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DOCUMENT DE VALORS COMPROMÍS 
 
Jo,___________________________________, triat/da com a integrant de la 
llista electoral de ____________________________, manifeste el meu suport i la 
voluntat de desenvolupar durant l’exercici del meu càrrec els principis polítics 
fonamentals de Compromís, en especial: 
 
La defensa de l’autogovern com a expressió de la voluntat democràtica del poble 
valencià i ferramenta fonamental per a seguir conquerint drets individuals i col·lectius i 
per a crear oportunitats, benestar i prosperitat per a totes les persones, així com la 
reivindicació de l’autogovern com a base per a seguir conquerint espais de sobirania 
popular i democràtica. 
 
La reivindicació d’una societat construïda sobre la igualtat de drets de tota la 
ciutadania, en la qual uns serveis públics universals i de qualitat siguen un instrument 
clau per garantir el dret a una vida digna de totes les persones. Per aconseguir-ho, és 
fonamental la construcció d’una fiscalitat justa en la qual contribuïsca més qui més té. 
 
La integració del feminisme com element transformador i transversal en l’acció política 
en la recerca d’una organització social equitativa i justa. Un feminisme inclusiu i 
interseccional com a base d’una societat emancipadora que posa la defensa de la vida 
digna al centre de l’acció política i la lluita per la equitat entre dones i homes en el treball 
remunerat, les cures, el dret al temps i la participació política, social i cultural. 
 
La lluita pels drets de les persones treballadores, la defensa dels seu poder adquisitiu, 
la millora de les condicions laborals i la consecució d’un model econòmic i productiu més 
democràtic i que genere una millor qualitat de vida per la ciutadania. 
 
La integració de forma transversal en les polítiques públiques de tots els àmbits la 
transició ecològica justa, la mitigació, l’adaptació al canvi climàtic i la protecció de la 
biodiversitat a través d’un nou model econòmic centrat en el benestar i les noves 
formes de producció, consum i mobilitat, amb les persones i el medi ambient en el centre 
de les polítiques i on els drets socials i ambientals estiguen vinculants a la resta 
d’accions i decisions. 
 
La defensa de la cohesió social i vertebració territorial del País Valencià per a garantir 
els drets de ciutadania i les oportunitats de desenvolupament personal per a tota la 
població visca on visca, amb l’aposta per un model d’ordenació territorial i 
d’infraestructures que responga a les necessitats reals de les persones. 
 



  

Pàgina 2 de 2 
 

La lluita per polítiques de defensa del territori per evitar que el sòl s'entenga com un 
element purament especulatiu al servei de la generació de beneficis per uns pocs, així 
com una clara aposta per la recuperació inclusiva de l’espai públic per a les persones. 
 
 
La garantia dels drets lingüístics dels valencians i valencianes dins un context 
plurilingüe, amb una aposta per una política lingüística inclusiva i decidida que ens 
permeta desenvolupar-nos de forma normalitzada en valencià de forma diària i 
garantisca la igualtat lingüística com a dret irrenunciable per a totes les persones. 
 
L’impuls de la igualtat plena de totes les persones trans, lesbianes, gais, bisexuals, i 
intersexuals i el reconeixement dels seus drets, com ara l’autodeterminació de gènere 
de les persones que manifesten una identitat de gènere sentida diferent de l'assignada 
en el moment del naixement seguint els principis de despatologització, tot treballant 
per la inclusió socioeconòmica d’un col·lectiu tradicionalment vulnerable i condemnat a 
l’exclusió, com és el de les dones trans. 
 
La defensa d’una societat diversa, respectuosa amb els Drets Humans de totes les 
persones i on no tinguen cabuda discursos ni expressions d’odi. Una societat basada en 
el pluralisme social i polític que combata de forma activa el feixisme i totes les seues 
manifestacions. 
 
La lluita per una democràcia plena, en la qual la participació efectiva de la ciutadania vaja 
més enllà de les conteses electorals, garantint el seu dret a intervindre als assumptes 
que li afecten de forma directa i senzilla. Una democràcia on el cap d’Estat siga triat/da 
de manera democràtica per la ciutadania i que assumisca de forma clara els valors del 
republicanisme. 
 
El treball per una societat més justa, igualitària i integradora, lluitant contra la 
discriminació dels col·lectius més vulnerables i impulsant polítiques públiques que 
garantisquen el seu dret a desenvolupar-se, en especial les persones amb diversitat 
funcional i persones amb situació de dependència, les persones migrants, la infància, 
les joves i les persones majors. 
 
La integritat i honestedat com a principis rectors del treball com a representants de la 
ciutadania, afavorint sempre la màxima transparència activa i el bon govern en la gestió 
pública i la lluita contra la corrupció; tot adherint-se als codis i principis ètics que 
puguen tindre en vigència la coalició o els diferents partits que la integren. 
 
La proximitat com a base de la nostra manera de fer política, basada en el diàleg i 
l’escolta activa, en la qual la resolució dels problemes de la ciutadania de cada barri, 
poble i ciutat siguen l’eix central de la nostra acció a les institucions. 
 


