-apuesta-por-un-deporte-inclusivo-y-de-salud-que-promueva-la-igualdad-de-genero
http://www.laplanaaldia.com/castello/noticias/184368/el-pspv-psoe-apuesta-por-un-deporte-inclusivo-y-de-salud-que-promueva-la-igualdad-de-genero
http://nostresport.com/ns-management/item/49553-programa-deportivo-del-pspv-elecciones-autonomicas.html?fbclid=IwAR1A47oEfNC12Ywirn6QoAhdEVKUa-qrC6O4tEYjHWofUV33RKdQhItMRso
http://nostresport.com/ns-management/item/49553-programa-deportivo-del-pspv-elecciones-autonomicas.html?fbclid=IwAR1A47oEfNC12Ywirn6QoAhdEVKUa-qrC6O4tEYjHWofUV33RKdQhItMRso
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autonomicas.html?fbclid=iwar1a47oefnc12ywirn6qoahdevkua-

qrc6o4teyjhwofuv33rkdqhitmrso 

● 26 d'abril 

El Col·legi de Llicenciats en Educació Física posa a la disposició dels 

professionals de l'esport el seu informe sobre els programes electorals 

autonòmics d'esports després de la nostra participació en els seus 

actes per a donar a conéixer les mesures que promovem. 

Més informació en: http://colefcafecv.com/programas-electorales-

en-materia-deportiva-elecciones-autonomicas-2019-

2/?fbclid=iwar2deixdjy9xwmex6crj9mqfxrmlpuc878hvfacdyygrbeg

ze3i7lkejipc 

 

● Maig de 2019 – CAMPANYA ELECTORAL MUNICIPALS 

● 6 de maig 

Article en Levante-EMV sobre la funció social de l'esport, idea 

principal del PSPV en les seues polítiques vinculades a l'esport i 

l'activitat física i els programes associats a ella. 

Disponible en: https://www.levante-emv.com/levante-

ud/2019/05/06/funcion-social-

deporte/1870716.html?fbclid=iwar2wxwae_devbbsg2_ecurtkq-

ogct2waopbcam8ps4zumhrmnwj8-0bbqk 

● 7 de maig 

Assistim a la presentació del programa d'esports de l'Alfàs del Pi  : 

territori saludable a través de l'esport amb el seu alcalde i regidor 

d'esports. Referent en polítiques de turisme i esport per a la resta 

d'ajuntaments socialistes. 

També el 7 de maig, el nostre grup del Fòrum de l’Esport  acudeix 

a la presentació de la Xarxa d'Itineraris No Motoritzats (XINM) que 

elabora la Conselleria d'Infraestructures responent a la 

reivindicació de col·lectius ciclistes, cicloturistas i esportistes que 

hem assenyalat en el nostre programa d'esports per al PSPV-PSOE. 

● 13 de maig 

Presentem propostes d'esports locals i autonòmiques en la 

campanya electoral de Llíria al costat del seu alcalde Manolo Civera 

i els referents locals Héctor Faubel, Ferran Pina, Nacho Rodilla i 

Andreu Casadevall. 

● 14 de maig 

http://nostresport.com/ns-management/item/49553-programa-deportivo-del-pspv-elecciones-autonomicas.html?fbclid=IwAR1A47oEfNC12Ywirn6QoAhdEVKUa-qrC6O4tEYjHWofUV33RKdQhItMRso
http://nostresport.com/ns-management/item/49553-programa-deportivo-del-pspv-elecciones-autonomicas.html?fbclid=IwAR1A47oEfNC12Ywirn6QoAhdEVKUa-qrC6O4tEYjHWofUV33RKdQhItMRso
http://colefcafecv.com/programas-electorales-en-materia-deportiva-elecciones-autonomicas-2019-2/?fbclid=IwAR2DEiXDJY9xwmex6CrJ9MqFxrMlPUC878HVFAcdyYGrbeGze3I7lkejIpc
http://colefcafecv.com/programas-electorales-en-materia-deportiva-elecciones-autonomicas-2019-2/?fbclid=IwAR2DEiXDJY9xwmex6CrJ9MqFxrMlPUC878HVFAcdyYGrbeGze3I7lkejIpc
http://colefcafecv.com/programas-electorales-en-materia-deportiva-elecciones-autonomicas-2019-2/?fbclid=IwAR2DEiXDJY9xwmex6CrJ9MqFxrMlPUC878HVFAcdyYGrbeGze3I7lkejIpc
http://colefcafecv.com/programas-electorales-en-materia-deportiva-elecciones-autonomicas-2019-2/?fbclid=IwAR2DEiXDJY9xwmex6CrJ9MqFxrMlPUC878HVFAcdyYGrbeGze3I7lkejIpc
https://www.levante-emv.com/levante-ud/2019/05/06/funcion-social-deporte/1870716.html?fbclid=IwAR2wXwAe_devBBSg2_EcURtkq-ogCt2waoPBcaM8ps4zumHRMNwj8-0BBQk
https://www.levante-emv.com/levante-ud/2019/05/06/funcion-social-deporte/1870716.html?fbclid=IwAR2wXwAe_devBBSg2_EcURtkq-ogCt2waoPBcaM8ps4zumHRMNwj8-0BBQk
https://www.levante-emv.com/levante-ud/2019/05/06/funcion-social-deporte/1870716.html?fbclid=IwAR2wXwAe_devBBSg2_EcURtkq-ogCt2waoPBcaM8ps4zumHRMNwj8-0BBQk
https://www.levante-emv.com/levante-ud/2019/05/06/funcion-social-deporte/1870716.html?fbclid=IwAR2wXwAe_devBBSg2_EcURtkq-ogCt2waoPBcaM8ps4zumHRMNwj8-0BBQk
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Presentem, al costat de l'alcalde de Sant Joan, Jaime Albero, el 

projecte d'Escoles Esportives Municipals perquè el 100% dels 

xiquets i xiquetes del municipi puguen fer esport sense cap peatge 

d'accés. 

● 15 de maig 

Reunió de l'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont i el secretari 

d'esports de la província de Castelló Toni Simarro amb col·lectius 

esportius en el marc de la campanya electoral municipal. 

● 18 de maig 

Assistència a la presentació de candidatura de Vinalesa  amb Javier 

Puchol en un dels municipis referents en polítiques d'escoles 

esportives públiques. 

● 21 de maig 

Presentem a Gandia al costat de Lydia Morant i Miguel Ángel 

Picornell el seu programa d'esports: Gandia, ciutat esportiva. El 

nostre paper se centra en parlar de la visió social de l'esport com 

a eix transversal del programa autonòmic perquè els nostres 

municipis amplien els serveis d'educació, salut i benestar i l'esport 

siga també un pol d'atracció per a la inversió turística. 

● 22 de maig 

Presentació del programa referent en salut i esport (i programa 

pilot per al Fòrum de l’Esport ) de Benicarló, municipi de referència 

per a les polítiques del Fòrum de l’Esport  que aposta per la funció 

social de l'esport, com a dinamitzador de ciutats, generador de 

salut, reductor de desigualtats i generador de riquesa. 

● 24 de maig 

Participem de la fi de campanya de les eleccions municipals a la 

Vall d'Ayora donant dos mítings, a Zarra i Ayora. 

● 31 de maig 

Visita a l'Hospital Pare Jofre per a entrevistar-nos amb la psicòloga 

del centre que, al costat d'un tècnic esportiu, ha elaborat un 

programa d'exercici físic per als seus pacients psiquiàtrics que usa 

el futbol sala com a eina terapèutica i d'integració i que ha servit 

d'exemple per a incloure aquestes iniciatives en el programa 

d'esports del PSPV de 2019. 

 

● Juny 2019. 
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● 26 de juny 

Assistència amb l'alcalde de l'Alcúdia , Andreu Salom a la 

presentació del COTIF 2019. 

 

● Setembre 2019 

● 2 de setembre 

Reunió amb el diputat en Les Corts, José Chulvi i el president del 

COLEF Jose Luis Herreros i el seu gerent Vicente Montañana per a 

posar damunt de la taula amb la nova legislatura bona part del 

nostre programa i compartir la visió social de l'esport i les 

estratègies polítiques concretes per a implementar-lo en la 

societat. 

 

● Octubre 2019 

Preparació del 7é Congrés de l'Esport organitzat per l'Associació 

de Gestors de l'Esport de la CV amb la presència de Maria  José 

Rienda, Secretària d'Estat per a l'Esport i lloc de trobada dels 

professionals de l'esport. 

● 25 d'octubre. 

7é Congrés de Gestió de l'Esport, sopar de gala i lliurament de 

premis. 

<<"El futur és llaura". 7é Congrés de Gestió  de l'Esport  organitzat per 

l'Associació de Gestors  Esportius Professionals de la Comunitat 

Valenciana. 

Inauguració amb Pilar Bernabé, regidora d'esports de València i el 

conseller d'educació Vicent Marzà. Conferència institucional a càrrec  

de María José Rienda, Secretària d'Estat i presidenta del CSD, una 

magnífica oportunitat per veure tot el que pot fer un govern socialista 

en temps complexos.>> 

 

● Novembre 2019 

● 8 de novembre 

Article en Levante-EMV amb motiu de les eleccions generals: 

https://amp.levante-emv.com/opinion/2019/11/07/sartre-

camus/1942071.html?__twitter_impression=true&fbclid=IwAR15W

lPRHCSepOYrRM8wi5grs_1AYMMy4gZnPTMbUpqt7QqCSqyI9y5-

PDs 

https://amp.levante-emv.com/opinion/2019/11/07/sartre-camus/1942071.html?__twitter_impression=true&fbclid=IwAR15WlPRHCSepOYrRM8wi5grs_1AYMMy4gZnPTMbUpqt7QqCSqyI9y5-PDs
https://amp.levante-emv.com/opinion/2019/11/07/sartre-camus/1942071.html?__twitter_impression=true&fbclid=IwAR15WlPRHCSepOYrRM8wi5grs_1AYMMy4gZnPTMbUpqt7QqCSqyI9y5-PDs
https://amp.levante-emv.com/opinion/2019/11/07/sartre-camus/1942071.html?__twitter_impression=true&fbclid=IwAR15WlPRHCSepOYrRM8wi5grs_1AYMMy4gZnPTMbUpqt7QqCSqyI9y5-PDs
https://amp.levante-emv.com/opinion/2019/11/07/sartre-camus/1942071.html?__twitter_impression=true&fbclid=IwAR15WlPRHCSepOYrRM8wi5grs_1AYMMy4gZnPTMbUpqt7QqCSqyI9y5-PDs
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● 26 de novembre 

Participem amb comunicació pròpia en l'I SIMPOSI SOBRE JOC 

NET I JUSTÍCIA SOCIAL EN L'ESPORT ESCOLAR organitzat pel 

Departament de Ciències de l'Activitat Física de la Universitat de 

València  . 

● 28 de novembre 

Publicació d'article en les nostres xarxes per l'aprovació, per 

unanimitat, de la Proposta No de Llei presentada en les Corts 

Valencianes, relativa a l'increment d'hores d'Educació Física i foment 

de l'Activitat Física i l'esport en el context escolar. 

Disponible en: https://forumesport.blogspot.com/2019/11/la-

educacion-fisica-de-hoy-salud-

del.html?spref=fb&m=1&fbclid=IwAR15b47Dg-

mQBxFOkukMIpEZQxW6BBNZvOJF17FFWjYY94xz7iAQQzaEI0U 

 

● Desembre 2019 

Preparació de la Proposta No de Llei amb el diputat José Chulvi per a 

estendre els programes de “recepta esportiva” de qualitat impulsant 

els convenis dels Ajuntaments amb la Conselleria de Sanitat . 

● 19 de desembre 

Presentació de la PNL d'impuls als programes d'exercici físic 

supervisat com a eina de salut en els municipis a través dels serveis 

municipals d'esports i els d'atenció primària de sanitat. Article en: 

https://www.levante-emv.com/opinion/2019/01/31/servicios-

municipales-deportes-atencion-primaria-13918232.html 

 

ANY 2020 

● Febrer 

● 6 de febrer 

Jornada de formació per a regidors d'esports del PSPV-PSOE: “ELS 

CLUBS ESPORTIUS I L'AJUNTAMENT. MODELS DE RELACIÓ”. 

Amb l'exemple de models socialistes de gestió participada d'èxit. 

Participació dels tècnics de L'Eliana , Vinalesa i Quart de Poblet i el 

coordinador del Fòrum Paco Orts. 57 regidors inscrits. 

Una jornada per a escoltar els objectius socials de les polítiques 

esportives que defensem els socialistes a escala local i 

autonòmica, debatre sobre els problemes dels seus municipis i 

comprendre com encarar-los des de la gestió municipal situant 

https://forumesport.blogspot.com/2019/11/la-educacion-fisica-de-hoy-salud-del.html?spref=fb&m=1&fbclid=IwAR15b47Dg-mQBxFOkukMIpEZQxW6BBNZvOJF17FFWjYY94xz7iAQQzaEI0U
https://forumesport.blogspot.com/2019/11/la-educacion-fisica-de-hoy-salud-del.html?spref=fb&m=1&fbclid=IwAR15b47Dg-mQBxFOkukMIpEZQxW6BBNZvOJF17FFWjYY94xz7iAQQzaEI0U
https://forumesport.blogspot.com/2019/11/la-educacion-fisica-de-hoy-salud-del.html?spref=fb&m=1&fbclid=IwAR15b47Dg-mQBxFOkukMIpEZQxW6BBNZvOJF17FFWjYY94xz7iAQQzaEI0U
https://forumesport.blogspot.com/2019/11/la-educacion-fisica-de-hoy-salud-del.html?spref=fb&m=1&fbclid=IwAR15b47Dg-mQBxFOkukMIpEZQxW6BBNZvOJF17FFWjYY94xz7iAQQzaEI0U
https://www.levante-emv.com/opinion/2019/01/31/servicios-municipales-deportes-atencion-primaria-13918232.html
https://www.levante-emv.com/opinion/2019/01/31/servicios-municipales-deportes-atencion-primaria-13918232.html
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com a referents tres models d'èxit amb governs del PSPV-PSOE. 

Una jornada que serveix també per a fer partit junts i posar a la 

disposició de tots els nostres alcaldes, regidors i regidores el 

coneixement polític i tècnic en una àrea cada vegada més 

important de la vida social i associativa dels nostres municipis. 

● 13 de febrer 

Assistència al costat del diputat Jose Chulvi a la Taula tècnica de 

recepta esportiva organitzat pel COLEF i amb la presència de la 

Secretària Autonòmica de Salut Pública en la Universitat de 

València per a l'impuls de les polítiques d'activitat física per a la 

salut en defensa de nostra PNL. 

 

● Març de 2020. 

La Secretaria d'Esports del PSPV-PSOE durant la PANDÈMIA 

En 2020 aquesta secretaria d'esports tenia programada la 

presència en l'agenda d'actes dels col·lectius professionals i socials 

que defensen la visió social de l'esport i la importància del turisme 

actiu com a generador de recursos en els municipis. També havia 

començat a impulsar i créixer en l'assessorament i contacte 

permanent a través dels grups de regidors, llistes de difusió i 

jornades tècniques per a formació dels regidors d'esports del 

partit de llarg a llarg del nostre territori. Referent a això només vam 

poder celebrar la jornada del 6 de febrer i, a causa de la pandèmia, 

vam haver de cancel·lar l'agenda i reenfocar la utilitat de la 

secretaria aprofitant la xarxa de contactes entre responsables 

municipals aconseguida en els anys anteriors. 

Durant aquest temps d'incertesa la secretaria d'esports va obrir un 

canal de Telegram : 

● Polítiques en favor de la funció social de l'esport i al servei de 

l'interés general. Canal de difusió i assessorament. Enllaç en: 

https://t.me/forumesportpspv  

Aquest canal unidireccional es va unir a les xarxes de whatsapp , la 

llista de difusió i els nostres canals de Facebook i web habituals perquè 

tots els representants públics en la gestió dels serveis d'esports 

pogueren tindre informació de primera mà sobre els decrets de 

Sanitat referent a les activitats i instal·lacions esportives sota la seua 

responsabilitat. 

A través dels nostres companys del Fòrum de l’Esport  i l'experiència 

compartida dels regidors i tècnics municipals vam poder resoldre 

https://t.me/ForumEsportPSPV
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dubtes i elaborar darrere de cada decret de sanitat els nostres propis 

documents per a la gestió de l'esport concorde a la normativa canviant 

que vam fer arribar a cada agrupació i ajuntament socialista a través 

d'email, xarxes socials, xarxes de missatgeria i de difusió per mòbil. 

Un canal de trobada i col·laboració que ha generat una dinàmica de 

treball col·lectiu en l'àrea d'esports que venia a suplir el buit deixat pels 

responsables d'esports de la Generalitat, de bones pràctiques 

polítiques en suma i de col·laboració amb organismes com la 

Federació de Municipis i Províncies, que seria interessant mantindre 

en favor dels objectius del partit. 

 

● Abril de 2020. 

● 19 d'abril. 

Publicació del primer document de referència per a gestors esportius: 

L'OBERTURA PROGRESSIVA DE L'ACTIVITAT ESPORTIVA. APORTACIONS 

ESTRATÈGIQUES PER A ABORDAR LA INCERTESA CREADA EN EL 

SECTOR DE L'ESPORT PER L'AFECTACIÓ DEL COVID-19. 

Disponible en: 

https://forumesport.blogspot.com/2020/04/laapertura-progresiva-de-

la-

actividad.html?spref=fb&m=1&fbclid=IwAR3ZKFnVSK6N6d1kdXvbEqG

-HLg70ycpH-zEORnu7ysh0IBxQZtjuUnmjXU 

 

● Maig de 2020 

● 2 de maig. 

Primer document per a regidors d'esports del PSPV-PSOE de NORMES 

I RECOMANACIONS PER A FER ESPORT DURANT L'EPIDÈMIA DE COVID-

19 (Fase 0). 

● 8 de maig. 

Estrenem el nou canal de comunicació en Telegram. Especialment 

interessant per a rebre tota la informació i documents relatius a la 

gestió de l'esport en aquests temps de dificultat destinat a la població 

en general i especialment als responsables polítics i tècnics en les 

administracions públiques i privades. 

Comencem a compartir en les nostres xarxes tots els documents 

elaborats per nosaltres mateixos, per institucions nacionals i 

autonòmiques i pels serveis municipals de companys i companyes 

integrats en les nostres xarxes per a la gestió correcta de les 

https://forumesport.blogspot.com/2020/04/laapertura-progresiva-de-la-actividad.html?spref=fb&m=1&fbclid=IwAR3ZKFnVSK6N6d1kdXvbEqG-HLg70ycpH-zEORnu7ysh0IBxQZtjuUnmjXU
https://forumesport.blogspot.com/2020/04/laapertura-progresiva-de-la-actividad.html?spref=fb&m=1&fbclid=IwAR3ZKFnVSK6N6d1kdXvbEqG-HLg70ycpH-zEORnu7ysh0IBxQZtjuUnmjXU
https://forumesport.blogspot.com/2020/04/laapertura-progresiva-de-la-actividad.html?spref=fb&m=1&fbclid=IwAR3ZKFnVSK6N6d1kdXvbEqG-HLg70ycpH-zEORnu7ysh0IBxQZtjuUnmjXU
https://forumesport.blogspot.com/2020/04/laapertura-progresiva-de-la-actividad.html?spref=fb&m=1&fbclid=IwAR3ZKFnVSK6N6d1kdXvbEqG-HLg70ycpH-zEORnu7ysh0IBxQZtjuUnmjXU
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instal·lacions i les mesures d'higiene i salut exigides a usuaris, clubs 

esportius i altre personal de les instal·lacions esportives i recreatives 

públiques. 

 

● Juliol de 2020 

Elaboració de la PROPOSTA SOCIALISTA PER A la RECONSTRUCCIÓ 

DE L'ESPORT EN LA COMUNITAT VALENCIANA. Realitzem al costat 

dels responsables de les Corts el treball de recopilació, anàlisi i 

proposta de mesures per a l'ecosistema esportiu valencià que el Grup 

Socialista presenta en Les Corts en el marc del Pacte institucional per 

a la reconstrucció de la Comunitat. Síntesi d'objectius i mesures: 

● PRIMER OBJECTIU ESTRATÈGIC: Reactivar el sistema esportiu 

actual després de la situació excepcional provocada pel COVID-

19. 

● LÍNIES ESTRATÈGIQUES: 

1. Ajudes directes als agents representatius del sistema esportiu 

2. Creació d'un òrgan assessor en matèria d'esports lligat a la 

Conselleria. 

3. Pla de promoció de l'activitat física i l'esport dirigit a poblacions 

vulnerables 

● SEGON OBJECTIU ESTRATÈGIC: Promoure el desenvolupament 

del sistema esportiu perquè en el futur es trobe més preparat 

davant aquestes contingències. 

● LÍNIES ESTRATÈGIQUES: 

1. Augmentar la presència de l'Educació Física en el currículum 

dels escolars valencians. 

2. Fomentar la formació contínua i específica (relacionada amb la 

pandèmia) en els diferents àmbits del sector esportiu: local, 

federat, professional, escolar, etc.  

3. Desenvolupar i implementar els programes de salut i esport 

(denominats de “recepta esportiva”) 

4. Impulsar les Mancomunitats perquè presten aquests serveis hi 

haja on la iniciativa i els recursos locals no arriben. 

5. Reivindicar davant l'Administració Estatal un IVA reduït per a 

entitats que promoguen un esport orientat a la salut i 

l'educació. 

6. La regulació de les professions de l'esport mitjançant llei 

aprovada per les Corts Valencianes. 

7. Promoure i protegir els espais naturals de la Comunitat com a 

espais de pràctica esportiva segura, saludable i compromesa 

amb la protecció del medi ambient. 
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● Agost de 2020 

Publicació d'un document guia dels programes prioritaris per a la 

planificació del curs (amb Covid-19) 2020-2021 segons la visió 

socialista de l'esport i l'activitat física per a municipis. 

Disponible en: 

https://forumesport.blogspot.com/2020/08/planificacionmunicipal-

de-

actividades.html?spref=fb&m=1&fbclid=IwAR3ycgazXSWjmpBc6lh_0If

WvzYbb2J7IQbm2BHFGpczgnqm_2ZN281yU7o 

 

● Setembre de 2020 

Adhesió a la campanya SI LA TEUA NO ET RENDIXES, L’ESPORT TAMPOC 

promoguda per la Comunitat de l’Esport  en defensa de l'esport com a 

pilar fonamental de la societat. 

● 7 de setembre 

Pulicación de l'article: Què passarà amb l'educació física i l'esport escolar 

després de l'obertura del curs escolar? al costat d'una recopilació de 

mesures i protocols publicats per les autoritats supramunicipals per a 

intentar organitzar l'esport escolar de manera segura. 

● 10 de setembre 

Organització del WEBINAR per a regidors socialistes d'esports. Ús 

d'instal·lacions esportives municipals per a continuar amb les activitats 

durant la pandèmia de COVID-19. Dos exemples de municipis xicotets: 

Benifaió i El Verger. 

● 15 de setembre 

Participació en Plaza Radio en el programa Esport Base sobre el retorn 

de l'esport escolar. 

● 19 de setembre 

Visita a l'Ajuntament de Dénia i el seu poliesportiu amb el regidor 

d'esports Raúl García per a assessorament en mesures Covid-19, els 

reglaments d'ús de les instal·lacions esportives i la base reguladora de 

les subvencions a les entitats esportives. 

● 23 de setembre 

Visita a Riba-Roja del Túria i al seu tècnic d'esports per a 

assessorament i dibuix d'un full de ruta per a un Pla d'organització 

interna del servei d'esports i de gestió participada amb el teixit 

esportiu local. 

https://forumesport.blogspot.com/2020/08/planificacionmunicipal-de-actividades.html?spref=fb&m=1&fbclid=IwAR3ycgazXSWjmpBc6lh_0IfWvzYbb2J7IQbm2BHFGpczgnqm_2ZN281yU7o
https://forumesport.blogspot.com/2020/08/planificacionmunicipal-de-actividades.html?spref=fb&m=1&fbclid=IwAR3ycgazXSWjmpBc6lh_0IfWvzYbb2J7IQbm2BHFGpczgnqm_2ZN281yU7o
https://forumesport.blogspot.com/2020/08/planificacionmunicipal-de-actividades.html?spref=fb&m=1&fbclid=IwAR3ycgazXSWjmpBc6lh_0IfWvzYbb2J7IQbm2BHFGpczgnqm_2ZN281yU7o
https://forumesport.blogspot.com/2020/08/planificacionmunicipal-de-actividades.html?spref=fb&m=1&fbclid=IwAR3ycgazXSWjmpBc6lh_0IfWvzYbb2J7IQbm2BHFGpczgnqm_2ZN281yU7o
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● 24 de setembre 

Entrevista a Castelló Base sobre temes d'actualitat quant a la volta de 

les competicions esportives escolars, la presència de públic en els 

poliesportius i la gestió municipal de les activitats dels clubs. 

Disponible en: https://castellonbase.com/adell-forum-de-lesport-hay-

ayuntamientos-que-han-conseguido-el-apoyo-de-los-clubs-para-que-

haya-publico-en-las-gradas/?fbclid=iwar3lehurmuvzl-6qjnz9s3q2q-

jsvtlac2aumq5a--efi-xvz-w5hgyts5e 

 

● Octubre de 2020 

Publicació en Levante-EMV de l'article “Contra l'altra epidèmia: l'esport 

en els col·legis” en defensa de l'esport extraescolar dels col·legis i 

instituts públics en perill davant les restriccions que ho tracten com 

una extraescolar més i que genera una desigualtat d'accés a l'esport 

en referència a centres privats i clubs esportius. 

Disponible en: https://www.levante-

emv.com/deportes/2020/10/06/epidemia-deporte-colegios-

15773489.html?fbclid=iwar36dblch9wrgrriw13iolk2hbuxwaznogfy70v

ti9zetvmuznslbjcmppq 

● 28 d'octubre 

Presentació i difusió del PROTOCOL PER A la PRÀCTICA SEGURA DE 

L'ESPORT EN ELS MUNICIPIS avalat per la Federació de Municipis i 

Províncies i revisat per la Conselleria de Sanitat  de la Generalitat. 

 

● 30 d'octubre 

Visita a Almassora per a la difusió del treball del seu regidor d'esports 

i el seu tècnic i compartir els resultats de la col·laboració entre clubs i 

ajuntament per a aconseguir espais segurs en l'esport municipal. 

 

● Novembre de 2020 

Elaborem per a la gestió de tècnics i regidors les noves guies de 

restriccions per a la bona gestió de les instal·lacions i activitats 

esportives. 

● 9 de novembre 

https://castellonbase.com/adell-forum-de-lesport-hay-ayuntamientos-que-han-conseguido-el-apoyo-de-los-clubs-para-que-haya-publico-en-las-gradas/?fbclid=IwAR3leHUrmuVZl-6QJnz9s3Q2q-jsVTLac2aUmQ5A--eFi-xVz-w5hgyts5E
https://castellonbase.com/adell-forum-de-lesport-hay-ayuntamientos-que-han-conseguido-el-apoyo-de-los-clubs-para-que-haya-publico-en-las-gradas/?fbclid=IwAR3leHUrmuVZl-6QJnz9s3Q2q-jsVTLac2aUmQ5A--eFi-xVz-w5hgyts5E
https://castellonbase.com/adell-forum-de-lesport-hay-ayuntamientos-que-han-conseguido-el-apoyo-de-los-clubs-para-que-haya-publico-en-las-gradas/?fbclid=IwAR3leHUrmuVZl-6QJnz9s3Q2q-jsVTLac2aUmQ5A--eFi-xVz-w5hgyts5E
https://castellonbase.com/adell-forum-de-lesport-hay-ayuntamientos-que-han-conseguido-el-apoyo-de-los-clubs-para-que-haya-publico-en-las-gradas/?fbclid=IwAR3leHUrmuVZl-6QJnz9s3Q2q-jsVTLac2aUmQ5A--eFi-xVz-w5hgyts5E
https://www.levante-emv.com/deportes/2020/10/06/epidemia-deporte-colegios-15773489.html?fbclid=IwAR36dblch9WrGRrIW13IoLK2hBUxwaznogfY70vti9ZEtvMuzNSLbJCMppQ
https://www.levante-emv.com/deportes/2020/10/06/epidemia-deporte-colegios-15773489.html?fbclid=IwAR36dblch9WrGRrIW13IoLK2hBUxwaznogfY70vti9ZEtvMuzNSLbJCMppQ
https://www.levante-emv.com/deportes/2020/10/06/epidemia-deporte-colegios-15773489.html?fbclid=IwAR36dblch9WrGRrIW13IoLK2hBUxwaznogfY70vti9ZEtvMuzNSLbJCMppQ
https://www.levante-emv.com/deportes/2020/10/06/epidemia-deporte-colegios-15773489.html?fbclid=IwAR36dblch9WrGRrIW13IoLK2hBUxwaznogfY70vti9ZEtvMuzNSLbJCMppQ
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Entrevista a València Plaza per a explicació de les noves restriccions en 

l'àmbit de l'esport, la prohibició del públic en els poliesportius i altres 

temes d'interés. 

● 10 de novembre 

Elaboració de document tècnic en ajuda dels regidors d'esports per a 

l'obertura de les piscines en les condicions que obliga el decret de 

sanitat per a combatre l'epidèmia de Covid-19. 

Elaboració i difusió del nostre document tècnic NORMES PER A UNA 

GESTIÓ ESPORTIVA SEGURA I LEGAL EN TEMPS DE COVID-19 cada 15 

dies. 

Esport Base ho publica en la seua web integrada a València Plaza: 

https://esportbase.valenciaplaza.com/2020/12/07/el-forum-de-

lesport-resume-en-un-documento-todas-las-nuevas-medidas-que-

afectan-a-la-actividad-fisica-y-el-

deporte/?fbclid=iwar2j83solnknykbymn53jaai2lisrko5glc2oqngmnx1v

vwofh7zkrv9ju0 

 

● Desembre de 2020 

● 10 de desembre 

Entrevista en Ràdio Buñol TV sobre els documents tècnics elaborats 

per a la correcta gestió de les normes anti Covid-19 en l'esport i altres 

qüestions de l'àrea d'esports en l'àmbit municipal. 

● 18 de desembre 

Assistència a l'obertura del carril cicle-per als vianants per a unir al 

municipi amb la platja a Sa Pobla Farnals amb el seu alcalde Enric 

Palanca i el conseller de Territori , Arcadi España. 

ANY 2021 

● Gener de 2021 

Elaboració per a presentar en Les Corts la PNL que proposa declarar 

l'activitat física i l'esport com a activitat essencial per a la promoció i 

prevenció de la salut i el binestar de les persones. 

● 27 de gener 

Amb la posada en marxa del Pla Resistir de la Generalitat, iniciem una 

campanya a través de tots els municipis socialistes publicant la nostra 

guia en xarxes socials, grups de whatsapp  i mitjançant un mailing 

d'organització del PSPV-PSOE per a informar de com acollir-se a les 

https://esportbase.valenciaplaza.com/2020/12/07/el-forum-de-lesport-resume-en-un-documento-todas-las-nuevas-medidas-que-afectan-a-la-actividad-fisica-y-el-deporte/?fbclid=IwAR2j83SOlNKnYkbyMN53jaai2lisrkO5gLc2OQngMNx1Vvwofh7zKrv9ju0
https://esportbase.valenciaplaza.com/2020/12/07/el-forum-de-lesport-resume-en-un-documento-todas-las-nuevas-medidas-que-afectan-a-la-actividad-fisica-y-el-deporte/?fbclid=IwAR2j83SOlNKnYkbyMN53jaai2lisrkO5gLc2OQngMNx1Vvwofh7zKrv9ju0
https://esportbase.valenciaplaza.com/2020/12/07/el-forum-de-lesport-resume-en-un-documento-todas-las-nuevas-medidas-que-afectan-a-la-actividad-fisica-y-el-deporte/?fbclid=IwAR2j83SOlNKnYkbyMN53jaai2lisrkO5gLc2OQngMNx1Vvwofh7zKrv9ju0
https://esportbase.valenciaplaza.com/2020/12/07/el-forum-de-lesport-resume-en-un-documento-todas-las-nuevas-medidas-que-afectan-a-la-actividad-fisica-y-el-deporte/?fbclid=IwAR2j83SOlNKnYkbyMN53jaai2lisrkO5gLc2OQngMNx1Vvwofh7zKrv9ju0
https://esportbase.valenciaplaza.com/2020/12/07/el-forum-de-lesport-resume-en-un-documento-todas-las-nuevas-medidas-que-afectan-a-la-actividad-fisica-y-el-deporte/?fbclid=IwAR2j83SOlNKnYkbyMN53jaai2lisrkO5gLc2OQngMNx1Vvwofh7zKrv9ju0
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ajudes directes si eres una entitat o empresa de l'àrea d'esports i per 

a gestionar-les en els serveis municipals. 

 

● Febrer de 2021 

● 9 de febrer 

Jornada en línia per a donar a conéixer el document sobre activitats 

esportives i normes anti Covid-19 elaborat des de l'òptica dels 

representants i tècnics dels serveis d'esports, per a simplificar els 

processos de gestió i oferir a la Federació de Municipis i Províncies 

documents de treball amb la Conselleria de Sanitat a favor d'una 

normativa més senzilla i apegada a la realitat de les activitats 

esportives en el municipi. 

 

● Març de 2021 

● 2 de març 

Entrevista en Plaza Radio per a comentar la volta als entrenaments 

dels clubs després de dos mesos de restriccions. Opinions i solucions 

a nivell de gestió esportiva. 

 

● Abril de 2021 

● 19 d'abril 

Tertúlia especial en Esport Base de Plaza Radio amb la regidora de 

Gandia Lydia Morant, el president de l'Associació de Gestors Esportius 

de la Comunitat Valenciana Miguel Ángel Nogueras, Paco Orts del 

Col·legi de Llicenciats en Educació Física i Daniel Adell, secretari 

d'esports del PSPV-PSOE. Polítiques d'esport base, de gestió 

d'instal·lacions enmig d'una pandèmia, de la importància social de 

l'esport i l'activitat física en el segle XXI i de com regidors i tècnics 

intenten donar servei per a complir amb els clubs i esportistes de 

qualsevol municipi. 

● 30 d'abril 

Reunió en la Secretaria Autonòmica de Turisme, al costat de Francesc 

Colomer amb representants de l'Associació Internacional de Bicicleta 

de muntanya  (IMBA) i amb el president de GEPACV, Miguel Ángel 

Nogueras per a buscar punts de trobada davant les prohibicions dels 

ciclistes de muntanya recreatius que han donat lloc a mobilitzacions i 

protestes. 
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Presentem, basant-nos en la nostra experiència prèvia i en el nostre 

propi document electoral davant el problema, un document de 6 punts 

per a poder avançar en una regulació òptima que promoga el respecte 

amb el medi ambient amb les activitats humanes sostenibles. 

 

● Maig de 2021 

● 6 de maig 

Participació en la Jornada “Esport i Despoblament” organitzada per 

l'Agenda Valenciana Antidespoblament i amb la participació de la seua 

directora general Jeannette Segarra. Una jornada per a posar en valor 

l'aposta per l'esport, el turisme actiu i la salut. Coneixem algunes 

experiències pràctiques replicables. 

● 11 de maig 

Acord parlamentari en Les Corts per a decretar que l'esport saludable 

és una activitat essencial transaccionant la proposta elaborada per la 

secretaria mesos abans. 

● 31 de maig 

Aprovació en Les Corts de la iniciativa elaborada per la nostra 

secretaria per a impulsar programes de recepta esportiva en 

col·laboració dels serveis d'atenció primària, salut pública i els serveis 

esportius municipals. 

● Juny de 2021 

Reunió amb José Chulvi, diputat en Les Corts davant l'admissió a tràmit 

de la Llei de regulació de professions de l'esport. Creació d'un equip 

d'experts per a l'assessorament en el tràmit parlamentari, l'elaboració 

i negociació d'esmenes que la milloren i la calendarización d'actes 

públics informatius organitzats per la Secretaria i el Fòrum de l’Esport  

del PSPV-PSOE amb invitació a grups professionals i d'interés. 

 

● Setembre-Octubre 2021 

Programació possiblement a L'Eliana  d'una jornada per a informació i 

debat de la nova Llei de regulació de professions de l'esport de la 

Comunitat Valenciana amb la participació dels responsables del partit 

en l'àrea d'esports i dels principals actors del sector. 
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FINANÇAMENT AUTONÒMIC 

L'àrea del finançament autonòmic, adscrita a la secretària de Valencianisme  

i Federalisme, és un pilar fonamental per a les sigles que representa aquest 

partit. Aquesta àrea representa un pilar bàsic per als socialistes, perquè som 

ferms defensors de l'Estat del Benestar i de garantir uns drets públics, de 

qualitat i accessible per a tothom. I per a poder aconseguir-ho cal disposar 

d'un finançament autonòmic just i que ara mateix no disposem per la 

negativa de l'anterior govern, liderat per la dreta, a afrontar aquesta reforma.  

El finançament de les Comunitats Autònomes ha de garantir un Estat del 

Benestar potent i fer viable aquest projecte compartit anomenat Espanya. La 

Generalitat Valenciana va ser un dels primers governs a assumir el traspàs 

de determinats serveis públics, especialment, d'aquells que tenen un 

caràcter fonamental per als ciutadans, com és el cas de l'educació o la sanitat. 

Prestacions bàsiques per a garantir l'estat de benestar, que deixava 

d'assumir l'Estat, sense que hi haguera una correlació pressupostària a 

través del finançament d'una despesa que passaven a assumir les 

comunitats autònomes. 

Partint d'una situació asimètrica, són molts anys els que els valencians i 

valencianes venim arrossegant ho llastre dels diferents models de 

finançament que s'han anat succeint des de llavors. Els valencians i 

valencianes tenim dret a disposar dels mateixos recursos per habitant que la 

resta d'espanyols per a gestionar les mateixes competències. 

És per això, que l'any 2017 formem part de la creació de la “Plataforma Per un 

Finançament Just” per a unir forces amb altres partits polítics i amb la societat 

civil amb la finalitat de reclamar un canvi del model de finançament que siga 

just i adequat. És per això, que el 18 de novembre d'aqueix mateix any 

organitzem i participem en la manifestació que es va fer a València per 

aquesta causa. Una manifestació històrica que va aconseguir unir a la 

societat valenciana sota un mateix lema.  

Posteriorment a aqueixa manifestació, comencem a teixir aliances amb 

altres comunitats que estaven en una situació similar a la nostra. En 2018 

tota la plataforma viatge fins a les Illes Balears per a escoltar-nos i poder 

treballar conjuntament en una qüestió que és fonamental. Aquesta reunió 

va ser fructífera perquè estem veient com en l'actualitat es continuen 
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mantenint aqueixes relacions i fins i tot s'estan estrenyent més de cara a 

reivindicar un model en la pròxima reforma compromesa pel Govern 

d'Espanya i el Ministeri d'Hisenda.  

 

Les accions que hem dut a terme juntament amb aquesta plataforma són 

infinites, l'any 2019 vam fer una cadena humana pel finançament que anava 

des de Delegació de Govern fins a les Torres de Serrano. Però sens dubte, les 

desenvolupades aquest últim any han suposat un repte important per dos 

motius: el primer és que estem a la meitat d'una pandèmia i no es poden fer 

accions/actes com es venian fent fins ara i el segon, la crispació política que 

aquesta havent-hi els últims anys.  

Nosaltres ens creiem aquesta plataforma i la defensem, per això vam ser a 

Madrid a reivindicar-ho davant del Congrés dels Diputats i va ser la primera 

vegada que una ministra d'Hisenda rebia a la Plataforma. Aquest fet 

demostra el que sempre havíem defensat dones del socialisme i és que som 

els únics que entenem la diversitat territorial del nostre Estat i, sobretot, que 

un Govern d'Espanya presidit pel PSOE és el millor aliat per als interessos 

dels valencians i valencianes.  
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Hem tota part d'aquestes actuacions sent lleials al Govern i a les sigles que 

representem, sabem i hem de conjugar totes dues coses. I així ho hem fet, 

com a socialistes desenvolupem un paper molt important i a diferència 

d'altres partits, el PSPV-PSOE sempre exigirem, un finançament just i unes 

inversions justes. Amb independència de qui governe, així ho hem fet i així 

continuarem fent-ho perquè tenim una lleialtat amb els valencians i 

valencianes que hem de complir, perquè som la primera força política en la 

Comunitat. Ens presentem a la societat valenciana reivindicant un 

finançament just que trencara amb dècades d'una anomalia: ser l'única 

comunitat autònoma pobra (en termes de renda) que aporta a l'Estat. 

Aqueixa demanda continua intacta. Però hem aconseguit, amb lleialtat 

compartida i útil amb el Govern d'Espanya, que l'Estat compense 

l'infrafinançament discriminatori que patim, amb un tracte especial en 

aspectes crucials com són: els Pressupostos Generals de l'Estat, el Fons 

COVID o els Fons React-UE, entre altres.  

A part de les accions fetes juntament amb la plataforma, nosaltres i nosaltres 

ho hem reclamat allà on estem; en una entrevista, en un debat, en les Corts 

Valencianes, en el ple de la Diputació o en el ple dels ajuntaments perquè és 

una qüestió assumida plenament en el nostre ideari, és una qüestió que és 

la bandera del PSPV-PSOE.  

PATRIMONI I ARTS 

El desenvolupament del Patrimoni i les Arts dins del context social ha de 

respondre a una configuració com a eix d'integració intercultural. La identitat 

històrica del nostre patrimoni ha permés la construcció de marcs tan 

destacats com la capitalitat del disseny, i la creativitat dins d'un espai 

d'intercanvi públic/privat. En aqueix sentit, aquestes eines permeten 

consolidar una aposta pel turisme patrimonial i cultural sostenible, així com 

la protecció i posada en valor dels immobles i espais patrimonials.  

Així mateix, la cultura és un eix de transformació social, de benestar i 

convivència entre les persones. Al costat d'això, és un element transversal i 

integrador de diverses àrees com a patrimoni, economia, innovació, turisme 

i ocupació. En aquest sentit, la vida cultural ve determinada per noves 

demandes i nous models de relació cultural. Aquesta aliança reconeix i 

integra tant a la ciutadania, com els sectors professionals, les empreses 

culturals i creatives, al costat de la veu de les diverses associacions. I és per 

això, que des de la secretaria de Patrimoni i Arts hem tractat de generar 

sinergies a través de diverses reunions amb el teixit associatiu professional.  
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Ateses les demandes del sector i en contacte amb la secretaria Federal de 

Cultura i Patrimoni del PSOE, participem en la reunió al costat dels 

secretaris/as Autonòmics de Cultura i els/as Portaveus de Cultura en els 

Parlaments Autonòmics per a analitzar la situació del sector, balanç de la 

subcomissió parlamentària per a l'Estatut de l'Artista i el Creador. Aquesta 

reunió va comptar a més amb la participació de responsables de la cultura 

dels governs autonòmics socialistes, els membres de la comissió de cultura 

de la FEMP i els membres de la comissió de cultura de Congrés i Senat. 

Aquesta trobada, celebrat abans de la pandèmia, va assentar algunes de les 

bases i posada en comú per a enfortir les sinergies entre les diferents 

regions. 

Els socialistes concebem la cultura en una doble vessant: com a dret i com a 

recurs. I per aquesta raó, les indústries culturals i creatives han de tindre un 

pes major en la producció de riquesa nacional, on en l'actualitat representen 

més d'un 3% del PIB espanyol. 

Amb motiu de la situació de pandèmia, vam mantindre una reunió en línia el 

passat 8 de gener amb els responsables de la secretaria de Cultura del PSOE 

Federal. En ella es proposaven alguns detalls per al desenvolupament del 

propi treball de les secretaries, així com del sector, on destacava la 

coordinació amb altres ministeris, el desenvolupament de l'Estatut de 

l'Artista, la perspectiva dels Fons Europeus de Recuperació (amb el 

percentatge destinat a cultura). I es va subratllar la important aposta per 

mantindre la programació cultural als nostres ajuntaments.  

La digitalització i els serveis en sectors estratègics serà un altre dels camins a 

desenvolupar en els pròxims mesos, així com el treball per a lluitar contra la 

despoblació, que és una autèntica transformació des de la sostenibilitat i el 

repte demogràfic. Aquestes pautes seran exposades en una reunió a partir 

de setembre, sobre la base de les últims detalls i indicacions, per a poder 

traslladar i posar en comú amb la resta de companys/as de les comarques 

(secretaries de Patrimoni i responsables municipals) 

D'altra banda, i malgrat la complexitat jurídica amb la qual compta l'estatut 

de l'artista, s'està treballant en les condicions laborals, així com en l'anàlisi 

del model amb el qual actualment comptem. Seguint amb aqueixa línia, en 

aqueixa pròxima reunió podrem analitzar l'última hora sobre el Projecte de 

Llei de la Llei de Patrimoni Històric, la Llei de Mecenatge (a la qual hem de 

complementar amb més jornades de divulgació i debat), per a sumar també 

així al sector privat. 
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En definitiva, la configuració de diversos plans de xoc per al sector cultural i 

l'adaptació de les noves necessitats després de l'inici de la pandèmia, seran 

algunes de les qüestions prioritàries per a treballar. 

Hem centrat la revisió de les accions en el desenvolupament dels últims 

mesos, que configuren la realitat sobre la qual trabajareos a partir d'ara. 

Anteriorment participem en campanyes per a fer costat al sector del 

llibre/llibreries, formació en ensenyaments artístics o defensa del sector de 

l'audiovisual o les arts escèniques. 

Com a agenda més immediata: S'organitzarà una reunió amb els secretaris 

de Cultura i Patrimoni i regidors/as, per a posar en comú l'aplicació de les 

mesures sanitàries durant la pandèmia, el resultat d'aqueix nou cicle, i la 

demanda de noves necessitats del sector. Així mateix, aquestes eines 

serviran per a enfortir l'aplicació als programes electorals i valoració del nou 

context i el seu funcionament.  

BANDES DE MÚSICA 

Des de 2015, el Govern de la Generalitat ha confluït amb la societat 

civil per a posar en valor un dels aspectes més identificadors del poble 

valencià, la música. Enfront d'una consideració residual de passades 

administracions autonòmiques, s'ha passat a un enaltiment d'allò que ja 

estava valorat entre nosaltres des de fa més d'un segle: les societats musicals 

(SSMM) i la seua extensió educativa que, a més, es reflecteix en el cabal de 

seguidors per la Música en tots els àmbits de la societat valenciana i en tots 

els seus gèneres. 

S'ha aconseguit gràcies a una determinació de les administracions 

progressistes de tots els àmbits, l'autonòmic i el local, així com 

l'associacionisme civil, de base i corporatiu. Sense oblidar els esforços 

realitzats per transmetre les bondats del món musical, els seus assoliments 

i els seus anhels, com els protagonitzats per la premsa especialitzada i de 

proximitat, els mitjans en línia i els formats reflexius i les convocatòries 

socials. 

El nostre treball polític en aquest mandat ha anat encaminat cap a la posada 

en valor de les nostres singularitats en l'àmbit de les societats musicals, que 

pivota sobre una estreta col·laboració amb els representants i membres de 

la FSMCV així com amb els seus interlocutors a nivell estatal, la CESM. El 

nostre suport, mediació i impuls polític ha sigut valorat molt positivament 

pels seus diferents representants socials. 

L'arribada al Consell del President Puig va coincidir amb la publicació 

promoguda per una editorial valenciana d'una enciclopèdia de les societats 

musicals, de gran format i enorme interés per la seua extensió i rigorositat, 
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que va coincidir a més amb diversos treballs i tesis universitàries que van 

suposar un marc conceptual suficient per als reconeixements que 

sobrevindrien els anys següents, aconseguint-se avanços molt importants en 

reconeixement públic i posada en valor social: 

• L'any 2018, Les Corts van concedir a les societats musicals el 

reconeixement com a Bé d'Interés Cultural, amb el suport 

intel·lectual abans citat i per unanimitat de la Cambra. Va tindre reflex 

en els festejos commemoratius organitzats per la Federació de 

Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) en diversos 

actes en les tres províncies i especialment en l'acte celebrat en l'Estadi 

de Mestalla de València, on es van batre diversos rècords Guinness. 

• La secular presència de la ciutat de Llíria en el món de la música, 

sempre en l'excel·lència, i des de principis del segle XIX, ha anat 

incrementant generació rere generació la llegenda de Ciutat de la 

Música, denominació que li va concedir Les Corts per unanimitat, poc 

abans que l'atorgara en 2019 a la ciutat el títol universal de Llíria, 

Ciutat Creativa de la Música, incorporant-se a poc més d'una vintena 

de ciutats de tot el planeta. Un fet rellevant que va afavorir al conjunt 

del col·lectiu de bandes de música de tot el territori. Es va encaminar 

la tasca de promoure que les Societats Musicals Valencianes puguen 

ser igualment declarades Patrimoni Cultural Immaterial per la Unesco. 

• Després de tots dos reconeixements, en 2021 el govern d'Espanya ha 

concedit una merescuda declaració a les societats musicals d'enorme 

importància patrimonial, ser “Manifestació Representativa del 

Patrimoni Cultural Immaterial d'Espanya” mitjançant un acord del 

Consell de Ministres . 

Ara que hem incorporat l'oportú debat polític és el moment de nous reptes 

perquè hi ha noves exigències, i un camí traçat que cal  recórrer i aprofundir, 

en el qual destaquem el Patronatge de la Generalitat per a evitar possibles 

tendències negatives, com les següents:  

➢ L'autocomplaença en l'èxit, que no és suficient per a continuar creixent 

adequadament. 

➢ Els sentiments patrimonialistes de l'associacionisme dirigent, cap a 

qualsevol organització que puga sentir la temptació de hegemonitzar-ho 

tot per un excessiu zel protagonista. 

➢ La deterioració creixent de les societats musicals més frèvoles per la 

pandèmia o la crisi sanitària. 

➢ L'absència de patrocinis directes, oficials o privats, a les societats 

musicals. 

➢ La corresponsabilitat dels ajuntaments a afegir recursos a la difusió de 

l'activitat de les SSMM en formar part aquestes de legislacions de 
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preservació i difusió de béns patrimonials. La FVMP recolza de manera 

eficient aquest objectiu. 

➢ La necessitat de potenciar les organitzacions territorials, provincials i 

comarcals. 

➢ La creixent necessitat de polítiques musicals en el capítol d'igualtat de 

gènere. 

➢ Cal continuar parant atenció a un problema que es pot convertir en un 

buit social d'enormes proporcions: les dificultats del periodisme de 

proximitat en aquest cas especialitzat i en valencià que ha vist des de 2018 

la desaparició de les subvencions per l'ús del valencià; tenim la necessitat 

de suplir la falta total d'ajudes a la difusió d'aquestes publicacions. La 

creença que les xarxes socials ho cobreixen tot planteja un escenari en 

què els mitjans tradicionals, periòdics com Les Bandes i el seu correlat 

lasbandasdemusica.com, i altres com nuestrasbandasdemusica.com siguen 

condemnades a la desaparició per falta d'estímuls adequats. 

El nostre treball s'ha encaminat i ha de seguir per la senda necessària 

d'exercir polítiques actives que porten a la consideració que la millor manera 

de consolidar el procés d'autoestima dels ciutadans i ciutadanes en aquest 

àmbit de la Música que ens vertebra és la potenciació en el coneixement, des 

de l'asserció que no existeix allò que no es diu. 

Hem donat el suport necessari per a l'articulació de la Xarxa Pública de 

Conservatoris Professionals de Música de la Generalitat Valenciana, que 

puga ser accessible en igualtat de condicions des de tot el territori de la 

Comunitat Valenciana, atenent una distribució lògica comarcal, abordant així 

també la problemàtica de molts Conservatoris Municipals amb enormes 

dificultats de supervivència. D'igual manera, la implementació d'iniciatives de 

Formació Educativa i Professional dels Estudis Superiors de Música. Les 

Universitats Públiques obrin un escenari molt interessant i de gran valor en 

la nostra Comunitat, que compta amb la indiscutible trajectòria i prestigi 

internacional pel que resulta de gran interés la implantació d'Estudis 

Universitaris i de Post-Grau per a secundar i impulsar la professionalització 

dels nostres Músics i generar noves oportunitats laborals, que se'ls puga 

obrir portes en molts àmbits a nivell nacional i internacional. 

Una novetat que amplia l'oferta educativa musical de nivell universitari i pot 

adquirir una rellevant dimensió internacional és el funcionament de l'Escola 

Superior de Música d'Alt Rendiment, ESMAR, amb seu a l'Eliana . L'alumnat 

que no pot accedir als Conservatoris públics ara té una alternativa de 

proximitat molt més accessible que desplaçar-se lluny de casa. A més, 

pensem que pot ser un pol d'atracció per a estudiants de tot el món, la qual 

cosa contribuirà a enriquir el món musical valencià i el bon nom de la nostra 

terra en el camp de la Música. 
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La incidència de la pandèmia en el sector privat relacionat amb la música ha 

sigut enorme. Parlem de l'organització de grans esdeveniments musicals que 

han sigut suspesos, la música en directe en les festes populars (Falles, Moros 

i Cristians, Fogueres d'Alacant…), les cercaviles, etc. Tot això afecta també a 

les empreses de venda d'instruments musicals. La pandèmia ha significat un 

ús moltíssim major de les vendes telemàtiques, on han adquirit un 

protagonisme i un predomini unes certes plataformes de tots conegudes. 

Plataformes amb una tributació opaca o nul·la al nostre país, a més d'ofegar 

el xicotet comerç que ha atés els clients d'una manera professional i directa. 

La iniciativa, aprovada per unanimitat en el Congrés dels Diputats, de 

rebaixar l'IVA dels instruments musicals ha nascut des de la nostra voluntat i 

això pot contribuir a pal·liar les dificultats del comerç de proximitat en el 

camp de la Música. És cert que les subvencions de les Diputacions i de la 

Generalitat per a l'adquisició d'instruments musicals sempre van lligades a la 

seua compra en establiments valencians, la qual cosa suposa un respir 

evident per a un sector especialment castigat. 

L'extraordinària i decidida col·laboració des de l'Agència Valenciana de 

Turisme ha sigut determinant en l'actualitat. La necessitat de teixir aliances 

entre les administracions per a gestionar projectes que puguen contribuir a 

l'impuls de l'activitat turística dels nostres atractius destins. Ha de veure en 

la manera d'entendre l'oci en la cultura mediterrània i la nostra imatge des 

de l'exterior, des de la significació de la música en el concepte de l'oci. Les 

activitats de carrer són un element important de la forma de vida: Cercaviles, 

festivals, concerts singulars, són elements incorporats a la nostra Societat 

com a part inseparable d'ella. Per la qual cosa és essencial donar continuïtat 

a l'esforç professional de les formacions de Banda i Orquestra pertanyents a 

les nostres Societats Musicals, estendre la formació dels seus membres i 

promocionar els diferents esdeveniments com a clara identitat cultural del 

nostre Territori i clara fortalesa turística. Dinamització econòmica, 

ocupabilitat i la pròpia responsabilitat social; ens interessa molt introduir la 

música de les nostres Societats Musicals en altres disciplines artístiques i 

científiques que ajude a comprendre a la Societat la necessitat de projectes 

audiovisuals i congressos. 

La participació de les Societats Musicals en Esdeveniments Singulars com els 

III Premis Carles Santos de la Música Valenciana, en els  I Premis El Temps  dels 

Arts, així com en altres reconeguts Festivals i certàmens internacionals ens 

permeten mantindre sempre la voluntat constant de posar la Cultura i les 

Arts Escèniques, i la Música en particular de les nostres Bandes i Orquestres, 

en el centre de les nostres vides. En les vides dels valencians i de les 

valencianes. 



 

195 
 

En definitiva, hem desenvolupat les reflexions polítiques entorn a un 

complex fenomen musical i social, extraordinàriament singular i característic 

de la nostra Comunitat, i que a manera de conclusió mereix un nou impuls i 

una nova mirada tan necessària hui dia. Ideari que es comparteix amb els 

membres de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, 

FSMCV, i també amb la Confederació Espanyola de Societats Musicals, CESM, 

liderada igualment per gestors valencians. 
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• COMITÉ NACIONAL DEL PSPV-PSOE 

18 d'abril  del 2018 a 29 de Juliol del 2021 

El Comité Nacional del PSPV-PSOE es va constituir el 18 d'abril  del 2018, triant 

als següents companys i companyes com a membres de la MESA del Comité:  

 

 

PRESIDÈNCIA: DIANA MORANT I RIPOLL     

VICEPRESIDÈNCIA: XARO MIRÁLLES FERRANDO        

SECRETARIA D'ACTES: LAZARO AZORÍN SALAR         

 

 

Assenyalar que els companys i companya han sigut reelegits en 7 ocasions 

més, en compliment de l'article 15 del Reglament del Comité Nacional. S'han 

aprovat 4 resolucions al llarg d'aquestes 7 convocatòries del Comité 

Nacional. 

D'aquest període (2017-2021) cal destacar que la participació dels companys 

i companyes del Comité Nacional ha comptat amb una mitjana de 30 

intervencions per cada comité, amb temes destacats com la crisi econòmica, 

la corrupció del Partit Popular, la importància d'acostar el partit a la societat 

a causa de la situació que es vivia, i es viu, sobre el pensament general de la 

societat que tots els polítics eren i són iguals, etcètera. Així mateix, recordar 

que el Secretari General Ximo Puig ha presentat 2 resolucions per a la seua 

aprovació al Comité Nacional. 

En el Comité del 28 de desembre del 2018, entre altres qüestions, es van 

presentar les bases de la campanya SUMEM del PSPV-PSOE, fent referència 
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a la important participació de les agrupacions, de la ciutadania i dels diferents 

canals de participació, sent aprovat per unanimitat. 

En el comité del 7 de juny de 2019, tant el president de la mesa com el 

Secretari General, van donar l'enhorabona a totes i tots els companys i 

companyes que han fet possible el canvi al País Valencià, així mateix es va 

aprovar per unanimitat una resolució política en la qual el Comité Nacional 

donava el mandat al Secretari General i candidat a President  de la 

Generalitat Valenciana que realitzara les gestions necessàries, per a garantir 

que la majoria de progrés encarregada al PSPV-PSOE liderara el Govern de la 

Generalitat Valenciana sumant aquesta vegada un nou soci a l'acord del 

Botànic. 

En definitiva, el Comité Nacional s'ha reunit en un total de 7 ocasions, en les 

quals, a part d'explicar la gestió i aprovar tràmits orgànics, també s'han 

aprovat resolucions i documents per a millorar la qualitat de vida dels 

valencians i valencianes, i que han sigut les següents: 

RESOLUCIONS APROVADES PEL COMITÉ NACIONAL 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 8 de març | Dia Internacional de les Dones  

Com cada 8 de març, el Partit Socialista se suma a la reivindicació del Dia 

Internacional de les Dones. Aquest 2020, Nacions Unides ha triat com a lema 

“Soc de la Generació Igualtat: Pels drets de les dones”, en el marc de la 

celebració dels 25 anys de Conferència de Pequín, que va marcar un 

important punt d'inflexió per a l'agenda mundial de la igualtat entre dones i 

homes i va dissenyar el full de ruta més progressista per a l'apoderament de 

les dones i les xiquetes a tot el món. Generacions de dones han lluitat amb 

valentia i determinació per la llibertat. Una llibertat que hui, gràcies a elles, 

és un patrimoni col·lectiu al qual el Partit Socialista ha contribuït al llarg dels 

seus 140 anys d'història i continuarà fent-ho cada dia. Aquest 8M de 2020 

serà de nou una anellada sobre les consciències cíviques i polítiques. 

L'amenaça de la ultradreta qüestionant els drets de les dones tindrà una 

resposta contundent als carrers. Perquè encara persisteixen les 

discriminacions, malgrat les conquestes. I perquè hi ha els qui qüestionen el 

feminisme intentant retornar-nos al passat, negant la violència de gènere i la 

violència sexual. No hi ha punt de retorn, el feminisme és imparable i ha 

demostrat que té una força poderosa i transversal. Les dones hem conquistat 
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espais i drets sobre els quals no hi ha opció de replegament. No donarem ni 

un pas arrere. Ni un. I els qui pretenguen fer-nos retrocedir, tindrà enfronte 

al Partit Socialista. Per al nostre partit, fidel als seus principis, és intolerable 

el qüestionament dels consensos que tant han costat construir i que han 

situat al nostre país entre les millors democràcies del món, i en una 

referència en la lluita contra les violències que pateixen les dones. Les 

socialistes i els socialistes hem contribuït de manera determinant en aquests 

canvis. Sempre i al costat del moviment feminista, hem treballat i treballem 

per a fer realitat la igualtat entre dones i homes. Hem sigut els artífexs de les 

grans reformes que per a avançar en els drets i llibertats de les dones. Totes 

les lleis d'igualtat tenen segell socialista. El Govern socialista d'Espanya va 

prendre mesures urgents que donaren una resposta ferma i immediata per 

a protegir la integritat física de les dones (RDL 9/2018 de 3 d'agost) i millorar 

les seues condicions en l'àmbit laboral i salarial (RDL6/2019 d'1 de març). I 

durant aquests mesos de Govern hem continuat establint les bases perquè 

la igualtat entre dones i homes siga real i efectiva, fent propostes 

transformadores per a eliminar les estructures masclistes i patriarcals, que 

són les que estan en el fons de tota l'estructura social i política de la nostra 

vida. A la Comunitat Valenciana, des de l'any 2015 amb un govern 

progressista, feminista i paritari, s'han adoptat polítiques feministes, i s'han 

aprovat lleis que permeten avançar en la radical igualtat de dones i homes. 

El garbellat en sanitat, les oficines d'atenció a les víctimes, l'urbanisme amb 

perspectiva de gènere, la xarxa d'agents d'igualtat, un sector públic amb més 

dones en les seues adreces, el pla de coeducació, l'educació d'o a 3 anys, el 

foment de l'ocupació femenina, o la nova llei de funció pública són només 

alguns exemples dels canvis introduïts pel Govern de la Generalitat. Encara 

queden moltes coses per fer. Les socialistes i els socialistes tenim clar el camí; 

avançar en igualtat és avançar en democràcia. La democràcia ha de continuar 

donant respostes als problemes i als obstacles que les dones han de salvar 

per a poder exercir les seues llibertats i els seus drets. El Partit Socialista està 

compromés amb l'erradicació de la violència de gènere, la fi de la precarietat 

laboral i la bretxa salarial, la defensa dels drets sexuals i reproductius de les 

dones i l'abolició de la prostitució i del tràfic d'éssers humans amb finalitats 

d'explotació sexual. Volem una societat paritària i participativa en la qual les 

dones ocupen el lloc que els correspon per dret, una societat que tracte a les 

dones com a persones lliures i adultes capaces de prendre les seues pròpies 

decisions. Aquest 8 de març eixim als carrers per a celebrar el que hem 
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aconseguit i per a reivindicar tot el que queda per fer. La igualtat real i 

efectiva és l'horitzó cap al qual caminem juntes, unides i fermes. Existeix una 

amenaça significativa de reversió dels assoliments feministes que tant 

d'esforç va costar aconseguir. Per això, el 8 de març, les dones i homes 

socialistes estarem al costat de les organitzacions socials i feministes per a 

defensar els drets de les dones i xiquetes, la llibertat i la igualtat. Des del 

Partit Socialista fem una crida a tota la ciutadania, a les institucions i 

organitzacions perquè juntes avancem cap a una societat més justa i 

igualitària.  

Que visca la lluita de les dones! 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL PSPV PER L'OCUPACIÓ DIGNA I DE 

QUALITAT 

 L'ocupació i el treball amb drets constitueix un de les preocupacions 

fonamentals dels socialistes valencians. Traslladar a l'acció de govern 

proposades i actuacions capaces de generar canvis positius en les 

oportunitats perquè totes les persones puguen accedir a una ocupació digna 

i de qualitat ha de ser sempre un dels elements identificadors de la nostra 

proposta política a la societat. El programa electoral amb el qual els 

socialistes valencians concorrem a les passades eleccions en la Comunitat 

Valenciana, i que en bona part es plasmen en l'acord del Botànic 2, expressa 

de manera sistemàtica les nostres propostes i el full de ruta per a aconseguir 

una creació de riquesa i d'ocupacions que estiga centrat en les persones i 

que responga a les necessitats de tots els valencians i valencianes. Així, el 

nostre programa de govern s'articula entorn de tres eixos que busquen 

donar respostes per a avançar simultàniament en tots els aspectes que són 

essencials per a garantir la sostenibilitat social, econòmica i ambiental d'un 

nou model productiu que proporcione les majors garanties de benestar ara 

i en el futur. El primer d'aquests eixos busca aconseguir que el mercat de 

treball cobrisca les necessitats d'estabilitat, seguretat, salaris i oportunitats 

de promoció que permeten a les persones viure dignament i projectar 

expectatives de cara al futur. El segon eix planteja un conjunt d'actuacions 

per a estimular l'activitat econòmica i desplegar una estratègia d'innovació i 

trànsit cap al model productiu valencià del futur. Finalment, el tercer eix se 

centra en les mesures per a millorar la connexió entre les empreses i les 

persones que busquen un treball, assegurant que ningú quede exclòs i es 
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garantisca la igualtat d'oportunitats. Les mesures que hem impulsat des del 

Consell fins al moment, donant suport a l'economia productiva i a les 

persones amb majors dificultats per a accedir a un lloc de treball, han millorat 

substancialment la situació de l'ocupació en la Comunitat Valenciana. 

Independentment de la recuperació general de l'activitat, la fortalesa i 

estabilitat del Consell ha generat un clima propici per a impulsar de forma 

consensuada amb les agents socials mesures com els programes d'ocupació 

Avalem, la participació de l'àmbit local en les polítiques d'ocupació o el suport 

als sectors productius i les infraestructures industrials, que ens han situat 

entre els territoris amb millor evolució dels indicadors d'ocupació. D'aquesta 

manera, en els últims anys cinc anys s'ha produït una importantíssima 

reducció de la desocupació i més de 211.000 valencians han eixit de la 

desocupació. Així mateix, l'activació del mercat de treball valencià ha generat 

en aquest mateix període 300.000 nous ocupats. Persisteixen, no obstant 

això, elements indesitjats en el nostre mercat laboral com una taxa encara 

excessivament elevada de desocupació, temporalitat i parcialitat 

injustificades i no desitjades, o condicions de treball injustes, o directament 

irregulars, imposades des del desequilibri en les relacions laborals introduït 

amb la reforma laboral del Govern de Rajoy. A més, a tot això, s'uneix la 

necessitat d'accelerar l'impuls a les mesures encaminades a fer front a 

situacions com les conseqüències del Brexit o les tensions en el comerç 

internacional. D'altra banda, és vital que reforcem la nostra resposta als 

reptes de les desigualtats, la digitalització i la intel·ligència artificial i la crisi 

climàtica. En aquest moment, els socialistes valencians estem convençuts 

que s'obri una finestra d'oportunitat amb la possibilitat de sincronitzar i 

alinear les polítiques autonòmiques amb les del Govern d'Espanya, els 

objectius de l'Agenda 2030 i les recomanacions de la OIT per al futur del 

treball, i que poden propiciar més ocupació amb condicions dignes. És el 

moment que els socialistes valencians impulsem des de l'acció de governs 

mesures per a: - Enfortir el diàleg social valencià i els escenaris que 

fructifiquen en un nou contracte social des del qual puguen abordar-se els 

reptes plantejats per la digitalització, la crisi climàtica i les desigualtats. - 

Reforçar els equilibris en les relacions laborals i la negociació col·lectiva per 

a propiciar acords justos entre els interlocutors socials en la Comunitat 

Valenciana. - Impulsar el lideratge de les administracions públiques 

valencianes en l'adopció regulada i la difusió de les pràctiques socials i 

laborals responsables i respectuoses amb el treball digne i l'estabilitat en 
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l'ocupació. - Secundar decididament la consolidació i revitalització de les 

institucions que regulen el treball. Aquestes institucions, des de la 

reglamentació i els contractes de treball fins als convenis col·lectius i els 

sistemes de la inspecció del treball, són les pedres angulars de les societats 

justes. - Incrementar els recursos per a facilitar l'accés a la formació que 

requerisquen les persones al llarg de tot el seu cicle vital per a adquirir 

competències, perfeccionar-les i reciclar-se professionalment, de manera 

que ningú quede arrere quan es produïsquen canvis. - Donar suport a 

inversions en àrees clau en favor del treball decent i sostenible, i establir una 

garantia de transicions ecològiques justes i l'impuls a la igualtat de gènere. 

Amb això, es contribuiria a crear gran quantitat de llocs de treball i noves 

oportunitats per a les microempreses i les petites i mitjanes empreses. 

 

Al COMITÉ NACIONAL DEL PSPV-PSOE PROPOSADA DE RESOLUCIÓ DEL 

PSPV-PSOE PELS 6 ANYS DE GOVERN I 2 ANYS DE LA VICTÒRIA EN LES 

ELECCIONS AUTONÒMIQUES.  

Al maig de 2015, els i les socialistes vam fer història en la Comunitat 

Valenciana. La decència va tornar a les institucions valencianes de la mà del 

PSPV i de les forces del Botànic. Vint anys després, els socialistes tornàvem al 

Palau de la Generalitat al costat del nostre secretari general Ximo Puig. 

Després de dues dècades de corrupció i retallades, els socialistes comencem 

a desmuntar les polítiques insolidàries aplicades per la dreta amb decisions 

com la reparació de víctimes del metre, el programa Xarxa Llibres, 

l'eliminació del copagament sanitari, la reversió dels hospitals en mans 

privades, i tantes altres, que han permés recuperar la dignitat en polítiques 

socials dirigides a les persones. Els i les socialistes vam demostrar que les 

coses es poden fer de manera diferent, per primera vegada en la Comunitat 

es va fer un govern de coalició. Un govern que ha aconseguit retornar la 

solvència i la reputació a la Comunitat Valenciana. Ara se'ns coneix com un 

exemple de transparència i bona gestió. I el paper del PSPV-PSOE en el 

Consell ha sigut fonamental, sempre mostrant una actitud conciliadora, 

dialogant i resolutiva, però sense oblidar els nostres valors com a socialistes. 

Molts van vaticinar que aquest govern no duraria. No obstant això, 

s'equivocaven; el nostre objectiu ha sigut sempre, com a partit, millorar la 

vida de les persones, enfortir l'Estat del Benestar, aconseguir que ningú es 
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quede arrere. I així ho hem demostrat, quan els i les socialistes vam governar 

-en qualsevol administració pública: local, mancomunitat, provincial, 

autonòmica, estatal i europea- la vida de les persones millora. La ciutadania 

sap que el nostre objectiu és aconseguir la màxima igualtat i donar una 

resposta justa i social. Per això, el 28 d'abril del 2019 els valencians i 

valencianes van enviar un missatge clar, el PSPV-PSOE és qui ha de liderar les 

institucions valencianes. Després de 25 anys vam tornar a ser la força més 

votada i guanyem les eleccions perquè la ciutadania així ho va voler i ho va 

manifestar en les urnes. www.pspvpsoe.es info@pspv-psoe.net Tf: 96 11 11 

000 Av. de l’Oest , 48-4a-A 46001 València Després d'aquests resultats 

històrics, tant a nivell autonòmic, com a local, el Botànic va aconseguir 

majoria absoluta en Les Corts Valencianes, i el PSPV-PSOE va aconseguir 

majoria absoluta en el Botànic. I, finalment, una cosa molt important a 

destacar és que estem sent un reflex de les polítiques del Govern d'Espanya, 

liderat per Pedro Sánchez. La Comunitat Valenciana és ara referent en la 

posada en marxa de polítiques progressistes, d'esquerres i avantguardistes. 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ: -Enfortir el diàleg de tots els agents socials i el 

PSPV-PSOE per a continuar posant polítiques centrades en la majoria, sobre 

la taula del Consell. -Reforçar la connexió entre militància i institucions per a 

encarar totes les polítiques socials que han de posar-se en marxa amb el 

major suport. -Continuar recolzant l'impuls municipalista del PSPV-PSOE a 

través dels fons de cooperació municipal, les polítiques de despoblació i el 

valor afegit més gran que tenim els socialistes, i que representen els nostres 

alcaldes i alcaldesses 

Al COMITÉ NACIONAL DEL PSPV-PSOE PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

La pandèmia provocada pel coronavirus COVID-19 ha afectat els sectors 

productius, amb especial i greu incidència en els quals depenen de la lliure 

circulació dels persones: turisme, comerç, transport, atenció als persones, 

entre altres, generant una disminució dels ingressos en els persones 

treballadores per compte d'altri, autònoms i aquelles que desenvolupen la 

seua activitat en sectors d'activitat, probablement i de forma no desitjada, al 

marge de l'economia  formal, com llaura venga ambulant, recollida de 

residus  i similars. Els governs socialistes han afrontat la crisi de manera 

activa amb polítiques orientades a mantindre  el nivell adquisitiu dels 

persones, amb ERTES i CESSAMENTS D'ACTIVITAT, complementant en part la 

baixada d'ingressos amb ajudes addicionals. D'altra banda, els línies de 
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finançament  avalades en part per l'Institut de Crèdit  Oficial (ICO), i l'INSTITUT 

VALENCIÀ DE FINANCES, han aportat liquiditat als empreses evitant 

acomiadaments de treballadors  i el tancament d'empreses. Aquesta 

pandèmia, també ha posat en evidència el fracàs polític i social del model 

sanitari que la dreta valenciana va impulsar durant dècades en la Comunitat 

Valenciana. La situació d'emergència sanitària ha suposat una inversió sense 

precedents en el sistema públic valencià, apostant per un model inclusiu i 

universal enfront del dels privatitzacions i l'accés a la salut sobre la base de 

la capacitat econòmica i no com un dret reconegut pels poders públics a tota 

la ciutadania. Gràcies a aquesta  a posta decidida per enfortir l'Estat del 

Benestar en el seu conjunt, ens hem situat com a referent  en el conjunt de 

l'Estat  en gestió de la pandèmia i els seus efectes adversos. L'esforç i la 

conscienciació social del poble valencià s'ha traduït en una incidència per 

100.000 habitants que és 6 vegades inferior a la mitjana estatal, consolidant 

a la Comunitat Valenciana com l'autonomia amb la incidència més baixa i una 

dels regions europees amb els dades més esperançadores. El 

desenvolupament de la vacuna contra la Covid-19 ha suposat una fita en la 

història de la ciència del qual hem d'estar orgullosos i orgulloses, perquè cap 

www.pspvpsoe.es info@pspv-psoe.net Tf: 96 11 11 000 Av. de l’Oest , 48-4a-

A 46001 València vacuna s'ha desenvolupat en tan poc temps i amb tanta 

efectivitat. Això ha sigut gràcies a l'a posta decidida per part dels 

administracions públiques, a tots  els nivells: locals, provincials, 

autonòmiques, estatals i europees, per superar aquesta pandèmia. No 

obstant això, el retard la producció de vacunes, per part dels empreses 

farmacèutiques, suposa dilatar en el temps l'arribar a la immunitat de grup . 

Perquè només amb la immunitat de grup  aconseguirem assegurar un retorn 

a l'activitat  en condicions de seguretat  davant el perill de contagi . En 

conseqüència, afrontem un escenari de retard  en la recuperació de 

l'Economia  que obliga a activar mesures de suport  que cobrisquen un espai 

fins llaura no contemplat, en això incideix: 1.Descens d'ingressos en 

empreses per falta de demanda, ja que està condicionada per mesures 

restrictives originades en la pandèmia. 2. Límit a l'endeutament  dels 

empreses, encara que es'ls oferisca finançament bancari a baixos  tipus 

d'interés, s'a dalt a un extrem que perilla la viabilitat d'aquesta; ja que 

l'equilibri patrimonial i la salut financera de l'empresa  requereix d'un 

equilibri entre recursos propipí (capital més reserves) i recursos aliens (és a 

dir , deute a curt  i a llarg  termini), deute que calç retornar amb interessos. 
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És per això que és fa necessari reforçar la solvència dels empreses; per a això  

hi ha un instrument que seriosa desitjable potenciar i que consisteix en una 

injecció de liquiditat : alternativament en forma similar al préstec participatiu 

o en participació directa en el capital social, segons s'concorde amb 

l'empresa beneficiària. En resolució del XIII congrés del PSPV a Elx, 

denominem FONS DE PARTICIPACIÓ FINANCERA DE CARÀCTER ROTATORI i 

que llaura hem proposat en alguna entitat local com a FONS DE 

PARTICIPACIÓ FINANCERA EN EMPRESES. En aquest escenari de crisi  i risc 

elevat de destrucció  d'ocupació s'ha de  recomanar al conjunt dels 

institucions que vam governar, especialment els entitats locals (municipis i 

Diputacions) l'activació de recursos pressupostaris i aplicació de romanents  

de tresoreria  a la recuperació econòmica, com a mesura d'urgència davant 

l'agudització de crisi empresarials, per a evitar tancaments d'empreses (en la 

mesura que puguen ser viables una vegada superat el sot d'un exercici que 

és preveu difícil) i la consegüent pèrdua massiva de llocs  de 

treball.www.pspvpsoe.es info@pspv-psoe.net Tf: 96 11 11 000 Av. de l’Oest , 

48-4a-A 46001 València És recomanable, en cas de crisi , analitzar la viabilitat 

de la reconducció de l'empresa  pels treballadors, utilitzant els formes 

jurídiques de l'Economia  Social (Societats laborals i cooperatives) perquè els 

treballadors, convertits en socis i amb els línies de suport  existents en la 

Generalitat, més la contribució, en el seu cas, del FONS DE PARTICIPACIÓ 

FINANCERA, recuperen unitats productives i així mantindre ocupació i teixit 

productiu empresarial que d'una altra manera és perdria.  

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ: 

 1. Recomanar als militants del partit i, especialment, als càrrecs públics que 

realitzen labors de govern  en municipis i diputacions provincials, promoure 

els formes jurídiques de l’economia  social (societats laborals i cooperatives) 

com a possible  solució per a: a. La reconducció d’empreses en crisi. b. El 

foment de projectes  empresarials d’autoocupació col·lectiva de joves , 

persones de mes edat i persones treballadores en desocupació. 2. 

Recomanar l’estudi i, després d'aqueix estudi, la possibilitat de crear un fons 

de participació  financera en empreses en general, incloses els que és 

materialitzen en projectes empresarials amb la participació de persones tant 

treballadores i sòcies. 3. Continuar generant escuts de protecció  social i 

econòmica per a protegir  els sectors i persones afectades per la Covid-19. 4. 

Recomanar als entitats locals, és a dir , diputacions i municipis, mobilitzar 
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recursos pressupostaris propipí, en la mesura que seguisca possible, 

reforçats en el seu cas per el fons dels diputacions, de la Generalitat 

Valenciana, del Govern d’Espanya i Va unir Europea, per actuar en favor de la 

recuperació econòmica amb ajudes directes a empreses  que exercisquen un 

paper de dinamització  econòmica i de l’ocupació  en l’àmbit d’actuació de 

cada administració, utilitzant entre altres instruments, els fons de 

participació  financera en empreses. 

2.- RELACIÓ DE REUNIONS DEL COMITÉ NACIONAL DES DEL 18 D'ABRIL DE 

2018 FINS Al 29 DE JULIO DEL 2021. 

Durant el període comprés entre el 18 d'abril  de 2018 fins al 29 de Juliol del 

2021, el Comité Nacional s'ha reunit en 7 ocasions, i s'han tractat els temes 

que a continuació es relacionen: 

18 d’abril del 2018 

ORDRE DEL DIA: 

 

1. Constitució del Comité Nacional. Elecció de la Mesa. 

2. Informe Polític del secretari general. Pla d’actuació de la CEN. 

3. Aprovació del Pressupost del PSPV-PSOE per al 2018. 

4. Elecció de la Comissió Nacional de Llistes. 

5. Homologació dels Estatus Nacionals. Ratificació dels Estatuts Provincials 

i Comarcals. 

6. Altres qüestions. 

 

28 de desembre del 2018 

 

ORDRE DEL DIA: 

 

1. Constitució del Comité Nacional.  

2. Informe Polític del Secretari General. Presentació de la Campanya SUMEM 

3. Homologació de l'Estatuts Nacionals del PSPV-PSOE. 

4. Aprovació del Pressupost del PSPV-PSOE per a l’exercici del 2019. 
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5 de març de 2019 

ORDRE DEL DIA: 

 

1. Constitució del Comité Nacional. 

2. Informe Polític del Secretari General. 

3. Aprovació dictamen candidatures de municipis de 20.000 a 50.000 

habitants.  

4. Aprovació dictamen candidatura autonòmica. 

 

València, 7 de juny de 2019 

 

ORDRE DEL DIA: 

 

1. Constitució del Comité Nacional. 

2. Informe Polític del Secretari General. 

3. proposta de Designació de Senadors Territorials. 

 

València, 12 de febrer de 2020 

 

ORDRE DEL DIA: 

 

1. Constitució del Comité Nacional. Elecció de la Mesa, si escau. 

2. Informe Polític del Secretari General. 

3. Precs i preguntes. 

 

 

València, 13 d’abril del 2021 

 

ORDRE DEL DIA: 

 

1. Constitució del Comité Nacional.  

2. Informe polític del secretari general del PSPV-PSOE. 

3. Aprovació del pressupost del PSPV-PSOE per a l’exercici del 2021.  

4. Resolucions. 

5. Precs i Preguntes. 
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València, 28 de juliol  del 2021 

ORDRE DEL DIA: 

1. Constitució del Comité Nacional 

2. Anàlisi polític del secretari general del PSPV-PSOE 

3. Convocatòria del 14é Congres Nacional del PSPV-PSOE:  

- Bases de la Convocatòria 

- Ordre del dia provisional 

- Calendari 

- Ponència marc 

- Memòria de gestió  dels òrgans nacionals. 

4. Precs i preguntes.  

• COMISSIÓ NACIONAL D'ÈTICA I GARANTIES 

Els dies 27, 28 i 29 del mes de juliol de l'any 2017, se celebra a la ciutat d'Elx 

el 13é Congrés Nacional del PSPV-PSOE. En aquest Congrés són nomenades 

i triades les següents persones, companys i companyes, com a membres de 

la Comissió Nacional d'Ètica i Garanties del PSPV-PSOE:  José María Ángel 

Batalla, Miguel Chover Lara, Sol Sorribes Martínez, Fernando Juan Boix, 

Pepa Andrés, Isabel Granero, Esteban Vallejo.  

 

En el 18 d'abril  del 2018 es constitueix formalment la Comissió i  

es procedeix a triar a José María Ángel Batalla com a president  de la 

Comissió, per unanimitat dels seus membres. 

La Comissió Nacional d'Ètica i Garanties ha donat llit en el limitat marc de la 

seua actuació, (en correspondre quasi la totalitat de les competències a la 

Comissió Federal d'Ètica i Garanties C.F.E.), a les resolucions dels congressos 

del nostre partit, en totes les activitats encaminades a vetlar per l'honradesa 

dels comportaments i actuacions polítiques dels membres de PSPV-PSOE, 

així com a revisar i custodiar les declaracions patrimonials corresponents als 

membres electes de la nostra organització que per la seua naturalesa 

depenguen d'aquesta C.N.E. 
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La Comissió, així mateix, ha donat observança del Codi Ètic, especialment en 

els casos d'implicació en procediments judicials, complint estrictament amb 

els mandats precisats en el Codi Ètic, i articulant les corresponents mesures 

cautelars de proposta de suspensió de militància o proposta d'expulsió en 

els casos requerits i informats per la Comissió Executiva Nacional, i això en 

l'escàs marge d'actuació que en el marc de les resolucions del Congrés 

Federal tenia i té aquesta Comissió d'Ètica. 

Amb tot, pese al no escàs nombre d'assumptes tractats per aquesta Comissió 

des de la celebració del XIII Congrés Nacional, podem valorar positivament 

l'honradesa de la immensa majoria dels seus militants, posada de manifest 

mitjançant la seua fidelitat a les nostres idees socialistes, la seua dignitat en 

els moments adversos i el seu continu esforç per a superar les dificultats que 

el dia a dia ens ha oferit. 

La Comissió Nacional d'Ètica i Garanties ha resolt un total d'12 de les 14 

Comissions Gestores que té, aconseguint un percentatge de resolució del 

85%, i tenint una mitjana de resolució en dies de les més baixes de totes 

les federacions que componen el PSOE 

A continuació, s'exposa llistat de Comissions Gestores resoltes: 

ALFAFAR (València) PEDRALBA (València) 

BONREPÒS I MIRAMBELL (València) LA POBLA DE VALLBONA (València) 

CANET D'EN BERENGUER (València) QUART DE LES VALLS (València) 

CORBERA (València) TORRES-TORRES (València) 

EL CAMPELLO (Alacant) TORREVIEJA (Alacant)  

MELIANA (València) LA VILAVELLA (Castelló) 

 


