Qui som?
L'evolució política d'Espanya des de fa, com a mínim, vint anys demostra sense cap mena de
dubte que aquest país necessita una organització política d'esquerres d'àmbit nacional que
recuperi la seva primigènia vocació de representant dels interessos de la gran majoria social
que viu del seu treball, i que sigui alhora defensora de les llibertats fonamentals i de la igualtat
de drets per a tots els ciutadans espanyols, d'origen i d'adopció, independentment de la part del
territori on visquin, la llengua que parlin i les tradicions culturals amb què s'identifiquin. Aquesta
necessitat deriva del fet que, per desgràcia, els partits institucionalitzats que s'autodefineixen
d'esquerres s'han desnaturalitzat, abandonant en major o menor mesura la persecució dels
objectius abans esmentats.
És desolador veure, en efecte, com una part d'aquesta esquerra, l'electoralment majoritària,
segueix sense alliberar-se de la creença, assumida al final del gran cicle expansiu del
capitalisme que va seguir a la Segona Guerra Mundial, segons la qual no hi ha més política
econòmica possible que la que se sustenta en els dogmes privatitzadors i desreguladors de
l'anomenat neoliberalisme. Mentre una altra part de l'esquerra, que es pretenia innovadora i
radicalment enfrontada a aquests dogmes, ha acabat caient en el possibilisme més curt de
mires per tal de formar part del govern, alhora que sembla haver abandonat la defensa de
valors tan universals com els encarnats en la tríade llibertat, igualtat, fraternitat, oblidant
sobretot aquesta darrera en considerar com a aliats naturals els nacionalismes perifèrics, als
que és consubstancial l'egoista pretensió de trencar la solidaritat entre tots els espanyols en
nom d'unes mítiques identitats separades i excloents.
Per això, i responent a les inquietuds de nombroses veus que, procedents de diferents sectors i
famílies de l'esquerra, diuen sentir-se òrfenes d'una organització que se centri conseqüentment
en la consecució dels objectius abans esmentats, una sèrie de persones situades en la franja
esquerra de l'espectre polític hem decidit impulsar la creació d'un partit que contribueixi al
reagrupament i mobilització d'aquesta esquerra òrfena: Alianza de la Izquierda Republicana de
España (AIRE – La Izquierda), sense cap pretensió hegemònica però sense cap concessió al
possibilisme desmobilitzador i a la perversa lògica del “mal menor”.
Ens proposem, al costat de totes aquelles forces que tinguin fins similars, desenvolupar les
transformacions socials, laborals, civils, polítiques, econòmiques i ambientals necessàries
perquè, gradualment, s'avanci cap a una societat socialista oberta i sostenible, on tots els
ciutadans gaudim dels mateixos drets, obligacions i oportunitats. Una societat, en definitiva, de
persones veritablement lliures, sense les cadenes que imposen la desigualtat i la divisió en
classes socials, i amb totes les necessitats materials, sanitàries i educatives cobertes.
Sobre la base que l'Estat social i democràtic de dret és, avui per avui, l'instrument fonamental
per a la consecució d'aquests fins i el principal dic protector dels febles enfront de l'abús dels
forts, considerem que, com més sobirà i més centrat en la defensa dels interessos comuns,
més fàcilment complirà aquest Estat la funció que li correspon. Advoquem, doncs, per la
recuperació per a l'Administració central de competències com ara les de sanitat que, tal com
ha demostrat per exemple la recent pandèmia, millor i més eficaçment poden exercir-se de
manera unificada. Igualment l'educació, que, tot respectant estrictament la pluralitat cultural
d'Espanya, pot i ha d'articular-se entorn de la promoció dels valors comuns a tota la ciutadania,
sense caure en el que encertadament s'ha anomenat la “trampa de la diversitat”. Defensem
fermament el dret a la diferència, però de cap manera la diferència de drets.
En coherència amb l'anterior, pel que fa a l'organització territorial de l'Estat, ens resistim a
emprar, aquí i ara, el terme “Estat federal”. No perquè rebutgem la vertadera natura d'aquest,
sinó per la perversió que d'ell es fa habitualment en desvirtuar-lo amb tota mena d'“asimetries” i
confondre'l amb el confederalisme (intrínsecament inestable) o fins i tot amb el dret a la

secessió. Perversió que, creiem, ha estat fruit d'un error de partida en pretendre resoldre dos
problemes de cohesió territorial (Catalunya i el País Basc) creant-ne disset. Federar és unir el
que estava desunit, no dividir el que formava un tot. L'actual sistema autonòmic, que, sent
realistes, no pretenem abolir sense més, sí que necessita, creiem, una profunda racionalització
en sentit “jacobí” que, de pas, alleugi en part la feixuga càrrega del deute públic i permeti
reassignar fons a la lluita contra les intolerables desigualtats socials, que no cessen de créixer.
Les principals actuacions polítiques que, sobre la base de l'anterior, ens proposem impulsar
són, entre d'altres:
-Llançament d'un Pla de Treball Garantit, estimulant l'economia productiva en comptes
d'inflar artificialment, com fins ara, el sector terciari, cobrint amb la intervenció pública els buits
deixats per la iniciativa privada i donant prioritat a la inversió en aquelles activitats que més
poden contribuir al benestar general. En aquest context, i en la present conjuntura, seran
prioritaris un Pla Nacional d'Ocupació Jove i un Pla Nacional de rescat per a autònoms i
petites i mitjanes empreses.
-Creació d'un Sistema Estatal de Salut de gestió pública centralitzada, universal i de
qualitat, superant la fragmentació actual, que tan nefastes conseqüències ha tingut en actuar
en ordre dispers enfront de la recent pandèmia.
-Reforçament de la Xarxa Pública Educativa, en la que tinguin prioritat els continguts
comuns respecte dels particulars de cada regió i, allà on existeixin dues llengües oficials, es
respecti escrupolosament el bilingüisme.
-Enfortiment del Sistema Públic de Pensions enfront dels reiterats intents de privatització i
consegüent degradació.
-Creació d'una vertadera banca pública que, mitjançant el crèdit, orienti l'activitat econòmica
cap als sectors que més puguin contribuir a la prosperitat general.
-Control suficient per l'Estat dels sectors estratègics de la nostra economia (energia,
transports, etc.) que solen correspondre als anomenats “monopolis naturals”, sobre els quals es
recolza tota l'estructura econòmica del país.
-Reformes constitucionals en la línia d'incloure els drets socials en la secció 1ª, capítol 2,
conferint-los així el rang de drets fonamentals. Així mateix, derogació de la modificació de
l'article 135 introduïda fa deu anys per pressions de la UE i recuperació del redactat anterior.
Reforma del règim electoral en sentit proporcional a fi de garantir el mateix valor als vots
emesos en tot el territori nacional.
-En política internacional, replantejament de la nostra pertinença a una obsoleta OTAN
que a l'hora de la veritat no aporta al nostre país cap plus en matèria de defensa i ens
compromet, en canvi, en intervencions fora de la seva teòrica zona d'actuació, al servei
d'interessos aliens.
La política és un art complex, com la societat a la que ha de servir, i d'ell no cal esperar
solucions simples per a tot. Per això, enfront de l'autosuficiència d'alguns, reconeixem no tenir
receptes prefabricades. Sabem, per tant, que només l'experiència i la pràctica col·lectiva dels
ciutadans, és a dir, la democràcia activa, pot acabar trobant les solucions requerides en cada
cas. Al foment d'aquesta participació col·lectiva dedicarem tots els nostres esforços com a
partit, partit obert a tots aquells disposats a aportar el seu coneixement i la seva acció a
aquesta magna tasca.
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