
EL BLOC DAVANT LES ELECCIONS 
EUROPEES DEL 2009

Comencem a construir l’Espai Valencià de Progrés

El principal Mandat del Ve Congrés és crear l'Espai Valencià de Progrés com 
a alternativa al PP i al PSOE.  L'Espai Valencià de Progrés significa que el 
BLOC ha  d’esdevenir  el  pal  de  paller  de  les  forces  i  organitzacions 
valencianistes  i  progressistes.  L'Espai  Valencià  de  Progrés significa  la 
voluntat  d’aglutinar  les  diferents  sensibilitats  que  assumeixen  de  manera 
natural el valencianisme i el progressisme.

La creació de l'Espai Valencià de Progrés no s’improvisa: cal anar marcant el 
terreny, cal anar posant-lo en escena. Les eleccions europees són la primera 
oportunitat de fer-ho d’una manera pública i notòria.

Com és ben sabut, el  BLOC sol concórrer coalitzat a les eleccions europees. 
La coalició en la qual participem mostrarà quina és la nostra aposta ideològica, 
política i estratègica. Mostrarà què entenem per l'Espai Valencià de Progrés.

Com tots  sabeu,  la coalició amb la  qual  tradicionalment  hem concorregut  a 
aquesta contesa s’ha escindit en dos sectors: l’un, de caràcter conservador i 
l’altre progressista. D’una banda Convergència, Unió Democràtica, PNB i Unió 
Mallorquina; de l’altra, els nacionalistes progressistes on hi seran els nostres 
aliats  tradicionals:  el  BNG i  el  PSM, coalitzats   -amb tota  probabilitat-  amb 
Aralar, EA, ERC i XA. 

Aquest dissabte, al Consell Nacional, hem de decidir la nostra opció.

Una primera anàlisi, ens indica que la nostra prioritat ha de ser construir una 
imatge coherent i creïble, valencianista i progressista, allunyada de posicions 
conservadores. Una imatge coherent amb el que s’ha aprovat al Ve Congrés 
Nacional  i  amb  el  que  el  nostre  electorat  ens  demana:  que  no  peguem 
bandades. 



També ens indica, en segon lloc, que el PSM i el BNG, des del punt de vista 
polític, són els referents més clars per a una gran part de la nostra militància, 
probablement per a la majoria. Com hauran de començar a ser-ho Aralar i EA.

 Les paraules del secretari general del PSM en el nostre  Congrés son un reflex 
del que moltes i molts de nosaltres pensem: la gent del  BLOC som del PSM 
quan anem a les Illes i  la gent del PSM són del  BLOC quan estan al  País 
Valencià.  D’altra  banda,  el  BNG  és  el  partit  nacionalista  amb  una  situació 
nacional –tot i la distància- més semblant a la nostra, un partit que podem dir 
que és un espill per a totes i tots nosaltres: per la seua diversitat interna, per 
ser progressista, per estar en un ambient dominat pel PP i per ser l’únic partit 
nacionalista de referència en el seu territori. PSM i BNG són els partits que hem 
utilitzat reiteradament en les darreres eleccions per justificar la nostra aliança 
amb CDC i UDC quan havíem de convèncer els electors dubtosos, que ens 
recordaven  que  els  diputats  d’Unió  van  al  Grup  Popular  Europeu  i  els  de 
Convergència, al Liberal.

Així mateix, i en tercer lloc, el nostre projecte ideològic, el que dóna contingut a 
l'Espai Valencià de Progrés, entra en fortes contradiccions amb la ideologia 
conservadora  de  Convergència  i  sobretot  amb la  d'Unió  (recordem la  seua 
postura respecte a l’avortament, respecte a la devolució de l’A7 o respecte a la 
moratòria nuclear o el seu suport decidit a l’escola i sanitat concertades). A més 
a més, no podem girar la cara davant els nombrosos escàndols de corrupció 
que impliquen Unió Mallorquina.

Així  doncs,  és  del  tot  contradictori  proposar  una  coalició  amb  caràcter 
marcadament  conservador.  Cal  apostar  per  una  coalició  nacionalista  i 
progressista, una coalició que no contradiga l’aposta per  l'Espai Valencià de 
Progrés.

Ens han de preocupar,  i molt, les conseqüències que tindria una mala decisió 
per al nostre futur. Si el 2011 volem ser el pal de paller del valencianisme i el 
progressisme, ¿com podrem explicar les nostres anades i vingudes de cara al 
nostre electorat?. Aquest escenari es complicaria més encara si el sr. Camps, 
enmig del mar de corrupteles que viu, decideix avançar les eleccions.

Per tant, considerem que hem d’encetar els contactes necessaris per a formar 
part  d’una  coalició  electoral  on  estiguen  els  nostres  germans  i  aliats 
tradicionals, PSM i BNG, com a lògica conseqüència de l’aposta estratègica per 
la construcció d’un Espai Valencià de Progrés.

Companyes i  companys,  cal  que el  pròxim dissabte acudim a la  reunió del 
nostre  Consell  Nacional  per  manifestar  amb  veu  alta  i  clara  que  volem 
començar des d’ara mateix a construir l'Espai Valencià de Progrés, i que eixa 
voluntat només es pot concretar, a les eleccions europees, formant part de la 
coalició d’organitzacions nacionalistes progressistes.

País Valencià, 3 d’abril del 2009 
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