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RESOLUCIÓN PSPV-PSOE PROVINCIA DE VALÈNCIA 
COMITÉ PROVINCIAL 18 JUNIO 2021 

 
 

El PSOE es y ha sido siempre un partido feminista. El partido de las mujeres. Sin 
embargo, y a pesar de formar parte de nuestro ADN y por tanto de nuestras 
prioridades, en nuestro 39 Congreso decidimos dar un paso más e incorporar a 
los Estatutos del PSOE la definición de “feminista”. 

 
El Feminismo, el que engloba a mujeres y hombres, aporta la mejor visión de 
avance no sólo de la propia democracia, sino también de las ideas socialistas en 
sus aportaciones a la mejora del sistema democrático. Afecta a más de la mitad 
de la población, es decir, la mayoría absoluta natural del planeta y de cualquiera 
de los países. 

 
Las políticas feministas propuestas desde el socialismo deben ser, sin ningún 
tipo de dudas, centrales en el proyecto, con aplicación transversal, y no pueden 
ser abordadas como políticas sectoriales. No cabe pensar en un Partido 
Socialista que no se defina en el presente siglo como Feminista. 

 
Nuestra agenda principal es la erradicación de la violencia de género que 
ocasiona tanto sufrimiento a mujeres y sus hijos e hijas. Es nuestra obligación 
seguir en la búsqueda de los mecanismos adecuados para vencer a esta lacra 
social que única y exclusivamente afecta a las mujeres por el simple hecho de 
serlo. 

 
Nuestra posición contra cualquier forma de explotación de la mujer como los 
vientres de alquiler o la prostitución debe seguir ocupándonos dando los pasos 
necesarios para la aprobación de una normativa que regule el abolicionismo 
centrando la responsabilidad en los empresarios, usuarios o consumidores de 
prostitución. Y seguir desarrollando las medidas necesarias de apoyo integral a 
las mujeres prostituidas. Hay que continuar luchando contra las brechas 
salariales, los techos de cristal y los suelos pegajosos. 

 
Invocamos a nuestros municipios para que implanten de manera real y efectiva 
los presupuestos con perspectiva de género y trabajaremos para la total 
implantación de la Ley Orgánica de igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 
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Frente a estos momentos de especial cuestionamiento y negacionismo por 
parte de la derecha y ultraderecha hacia los derechos adquiridos por las mujeres 
y la lucha contra la violencia de género, debemos de reforzar nuestra presencia 
en las calles, junto a los colectivos del movimiento feminista y seguir 
abanderando la lucha por la igualdad real. 

 
Frente a los intentos de anulación del papel de la ciudadanía y el propósito de 
que se asuma una actitud de resignación y pasividad, el PSPV-PSOE de la 
provincia de València se compromete a ser el adalid en la defensa de los 
derechos de ciudadanía y de su ampliación y perfeccionamiento, como fuente 
legítima del poder. 

 
El PSPV-PSOE de la provincia de València quiere mostrar su respaldo a las 
actuaciones y la gestión que desde todas las estructuras de nuestro partido, y 
especialmente desde la Secretaría de Igualdad de la Comisión Ejecutiva Federal, 
se vienen desarrollando para mantener siempre presente nuestro compromiso y 
las palabras de María Cambrils: no se puede ser socialista sin ser feminista. 

 
 

Almussafes a 18 de Junio de 2021 
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RESOLUCIÓ PSPV-PSOE PROVINCIA DE VALÈNCIA 
COMITÉ PROVINCIAL 18 JUNY 2021 

TRES ANYS DE GOVERN SOCIALISTA DE PEDRO SÁNCHEZ PER A LA 
PROVINCIA DE VALÈNCIA 

 
 

La sobirania nacional, representada al Congrés dels Diputats, va triar al 
setè President de la Democràcia, ara fa tres anys, el 3 de juny de 2018, en la 
persona de Pedro Sánchez, Secretari General del partit socialista, com la 
persona que reconduira, de forma clara i resolutiva, la crisi institucional per tota 
la corrupció del PP, que havia infestat la vida política dels darrers anys i que 
inhabilitava al govern conservador i al seu president M. Rajoy, que no tenia ja ni 
la credibilitat dels jutges de este país. Era votar dignitat o corrupció. I 180 
diputats, front a 169, van optar per dignitat. I la ciutadania ho va mirar amb 
esperança i mirada ampla de futur, deixant enrere 6 anys i mig de retallades de 
drets i mal govern, atorgant-li al PSOE en les successives convocatòries 
electorals, com a més votat, la condició de primer partit de l'estat, de la nostra 
autonomia i de totes les comarques de la província de València. 

 

A partir d'eixe moment, tal i com ja va viure la ciutadania al 2015 amb 
l'assumpció de la Presidència del Consell de la Generalitat Valenciana per part 
de Ximo Puig, la recuperació dels drets i l'impuls democràtic, pensant en el 
benestar de la gent des del minut zero de la seua gestió, es converteixen en els 
eixos d'atenció del govern d'Espanya. 

 
Una gran fornada de fites polítiques de primera magnitud apareixen en 

l'agenda política per a canviar radical i positivament la vida de la gent: Salari 
Mínim Interprofessional, reforma laboral, la pujada de les pensions, la Llei de 
mort digna, la Llei de canvi climàtic, de Llei de violència de gènere, Llei de 
protecció de infància i adolescència, Llei de memòria democràtica, treballar 
contra la Llei mordassa, apostar per l'escola pública presencial i la formació 
professional amb la nova Llei d'educació, per no parlar del nou clima de diàleg i 
treball a l'hora de resoldre els conflictes de caire territorial, es converteixen en 
elements que en breu posen de nou al govern espanyol a l'avantguarda dels 
països europeus en cobertura social, de les persones i nous drets conquerits. 

 
L'arribada de la pitjor crisi sanitària, econòmica i social del segle 

derivada de la COVID-19, ha generat també un canvi revolucionari en la 
manera d'enfrontar la situació. En lloc de rescatar bancs i beneficiar als amics, 
com passava amb el PP, el govern socialista posa en el centre del rescat a les 
persones: ajudes a autònoms i autònomes, els ERTOS, les línies ICO, l'Ingrés 
Mínim Vital o el reforç de la sanitat, generen un escut social sense precedents, 
tornant la decència, la justícia social i el suport de l'administració als qui més ho 
necessiten, pel seu propi dret, i sense que ningú es quede enrere. 
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Al nostre territori, la aposta del Govern amb la gent es absoluta i en 
seguida es reflecteix en xifres. Els pressuposts generals de l'estat per a 2021 
suposen la inversió més gran de la història per a la Comunitat Valenciana. Per 
primera vegada s'atén al percentatge poblacional, assumint les reivindicacions 
històriques pel finançament just. I que son uns pressuposts per a les persones 
sense oblidar infraestructures importants per a les nostres comarques.Elements 
com l'alliberament dels peatges de l'autopista AP-7 i les seues conexions en les 
poblacions, el corredor Mediterrani i millores ferroviàries, o les obres de 
recuperació de la costa després dels temporals, demostren el treball 
inequívoc de un govern de l'Estat compromès amb un territori massa temps 
oblidat i que ara lluita per tenir allò que li correspon, de la mà dels i les 
socialistes. 

 
Un govern socialista, del PSOE i de Pedro Sánchez, que en tres anys ha 

generat un poder transformador i de igualació social clau per a l'ocupació i els 
grans reptes de futur a qui ens enfrontem com a societat, en uns moments de 
gran complexitat històrica, a la que s'està responent a l'altura de les 
circumstancies, que per primera vegada en molt de temps té un evident reflex a 
la nostra provincia i en la vida de la gent que treballem i residim ací, i que cal 
reconèixer i posar en valor des de tots els àmbits del nostre partit. 

 
Per tot l'exposat, es sotmet a la deliberació, debat i votació del comitè 

provincial del PSPV-PSOE de la Provincia de València, les següents 
RESOLUCIONS: 

 
PRIMERA. El Comitè Provincial reconeix i dona tot el suport a les 

accions que des del govern d'Espanya presidit per Pedro Sánchez s'estan 
portant a terme per recuperar un estat de drets i benestar treballant amb contra 
les desigualtats i discriminacions, en el camí d'aconseguir la neteja democràtica 
i d'avantguarda que desitgem en la Europa econòmicament avançada dins la 
via de la recuperació. 

 

SEGONA. Manifestem el nostre suport al govern d'Espanya, i al seu 
president i secretari general del PSOE Pedro Sánchez, en la seua lluita contra 
les desigualtats i problemes territorials, utilitzant el diàleg i l'enteniment entre 
totes les forces polítiques, ciutadanes i socials per superar els grans mals 
endèmics que encara persisteixen a l'Estat Espanyol. 

 
TERCERA. Expressem el nostre reconeixement del Govern socialista 

d'Espanya en la gestió de la crisi sanitària, econòmica, laboral i soci-al derivada 
de la pandèmia de la COVID-19, on tots els esforços han estat destinats a 
combatre-la amb la màxima de que ningú es quede enrere, amb un èxit evident 
i indiscutible. 
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QUARTA. Reconeixem al Govern socialista d'Espanya la màxima 
inversió dels Pressuposts Generals de l'Estat al nostre territori, reclamant que 
se’ns financie equitativament en un nou model, i executant amb rigor i dins dels 
temps establerts del present exercici totes les inversions contingudes en les 
seues partides. 

 
QUINTA. Fer arribar la present resolució a les executives locals, 

provincial, nacional i federal del partit socialista per a que estiguen informades i 
actuen en conseqüència. 

 
 

A Almussafes, a 18 de juny de 2021 
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