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L'epidèmia requereix posar la salut per davant dels 

beneficis, d'una eixida social i de capacitat per a decidir 

 

L'epidèmia ha suposat un sotrac immens per al món i també un 

repte: el de no tornar a la "normalitat" del capitalisme i del 

centralisme. La crisi ha mostrat que la riquesa dels rics depén 

del treball de les persones, de l’explotació de la natura i de 

l’especulació que sobre tots dos realitza el capital. La crisi ha 

mostrat que el centralisme és ineficaç i perillós. 

1. El confinament i la paràlisi de la vida econòmica ha estat la resposta davant una 

pandèmia de conseqüències letals, d'una terrible crisi de mortalitat previsible 

després de les primeres dades de Hubei (Xina). Aquesta resposta va ser adoptada de 

forma tardana per l'executiu espanyol i sota la pressió de la ciutadania i de persones 

expertes en salut pública. A hores d'ara, la pressió l‘exerceix el capitalisme per a 

tornar a depredar, produint i consumint com abans. 

La Conselleria de Sanitat va reaccionar tard i de forma inadequada en seguir les 

polítiques del Ministeri de Sanitat ("es pot fer vida normal"),  la qual cosa no és 

d’estranyar atesa la falta de mitjans de la Generalitat per a actuar de forma 

autònoma. També hi va influir la por en un primer moment a suspendre les Falles i la 

Magdalena. Tot i això, posteriorment i de manera encertada, la Generalitat va 

prendre iniciatives, fent ús de la seua limitada autonomia, beneficioses per al control 

de l’epidèmia, com la compra de material a la Xina o les rodes de premsa dels 

responsables sanitaris sobre la marxa dels esdeveniments. En aquest sentit, la 

constitució d'una comissió d’experts per part de la Generalitat va ser també una bona 

notícia.  
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L'epidèmia, amb la seua capacitat de provocar morts, encara no està controlada. El 

retorn a l'activitat productiva ha d'estar supeditat a la salut i la supervivència de la 

gent. La decisió del Govern espanyol de relaxar les mesures de restricció de la 

mobilitat de la població no es fonamenta en criteris estrictament sanitaris i poden 

donar peu a un repunt dels contagis o, en el millor dels casos, a una estabilització en 

el temps del nombre diari de persones contagiades. La priorització de la recuperació 

de l’activitat econòmica per damunt de la salut i la vida de les persones respon als 

interessos del capital per minimitzar les pèrdues econòmiques, en detriment de la 

classe treballadora, personal autònom, xicotetes i mitjanes empreses i ciutadania en 

general, que és qui suporta el major pes de la crisi sanitària, econòmica i social. 

La Generalitat ha d'assumir la responsabilitat de dirigir les mesures d'eixida del 

confinament, tant en la manera com en el calendari d'aplicació. Alhora, aquestes 

mesures haurien de tenir en compte criteris científics basats en l'experiència i el 

coneixement del territori tot valorant la coordinació de totes les àrees que disposen 

d'un assessorament científic solvent. 

Decidim proposa que el confinament es mantinga fins que totes les empreses 

puguen garantir material de seguretat homologat per la normativa, mesures 

d'higiene laboral per a totes les treballadores i treballadors i proves ràpides per a 

poder garantir l'aïllament per possibles focus simptomàtics. 

El retorn de la població als espais públics no hauria d’haver començat abans que la 

Generalitat haguera avaluat que estem en condicions de fer-ho d'una manera 

segura. 

2. La paràlisi econòmica suposa el conseqüent augment de la pobresa i les 

desigualtats, les possibilitats del desencadenament de revoltes socials i la realitat 

immediata d’una gran recessió. L'existència d'un govern estatal del PSOE-Unidas 

Podemos i d'un d’autonòmic del PSPV-Compromís-Podem/EUPV és probable que 

haja evitat mals majors immediats d'un govern controlat pels partits de dreta i 

d'ultradreta.  
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Les mesures keynesianes adoptades per l'executiu estatal a curt termini es basen en 

una injecció de diners destinada en bona part a les grans empreses, perquè superen 

la crisi amb el supòsit (en part erroni) que tornen a contractar treballadores i 

treballadors. 

Aquestes mesures augmentaran el deute públic de l’estat i aquest deute repercutirà 

negativament en el finançament del país i, per tant, en l'augment de l’enorme deute 

públic que ja arrosseguem i en la previsible retallada de serveis públics per al "control 

del dèficit". Cal canviar aquest sistema basat en el manteniment del deute com a 

element d'extracció de riquesa de la majoria social. 

L'epidèmia posa sobre la taula la feblesa d'un model productiu en moltes de les 

nostres comarques basat en el turisme i la construcció. 

3. Moltes treballadores i treballadors han perdut la seua font d'ingressos i els seus 

contractes de treball. 

Des de Decidim donem suport a les propostes fetes per organitzacions i entitats com 

ara la Confederación Intersindical, COBAS, CGT, Ecologistes en Acció i Coordinació 

Baladre:  

 

 Prohibició de l'acomiadament de les persones treballadores amb motiu del 
Coronavirus. 

 

 En cas de produir-se suspensions temporals d'ocupació, ha de garantir-se 
que les persones perceben les retribucions íntegres, i que no es 
comptabilitze aquest temps a l'efecte del còmput de la prestació per 
desocupació i que no siga requisit per a la percepció un mínim de temps 
cotitzat a la Seguretat Social. 

 

 Mateixes condicions de desocupació per a les persones contractades per ETT 
i a les quals se’ls suspenga el contracte de treball que a les persones 
afectades per un ERTO. 
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4. Moltes persones contractades de forma precària per compte aliè o com a (falsos) 

autònoms han perdut el treball.  

Decidim dona suport a les accions d’empreses de la Generalitat de suport econòmic 

a la gent treballadora que ha perdut ingressos i treball en aquesta crisi, com el recent 

suport "als treballadors i les treballadores amb rendes baixes en centres de treball 

radicats a la Comunitat Valenciana" (Decret llei 3/2020). També sabem que els 

recursos de què es disposa avui són limitats i que caldran mesures específiques d'un 

altre tipus que trenquen amb els models d’austeritat pública del neoliberalisme. 

Plans d'ocupació pública, de forma immediata els vinculats al control de 

l'epidèmia. 

Decidim dona suport a les reivindicacions bàsiques dels petits i falsos 

autònoms com:  

- la lluita contra el frau dels empresaris i el dret a un contracte real,  

- l’eliminació de la quota mensual a la Seguretat Social mentre l'estat d'alarma 

continue vigent, 

- l’eliminació de l'IRPF del lloguers,  

- la tarifa plana reduïda en la quota d'autònoms fins a final d'any, i  

  - l’establiment d'una quota d'autònoms segons ingressos. 

5. Una bona part de la població del país ha vist reduïda la font d’ingressos, i això en 

un context en què més del 30% de la població es troba en situació o risc de pobresa.  

L'eixida a la crisi derivada de la Covid19 ha de supeditar-se a l’aconseguiment de 

condicions de vida dignes per a la majoria de la població i, especialment, a la sotmesa 

al risc de pobresa i exclusió. Mantenir l'aplicació, però sense retards, de la Renda 

Valenciana d'Inserció (RVI) hi ha de ser prioritari. En aquest sentit, Decidim fa costat 

a la iniciativa d'aplicar el silenci administratiu per a la seua concessió i denuncia el 

boicot d'alguns ajuntaments, com el d'Alacant, al seua desenvolupament. Per això, i 
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perquè és una renda econòmica per pal·liar la manca d'ingressos, la gestió de la RVI 

caldria retirar-la dels ajuntaments i dels serveis socials i que fos gestionada per 

instàncies administratives.  

La RVI és un significatiu avanç en drets, però té limitacions considerables. Se n’ha 

d’augmentar el finançament i avançar en la seua incondicionalitat sense cap 

contraprestació. Decidim exigeix la participació dels col·lectius en defensa de les 

persones afectades i aposta per formes de supervisió i control social per part de la 

ciutadania. Cal escoltar directament la veu de les persones en situació de pobresa per 

poder conéixer les seues necessitats. 

Necessitem una iniciativa valenciana d'emergència social, gestionada per la CIPI, 

que no passe pels serveis socials, i que siga d'accés immediat per a les persones que 

han perdut els ingressos arran de l'epidèmia de la Covid19 mitjançant l'ús d'una 

"declaració responsable", com es fa amb les beques de menjador. 

Augmentar la dotació de personal de treball social, especialment als nivells més 

propers a la gent a la comunitat, és una condició fonamental per a facilitar una bona 

integració social i comunitària. Cal conéixer la realitat de cada poble i de cada barri. 

Des dels municipis s’han d'identificar les llars en situació de necessitat o pobresa, i 

garantir-los una adequada cobertura.  

Decidim alerta sobre els efectes negatius que implicaran mesures establertes d'una 

forma centralitzada a nivell de l'estat. Aquestes mesures de protecció s'anuncien amb 

quantitats inferiors a les de la RVI i amb majors dificultats d'accés, i la seua aprovació 

significarà un retrocés significatiu quan no l'eliminació de la RVI. Aquesta 

centralització, de caràcter uniformitzador, és un pas arrere respecte d’allò ja 

aconseguit. Decidim demana que la Generalitat refuse aquestes intromissions del 

govern central i que exigisca, per contra, la suficient dotació pressupostària per a 

l'aplicació de la RVI, i per a les equivalents d’altres territoris. 

En una situació com l'actual, cal suspendre els lloguers dels habitatges socials. 
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S’ha d'establir una moratòria en el pagament de les hipoteques i dels lloguers que 

no es puguen abonar, paralitzant qualsevol desnonament que estigués previst, així 

com el manteniment dels serveis d'electricitat, gas, aigua, calefacció i 

telecomunicacions per a les famílies treballadores que ho necessiten. 

S’han de restaurar les beques parcials de menjador per a poder tenir accés als vals 

per a aliments al consum. 

Decidim dona suport a les activitats d’ajuda mútua organitzades des de la societat 

civil per a combatre la pobresa i les situacions de desesperació. 

6. En el terreny de la salut i la sanitat, l'epidèmia encara és activa, i continuarà activa 

en els propers mesos, amb la possibilitat de rebrots de la malaltia i de la mortalitat 

que se'n deriva en cedir en les mesures de confinament i aïllament. El confinament 

ha fet que la dinàmica de nous contagis haja començat a minvar. Al País Valencià, 

l'evolució de nous casos de persones amb infecció i de mortalitat mostra una 

dinàmica global de davallada, amb fluctuacions, des del final de març, tot mantenint 

taxes semblants a les d’Itàlia i inferiors a les de la resta de l'estat espanyol. No obstant 

això, encara ens trobem lluny del nivell de control aconseguit a Corea del Sud o Hubei 

(Xina), i la relaxació de les mesures de confinament pot provocar recaigudes. 

L'epidèmia ha tingut lloc amb uns serveis de salut que han patit fortes retallades i que 

és deficitari en el terreny de l'atenció comunitària. Aquests serveis de salut sotmesos 

a privatització i amb un finançament insuficient se situen en els últims llocs de 

qualitat al conjunt de l'estat. Malgrat aquests factors, el paper clau de la sanitat 

pública ha quedat clarament demostrat en aquests dies.  

Amb l'epidèmia, les classes populars han vist disminuir les possibilitats de mantenir 

la seua salut i, fins i tot, de fer front a la Covid19. L'orientació dels serveis de salut cap 

a la contenció de l'epidèmia, amb la protecció dels professionals de la salut, ha deixat 

sense atenció els problemes greus de salut que pateixen específicament les persones 

de les classes populars. També la percepció de la necessitat de rebre atenció davant 

els símptomes de la Covid19 serà més tardana i, per tant, l'afectació a l'hora de rebre 
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atenció, més complicada. La disminució dels serveis d'atenció primària i en la 

comunitat incideix negativament en els factors que afecten la vida de les classes 

populars. Cal crear corredors, espais nets i confiança entre la població perquè no 

minve l’assistència sanitària; altrament això representarà prompte una pressió 

afegida per resoldre casos sanitaris més complexos. 

Cal destacar el paper actual de l'Atenció Primària de la Salut (APS) en el control de 

l'epidèmia de la Covid 19, una actuació sovint allunyada dels titulars mediàtics. 

L’atenció clínica de la majoria de les afectades per la COVID-19 s'està duent a terme 

des de l'APS a través del seguiment clínic domiciliari, telefònic o al centre de salut. 

També fou l'APS la que va començar a identificar, des de mitjan febrer els primers 

casos greus de Covid19. També és i serà el nivell assistencial clau per a la contenció 

del rebrot de casos fins a arribar a la immunitat comunitària suficient per a controlar 

l'epidèmia.  

A través dels seus equips interdisciplinaris, l'APS és la garantia de la cobertura de les 

necessitats de les llars i de la comunitat derivades de la pandèmia. Els seus 

professionals veuen amb preocupació com diferents administracions "han tancat” 

centres de salut. Aquests tancaments es basen en la manca de personal per trasllat a 

centres hospitalaris per a depeterminades tasques. Això posa en perill, per falta de 

seguiment o capacitat d'identificació, l'evolució de malalties greus, noves o de llarga 

evolució, i genera problemes d'equitat en l'atenció, amb una disminució dels recursos 

per a aquelles persones més vulnerables o que viuen en situacions més desfavorides. 

La tendència a la burocratització dels serveis de Salut Pública s’ha mostrat com una 

feblesa del sistema sanitari. Hi ha faltat agilitat per a impulsar intervencions que 

haurien fet possible d’identificar, al principi del brot, persones amb una gran 

capacitat d’estendre la infecció encara que la seua salut no es veiés afectada, com la 

gent treballadora de residències d’ancians i el personal dels serveis públics entre 

d’altres. L’experiència de l’epidèmia demostra que cal reforçar els serveis de Salut 
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Pública i propiciar un canvi de perspectiva que els done major i més efectiva 

capacitat d’actuació. 

L'atenció primària i comunitària és el nivell bàsic de la xarxa de salut i el primer que 

pateix les retallades. Al País Valencià necessitem una vigilància epidemiològica 

basada en l'atenció primària. És essencial que el Govern del Botànic reforce en els 

mesos vinents l'atenció en els centres de salut, facilitant l'accés en horari de matí i 

vesprada i dotant-lo de mesures preventives reals per als professionals i 

d’assessorament epidemiològic. 

Decidim exigeix l'augment dels serveis d'atenció primària i comunitària i revertir les 

retallades (obrir els centres de salut tancats de forma total o parcial), com han fet les 

societats mèdiques d'atenció primària. Reforçar el paper de l'Atenció Primària 

beneficiaria l’atenció a població major, amb escassa mobilitat i poques possibilitats 

d'accedir als recursos tecnològics. 

Aquest reforçament requereix de personal d'infermeria, auxiliars de clínica, treball 

social i personal mèdic. En aquest últim sentit, Decidim dona suport al president 

Ximo Puig quan demana poder comptar amb personal mèdic cubà de forma 

immediata. 

En relació amb l'atenció mèdica urgent de les persones hospitalitzades per Covid19, 

la UPV s’han compromés a desenvolupar un respirador per a suplir la manca 

d'aquests aparells als serveis públics de salut. La Generalitat ha de donar suport a la 

iniciativa de la UPV de construir respiradors. Aquesta iniciativa posa sobre la taula 

la necessitat d'iniciar el camí d'una indústria valenciana pública del medicament i de 

la tecnologia sanitària. 

Celebrem la reconversió de part del nostre teixit industrial cap a la tecnologia 

sanitària per tal de garantir el nostre autoabastiment i instem la Generalitat a 

continuar les reconversions més enllà de la crisi per tal que el nostre país mai més 

es trobe sense materials de primera necessitat sanitària en una situació de crisi 

sanitària. 
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Disposem d’un capital humà enorme en l’àmbit de la salut. Cal revertir la precarietat 

dels professionals d'investigació i potenciar especialment el Desenvolupament i la 

Innovació. Molts d’aquests hòmens i dones representen un gran potencial en 

aquestes àrees que no poden desenvolupar per la càrrega de treball. Parlem de 

personal mèdic, però també d’infermeria, tècnics de laboratori i de l’àmbit no 

assistencial. Investigació, clínica i gestió han d’anar de la mà, juntament amb la petita 

i mitjana indústria. És així com s’anirà trencant la dependència de les multinacionals 

de la salut, avui omnipotents, per orientar la riquesa a les persones del propi país, i 

que entren a l'àmbit de la producció i no es limiten a la simple distribució. D’aquesta 

manera es garantirà un retorn a les necessitats clíniques no satisfetes. Una roda, en 

definitiva, que ha de potenciar la creació o consolidació de clústers de salut, 

bioenginyeria, instal·lacions tècniques i assistencials, una roda que enfortirà l’I+D+I i 

l’assistència clínica, i que respondrà a les necessitats reals del país, no a les induïdes 

pels mercats. El terciarisme i l'alta tecnologia hospitalàries es troben fortament 

centralitzades. Obrir noves possibilitats als hospitals de les comarques del nord 

resoldria dues disfuncions actuals, en atraure professionals i reduir desplaçaments a 

pacients i familiars. Un nou pol d'assistència d'alt nivell i d'I+D+I és inexcusable. 

El confinament ha generat problemes que influeixen en la dificultat per a disminuir 

la taxa de casos nous. Alguns municipis del país han demanat la seua protecció 

específica per la por originada davant l'arribada –trencant l'obligació de confinament 

als seus territoris d’origen– de turistes a les "segones residències". Aquesta por pot 

ser raonable pel que significa de senyal per a actuar amb rapidesa augmentant els 

controls per part de la Generalitat i dels municipis. D'altra banda, la por –sense una 

atenció adequada als seus determinants– pot donar lloc a comportaments 

socialment irracionals d'exclusió i de paranoia social davant els quals s'ha d'estar 

alerta. La Generalitat ha d'exigir la capacitat de poder decretar confinaments locals 

i comarcals, i els municipis la capacitat per a controlar les eixides i entrades. 
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Des de Decidim volem encoratjar l'activitat del Consell de la Generalitat que supervisa 

el funcionament del sistema sanitari i informa la població en compareixences 

freqüents. La informació transparent és essencial quan es demanen esforços tan 

importants a la gent. La Generalitat ha de proporcionar dades detallades per 

comarques o departaments de salut i també a nivell municipal. 

Cal usar les proves diagnòstiques de forma massiva per evitar noves onades 

d'epidèmia, tal com s'ha fet a Corea del Sud. Totes i tots els professionals han de 

disposar de tests PCR, atès que el contagi pot procedir de persones asimptomàtiques 

o amb una simptomatologia molt lleu. Així mateix exigim disposar de tests ràpids per 

immunocromatografia d'anticossos per a identificar la població que ha estat ja 

exposada al virus, especialment entre el personal sanitari. 

Augmentar la qualitat del nostre sistema de salut requereix fer-lo 100% públic, 

revertint els departaments que es gestionen des del punt de vista dels beneficis de 

les empreses i multinacionals. I des d’ara mateix cal revertir a la sanitat pública els 

departaments de Torrevella i Dénia. La sanitat privada ha d'estar sota el 

comandament de la sanitat pública. El finançament d'una sanitat pública amb una 

qualitat bàsica és un imperatiu actual, un finançament fins al 7.5% del PIB, amb un 

mínim del 25% destinat a l'atenció primària, com han exigit les plataformes en 

defensa de la sanitat del País Valencià reunides l'octubre passat a Dénia. 

Una vegada tinguem eixida al confinament, caldrà organitzar una defensa decidida 

de la sanitat pública. 

7. A l'ensenyament, la suspensió de les classes presencials ha fet palesa, de nou, 

l’escletxa socioeconòmica entre estudiants i les mancances del sistema educatiu 

valencià per garantir la igualtat d’oportunitats.  

En l’educació primària i especial, el tancament de les escoles ha deixat sense 

protecció molts xiquets i xiquetes que necessitaven del menjar que es proporciona a 

l'escola per a esmorteir la pobresa econòmica de la família. Donem suport a les 
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mesures pal·liatives impulsades per la Conselleria d’Educació en aquest tema, però 

veiem que són insuficients, atès que només se’n beneficien les famílies que tenen el 

100% de la beca de menjador. I, a més, aprofundeixen en l’estigma «pobre» de les 

famílies afectades en obligar-les a mostrar el tiquet de consum per a poder continuar 

cobertes.  

Són moltes les mancances d’ensenyament-aprenentatge que cal cobrir en primària. 

Pel que fa a l’ESO, el Batxillerat i la FP, donem suport a l’impuls de l’educació 

telemàtica, amb el pla MULAN i l’anunci del préstec de tauletes per a estudiants sense 

internet a casa. Són mesures que, malauradament, tampoc no abasten tot l’alumnat 

que manca de recursos digitals. En aquest sentit, també donem suport al criteris 

establerts per a la promoció i titulació de l’alumnat. No compartim, però, la decisió 

de frenar el Decret de Plurilingüisme el curs vinent.  

Des de Decidim exigim:     

- que l’administració educativa pose els mitjans materials i econòmics adients 

per a garantir la igualtat d’oportunitats entre l’alumnat valencià, fent especial 

atenció a la inclusió de la diversitat, sense oblidar les minories ètniques,    

- potenciar els wifis municipals en els barris i municipis per tal de facilitar l’accés 

dels estudiants a les plataformes educatives,    

- potenciar la coordinació dels equips docents i abaixar les ràtios al professorat 

perquè puga fer un seguiment individualitzat de l’alumnat, 

- implementar el Decret de Plurilingüisme el curs vinent, 

- que des del sistema educatiu no es tracte de fer que les mares i pares es 

convertisquen en mestres. 

Necessitem un sistema d'ensenyament públic, gratuït, inclusiu i de qualitat fins a la 

universitat. Si l'educació és un dret, cal qüestionar l'existència d'un ensenyament 

privat que és origen d'exclusió, discriminació de la llengua i cultura i desigualtat. 
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8. L'epidèmia no afecta a tothom per igual. Les dones pateixen en major grau els 

efectes de la pandèmia i específicament les dones treballadores en situació de 

pobresa o que treballen en sectors amb contractes precaris i sotmesos a un alt nivell 

d'explotació, amb especial atenció a les treballadores domèstiques, a les que 

treballen en els sectors submergits i a les dones en situació de prostitució, ja que 

aquests sectors són greument colpejats per la crisi. El confinament suposa que les 

dones que conviuen amb un home maltractador s'hi veuen sense eixida. Cal posar en 

evidència amb força que la crisi suposa l'augment del treball no remunerat.  

Decidim exigeix:  

- mesures de protecció front a la violència masclista en moments de 

confinament obligatori, 

- que des d'À punt s'encete una campanya d'educació pública sobre el 

repartiment dels treballs i que s'exigisca que la resta de televisions públiques 

i privades facen el mateix, 

- que les dones que acudeixen als serveis socials en busca de protecció siguen 

tractades com a ciutadanes amb tots els seus drets i sense paternalisme, 

- que la Renda Valenciana d'Inclusió siga incondicional i individualitzada, no 

destinada a la llar en el seu conjunt, gestionada per instàncies administratives 

amb uns processos burocràtics reduïts al mínim imprescindible. 

9. En el terreny de l'habitatge els problemes de la Generalitat per a garantir l'accés a 

un habitatge són molt greus. El que s'ha comprovat és que el que ha fet la Generalitat 

per a anar més enllà de les mesures estatals, amb la seua Llei d'Habitatge de 2017, 

no ha pogut tenir l'efecte desitjat. Tant per la barrera posada per la judicatura (els 

jutges diuen en les sentències que hi ha normativa d'ordre superior, com la Ley de 

Enjuiciamiento Civil) com també perquè la llei valenciana no s'ha desenvolupat a 

nivell reglamentari. Així, la possibilitat de multar pel fet de no posar habitatges per al 

lloguer no s'ha pogut dur a terme, i és que també és molt probable que aquest 
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reglament puga acabar en un recurs a un tribunal constitucional que actua amb 

criteris contraris a les necessitats identificades per les comunitats autònomes. 

L'exemple de la llei valenciana d'habitatge mostra les limitacions a les quals està 

sotmesa la Generalitat i el País Valencià per a poder desenvolupar mesures més 

justes. 

-Cal tenir habitatges socials. Cal disposar d'un un parc accessible d'habitatge, 

amb un mínim d'un 20-30% de lloguers assequibles. La Generalitat ha de 

poder legislar sobre l'expropiació dels habitatges del Sareb al servei de la 

població. La centralització és evident que serveix als bancs i a les elits 

protegides per l'estat. 

- Decidim exigeix l'aplicació de la Llei Valenciana d'Habitatge. 

10. Hem de garantir un espai comunicatiu públic i de qualitat al País Valencià.  À Punt 

és un bon inici, però cal enfortir-lo i augmentar la seua financiació, almenys al nivell 

d'altres televisions públiques. A hores d'ara les televisions privades i algunes de 

públiques són fons de fabricació de notícies falses. 

11. Cal potenciar la industria del país i reduir la dependència salvatge del turisme que 

patim. Necessitem un nou model econòmic.  

12. S'ha de potenciar la sobirania alimentària amb productes de proximitat i també 

la sobirania energètica i hídrica.  

13. Cal un altre equilibri territorial. El 80% de la població viu al voltant de determinats 

nuclis urbans a la costa, la qual cosa suposa que una part important del territori no 

té garantit l’accés equitatiu als serveis.  

14. Cal treballar per a avançar decididament cap a una societat més igualitària, 

inclusiva i d'acollida.  

15. Per a garantir el finançament dels serveis públics i de les mesures de protecció 

social, la Generalitat ha d'augmentar els ingressos propis. Però, en aquest sentit la 

Generalitat xoca amb el fet que la majoria de les grans empreses i capitals valencians 
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situen la seua seu social a Madrid per a aprofitar-se d'avantatges fiscals i situar-se a 

prop del poder. Necessitem sobirania fiscal i econòmica per a poder gestionar els 

nostres recursos.  

16. Garantir el finançament dels serveis públics, la protecció social i l’atenció 

sanitària, així com el funcionament del país exigeix un finançament just, acabar amb 

l'espoli fiscal, l'auditoria ciutadana i la moratòria del pagament del deute fins a 

determinar-ne la part legítima, la condonació del deute històric, el transvasament de 

riquesa que suposa finançar-se mitjançant el FLA, la creació d'una banca pública sota 

control democràtic, i comptar amb una hisenda pròpia, amb un nou sistema fiscal 

vertaderament progressiu. Tots aquests han de ser recursos al servei de les classes 

populars i del conjunt de la ciutadania. Decidim s'oposa a qualsevol mesura de 

recentralització. Decidim dona suport a un sistema de relacions laborals propi del País 

Valencià. Sense dret a decidir no hi ha protecció social efectiva davant la pobresa i la 

malaltia. 

Decidim! 

País Valencià 27 d’abril de 2020 

 

 

 

 

 

 

 


