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Al llarg de la seua existència, Esquerra Unida del País Valencià sempre ha estat una organització

de marcat caràcter municipalista amb vocació de transformació social, arrelada a la realitat dels

pobles del conjunt del País, i és precisament des d’eixe municipalisme des d’on apostem per

apropar al màxim la política a la ciutadania, exemplaritzar-la i dignificar-la. Som una formació

amb una trajectòria històrica farcida de lluites i una militància abnegada sense la qual no serà

possible cap projecte d’esquerres per a la majoria social. Hem mantingut i mantindrem sempre

un peu al carrer i un altre a les institucions.

Des d’EUPV considerem que és el moment de posar tota la nostra capacitat organitzativa i la

nostra acció política, un capital polític imprescindible i irreemplaçable, en l’objectiu de teixir

aliances amb totes les forces de progrés. L’escolta activa, els espais democràtics de presa de

decisions, l’entesa i els acords programàtics del conjunt de l’esquerra són fonamentals per

aturar les ofensives ultraconservadores que no sols impedeixen avançar en un model de

societat més justa i igualitària sinó que pretenen acabar amb bona part dels drets assolits

durant dècades de lluita social i política.

No podem oblidar les dècades de governs de dreta que hem patit al nostre País caracteritzats

per la corrupció, el malbaratament dels recursos públics i les privatitzacions, amb uns efectes

socials devastadors i una clara pèrdua de llibertats civils per a la immensa majoria de les

valencianes i valencians. El PP va convertir les institucions valencianes en una maquinària

perfecta per buidar les arques públiques en benefici propi i dels grans capitals, desatenent

intencionadament les necessitats bàsiques de la majoria de la ciutadania, i especialment les

persones més vulnerables. Malauradament, es va convertir el nostre territori en un referent

estatal i europeu de corrupció i espoli del medi natural valencià; una desfeta multidimensional

que encara a hores d’ara cal reconstruir.

L’any 2019 vàrem poder ser partícips de l’acord entre les forces polítiques progressistes

representades a les Corts Valencianes per consolidar el canvi de rumb en la política valenciana

iniciat el 2015, quan es va aconseguir desallotjar la dreta del Govern de la Generalitat, enmig

d’un clima de corrupció insostenible. En el futur seran novament els acords de les forces

d’esquerres els que mantindran la dreta fora dels governs. Cal avançar per ampliar el suport

de la majoria social i no permetre mai més tornar a episodis històrics tan perjudicials per a la

vida de les persones.



L’evidència actual i l’anàlisi històrica ens permeten afirmar que quan la dreta perd els governs,

que considera la seua propietat privada, desplega tots els recursos econòmics i mediàtics

necessaris per recuperar-los. L’ofensiva ultraconservadora és cada cop més visible i sentida en

la societat. El discurs de la ultradreta feixista (VOX) dirigeix i marca l’oratòria i les accions de

totes les forces reaccionàries (PP, Cs). La mentida, el negacionisme de l’evidència científica i el

discurs de l’odi al diferent, a l’immigrant, al pobre, tenen com a objectiu provocar violència en

una societat sacsejada per una situació d’inestabilitat i precarietat notable. Una violència que

també traslladen als parlaments conscients que elevar l’oratòria de l'insult i la desqualificació

alimenta la desafecció de la gent al sistema democràtic i aplana el terreny per a l'avanç de les

idees conservadores. Tot val per a l’únic objectiu de retornar al poder, res no els importa la

convivència, el benestar, ni la credibilitat institucional.

Amb la mateixa voluntat, al País Valencià la dreta aplica velles estratègies per alimentar velles

discrepàncies que tan bons resultats electorals els varen donar en el passat. Aquell qui no té

res a oferir, no dubta en fomentar el conflicte entre les valencianes i valencians fent ús

malintencionat i demagògic d’una inventada confrontació lingüística i cultural que mai no ha

existit, ja que la pluralitat, la riquesa i la diversitat del nostre territori sempre han format part

de la nostra identitat col·lectiva, basada en la unitat i la solidaritat. La nostra llengua és, de fet,

el nostre màxim exponent d’identitat cultural pròpia que cal protegir i fomentar.

No podem permetre que triomfe la confrontació, per això, mantenir, defensar i assegurar els

governs del Botànic i el seu desenvolupament en polítiques socials pensades amb i per a la

ciutadania, és per a EUPV un objectiu irrenunciable i desitjable. Sols amb el suport de la

ciutadania valenciana aquest objectiu serà possible; i la ciutadania reclama sobretot solucions a

les seues necessitats del dia a dia, pel que fa a l’estabilitat laboral, l’accés a un habitatges digne,

a una sanitat i a una educació universal, pública, gratuïta i de qualitat, i a gaudir, en definitiva,

una vida segura i plena.

En conseqüència, des d’EUPV apostem per una unitat ampla i diversa que, des del

reconeixement de la pluralitat, treballe mecanismes de participació, deliberació i presa de

decisions. Aquesta unitat democràtica és imprescindible en la construcció d’espais de

socialització que ens permeten, colze amb colze, implicar-nos en la societat civil i en la

quotidianitat de la classe treballadora.

Malgrat els avenços importants dels darrers anys, sabem que queda molt per fer. EUPV

continua apostant per l’espai de confluència d’Unides Podem-Esquerra Unida que ens va

permetre retornar a les Corts, i entenem que és el moment d’ampliar-lo i superar-lo junt a

totes les forces de progrés.



Aquesta unitat ha de tindre com a pilars fonamentals mínims, els següents objectius comuns:

- Promoure la igualtat real i efectiva entre homes i dones en tots els àmbits de la vida.

- Garantir una sanitat pública universal, gratuïta i de qualitat.

- Aconseguir una educació pública universal, gratuïta, de qualitat i laica.

- Defensar el dret de les persones a un habitatge digne, fent front a l’especulació i la

sobreexplotació urbanística.

- Combatre els discursos d’odi i garantir els drets de les minories.

- Treballar per aconseguir un territori lliure de lgtbifòbia.

- Implementar les polítiques necessàries per donar resposta a l’emergència climàtica.

- Exigir un finançament just per fer front a les polítiques socials necessàries per protegir la

nostra població.

- Tindre cura del benestar animal i dels nostres espais naturals, terrestres i marítims.

- Fomentar la indústria sostenible, el comerç de proximitat i l’agricultura ecològica del nostre

territori.

- Vertebrar amb comunicacions de proximitat ecològica i sostenible totes les poblacions del

País, de nord a sud, de sud a nord, de costa a interior i d’interior a costa.

- Ordenar el territori eliminant les Diputacions Provincials i la seua substitució per

institucions comarcals assentades en la realitat històrica pròpia i més propera a les

poblacions més petites.

- Avançar en memòria i qualitat democràtica, així com recuperar el dret civil valencià.

TEIXINT ALIANCES CAP A UNA REPÚBLICA FEDERAL PLURINACIONAL


