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En 2017 el PSOE va fer història. Els i les
socialistes de la província de València
assistirem a moments clau al si del nostre
partit. Van ser fets inoblidables amb els
quals vam poder demostrar que en el
PSOE no sobrava ningú, que faltava la veu i
el vot de la militància. Durant aquests
mesos, la màgia va acompanyar a la
política i li va retornar alguns valors que
havia oblidat. Junts i juntes ens unirem
entorn d'un projecte que va significar, per
damunt de totes les coses, retornar la veu
a la militància del PSOE en un gran exercici
de democràcia interna per a recompondre
la unitat d'un partit polifònic i plural.

Però 2017 va significar alguna cosa més per
al socialisme valencià. La militància de la
província de València va ser la primera que
va mostrar la seua autèntica força a la resta
de federacions espanyoles i va visibilitzar la
seua gran capacitat per a transformar el
nostre partit. Perquè la militància del PSOE
és el seu major patrimoni i cap partit a
Espanya té una militància tan compromesa
amb l'interès col·lectiu.

Hem tingut l'orgull de ser protagonistes
d'aquesta etapa històrica en la qual
aconseguirem posar en primer pla el
compromís de les bases que van alçar la 
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seua veu i van aconseguir canviar el
rumb de l'aparell del partit, per a situar a
Pedro Sánchez al capdavant de
l'organització i portar-lo després a la
presidència del Govern. Amb les nostres
bases aconseguirem renovar l'estructura
i les dinàmiques de funcionament de la
nostra organització i a partir d'aquest
moment, les nostres sigles van recuperar
la credibilitat en la nostra societat. Va ser
en aquell moment quan vam demostrar
que la unitat del PSOE no es pot imposar,
sinó que parteix de l'acceptació del
pluralisme, de la democràcia interna, de
l'ètica en els comportaments i de les
lleialtats bàsiques.

La província de València va ser la primera
a comprendre que amb l'ajuda de la
nostra militància podíem aconseguir una
autèntica regeneració democràtica al si
del partit. Una fita que va retornar el
somriure al socialisme i va acabar amb
una manera d'entendre la política
allunyada de les bases. Vam demostrar
que la veu de cada militant és personal,
que manca d'imposicions, que és única, i
transcendental. El vot del militant va
adquirir un caràcter individualista per a
enfortir el nostre projecte comú.

paraules
Més que

Per la militància
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Quatre anys després continuem fent
valdre l'escolta activa i la participació.
Insistirem en la importància de sumar,
d'abastar totes les mirades sense
exclusió. Per això no és casual que
aquesta haja estat la fórmula emprada
durant els últims quatre anys de gestió en
el PSPV-PSOE de la província de València.
Donar suport a les agrupacions ha estat
la nostra premissa perquè som
conscients que són l'espina dorsal del
municipalisme socialista, la nostra base
d'execució. A alcaldes, alcaldesses,
regidors i regidores i aquells persones
que sense càrrecs institucionals defensen
el nostre projecte per convicció i formen
part de les nostres sigles. Perquè
entenem que som l'estructura que dona
suport afectiu, institucional i polític a cada
persona que des del seu municipi sosté
els valors socialistes.

En els pròxims anys, tenim per davant
nombrosos reptes que han de partir de
l'anàlisi dels problemes que afecten els
veïns i veïnes dels municipis valencians.
Atenent les necessitats per a poder oferir
solucions i traslladant-se a les institucions.
La lluita contra la despoblació és una
prioritat, hem d'assegurar els mateixos
drets a la ciutadania, amb independència
del lloc on habiten. També hem d'analitzar
el model de les nostres àrees industrials,
buscar noves fórmules en matèria
d'ocupació, assumir el potencial que tenen
els municipis per a alinear-nos amb els
objectius de desenvolupament sostenible.
I per descomptat, hem d'avançar en
matèria d'igualtat.
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El concepte de socialisme i de feminisme
és indissoluble. Hem d'estar satisfets per
ser el partit que representa els grans
avanços en igualtat, però encara queda
camí per recórrer, especialment en l'àmbit
municipal on la diferència d'accés en la
igualtat d'oportunitats es fa més palesa. En
la legislatura actual hi ha 1.768 alcaldesses
(21,74%) front a 6.363 alcaldes (78,26%) a
Espanya. Amb tot, no hem d'emprar una
visió reduïda de les xifres encara que
siguen reveladores. La igualtat plena no
consisteix en simplement afegir un
component femení ni un component
d'igualtat entre els gèneres. Consisteix a
transformar l'exercici de poder i atorgar a
les dones també, llocs de decisió i no sols
de representació. Significa incorporar la
seua experiència i el seu coneixement.
Significa passar d'una igualtat formal a una
igualtat efectiva. I aquesta idea és
fonamental perquè la infrarepresentació
de dones en els llocs de decisió constitueix
una pèrdua per al conjunt de la societat.

Revertir l'escassa presència de dones en
llocs de decisió suposa a més la
incorporació de la perspectiva de gènere
en les polítiques que es dissenyen. Com a
socialistes, les nostres polítiques sempre
van dirigides per a totes les persones de la
nostra societat i les dones som el 53%. A
més, manca de sentit que les accions en
matèria de feminisme siguen dissenyades
per una majoria d'homes la realitat social
dels quals o laboral no coincideix amb la
de les dones ni han experimentat per
exemple, situacions de discriminació pel
seu gènere o dificultats per a la conciliació.



Ens juguem que la militància continue
sent el centre de les decisions o retornar
el partit al qual era abans de 2017.
Apostem pel feminisme, el municipalisme,
la transparència, la igualtat d'oportunitats
real i, per damunt de tot, pel poder de les
nostres bases, que són el cor del nostre
partit. No tenim objectius ocults. Aquests
quatre anys demostren quines són les
nostres prioritats.

La militància del PSPV-PSOE és major
d'edat. No necessita que cap càrrec o
representant públic li diga com ha de
pensar, com ha de sentir el partit. Fa
temps que acabem amb aquestes
maneres de dirigir l'organització. Temps
en els quals els barons imposaven les
decisions a prendre.

En el PSPV-PSOE de la província de
València totes les persones importen i
tots els vots decideixen.

Les dones representen més de la meitat
de la ciutadania i també representen
bona part de la nostra militància. I és
important assenyalar que necessitem
referents dones perquè les dones són
reflex de la nostra realitat social. El
feminisme és una bandera a la qual el
socialisme valencià no pot donar
l'esquena i que no pot quedar reduïda a
una etiqueta que es deixa caure sense
convicció. El feminisme es practica amb
dones, amb fets, amb més que paraules.
És moment que el PSPV-PSOE demostre
que realment creu en el lideratge femení.

El nostre secretari general, Ximo Puig, va
apel·lar en el 14 Congrés del PSPV-PSOE a
una altra realitat inqüestionable. El
vertader projecte polític del socialisme
valencià no està de portes endins de la
nostra organització. Està en la societat, en
la ciutadania, en l'acció política que no
deixa a ningú enrere i que contribueix a
fer front a una pandèmia que encara ens
assota. No és temps de xorrades ni de
personalismes. Tenim per davant reptes
molt importants com per a distreure'ns
amb maniobres i amb tacticismes que
només persegueixen majors quotes de
poder en el partit.

#PerLaMilitància
Més que paraules

Si vols adherir-te al manifest, escriu-nos a:
mesqueparaulespspv@gmail.com
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