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DECLARACIODE PRINCIPISPERA LA CREACIODE LA COALlCIO ELECTORAL'AVANT'

Unio Comunitat Valenciana-Unio Valenciana (UN10), Renovacio Política (RePo), Accio

Nacionalista Valenciana (ACNV)

1- La coalicio electoral 'AVANT', SEMPRE mantindrem, com a lIinia politica i

ideologica, I'absoluta LLEALTATi estricta OBEDIENCIA al Regne de Valencia i al

Poble Valencia, PRIORISANT en tot moment els interessos valencians per

davaht i per damunt de qualsevol atre interes, siga personal o del partit.

2- TOTS els membres de la coalicio electoral'AVANT', nos COMPROMETEM i nos

OBLlGUEM a CONSENSUAR totes les nostres actuacions i declaracions, i

complir-Ies posteriorment en absoluta lIealtat entre tots. MAl actuarém de

manera contraria als acorts establits previament per la coalicio, evitant SEMPRE
qualsevol perjuí a la mateixa.

3- En la llinia del punt anterior, CAP membre de la coalicio electoral 'AVANT',

podra establir de manera unilateral contactes o conversacions, sense

autorisacio deis demes components, en uns atres partits o formacions
politiques.

4- Qualsevol membre de la coalicio electoral'AVANT', TENIM I'obligacio i el deure

d'actuar baix el respecte estricte en la defensa de la democracia, pluralitat i

tolerancia, com a normes basiques de convivencia d'una societat alvancada i

moderna, renunciant, sense cap tipo de condicions, a plantejaments xenofops,

totalitaris o que atenten contra els postulats de llibertats socials i individuals,
arreplegades en la Declaracio Universal de Drets Humans, aprovada i

proclamada per l'Assamblea General de les Nacions Unides, ellO de decembre

de 1948.
5- La coalicio electoral 'AVANT', OFERIM absoluta lIealtat i tenim I'obligacio de

promoure, difondre i defendre a les Senyes d'ldentitat Valencianes, en especial
a la Llengua Valenciana o Idioma Valencia, maxim simbol i tesor cultural del

Poble Valencia, el qual estem obligats a protegir en tots els ambits. Son les

anomenades "Normes d'EI Puig", fruit del consens del moviment cultural, social

i politic valencianiste, el codic ortografic a utilisar, puix es reflex del resultat

evolutiu lIingüistic historie i arreplega I'autentica manera de pensar, parlar i
escriure del Poble Valencia a lo lIarc deis segles.

6- D'igual manera, la coalicio electoral'AVANT', RECONEIXEMa l'lnstitut d'Estudis

Valencians (INEV), i en concret a la seua Seccio de Uengua i Lliteratura

Valencianes, com a I'unica entitat referent, competent i qualificada per a la
normativisacio i normalisacio de la Llengua Valenciana, sempre que el seus

estudis i publicacions mantinguen la seua actual independencia científica,

aliena a injerencies politiques i en base a les ya senyalades Normes d'EI Puig.

7- Per a la coalicio electoral'AVANT' es tambe simbol d'especial reconeiximent la

Real Senyera, patrimoni de tots els valencians, que baix els seus tres colors,



blau, or i grana, i de la seua corona real, es la representacio emblematica de tot

el Regne de Valencia i de la seua cultura, tant en I'actualitat com a lo lIarc deis

ultims set segles.

8- En la coalicio electoral 'AVANT', DECIDIRÉM i CONSTITUIRÉM les llistes

electorals i les candidatures de manera democratica i consensuada, escoltant i

tenint en conte la posicio de TOT5 els seus membres.

9- Qualsevol atra formacio política que desige formar part de la coalicio electoral

'AVANT', haura d'acceptar i complir, de manera integra, els principis d'esta
declarado.

10- L'incomplíment deis punts anteriors per part de qualsevol component de la

coalicio electoral 'AVANT', sera motiu suficient per a desvincular-lo de la

mateixa, aixina com si algun membre considera que els demes han

contravingut o infringit qualsevol d'estos principis, tindra la lIegitima potestat
de desvincular-se, de manera unilateral, d'esta coalicio electoral.

11- Per ultim, la coalicio electoral'AVANT', manifestem la decisio de mantindre est

acort, com a minim, durant un any, en la ferma voluntat de prorrogar este

vincul indefinidament per a continuar treballant i lIuitant en benefici deis
interessos valencians.

En Valencia ciutat a 31 de marc de 2015
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