
color de la seua pell, la parla dels seus pares o l

onege en la seu de les Nacions Unides. 

unitat internacional, la 

Eixe dia, els ocupants van deixar escrit que la jus

deien, no es ponia el sol.  

e la necessitat que el poble 
s, siga el que siga el color 

de la seua pell, la parla dels seus pares o la seua

compense lluitar per aconseguir-lo i aplicar-lo en aquest territori de la 
 que les lleis dels 

ocupants anomenen Comunitat Valenciana i nosaltres, independentistes 

Nosaltres valencians republicans per la , conscients 

valors republicans en una 
ura, globals, que 

possibiliten preservar el dret a la vida i la subsi

mb un estatus de 

ontinu es produeixen 
mecanismes garantistes 

per al compliment dels objectius universals. 

alors de la llibertat com a 

persones  i el control local i global dels governats. 



, cap persona ha de 
per a poder viure!  

El nostre full de ruta per assolir la sobirania del
olonials: el parlament 

ir el parlament colonial de 

posteriorment ha de ser referendada pel poble valen

 ciutadans i ciutadanes 
 igualtat i fraternitat. 

 la nostra sobirania. 

al. Aquesta proposta, la seua 
gal. Per a nosaltres 

iran els representants 

eixos moments, dels valencians per assolir la indep

ble. 

Aquesta proposta independentista valenciana i rupturista amb el Regne 

inabastable, fora de tota expectativa i inversemblant. Efectivament. Mai fins 

 i Esquerra Nacionalista Valenciana van 
constituir la plataforma 

republicana Sobirania Valenciana
sobiranista i republicana per assolir un Estat Vale

Estat 

Pacto o  promogut pel , del qual 



formava part un jove 
Rafael Trullenque que 

26 de febrer de 1915 en la 
aleshores en mans de 

Azzati
contingut federal espanyol, el mateix contingut que el de , del 
Pacto o Per a Trullenque, la

eral espanyola i ho deia 
amb aquestes paraules: 

a patria, como los 
catalanes se preocupan de la suya y, si todas las n

sobiranistes valencians 
Espanya. 

anya o amb una 

c, quan ells parlen 

 del 2005 en el parlament 
Llamazares i la senyora Isaura Navarro

ts als dels dos partits 
tatut aprovat pel parlament 

basc.  Fet que es va tornar a repetir, dues setmane
5 quan el ple de les Corts 

accional a una proposta 
Ibarretxe que va comptar amb el 

suport dels tres grups parlamentaris que conformaven la Cambra (PP, PSOE 
i EU): els senyors , Botella, Oltra i Cardona,

partit, en un text pactat pels tres grups on el parlament colonial mostra el 
anscrivim textualment, 

 i se suma "a l'acord majoritari 
en contra de la proposta de reforma de l'Estatut ba

ola parlant del dret 
e davant de nosaltres i 

  



ojecte compartit i 
eu desenvolupament, va 

sobiranistes valencians republicans, reivindiquem no pot contemplar cap 
o estan fets des de la 

em.  

t abans, ha de deixar 

sobirans. En aquests sentit hi poden haver en el si del moviment sobiranista 

nia i interessos, vullguera 
relacionar-se amb altres territoris sobirans. Cada una de les sensibilitats pot 
tenir el seu projecte de futur que pot lliurement i

 la lluita per assolir la 
enir-la. Tots els que estem 

per aquest objectiu hem de tenir una mateixa unitat
pot estar al marge del tipus de societat a la que c
distintes propostes de relacions amb altres Estats sobirans. El ciment que 
ens uneix a tots els sobiranistes valencians republ

dels valencians, res; per 
ra proposta ve a dir que el 

ec, per fer o desfer, per 
acceptar o rebutjar, per anar o tornar.  

, seran de dos tipus. 
Uns, objectius, i uns altres, subjectius, i tal veg
primers.  

recaptadors i propietaris dels nostres impostos. Ells tenen la caixa dels 
diners.  

El primer element subjectiu i fonamental, fins i to

/o que aquesta puga millorar 

ca escaient per agafar 
ssari, encara que no 

suficient.  



 esdevenen subjectius 

es 

ot ser una possibilitat. 
Llavors la nostra lluita per la 

bioespai, si vos sona millor, que implique els nost

Valenciana

actius, amb els dels territoris que ens envolten, s

l territori vaja endavant. 
i republicanes dins aquest 

territori. Nosaltres els valencians amb la reivindi
Valenciana  i els 
aragonesos, que ja  tenen nuclis sobiranistes i republicans, reivindiquen ja la 

gut 
per  o  de Conca i Albacete

Regne de 

interessos compartits amb nosaltres els valencians, que passen de la seua 
que comencen a 

r dilucidar 

anxecs, murcians i 
ic i ens calen estructures 
tres interessos.. 

dinada amb els territoris 
els valencians per superar 

ns presenta, a hores 
inversemblant, la nostra 

 unida als interessos de la 
majoria dels valencians que, en un futur, coincidir



l tren de la sobirania del 

ius al segle XXI, 
tes republicans, en capacitat 

per fer aquesta proposta que hui presentem. 

Una proposta on s'ha de complir que :  
-se en la 

e!  
............................................................................................................ 

Franco 

 que fonamenten l'actual estat 
de dret.  

bilitat de modificar la 

epresentar el teatre de 
t, una empassada, sota 

va ser "singular, sui 
generis i heterodox" ( La singuralidad del proceso 

ionales, Madrid, 1978 i 
Ferrando Badia EP, 
Madrid, 1975).  

"Singular" en la mesura que no existeix una ruptura legal i per la 
conservat intacte el 

seu poder".
"sui generis", "per la del 
poder constituent
"heterodox", 

ssemblea 
la qual va ser 
 PSP, tots els 

grups bascs i els partits catalans republicans i sobiranistes; i, 



art dels 
"constituents" en aquest sentit. 

empassada
quest va anar adquirint 
ctius que es van marcar. 

"la
espanyol pot jutjar-se segons els resultats als que

us efectes, si 
"

empassada del 78 obliga el manteniment continu del consens per part del 
"bloc constitucional" i al manteniment del seu silenci per a fer-la "ortodoxa".  

ns de saber si es pot 
loc constitucional" 

, la mentida d'afirmar que 
podem cabre tots en aquesta monarquia i que el cont

 que els processos 
ou a parlar i a oferir 

. 
ral i, fins i tot, amb alguns 

omenen Estat de les 

del partit Union Progreso y Democracia
proposar una reforma constitucional per acabar en e

estat espanyol com a un 
Estat Federal. 

s confederals per alguns,  
la que els sobiranistes valencians republicans diem que no ens aprofita; i la 

b capacitat de decidir el 
seu futur. 

 i mantenir la mateixa  
r per enganyar, una vegada 



ivindicar la seua 

moviment sobiranista. 

Els sobiranistes valencians republicans som sobretot realistes, sabem que 
tenim uns compromisos que complir el dia que assolim la nostra sobirania 

estos compromisos i estos drets? 

chengen, i tindrem de 
negociar les nostres responsabilitats amb ells. 

te del Reino de 
s amb els 

cions socials de tot tipus. 

spanya, una part de la 
caixa de reserva de la seguretat social espanyola, una part del patrimoni 

drets de tots els valencians, ja els agradaria als espanyols que plantejarem 

 dificultat per assolir la 
sobirania; la possibilitat de no compliment de les seues obligacions per part 
del rdar el 

ania. 

h National Party i les 

Evidentment no la volem corrupta, la volem garantista i republicana, en el 
sentit moral de la paraula republicana. Les dos lle

 i no excloent de cap 
part de la nostra societat. 

proporcional, amb llistes obertes i vot transferible. Els exemples, dins la UE, 
els vots de tots el ciutadans 



n Estat deu garantir  que 

va  per banda de l'Estat 
espanyol, resultant que els seus ciutadans tenen per impossible complir la llei 

cionari de torn.  

obrir qualsevol negoci, siga el que siga, tenint to
ge de la llei i depenent de  

c legislatiu espanyol ens 
segons 

Valenciana amb una 
 de complir per a recuperar 

espavilats.  Una societat de ciutadans responsables
i obligacions. 

 dels seus ciutadans i 
 una policia republicana al 

servici dels ciutadans. Una policia de proximitat i un aparell judicial dotat 

falta de recursos propis o per la falta de recursos
que provoquen un allargament innecessari dels assum

rsitat de prestacions 
basada en  i per tant no hi seran; volem que en la 

tiguen sufragades des 
r sense pressupostos a 

la seguretat social s'aporte per rendes obtingudes, del tipus que siguen, i no 
exclusivament per rendes del treball. 
  

 producte de la mateixa 
l benefici a qualsevol preu, 

, han realitzat les entitats 



  
el govern espanyol i 

 mena de nova LOAPA 
uir fusions que debiliten 

 a qualificar de federal, i 
per facilitar el negoci a la banca privada. Eixe mateix Banc de Espanya que 

ue ha deixat que es 

lic que nosaltres ens 

amb Caja Madrid. 

nerar, una vegada 
mes, un enfrontament entre alacantins i valencians

s quins avantatges 
 han estat prou explicats per aquells que 

hi estem en contra. 

, fins a assolir la nostra 
e supervisor del sistema 

Les properes cites electorals
l de presentar-nos 
ria sobiranista. Entenem 
a per altres grups 

sobiranistes. Tots junts haurem de proclamar unilateralment la sobirania del 
nciana.


