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El vot a ERPV és l’indicador de 

la capacitat de la democràcia 

actual per identificar-se com una societat 

oberta, on en teoria qualsevol dissidència 

pugués cabre, sense patir la censura ni 

la persecució. La qual cosa, d’entrada, és 

difícil creure  tenint presos polítics sota 

l’amenaça de severes penes de presó, sofrint 

la vergonya d’un judici sense la contradicció 

entre els testimonis dels agressors i les 

imatges filmades de llurs intervencions, amb 

l’acusació popular d’un partit filo-franquista 

i patint el bombardeig diari de les fake-news 

dels grans mitjans de comunicació amb 

la provocació guerra-civilista dels partits 

unionistes.

Jo recomane obrir els ulls a la 

realitat, el cor a la solidaritat i la ment a 

rebutjar la censura o la por per creure que 

«ara no és el moment». Crec que enfront 

d’una crisi que ha posat contra les cordes 

als Poders Públics de l’Estat, que tracten 

d’adormir les consciències voluntaristes 

de molts i que restem sota el joc hipòcrita 

i fariseu alçat per la societat espanyola al 

segle denou per obra dels interessos dels 

borbons, del militarisme, de la corrupció i 

del clericalisme, cal assumir ara el coratge 

de defensar la necessitat d’un canvi total. 

Cal abandonar els eufemismes abstractes 

tipus «finançament just» i recuperar amb 

alegria reclamacions tan justes, com és 

defensar la possibilitat real que qualsevol 

dels nostres descendents pugues arribar ser 

President de la República i cap de l’Estat per 

representativitat popular.

Hi ha moltes d’urgències i ja no 

ens podem conformar amb el 

fet d’estar millor que abans pel fet que ja no 

tenim un Consell que furte a mans plenes. 

Això està molt bé però no és suficient. I la de 

l’espoli fiscal és la urgència primera. 

No em canso de repetir que no 

podem seguir demanant un finançament 

just, pidolant a l’amo que ens tracte 

millor, hem d’exigir a l’estat que deixe 

d’agafar allò que ens pertany, els nostres 

recursos. Entre d’altres, perquè d’ells depén 

que puguem tindre l’escola que volem, o 

una sanitat universal de debò, o un sistema 

de planificació d’investigació científica 

sostenible en el temps que referme els 

equips investigadors, o plantejar-nos una 

xarxa cultural que done fruits en el temps.

 I més enllà del combat a l’espoli, cal 

blindar el valencià a l’escola eliminant les 

exempcions, dur endavant una vertadera 

Llei d’igualtat lingüística i dur a terme amb la 

urgència més gran el corredor Mediterrani. 

Els nostres productes i les empreses que 

els fabriquen han d’estar connectats amb 

Europa. Les urgències en són moltes. 

Esquerra Republicana és ara 

mateix, l’únic partit del panorama polític 

valencià que planteja solucions radicals 

als problemes sistèmics que suportem 

valencians i valencianes. Ho fa a més des 

d’una òptica autocentrada al País Valencià i 

amb els valors republicans com a bandera.

Sóc d’esquerres, valencià i 

republicà. D’esquerres, perquè 

crec que la política ha de respondre a les 

necessitats de les classes populars, la 

majoria de la societat.  Valencià perquè fa 43 

anys que visc a Alacant, el País Valencià és 

la meua terra i el valencià és la llengua de ma 

casa, la meua dona i els meus fills, i republicà 

perquè crec en la igualtat, la llibertat i la 

fraternitat i la sororitat: tots iguals, units, 

responsables.

Cal elegir polítics que creguem 

en el poble valencià, en una concepció 

moderna de poble valencià, i que el 

considerem un veritable subjecte polític 

que aconseguisca la sobirania, les 

sobiranies que necessitem per al benestar 

de les nostres classes populars enfront a 

les renúncies i les ofrenes a un estat que ens 

espolia i reprimeix.

Crec que hi ha 4 eixos que cal 

abordar amb urgència. Una educació 

essencialment pública que puga desplegar 

un projecte educatiu propi, valencià. Unes 

infraestructures que vertebren un país i 

permeten relacions socials i econòmiques 

fluides. Una sanitat per a tothom, ben 

finançada, que responga a les necessitats de 

la gent comuna amb eficiència. Una política 

lingüística d’igualtat d’arrel republicana, 

on els valencianoparlants experimentem 

un nivell de ciutadania complet en tots els 

àmbits, no com ara.

CAPS DE LLISTA A CORTS VALENCIANES

Josep Lluís Albinyana 
Per Castelló i Presidència de la Generalitat Per València Per Alacant
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Milite en ERPV perquè representa 

tots els valors ideològics que 

tinc: Republicanisme, llibertat, fraternitat 

entre els pobles i el sentiment de País, unit, 

alegre i combatiu.

Cal fer confiança a ERPV perquè 

no traeix els seus ideals, intentant portar 

a bon port, sempre, els seus sans valors 

democràtics, sentint i acceptant els anhels 

i necessitats de la ciutadania.

Les urgències del nostre País 

Valencià avui dia són: acabar amb 

l’espoli al qual ens està sotmetent l’Estat 

centralista; que la nostra llengua, sempre 

jutjada i posada en dubte, ridiculitzada i 

menyspreada, se situe al mateix nivell que 

el castellà, en tots els nivells i organismes 

oficials; reivindicar l’autogovern tant polític 

com econòmic i cultural. El tracte donat al 

nostre País ha sigut sempre el d’una colònia 

que aporta molt més del que rep sent una 

terra empobrida que només s’ha dedicat 

a oferir noves glòries, per no parlar dels 

ofensius noms que ens profereixen com  

Comunidad (de veïns) o Levante (feliz).

Esquerra Republicana per a mi 

representa l'únic partit al País 

Valencià defensor de la unitat de la llengua, 

esquerrà i clarament republicà. Milite a 

Esquerra per defensar la cultura, la llengua 

i la vertadera història del País Valencià 

no la que ens hi han i continuen amagant. 

També defensar els drets dels treballadors 

i com no la natura. ERPV és un partit amb 

molta gent jove treballadora, dinàmica 

i conscienciada en les seues arrels. A la 

vegada tenim persones al nostre partit amb 

molta experiència política d'anys enrere. 

És un partit amb un ideari 

assembleari, ecologista, defensor de les 

injustícies i de la democràcia i de la llibertat 

en paraules majúscules. Crec que hui en dia 

no hi ha cap partit al País Valencià plenament 

esquerrà, republicà i a la vegada valencià. 

Sòls cal llegir les nostres sigles per a saber 

qui som. Per construir el futur cal conéixer 

les nostres arrels i saber qui som. 

Cal mantenir un pols ferme enfront 

de la política recaptadora del govern 

d'Espanya. El feudalisme va acabar fa molts 

anys però al govern d'Espanya no ho saben.

 També hem de fer possible viure 

en un país ecològic, fomentar nous llocs 

de treball dignes i innovadors, defensar 

la igualtat de gènere i d'edat. Els jóvens i 

xiquets també necessiten ser escoltats.

Jo no faig el pas de militar a ERPV 

partint del no rés. Des de fa anys 

he militat en el Bloc i després a Esquerra 

Valenciana. Després d’una reflexió global, i 

analitzant la deriva de la coalició Compromís 

dins la qual estàvem, decidim deixar 

Compromís i el Bloc. En aquell moment 

veiem que els valors pels quals lluitem des 

de fa molts anys els representa ERPV. És així 

com ens integrem recuperant, a més, una 

unió històrica del republicanisme valencià 

sobiranista.

La llibertat i la defensa dels valors 

democràtics estan en joc cada dia més. És 

responsabilitat de cadascú de nosaltres, 

com a ciutadans, fer-los valdre davant un 

estat que es lleva la careta i ens demostra 

que no és un estat sinó més bé una 

màquina de repressió.

És urgent tombar la barrera del 5%, 

eixa mesura injusta i antidemocràtica que 

tenim al País Valencià. Des de l’any 1999 he 

estat lluitant per tombar-la. L’any 2015 C’s 

proposa llevar-la  i per motius de partit a 

curt termini no s’ha donat solució en aquesta 

legislatura. Avui seguim en una situació 

totalment injusta que ofega el pluralisme 

del País Valencià. En aquests moments si 

el Bloc no anara en coalició amb Iniciativa, 

no arribaria a tindre representació. I això és 

injust.

CAPS DE LLISTA AL CONGRÉS DE MADRID

Santi Zorío Jaume Ferrà Patrícia Miñana
Per Castelló Per València Per Alacant
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Al País Valencià hi ha moltes 

urgències. El finançament en 

primer lloc perquè vivim a un País espoliat. 

Recuperar els drets i allò que ens pertoca. 

També la llengua, la cultura, 

l’economia, el corredor mediterrani que és 

el nostre eix central econòmic. I a Europa 

hem d’evitar que l’extrema dreta ocupe cap 

lloc, hem d’impedir que l’eix franc-alemany 

domine la política europea. D’alguna manera 

hem de recuperar aquella idea original de 

l’Europa dels pobles que Ara Repúbliques 

representa a la perfecció. 

És aquesta la nostra Europa i no 

l’Europa que soterra immigrants al mar 

mediterrani i que bloca qualsevol mesura que 

faça mal al poder econòmic la que volem. 

Votar és important. Un vot pot canviar 

la configuració d’un país. Votar a ERPV i a 

Ara Repúbliques és un vot de qualitat, de 

coherència, profundament compromés amb 

els drets fonamentals. A més a més, és un vot 

que intervé en el procés del bipartidisme. És 

votar contra la repressió, per la llengua, per 

la dignitat. La resta és votar espoli, presoners 

polítics de l’estat. Votar Esquerra al País 

Valencià és decidir ser propietaris del nostre 

destí.

Aquesta candidatura vol escoltar 

la veu del poble, la veu dels 

fonaments, i amb gestos així és on veiem 

que ERPV/Ara Repúbliques parteix de les 

necessitats i les inquietuds dels que hi 

som al carrer reivindicant cadascuna de les 

nostres lluites. A més, he acceptat aquest 

repte també, per rejovenir i feminitzar els 

parlaments, per plantar cara a tots aquells 

que volen decidir per nosaltres. 

Han intentat callar les nostres 

veus i minimitzar la nostra llengua i els 

nostres valors, perquè les diferències 

socioeconòmiques continuen marcades 

fortament. La societat valenciana ja està 

prou madura per a gestionar recursos propis 

i no necessitem que ens tutelen, perquè no 

existeix una lluita real per la sostenibilitat del 

nostre planeta, perquè els trets de cadascú 

no han d’establir desigualtats sinó que han 

de garantir la felicitat. 

Cal parar els moviments feixistes que 

estan ressorgint. Ser republicà no implica 

únicament no voler un rei, sinó que ens 

compromet a lluitar pels drets reals i efectius 

que el nostre poble li manca. És necessari un 
estat d’igualtat a tots els àmbits, trencar 
amb totes eixes estructures que semblen 
inamovibles, lluitar per l’educació de 
qualitat i per l’ecologisme, perquè encara 

queda molt de camí per arribar als fonaments 

que Europa emana.

Sent la necessitat de defensar els 

nostres drets i millorar tot allò 

que encara hauríem de canviar i fer-ho també 

des d’Europa. Jo sols sóc un instrument per 

a aconseguir un propòsit comú. 

El motiu del vot està clar. La nostra 

és una candidatura oberta, que coopera 

i s’ajunta amb altres germanes d’altres 

territoris que lluiten pels drets dels 

pobles, com Euskadi, Galiza, Aragó o 

Canàries. Perquè lluitem per tots i totes, 

per anar endavant tots junts, defensant les 

nostres arrels, i això és molt important per al 

futur del poble. 

Al País Valencià, el que més pressa 

corre, és la defensa de la ciutadania, la nostra 

llengua, les nostres collites, els nostres 

barris... I pel que fa a Europa, es necessita 

més diàleg i ajuda entre països veïns perquè 

tot funcione de la millor manera possible.

Guillem Agulló Maria Pérez Rebeca Abad

País Valencià
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