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VALÈNCIA EN COMÚ. PROPOSTA ORGANITZATIVA 

REVISANT L'ORGANITZACIÓ PER A MILLORAR-LA 

 

“La llum només sorgix de la discussió” August Blanqui 

 

La proposta que presentem en este text pretén reajustar el funcionament de València en Comú al 

moment en què ens trobem i als temps que tenim per davant. És una proposta polític-organitzativa 

i no un simple receptari administratiu. Per això creiem que ha de ser una proposta col·lectiva i en 

comú, és a dir, amb el major consens possible…  

Són dos els documents que comencen amb les mateixes paraules, encara que no ha sigut possible 

arribar a una redacció consensuada. La versió que ací presentem és l'original que, segons l'opinió 

dels que la defensem, manté més coherència amb el projecte de València en Comú i entenem que 

manté l'esperit democràtic de base del 15M. 

Les diferències entre les dues propostes són, essencialment, el punt 3.6. del nostre document, que 

tracta la relació entre València en Comú i Podem València i, també, les funcions que han de tindre 

les Assemblees Ciutadanes (punt 3.1.) i els Plenaris (punt 3.2.). 

En este text defenem no restringir les funcions de plenaris i assemblees i proposem una relació 

amb Podem València que no comprometa la sobirania de València en Comú ni la democràcia en 

el funcionament global.  

Segons la nostra opinió, establir per endavant un òrgan executiu amb una quota de domini del 

50% per a Podem desnaturalitza València en Comú i pervertix el seu funcionament democràtic. 

Qui determinarà eixe 50%? Totes les persones de Podem, només el CCM o el seu secretari general 

directament? Potser no pot decidir participar democràticament qualsevol persona de Podem que 

ho desitge en l'elecció de la Coordinadora? Eixe mínim del 50% de control sobre un òrgan “executiu” 

entenem que pervertix, al mateix temps, el pluralisme i la democràcia en València en Comú i estem 

convençudes de que serà font de problemes més que solució als problemes que ara tenim plantejats 

i als que intentem donar solució amb la nostra proposta. 

Per a simplificar, i perquè creiem en la democràcia radical, ens inclinem per una persona un vot i 

totes juntes. 

Ara sou vosaltres, el conjunt de València en Comú, qui té la paraula. 

 

1. SITUACIÓ PRÈVIA 

1.1. MIRAR DE FRONT NOSTRES PROBLEMES PER A SUPERAR-LOS 

Improvisar un espai en comú partint de poca cosa organitzada i en tant només uns mesos és 
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una tasca necessàriament difícil i complicada que, a la força, havia d'oferir èxits i potenciali-

tats i també faltes, problemes i conflictes. València en Comú podria ser paradigma d'eixa 

doble realitat que, a més a més, es repetix en nombroses candidatures i espais d'unitat po-

pular al llarg de tot el territori, tant valencià com espanyol.  

Es fa necessari, per tant, mirar de cara els nostres problemes per a superar-los, alhora que 

és necessari reconèixer les fortaleses que tenim per a recolzar-nos en elles. Perquè, a pesar 

que la diversitat, la unitat i la participació popular comporta problemes, estem con-

vençudes de que és preferible conviure amb ells i tractar de resoldre'ls abans que tre-

ballar davall el monolitisme o el professionalisme dels partits i candidatures convenci-

onals, que tampoc estan lliures de conflictes.  

Este text planteja una proposta de canvis des de la coherència amb el projecte que 

iniciem a la tardor de 2014 un gran nombre de persones i sensibilitats socials i polítiques. 

Estem convençudes de que VALC representa un projecte molt valuós per a la construc-

ció d'una alternativa política al servici de la ciutadania -en general- i de les classes tre-

balladores de la ciutat de València -en particular- els efectes de la qual aconseguixen 

més enllà del present en què vivim. D'ací que apostem per esta forma d'organització, 

amb formes radicalment democràtiques, molt distintes al modus operandi dels partits 

tradicionals. 

1.2. EL NOSTRE ACTIU 

València en Comú és l'espai polític més plural de la societat valenciana compromès 

amb les persones i el bé comú, alhora que és l'espai municipalista de Podem València. 

No obstant això, a pesar que no som la València en Comú que volíem ser, a causa de 

l'absència d'actors o actrius socials, hem sabut mantindre viu un espai ciutadà ampli i 

obert, amb un funcionament horitzontal i assembleari i amb un alt grau de possibilitats 

de participació; una participació incomparablement major que la que puga oferir cap 

altra candidatura municipal. 

En l'actiu de VALC tenim eixe estil de funcionament i un important nombre de persones 

disposades a dedicar part del seu temps, voluntàriament i de forma no retribuïda, a fer 

municipalisme en i des d'este projecte. 

1.3. EL NOSTRE PASSIU 

Si volem ser millors, és necessari que abordem diverses qüestions que conformen el 

nostre passiu de les quals tractarem en esta proposta aquelles que tenen una major 

dimensió organitzativa i entre les que cal assenyalar la falta d'informació, la falta de 

propostes de col·laboració i, especialment, l'absència de rendició de comptes. 

En un altre orde de coses, el ritme del dia a dia ha sigut molt accelerat, amb moltes 

reunions i freqüents disputes, la qual cosa ha portat a la desconnexió o al distanciament 

d'una part del moviment associatiu i dels moviments socials. Qüestions estes que, en-

cara que diferents i amb raons particulars, és innegable que també estan relacionades. 
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2. CRITERIS QUE PROPOSEM 

2.1. UNA ORGANITZACIÓ MÉS COMPATIBLE, CONCILIABLE I PLURALISTA 

Volem una organització en què, a diferència del que ocorre en la major part dels partits 

polítics. es puga participar sense que s'exigisca una dedicació completa, ni tampoc molt 

intensa. València en Comú ha de ser compatible amb participar activament en diferents 

col·lectius o moviments socials, en els cercles de Podem o en altres organitzacions políti-

ques i, per descomptat, ha de ser conciliable amb la vida corrent de cada u, amb les obli-

gacions familiars, amb els treballs que exercix etc. D'ací la necessitat de simplificar el 

funcionament organitzatiu tot el que siga possible i mantindre el criteri de compartir 

absolutament tots els espais amb Podem València, amb els moviments socials i amb 

tota aquella persona o col·lectiu que vullga compartir projecte i il·lusió. 

Es tracta d'aconseguir una estructura simple però suficient, capaç de donar valor als espais 

unitaris i conjunts, que són la senya d'identitat d'este projecte i, en cap cas vol dir posar impe-

diments a la creació de comissions o de grups de treball quan es considere necessari. I, per 

descomptat, hi ha comissions que han de continuar com fins ara, especialment, Garanties, 

Finances i Comunicació. 

2.2. UNA ORGANITZACIÓ PARTICIPATIVA, OBERTA, COL·LABORATIVA I COOPERATIVA 

Volem potenciar el fet, singular i irrenunciable, que suposa el projecte València en 

Comú. Per a això, cal dotar a l'organització d'aquells elements que servisquen per a 

facilitar la màxima participació ciutadana, sense que això menyscabe el funcionament 

del dia a dia en VALC, mesurant els temps per a facilitar tant l'assistència, com la deliberació 

i les votacions. Per a això, és necessari assegurar que totes podem accedir a la informació 

prèvia necessària, mantenint un calendari, amb un ritme regular i ordenat, que possibilite i 

faça sostenible una participació àmplia alhora que permeta a cada persona organitzar-se. Un 

calendari que permeta casar bé els moments clau de “decisió” i els de “rendició de comp-

tes”, harmonitzant un assemblearisme informat i efectiu i una rendició de comptes regular 

i rigorosa. 

Perquè la rendició de comptes i les Assemblees Ciutadanes són l'element diferencial de 

València en Comú respecte a la resta de partits polítics. Una herència del 15M que, ac-

tualment, cap altra organització viu amb tanta regularitat i tan intensament. 

D'altra banda, la rendició de comptes i la informació regular han de practicar-se més sovint 

per a evitar la tendència a l'autonomia dels grups municipals i dels representants professio-

nals en les institucions, màximament sent compromisos del nostre Codi Ètic i del nostre pro-

grama polític. Cal dir, a pesar d'això, que són, clarament, dos dels aspectes relatius al funci-

onament de VALC que menor compliment tenen, per la qual cosa hem de trobar la forma de 

millorar en ambdós aspectes. 
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3. PROPOSTES CONCRETES PER A UN NOU FUNCIONAMENT 

3.1. ASSEMBLEES CIUTADANES 

L'Assemblea Ciutadana és l'espai sobirà de decisió política de València en Comú. Al 

mateix temps, és el lloc de trobada amb la ciutadania i els moviments socials i associ-

atius. Els seus acords són de compliment obligatori. 

En consonància amb allò que s'ha exposat en els epígrafs anteriors, proposem que València 

en Comú funcione amb un calendari establit, amb una Assemblea Ciutadana trimestral i, 

entre assemblees, amb un o dos Plenaris ordinaris. 

Com a espai últim d'informació i debat, es proposa que en l'estructura organitzativa de 

l'Assemblea existisquen dos parts clarament diferenciades: una primera de rendició de 

comptes i una segona de propostes i mandats, reunides en dos vesprades, consecutives o 

no. 

Al temps, hauria d'evitar-se que fóra monopolitzada la paraula -i amb això la sobirania ciu-

tadana- per a la qual cosa caldria desenvolupar l'assemblea atenint-nos a un orde prèvia-

ment establit, on es donara la paraula preferentment als espais col·lectius (associacions, cer-

cles de Podem...)  

El format que proposem és el següent: 

I. Una primera part dedicada a la rendició de comptes. S'obriria amb el torn de ren-

dició de comptes del Grup Municipal i la Comissió Coordinadora. A continuació, 

vindrien els torns assemblearis, amb una primera ronda de col·lectius socials, cer-

cles de Podem i altres col·lectius, per a, posteriorment, sentir les manifestacions 

de les persones assistents (inclòs el Grup Municipal i la Comissió Coordinadora). 

Amb això, s'elaborarien les propostes a ser votades. 

II. Una segona part dedicada a la presa de decisions de cara al futur. Seria el torn 

d'exposar les seues propostes els col·lectius socials, les AAVV, els representants en 

les Juntes Municipals de Districte i, finalment, les persones assistents. Les propos-

tes serien contestades pel Grup Municipal. Després de les corresponents rèpliques 

i contrarèpliques, s'elaborarien les propostes definitives a ser votades. 

Per a ser efectives, les assemblees haurien de tindre una duració més llarga i arribar a tres 

hores o tres hores i mitja. 

3.2. PLENARI 

El Plenari és l'espai de decisió política a València En Comú la missió del qual és servir de 

nexe entre Assemblees Ciutadanes. 

Per a això, el Plenari tindrà -entre les seues funcions- dos clarament determinades: se-

guir el desenvolupament de les propostes polítiques aprovades en les Assemblees Ciu-

tadanes i analitzar i debatre entorn de l'acció política del Grup Municipal en relació amb 

el que s'establix en el programa polític de VALC.  
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Les seues funcions són les que determina el document de funcionament de Plenaris actual-

ment en vigor que seran revisades i adaptades al que disposa este document organitzatiu. 

Amb este format de Plenaris i Assemblea Ciutadana es garantix l'existència d'un espai col·lec-

tiu de decisió cada mes o mes i mig, aproximadament. 

En Assemblees Ciutadanes i Plenaris s'aplicaria el Reglament Unificat de Votacions aprovat 

al desembre de 2016. Quant a la documentació necessària per al seu funcionament correcte, 

la Comissió Coordinadora assegurarà, prèviament, que la posa a disposició de totes les per-

sones inscrites en VALC en temps i forma.  

3.3. COMISSIÓ COORDINADORA 

Els espais col·lectius i oberts, com són les Assemblees i els Plenaris, han de ser complemen-

tats amb una Comissió Coordinadora el funcionament de la qual siga, essencialment, sem-

blant a l'actual. Al temps, creiem que caldria establir espais sectorials d'informació, pro-

posta i seguiment almenys per a les responsabilitats de VALC en el govern municipal, espais 

en què la ciutadania, els col·lectius socials i el conjunt de la plataforma preparen amb el grup 

municipal el treball a desenvolupar des de l'Ajuntament.  

3.4. CONSELL ASSESSOR DE VALÈNCIA EN COMÚ 

En un futur a mitjà termini, plantegem un tercer espai, un Consell Assessor de València 

en Comú, que seria un nou òrgan per a enfortir la participació en i el suport a les As-

semblees Ciutadanes. 

Proposem, amb això, la creació d'un òrgan que puga servir per a donar assessorament 

i consell i que ajude a la definició de polítiques municipals, arreplegant el pluralisme, la 

diversitat i l'experiència social valenciana i que hauria de ser triat per l'Assemblea Ciu-

tadana. 

Estaria compost per un nombre elevat de persones (diverses desenes) coneixedores 

dels diferents sectors i àrees (educació, sanitat, medi ambient, servicis socials, urba-

nisme, món del treball, igualtat...) arreplegant el pluralisme polític, la diversitat cultural 

i l'activisme social i ciutadà. Es buscaria amb això incorporar a València en Comú les 

reivindicacions i els posicionaments de la societat civil de forma directa, perquè l'As-

semblea Ciutadana disposara d'assessorament suficient abans de pronunciar-se so-

bre qualsevol assumpte. 

La implementació d'este consell ha de ser preparada amb molta atenció, per la qual cosa 

estimem que és un espai a construir en un futur a mitjà termini 

3.5. PER LA RENOVACIÓ D'IMATGE I LA ROTATIVITAT EN LES CÀRRECS DE PORTAVEU 

Una nova etapa en VALC exigix una renovació de la seua imatge i de les persones que 

han actuat com a portaveus fins ara de la nostra candidatura municipal. 

Entenem, a més a més, que la rotatividad i la no perpetuïtat en les funcions de portaveu 

és un valor clarament positiu que enriquix a VALC i que ha de facilitar la nostra aposta 

en favor de la paritat. És per això que plantegem la renovació de la funció de portaveu 
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municipal, precisament ara, a mitat de la legislatura i demanem que la mateixa siga ocu-

pada per una dona.  

3.6. REVISANT LA RELACIÓ AMB PODEM VALÈNCIA  

València en Comú és l'espai municipal de Podem València. Es fa necessari, per tant, revisar 

les formes de relació que mantenim amb Podem València, a fi de millorar-les, ja que això 

ens permetrà a totes funcionar de forma més eficaç i col·laborativa. Hem de procurar com-

partir espais i fer treball en comú i no mantindre duplicitats ni contraposar competitivament 

a les dues organitzacions. Entenem la "confluència" com fer més en comú i menys en com-

petència, fer més junts i menys separats. 

Hem d'acceptar que una major coordinació i una major col·laboració entre Podem València 

i València en Comú és possible i és perfectament compatible amb el respecte a la sobirania 

de cada una. Igual que Podem, València en Comú és un espai sobirà amb un projecte i un 

compromís davant de milers de persones i ni va a dissoldre's per interès d'alguns ni es va a 

integrar en cap partit. 

I, com a espai plural que aposta per la confluència municipalista, València en Comú ha de 

cooperar especialment amb Podem, però també amb més gent. Cooperar, compartir recur-

sos, projectes i treballs, sense hipotecar la seua sobirania. Des d'eixa perspectiva pensem 

que més coordinació significarà un major debat i més capacitat de proposta política. 

Tot això pot fer-se de diversos modes, encara que, de fet, ja hi ha una cooperació real i es-

treta amb Podem València. Proposem, per tant, que d'ara en avant la col·laboració i la relació 

singular entre Podem València i València en Comú es concrete en els aspectes següents: 

• S'oferix compartir espais de treball i comissions sempre que això siga possible. 

• S'oferix al CCM de Podem València la possibilitat d'acudir junt amb la Comissió Co-

ordinadora de VALC a les reunions de coordinació amb el Grup Municipal. 

• Independentment de les persones electes, s'oferix la participació regular en la Co-

missió Coordinadora de dos o tres persones1 del CCM, a fi de garantir la màxima re-

presentació de Podem en VALC. Això significa que la Coordinadora de València en 

Comú passaria a estar formada per 12 o 13 persones, amb veu i vot. 

• S'establirà un mecanisme permanent de col·laboració i enllaç Podem-VALC que per-

metrà, abans de les Assemblees Ciutadanes, el treball conjunt entre ambdós orga-

nitzacions, amb reunions conjuntes en què podran participar la totalitat de la Coor-

dinadora de València en Comú i la totalitat del CCM de Podem València. 

 

 

                                                      
1 Per garantir la coordinació i representació al màxim nivell, una d'elles hauria de ser qui ocupe, en cada 

moment, la funció de secretari / a general de Podem València. 
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4. HARMONITZACIÓ DE NORMES  

L'aprovació d'este document organitzatiu suposarà la modificació, sense més tràmit, 

dels documents actuals de funcionament de València en Comú en el que contradiguen 

o hagen d'ajustar-se a l'ací exposat, especialment el Document d'Estructura de València 

en Comú. 

La implementació dels canvis haurà d'estar realitzada en el termini d'un mes, a comptar 

del moment en què s'aprove este document. 


