
BASES MINIMES PER 
A UNA CONVERGENCIA VALENCIANA

Amb l'entrada en vigor dels acords per a la creació de la Unió Europea, Europa
s'encamina cap a la construcció d'una societat que es vol basada en els grans principis
de la democràcia, la justícia, la llibertat i el respecte als drets individuals i col.lectius.
Aquest projecte és un repte ambiciós per als valencians, que exigirà un gran esforç, de
tots i sera el reflexe de la permanent vocació europea i voluntat de projecció internacional
que, històricament, hem tingut. Fer aquesta Europa és una tasca molt complexa. Només
una Europa que sàpiga reconciliar els aspectes economics i culturals, i tota la seua
diversitat, amb els aspectes polítics i institucionals obtindra i'exit que tots desitgem.

Actualment, ens trobem en un món intensament interrelacionat. Cada dia més els
sistemes econòmics depenen de les dotacions en infraestructures, de la formació de
capital humà, dels sistemes de comunicació, ... Les enormes quantitats d'inversió que
requerixen estos elements acorsellen que es mamprenguen com a resuitat d'un esforç,
col.lectiu canalitzat per les institucions politiques. Es per aixó que, progressivament, els
idearis teòrics de l'enfrontament dreta/esquerra són relegats a un segon terme, en funció
de la defensa dels interessos territorial de cada poble.

De tots és conegut el caràcter obert de la nostta societat i ningú pot obviar l'interés que
tenim els valencians en participar activament en la vida política del nostre entorn més
immediat, encara que les nostres institucions d'autogovern estan, ara per ara, dirigides
per forces polítiques que entenen que els valencians hem d'acomplir un paper subaltern
en la vida política espanyola i europea. Esta situació de subordinació política finalitzarà
amb la posta en marxa d'un ampli procés de convergència valencianista, capaç d'exercir
el poder valencià.

Davant d'esta situació ja és hora que treballem per una altra forma de govern, per una
altra forma de fer política, que tinga en compte, de fet, els interessos i característiques
del nostre poble i la seua estructura socioeconòmica, com a premissa per a pocier
relacionar-se amb la resta de pobles sota els principis de llibertat, igualtat i solidaritat. Per
aconseguir-ho cal que el moviment valencianista renove el seu ideari, a fi de superar les
divisions i els errors comesos, per tal d'oferir a la nostra societat una convergència
cívico-política, fermament compromesa en la defensa dels nostres interessos
comunitaris.

Per tot açó, considerem imprescindible la concreció d'un acord entre tots aquells que,
organitzats en formacions polítiques i socials o no, estiguen convençuts de la necessitat
d'una força:

1) Col.lectiva, d'estricta obediència valenciana, capaç de dotar-se d'una política
insubordinable a interessos diferents als del poble valencià, i que treballe així per
l'aprofundiment de l'autogovern, tot caminant cap a majors quotes de sobirania.

2) Democràtica, que busque més la participació que la delegació, que considere la
diversitat d'idees i el dret a la diferència, com la forma més enriquidora de trobar
solucions als problemes, i no com a element de permanent discòrdia, i que oriente així
les seues accions, amb el respecte als drets humans, a construir una societat valenciana
més justa, més lliure, més solidaria i millor desenrotllada.

3) Progressista, que respecte i defense, junt a les llibertats i conquestes socials, les
llibertats individuals i que potencie els sindicats i les organitzacions professionals,
empresarials i agrícoles valencianes, així com a tot l'entranriat associatiu cívic,
contribuint alhora al desenrotilament racional de la nostra economia.

4) Que assumisca el nostre entorn natúral com a l'ambit propi i l'adequació de l'activitat
humana a la trama de relacions complexes que ens lliguen a la Natura, tot entenent que
el progrés econcòmic i social depén del manteniment d'unes relacions que facen un bon
ús del territori del medi ambient.

5) Eurupeista, que aposte per un fútur europeu, on la necessària interrelació d'economies
i cultures es desplegue sobre el reconeiximent de la força creadora de la diversitat i



diferència individual i col.lectiva.

6) Impulsora de la vertebració del territori valencià, per mitjà d'una política
descentralitzada, que reconega el paper cabdal dels municipis i de les comarques, i que
tracte respectuosament el particularisme de les ciutats d'Alacant, Castelló i València, i les
seues àrees d'influència, a fí de fer possible la seua plena incorporació al projecte de
cohesió comunitari.

7) Que faça augmentar i estendre entre el valencians l'orgull de pertànyer a un poble
amb una història pròpia, i que ha sabut mantindre ben viu un patrimoni cultural i lingüistic,
i unes tradicions diferenciades, que enriquixen la universalitat hurnana amb la nostra
particular aportació.

 
València, Noviembre de 1993
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