Estimada companya, estimat company:

Des de la Comissió Executiva d'Esquerra Unida del País Valencià volem adreçar-nos a tu en
aquestes circumstàncies tan anòmales esperant que tant tu com totes les teues persones properes
estigueu portant aquesta realitat de la millor manera possible.
Aquest diumenge s'ha anunciat la pròrroga de l'Estat d'Alarma fins al pròxim 11 d'abril,
malgrat que som conscients que no hi ha garanties, encara, que el mateix no s'allargue més en el
temps.
Són moments tremendament durs per la preocupació d'una cosa tan essencial com és la
salut, la pròpia i la de la nostra gent més estimada, i al mateix temps per la situació en la qual
quedarà sumida la nostra economia quan superem aquesta pandèmia produïda pel COVID-19.
Aquests esdeveniments que estem vivint, i que fa uns mesos hagueren sigut inimaginables,
han posat de manifest el que precisament des de la nostra organització sempre hem tingut molt clar:
la importància d'un elevat nivell de l'Estat del Benestar amb una sanitat pública i universal i unes
garanties socials capaces de donar la millor resposta possible en una situació tan imprevisible i
complicada com aquesta.
No hi ha cap dubte que la pandèmia passarà però deixarà després de sí uns danys
irreparables quant a la pèrdua de vides humanes. Al seu torn, les conseqüències econòmiques del
COVID-19 ja s'estan notant i perduraran durant molt de temps si no existeixen polítiques actives per a
pal·liar la situació; en aqueixa línia treballarem i estem treballant tant a nivell autonòmic com a nivell
estatal, perquè ningú es quede arrere. Perquè tampoc podem oblidar que com en cada crisi, hi haurà
interessos i pressions perquè la major part de la factura l'acaben pagant els de sempre, i això ni
podem ni anem a consentir-ho.
La Comissió Executiva i el personal d'Esquerra Unida del País Valencià segueix teletreballant
per a continuar donant resposta a les sol·licituds de totes i tots els companys d'EUPV. Perquè encara
que la prioritat ara és superar i contindre l'epidèmia del COVID-19, també hem de donar resposta a la
necessitat de milions de treballadores/es, famílies… afectades econòmicament per les mesures
necessàries adoptades per a contindre la pandèmia. Per això, tal com us hem sol·licitat anteriorment,
us demanem que dirigiu tots els vostres suggeriments i aportacions per al Pla de Mesures del Govern
Central amb la finalitat de traslladar-les diàriament a les nostres companyes que treballen en el Grup
Confederal d'Unidas Podemos. Les companyes ens han transmés que aquestes aportacions són
fonamentals per a poder defensar la realitat de totes les persones i sectors afectats en aquests
moments.
També és fonamental que totes les companyes i companys que treballen en l'àmbit municipal
ens traslladen totes les iniciatives, mesures i accions que estiguen desenvolupant en els seus
municipis per a realitzar una posada en comú des del municipalisme.
Aquestes aportacions seran traslladades, depenent de les competències, al govern autonòmic
o/i estatal.
Totes les aportacions podeu enviar-les a organitzacio@eupv.org
En la nostra pàgina web anirem actualitzant tota la informació disponible https://eupv.org/

Finalment queda desitjar-vos molt ànim i molta força davant aquesta situació tan complicada
que estem afrontant i gestionant entre totes i tots, en els diferents nivells de responsabilitat que
assumim. I aprofitem aquesta ocasió per a agrair i reconèixer el treball de totes les persones
anònimes que estan sostenint aquesta situació amb un especial reconeixement a la sanitat pública.
Cuideu-vos i cuidem-nos entre totes, especialment als i les més vulnerables.
I hui més que mai, Salut i República.
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