PROPOSTA DE RESOLUCIÓ: PER UNA CONFLUÈNCIA D’ESQUERRES I PROGRESISTA
A LES PROPERES ELECCIONS DEL 26J.
Les passades eleccions generals han donat pas a un escenari polític de fort pluralisme, on
cap força política ha tingut una majoria que li permeta governar en solitari i amb una
presència molt protagonista de Compromís en la configuració d’alternatives de govern que
permet exercir una influència important en l’encapçalament d’un govern plural de canvi que
atenga les prioritats socials, econòmiques i democràtiques que venim plantejant i que
també tinga en consideració les necessitats del poble valencià.
Davant la proposta de confluència més ampla cap a les properes elecció, Joves amb
Iniciativa - Compromís ha mantingut des del primer moment un postura coherent d’aposta
per una majoria de canvi i de diàleg per arribar a donar consistència a una proposta ampla
amb un programa de consens.
A més com a en part impulsors del “Pacte del Prado” mitjançant el nostre diputat jove,
Ignasi Candela, considerem que es part important presentar aquesta resolució al congrés
jove per tal de fer valdre la màxima d’unitat front a les polítiques neoliberals dels 3 del
bunker i ampliar el nostre compromís per la nostra terra, els nostres interessos i per
visualitzar la presència i el protagonisme de Compromís en un futur govern que es decante
pel rescat a les persones i els pobles. La idea d’unitat de l’esquerra front a les polítiques
que han fet que la diàspora juvenil siga més sagnant a la nostra terra.
Des de Joves amb Iniciativa volem que es cree un espai de confluència el més ampla
possible que possibilite que a Madrid s’implusen els principis de l’Acord del Botànic amb
els cinc eixos bàsics de Rescat de les Persones, Regeneració Democràtica i lluita contra la
corrupció, Governar per a les persones, Nou Model Productiu i Finançament Just i auditoria
ciutadana.
A més que es contemplen mesures concretes de reforma de l’art 135 de la Constitució,
paralització de la Llei Wert, impuls a la Llei de Dependència, pujada del salari mínim,
derogació de la reforma laboral del PP, reforma del mercat elèctric, aprovació d’un Pla
d’Emergència Social, Pacte contra la violència de gènere, derogació de les mesures que
retallen actuacions municipals, reforma del sistema electoral, lluita contra la corrupció,
modificació de la Llei Mordassa, i altres.
I com a últim punt una Agenda Valenciana que incloga mesures específiques i altres més
generals al respecte d’Impuls a la indústria manufacturera i la innovació, desenvolupament
rural, agricultura i pesca, turisme, joventut, educació i cultura, agenda d’emergència social,
igualtat, diversitat funcional, mitjans de comunicació, tractats internacionals de caire
econòmic, disminució de la conflictivitat entre l’Estat i les CCAAs i finançament autonòmic i
inversió estatal territorialitzada.
Joves amb Iniciativa - Compromís per tant aprova avui aquestes màximes de confluència per
guanyar les eleccions del proper 26J implicant-se amb les forces del canvi i sent part
primordial d’aquestes com a joventuts i com a garants del futur i el present de la millora de
la nostra terra.

Otos, 7 de Maig de 2016.

