BALANÇ BOTÀNIC: RAONS PER A SEGUIR ENDAVANT
A estes alçades de legislatura, la
primera vegada de la història amb
Esquerra Unida al govern valencià,
quan ja iniciem la precampanya i
tenim la mirada posada en les
properes eleccions de maig de
2023, cal recapitular. En el context
que vivim on tot allò que té a veure
amb la política està envoltat de
polèmica i soroll, es fa necessari fer
la vista enrere per tindre ben
present els èxits assolits gràcies a

les polítiques decidides del Govern
del Botànic.
És l’hora de veure el bosc més enllà
dels arbres que alguns s’entesten a
posar-nos davant la cara. En 2015 la
corrupció i el balafiament dels
recursos públics caracteritzaven el
nostre territori, des d’aleshores, són
molts els esforços realitzats per
capgirar la situació i, tot i les
dificultats, fer tot el possible per no
deixar enrere ningú.

Equip de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica
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BALANÇ BOTÀNIC: RAONS PER A SEGUIR ENDAVANT

Recuperem els diners de la
corrupció del PP i els destinem a
les persones

Fomentem l’ocupació i model
productiu i millorem de les
xifres d’ocupació

Més de 7 milions d’euros fins ara i anem a
per més.

- Gigafactoria de Volkswagen a Sagunt.
- Vora 400.000 persones més afiliades a
la Seguretat Social.

Transformem els serveis socials
Impulsem ferramentes com la renda
valenciana d’inclusió i les ajudes a la
dependència (increment d’un 298% de
beneficiaris).

Revertim els serveis públics
privatitzats
Hospitals d'Alzira i Torrevieja, ITVs.

Formem part de la Xarxa
mundial de referència en
govern obert
L’Open Government Partnership.

Incrementem el personal sanitari
i el personal docent
Sanitari: de 54.156 en 2015 a 70.023 en
2022.
Docent: de 66.000 en 2015 a 78.500 en
2022.

Posem en marxa iniciatives
pioneres a tot l’Estat
Primers pressupostos participatius
autonòmics.

Canviem corrupció per bon
govern i transparència
Impulsem un marc legislatiu ambiciós,
es va crear l’Agència Valenciana
Antifrau i l’oficina de conflictes
d’interès.

Edificant, xarxa de llibres,
gratuïtat de l’escolarització a
partir dels dos anys i reducció
de la ràtio a les aules (20,7
alumnes/aula)
Treballem en la primera
estratègia valenciana de retorn
Per fer possible que aquells dels
200.000 valencians i valencianes
que viuen a l’exterior puguen tornar
a casa.

L’habitatge com a un dret de la
ciutadania
Els drets de tanteig i retracte en favor
de la Generalitat, i l’increment de més
de 1.000 habitatges en el parc públic.
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Fem del nostre un territori
lliure de foses
Dignifiquem la lluita de tantes
persones per la República, per la
democràcia, per la vida.

Protegim a les víctimes de
violència de gènere
Oficines de denúncies i assistència.

Decretem la inclusió de
clàusules socials en
subvencions i contractes
públics
Un canvi de model que beneficia a la
qualitat laboral i blinda la subrogació
empresarial en benefici de milers de
treballadors i treballadores, a més de
inclusió social, igualtat i ocupació
juvenil, entre altres, amb criteris ètics,
socials i ambientals.

Liderem la millor campanya
de vacunació de tot l’Estat
espanyol

Aprovem la taxa turística
Per a mantindre uns bons serveis públics.

Posem en marxa un banc d'ADN
Per a les víctimes del franquisme.

Multipliquem els recursos que
destinem a la cooperació i la
solidaritat entre pobles
Més de 67 milions d’euros en 2022, el
doble que a l’any 2021.

Incrementem les beques
universitàries i reduïm les taxes
educatives
Objectius per al
Desenvolupament Sostenible
Aprovem el primer Pressupost de la
Generalitat Valenciana en línea amb
els ODS.

A més a més de les polítiques de gestió
de la pandèmia.

Reparem la memòria de les
víctimes del nazisme
Amb els taulells de la memòria i els
materials de difusió.
Rosa Pérez Garijo, Consellera de la Generalitat Valenciana i
Coordinadora General d'Esquerra Unida del País Valencià
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RECOMANACIONS MUSICALS

escolta't
l'estiu!

A la platja, la piscina o al riu,
amb amics o a la dutxa,
escolta't totes aquestes
recomanacions musicals per
a gaudir i ballar-te l'estiu!

Así bailaba

Rigoberta Bandini, Amaia

Foguera

El Diluvi, The Dance Crashers

Panya
ZOO

Despechá
Rosalía

Un pie en la horca
Los Chikos del Maíz

Ja no fa mal

La Fúmiga, Samantha

Diga-li
Auxili

Demasiado Coño

Samantha Hudson, Tavi Gallart

Pano Corado
Tanxugueiras

La cançó de l'estiu
Malifeta
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RECOMANACIONS LITERÀRIES

lectures
d'estiu

Gaudeix d'una bona lectura, compra
a llibreries independents: les del teu
poble o barri. Transporta't a altres
mons amb el pas de cada pàgina.

Memoria del frío
Miguel Martínez del Arco

Fundación Municipal de Cultura, Educación y
Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón

«Hace mucho tiempo. Una mujer pasó diecinueve
años en la cárcel. En el franquismo. Con otras
muchas. Era mi madre. Mantuvo una relación con
un hombre que pasó diecinueve años en otra
cárcel. Con otros muchos. Era mi padre. Luego
“salieron”. Y regresaron. A otra cárcel. Con otros.
Esta es su historia. No. Claro que no. Esto es solo
una exploración. Un viaje. Tras las palabras de
unas cartas.»

Todo va a mejorar
Almudena Grandes
Tusquets editores

España en un futuro próximo. Un nuevo partido
político ha arrasado en las elecciones. Quien lo
dirige en la sombra es un empresario de éxito que
propugna que el Consejo de Ministros funcione
como un consejo de administración. Tras la alarma
de una ola de vandalismo, formará un nuevo
cuerpo de Vigilantes, tras un Gran Apagón creará un
acceso limitado a internet, y, ante las dificultades,
estimulará la libertad de compras y consumo.
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lectures d'estiu
La ciudad de la euforia:
Una hipótesis de la mafia
Rodrigo Terrasa
Libros del K.O

Circulaba un chiste que decía que la corrupción
era como la paella, que se hacía en todas partes,
pero en ningún sitio como en Valencia. Y así era.
Escándalos ha habido en todo el país y casos más
graves que los de Valencia, también. Sin embargo
lo que aquí ocurría tenía ingredientes
irresistibles, unos protagonistas difícilmente
explicables y una tímida respuesta social que
nunca se acabó de entender.

I ara jo què faig?: Com véncer la
culpa climàtica i passar a l'acció
Andreu Escrivà
Sembra Llibres

L’ambientòleg i activista valencià Andreu Escrivà
ens ofereix en aquest llibre bàsic i didàctic un
manual per a entendre l’arrel del problema i
prendre partit, de manera personal i col·lectiva,
desde l’activisme quotidià. Lluny de teories
grandiloqüents i solucions màgiques, aquest llibre
pretén contribuir a sembrar el canvi des de baix.
Un llibre ple de preguntes i també d’eines per a
guanyar un futur d’esperança, encara possible.
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PASSATEMPS PER A IMPRIMIR

Les comarques

del país Valencià

Coneixes cada racó del
territori? Localitza les
comarques del País
Valencià al mapa!
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JOC INFANTIL PER A IMPRIMIR

pinta i
coloreja!

Per a les més menudes i
menuts, una recopil·lació
d'il·lustracions adaptada per a
"pintar i colorejar" el seu ideari

Paloma de la pau
Rafael Alberti
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JOC INFANTIL PER A IMPRIMIR: PINTA I COLOREJA

Frida Kahlo
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Dolores Ibárruri
La Pasionaria
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Para para para!
Una cosa abans d’acabar el butlletí: serà veritat que
encara no segueixes a Esquerra Unida a les xarxes
socials? Vinga va, fes-te “follower” rápidament!
@EsquerraUnida està ara mateix a Facebook, Twitter,
Instagram, YouTube, Tik Tok, Telegram... estem
pensant tornar al Messenger, Fotolog, Tuenti i també al
xat de Terra, però mentrestant, som-hi.
Si ja formes part de les xarxes d’Esquerra Unida, fes un
pas més i posa en pràctica el teu ciberactivisme. Fes
m’agrada, comenta i comparteix totes les
publicacions. Pensa que són els nostres mitjans de
difusió i, com deia Fuster: “Tota política que no fem
nosaltres, serà feta contra nosaltres”.
Una ultima cosa! Pensaves guardar-te el butlletí
només per a tu? Serà precís... Comparteix aquest
document PDF amb els teus contactes del telèfon
mòbil.
Imprimeix-ho també en paper i porta'l al bar que
freqüentes, a la biblioteca municipal del teu poble, a la
seu veïnal del barri o del col·lectiu al qual milites... i per
favor, que no li falte al teu cunyat al dinar de
diumenge.

Que sigues mooolt feliç!

