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Joves PV – Compromís som l'organització política 
unitària i assembleària de la joventut dins de Més 
Compromís.

Ens definim com a valencianista perquè defensem la 
identitat del nostre territori, la nostra llengua i la cultura, 
així com la solidaritat entre els pobles i la igualtat entre 
les persones.

El feminisme i l'ecologisme són dos dels pilars 
fonamentals a Joves PV. La igualtat política, econòmica 
i jurídica de totes les dones, la lluita contra la violència 
masclista i la mercantilització de les dones són 
prioritats en la nostra visió de feminització de la política. 
També la protecció ambiental, el canvi de model 
productiu de les empreses i una aposta ferma per la 
transició energètica i la mobilitat sostenible.

Per això, en Joves PV comptem amb plans i protocols 
que ens apropen una miqueta més a assolir aquests 
objectius com el Protocol contra les agressions 
masclistes i LGTBIfòbiques o el Pla de sostenibilitat.

Som d'esquerres, lluitem per la igualtat, la justícia i 
transformació social. Treballem per transformar política 
i socialment el nostre poble, i per això ens considerem 
antifeixistes, defensant les llibertats tant individuals 
com col·lectives, i els drets humans.

I tot açò, ho fem des de la nostra autonomia funcional i 
orgànica, per mitjà de la formació política i social. Raó 
per la qual defensem l'autoorganització juvenil, la 
participació en els moviments socials i associatius, i 
l'execució de polítiques de joventut des de les 
institucions, per tal d'integrar la perspectiva jove de 
manera transversal en les polítiques que s'apliquen en 
tot el País Valencià.

WTF és 
Joves PV?



La militància de Joves PV - Compromís va triar el 
passat 19 de febrer a Isa Llobell secretària general de 
l'organització per als pròxims dos anys al seu IV 
Congrés. Així, Llobell es va convertir  en la primera 
secretària general de la història de l’organització amb 
un suport de més del 90% de la militància.

“Podem estar ben orgulloses, hui hem fet història. Per 
primera vegada en Joves PV una dona ocupa la 
Secretaria General, i per desgràcia són molt poques les 
companyes que ocupen aquest càrrec en el nostre 
País, i no sols ací, ja que encara que hem avançat molt 
és massa habitual seguir notant la falta de referents 
femenines en la primera línia de la política”, va 
assegurar Llobell al seu discurs d’agraïments.

“Açò a nosaltres ens fa ser referents una vegada més 
en el panorama polític Valencià, on ja venim sent-ho 
des de fa un temps, per la forma d’organitzar-nos, per 
la nostra activitat, per ser una escola de formació, pel 
nostre saber fer”, va afegir Llobell.

La nova secretària general també va fer incidència com 
ha avançat l’organització i el partit en els últims anys. 
“Qui ens haguera dit fa uns anys quan el País Valencià 
estava impregnat per la corrupció i la censura del Partit 
Popular que arribaríem a ser tantes, que arribaríem a les 
institucions, que aquella il·lusió per canviar les coses 
milloraria tant la vida de les valencianes i els 
Valencians”, va afirmar.

Isa Llobell va aconseguir la secretaria general de Joves 
PV de la mà de Juntes, un equip que busca feminitzar 
Joves PV. A més, entre els seus objectius està el de fer 
les polítiques verdes la bandera de l’organització i ser la 
veu de les persones joves a les institucions del País 
Valencià.

Al Congrés també es va acomiadar de la secretaria 
general Francesc Roig, que portava en el càrrec des de 
2018. “Ha sigut un orgull estar al davant d'aquesta 
organització, un espai que, quan semblava que tot 
parava, ha sigut motor d’il·lusió”, ha afirmat Roig.

En la jornada van participar a més alguns càrrecs 
institucionals com el president de les Corts 
Valencianes, Enric Morera; la síndica de Compromís a 
les Corts Valencianes, Papi Robles; el diputat al 
Congrés, Joan Baldoví; o la vicepresidenta de la 
Diputació de València, Maria Josep Amigó; entre altres.

La secretària general del Més Compromís, Àgueda 
Micó, que també va assistir al Congrés de la formació 
juvenil, acompanyada d'altres membres de l'executiva 
del partit, va afirmar que "Més – Compromís existeix 
com a tal, gràcies al treball que ha fet Joves PV ", va 
assegurar Micó.

Isa Llobell, secretària general 
de Joves PV-Compromís amb 
el 90 % dels vots



Congressos comarcals
Joves PV





L’Alacantí va celebrar la seua Trobada 
Jove els dies 6 i 7 d’agost a l’illa de Nova Tabarca, 
l’única illa habitada del País Valencià! Baix el lema 
“L’illa de l’Alacantí: un ecosistema sota el turisme 
massiu” on es va reivindicar la necessitat de fer de 
l’illa un espai 100% sostenible i més amable per a les 
persones que allà viuen.

Alcoià-El Comtat
Les joves de l’Alcoià-El Comtat van 
compartir aquest estiu experiències 
sobre la feina que desenvolupen la 
portaveu de Compromís a les Corts, 
Papi Robles, i el conseller d’Economia, 
Rafa Climent, i van reflexionar sobre 
l’acció política de Compromís.

El col·lectiu  es va manifestar al primer 
Orgull LGTBI celebrat a Alcoi. 
L’organització juvenil va celebrar un 
acte previ a la manifestació i va ser el 
bloc més nombrós de la primera marxa 
de l’Orgull que se celebrava a la capital de 
l’Alcoià. Entre les reivindicacions del 
col·lectiu LGTBI, va destacar la Llei Trans.

Què fan algunes de les
nostres comarques?



La Safor
El passat 29 d'octubre Joves PV la Safor-Valldigna va celebrar la trobada comarcal. Amb 
l'objectiu d'iniciar el curs polític i encarar les eleccions municipals de 2023, es va organitzar 
la retrobada de la militància a la comarca després de l'estiu, conjugant dinamització interna, 
accions formatives i debats polítics. L'objectiu és clar: joves alcaldes/ses i regidors/es al 
màxim de pobles de la comarca.  Una jornada ben completa i especial, que no podia acabar 
d'una altra manera que amb un dinar de germanor per a enfortir els lligams.

Camp de Morvedre Enguany el grup de Joves PV 
del Camp de Morvedre, ha dissenyat una samarreta identificativa de la 
comarca, amb l'objectiu de visibilitzar el col·lectiu i poder anar corporatius 
en cada acte, aprofitant també que és any electoral. A més, el passat 14 
d'octubre el col·lectiu va celebrar la nit d'Estellés, que enguany ha sigut 
molt especial, ja que, per començar, ha sigut canviada de nom com a 
"FESTELLÉS", amb l'objectiu de donar una senya d'identitat a aquest 
esdeveniment cultural que és ja tota una tradició.

Campanya Horta 
Nord, Horta Sud i 
València: 
Joves PV - Compromís ha presentat la seua 
proposta per exigir a la Generalitat Valenciana 
un servei 24 hores de metro durant els caps de 
setmana i fins a les 2:30 hores de la matinada 
entre setmana. També reclamen augmentar la 
xarxa de Metrovalència i, en aquells pobles on 
no hi haja transport públic, habilitar nous 
mecanismes de transport de qualitat.



Horta Nord 
Joves PV - Compromís Montcada aconsegueix 
una sala d'estudis per a l'època d'exàmens. Per 
primera vegada, el municipi comptarà amb una 
sala d'estudis que obrirà tant de nit com els caps 
de setmana. Aquesta ha estat una de les 
reivindicacions històriques del poble de 
Montcada, i el col·lectiu juvenil del municipi ho ha 
obtingut.

Plana Alta i 
l’Alcalatén
Joves PV- Plana Alta i l’Alcalatén ha organitzat 
una tertúlia per a debatre i dir alt i clar “No a la 
MAT”. El col·lectiu comarcal va reunir a la 
joventut afectada per la Línia de Molt Alta Tensió 
(MAT) del territori que engloba des de Morella a 
Almassora, amb la participació de persones 
expertes i que també reivindiquen altre model per 
generar energia sostenible sense que afecte el 
territori.

Vall d’Albaida 
El passat dissabte 1 d'octubre, les joves de la Vall 
d'Albaida van encetar la primera Jornada de 
Formació de l'Aplec del Benicadell, que va servir 
com a prèvia del XXVII Aplec. Aquesta jornada va 
estar encarada a formar-se i debatre el model de 
gestió forestal, i avaluar l'impacte dels últims 
incendis que han assolat al País Valencià.



Plana Baixa 
Durant el cap de setmana del 22 i 23 d'octubre Joves 
PV- Plana Baixa Alt Millars van fer una Trobada a 
Suera a la Serra d'Espadà a l'alberg Pla de Riu, on 
van ser rebuts pel regidor de Compromís al municipi, 
Salvador Martí. Allí van aprofitar per a executar 
activitats de dinamització d'equips, aprofitant les 
noves incorporacions que ha tingut el col·lectiu en els 
darrers mesos i també un taller de propostes de 
caràcter juvenil per tal d'incorporar als programes 
electorals de les candidatures municipals.

València 
El col·lectiu de València ha estat molt actiu per les 
seues xarxes socials realitzant campanyes de 
conscienciació per a les persones joves. En concret, 
han reivindicat per Instagram la necessitat de donar a 
conèixer el treball de dones escriptores. També han 
organitzat un acte presencial on han manifestat la 
urgència d'instaurar polítiques orientades cap a la 
salut mental del jovent, amb un acte que va rebre una 
gran acollida a La Murta, local situat a Benimaclet.

Ribera Alta 
El col·lectiu de la Ribera Alta també ha estat molt actiu durant aquests mesos. Per exemple, van assistir a 
l’Orgull d’Alfarb, Catadau i Llombai, per demostrar que des dels pobles la diversitat també és visible; a Carlet 
van acompanyar a Carla Cebrian, candidata a l'alcaldia; a l'Ènova van visitar les restes romanes per saber els 
seus orígens; a Sant Joanet van gaudir de la seua gastronomia popular, i a Castelló i la Pobla Llarga els Moros 
i Cristians, entre altres actes.



Isa Llobell va nàixer a Teulada (la Marina). 
Va ser membre de l’anterior Coordinadora Nacional i, 
actualment, és la Secretària General de Joves PV - 
Compromís

Va estudiar la carrera de Fonaments de l’Arquitectura i 
un màster a la Universitat Politècnica de València, així 
com un màster complementari sobre Bioconstrucció. 
Actualment es dedica a l’arquitectura.

Comencem amb una pregunta sobre els inicis de la 
teua militància política. Per què et vas afiliar al 
partit? Participes o has participat en algun altre 
moviment associatiu?

Em vaig afiliar en 2018 perquè diversos amics que ja 
militaven em van animar a assistir a diversos actes. 
Com que anàvem cap a les eleccions del 2019, vaig 
poder participar en molts esdeveniments tant de 
Compromís com de Joves PV on vaig descobrir un 
espai en el podia aportar i un discurs en el qual em 
sentia identificada.
Abans de la política vaig estar en el sindicat 
d’estudiants de l’institut, on ja tenia la necessitat de 
participar per poder canviar allò que no em semblava 
just, ja que en aquell moment, estàvem patint les 
retallades del Partit Popular. També vaig formar part del 
grup de danses i de la banda de música del meu poble. 

Has comentat a algunes entrevistes que vas estar 
temps pensant-ho, però que va fer eixe "click" per a 
fer el pas endavant i presentar-te com a candidata a 
la Secretaria General?

Si, com he comentat en altres ocasions, creia en la 
necessitat que la següent Secretària General fora una 
dona i això va fer que em plantejara la possibilitat de 
presentar-me. Ara bé, encara que va ser una decisió 
personal, a causa de la importància que tenia per a mi, 
em vaig recolzar en la gent més propera a mi. I va ser 
ací, quan vaig veure el suport i la certa il·lusió que 
creava en ells aquest projecte, quan vaig decidir que 
volia fer el pas i assumir la responsabilitat de crear un 
equip i presentar la meua candidatura.

Quin és l’objectiu de Joves PV de cara a les 
pròximes eleccions?

L’objectiu de Joves PV en aquestes eleccions ha de ser 
el portar la veu i les necessitats de les joves a tots els 
espais. Per això hem estat treballant i ho seguirem fent 
per garantir que en les eleccions que venen omplim el 
país de regidores i regidors, alcaldes i alcaldesses, 
diputades joves.

Quin consell li donaries a una persona jove que vol 
començar en política?

Que no dubte en participar en qualsevol grup 
amb el qual es senta identificada, ja que 
les joventuts dels partits són espais 
d’aprenentatge constant i, sobretot, són 
espais on es creen molts vincles 
personals, espais de cures on sentir-se 
part d’un grup.
Aquest espai és molt necessari per a 
conscienciar-se sobre les 
mancances que patim la joventut i 
com poder posar solucions de 
forma col·lectiva.

On et veus d’ací 10 anys?

Uf, la veritat és que és una 
pregunta molt complicada, i 
més amb la inestabilitat que 
tenim les joves i la incertesa 
pel que fa al nostre futur.

El que sí que se és que vull 
seguir militant, no sé a quin 
nivell, però seguir aportant 
a este projecte, que 
espere que siga creixent. 
Espere veure a Joves PV 
dintre de 10 anys amb més 
gent encara, i sent referent 
dins de les joventuts al 
País Valencià, i amb joves 
que segur que sabran 
portar aquest espai ben 
lluny.

L’ENTREVISTA



Ferran Barberà va nàixer a 
Guadassuar (Ribera Alta). Ha sigut regidor a 
l’Ajuntament del seu poble, membre de la 
Coordinadora Nacional de Joves PV - Compromís i, 
ara, el diputat jove de Compromís a les Corts 
Valencianes. 

Va estudiar estudis superiors de música al Conservatori 
Superior de Música d’Aragó, a Saragossa, i es dedica a 
donar classes a l’escola de música del seu poble. 

Per què et vas afiliar al partit? Participes o has 
participat en algun altre Moviment associatiu?

Com moltes persones de la meua generació 
em vaig polititzar arrel del moviment del 15M 
i de la Primavera Valenciana. Jo tenia 20 
anys quan va passar tot allò i sempre 
havia sigut un jove que lluitava pel que 
pensava que era just. Des del Consell 
Escolar del meu col·legi fins a 
l’associació d’estudiants del 
Conservatori Superior. I vaig veure 
en persones com Mónica Oltra o 
Fran Ferri referents que em feien 
sentir orgull. I a més a més, al 
meu poble la tasca d’oposició a 
la dreta corrupta la feia el Bloc. 
Per tant, de manera natural vaig 
acabar arrimant-me al 
valencianisme polític com a 
ferramenta per a la 
transformació de la societat. 
I participe del moviment 
associatiu més important del 
País Valencià, que són les 
Societats Musicals. 

Com et vàres adonar i quina va 
ser la teua reacció quan vas 
ser conscient que anaves de 
formar part de les Corts 
Valencianes?
 

Va ser tot molt estrany perquè en primer lloc va 
produir-se per l’eixida de la política de Mónica Oltra, 
una situació provocada per una persecució judicial de 
l’extrema dreta que mai s’havia d’haver produït; i en 
segon lloc perquè no esperava que la llista corregués 
fins la meua posició. Però una vegada va passar, i 
després de l’habitual síndrome de l’impostor, tot va 
anar molt bé. La veritat és que treballar amb la gent del 
grup i integrar-me en les rutines ha sigut fàcil perquè 
l’equip humà és genial. 
 
Quin ha sigut el millor moment que has viscut 
relacionat amb la politica ? I el moment més dur?

El millor va ser l’arribada del canvi en 2015. Allò fou un 
esclat d’alegria com mai he tingut i com difícilment 
podré tornar a tindre a nivell polític. I el més dur 
possiblement el dia en que no vàrem arribar a un pacte 
d’esquerres al meu poble en 2019 i tot i tindre més 
regidors Compromís i PSOE acabar tenint un alcalde 
del PP.

Quin consell li donaries una persona jove que vol 
començar en política?

Que s’arrime al seu col·lectiu local, i sobretot, que entre 
en la família que és Joves PV. Ahí trobarà gent que 
parla el seu idioma i que té les mateixes inquietuds que 
ella i si hi entra, ja no podrà eixir perquè el cuquet 
t’atrapa i ja no et pots desfer d’ell. 

On et veus d’ací 10 anys?

Em veig intentant ser útil al projecte de Més i del 
valencianisme. Ja siga a un discret plànol orgànic al 
meu poble, a l’empresa privada, com a membre de 
l’executiva o a un càrrec públic. El que tinc clar és que 
estaré on la militància vulga que estiga. 

L’ENTREVISTA



Madrid - 04/10/2022 - Joves PV - Compromís ha 
manifestat al Senat la necessitat d’aplicar polítiques 
valentes que milloren les condicions laborals i l’accés a 
l’habitatge, i garantir el sufragi actiu i passiu de la 
joventut. Sota el lema “Joventut amb futur”, 
l’organització juvenil de la rama de Més s’ha unit amb 
altres organitzacions juvenils com Mallorca Nova, Som 
Compromís, Jóvenes de Más Madrid i Gazteok Bai per 
presentar unes mesures de xoc contra l’emergència 
generacional al Senat.
 
En aquest sentit, la portaveu de Joves PV - Compromís, 
Maria José Calabuig, qui ha intervingut en l’acte del 
Senat, ha defensat la necessitat d’aplicar una llei que 
permet el vot als 16 anys. “Les joves som present i 
tenim molt de futur, participem dels assumptes públics 
mitjançant associacions de barri, agrupaments 
escoltes, moviments ecologistes i també volem fer-ho a 
les urnes, exercint el nostre dret a vot des dels 16 
anys”, ha expressat.

Les organitzacions convocants han acompanyat la 
publicació del text d’una forta campanya a les xarxes 
socials que va començar el passat 1 d’octubre fins al 
dia 3, on s’han detallat les mesures que proposen. Al 
text s’hi han adherit també les Joventuts d’Esquerra 
Menorquinista (JEM), Gazte Sozial Berdeak i les 
Juventudes de Izquierda Andalucista.

Les organitzacions juvenils impulsores han destacat 
que “la distància entre generacions s’obri cada dia més, 
afectant la nostra salut mental, la nostra vida laboral i 
les nostres possibilitats d’emancipació mentre no se’ns 
pren en consideració en la pressa de les principals polí-
tiques públiques i decisions”. Davant aquesta situació 
que cataloguen d’”emergència generacional”, propo-
sen un seguit de mesures en matèria de lluita contra la 
precarietat, en favor de l’emancipació residencial, com 
la regulació del preu del lloguer i també per guanyar 
drets polítics com són el vot als 16 anys o establir per 
llei un mínim de persones joves a les llistes electorals.

En aquest sentit, Calabuig ha manifestat que la joventut 
“som una generació afectada per l’emergència climàti-
ca, econòmica, sanitària. Per això, hem impulsat 
aquesta aliança d’organitzacions per tal de guanyar el 
nostre present des de la diversitat territorial, trobar sor-
tides en comú i atacar les principals fonts de desigual-
tat i vulnerabilitat del Jovent”, ha expressat.

Acompanyades pel senador per part de Compromís, 
Carles Mulet, les joventuts han conclòs l’acte instant a 
què aquestes mesures siguen recollides pel grup de la 
Izquierda Confederal de la cambra baixa.

Joves PV-Compromís s’uneix 
amb altres forces polítiques al 
Senat per frenar la crisi 
generacional 
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segon lloc perquè no esperava que la llista corregués 
fins la meua posició. Però una vegada va passar, i 
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grup i integrar-me en les rutines ha sigut fàcil perquè 
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Quin ha sigut el millor moment que has viscut 
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Em veig intentant ser útil al projecte de Més i del 
valencianisme. Ja siga a un discret plànol orgànic al 
meu poble, a l’empresa privada, com a membre de 
l’executiva o a un càrrec públic. El que tinc clar és que 
estaré on la militància vulga que estiga. 

Enfront el començament del nou curs polític i la campanya electoral que comença aquest curs, la presència de les 
persones joves en les llistes tant municipals com nacionals és molt important per a reivindicar els problemes i les 
necessitats del jovent del País Valencià.

Per això, en el reglament de les llistes nacionals s’ha acordat que entre les 10 primeres persones que ocupen llocs a 
la circumscripció de València, ha d’haver almenys una persona menor de 31 anys en la data de celebració de les 
primàries. En canvi, en l’Alacantí i a Castelló ha de ser d’entre els 6 primers llocs. 

Per altra banda, en les llistes municipals s’haurà de comptar amb almenys una persona menor de 31 anys entre els 
15 primers llocs de la llista.

La garantia jove a les llistes 
electorals!
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publicació del text d’una forta campanya a les xarxes 
socials que va començar el passat 1 d’octubre fins al 
dia 3, on s’han detallat les mesures que proposen. Al 
text s’hi han adherit també les Joventuts d’Esquerra 
Menorquinista (JEM), Gazte Sozial Berdeak i les 
Juventudes de Izquierda Andalucista.

La Veu 
Joves PVde

I Lliga de Debat

A maig de 2023 les valencianes i valencians anirem a 
les urnes per renovar les nostres institucions.

Serà un moment clau per a la nostra organització que 
treballa de valent per batre un rècord de presència jove 
a les llistes electorals de totes les institucions del País 
Valencià.

És per això que naix La Veu de Joves PV. De la 
necessitat d'ajudar a la militància a desenvolupar les 
competències que després hauran de ser eines 
bàsiques en la digna tasca de representar a les joves 
del nostre país.

L'itinerari d'aquesta iniciativa ha comptat amb tres 
jornades formatives que, al llarg de la tardor, han anat 
ensenyant als membres del nostre partit a fer front a 
situacions que haurem de dominar més prompte que 
tard tots els que estem en política.

El dia 8 d'octubre va tindre lloc la primera sessió a 
Alzira. La mateixa estigué a càrrec de Víctor Medina, i 
vàrem aprendre a confeccionar arguments, 
contraargumentar, utilitzar metàfores, identificar als 
rivals polítics i poder rebatre les seues intervencions.

La segona sessió va tindre lloc a Alacant el dia 29 
d'octubre. Era el moment d'aprendre a comunicar.

Tractarem de dur a terme la nostra capacitat d'oratòria 
amb una primera part més teòrica i una segona, on per 
parelles havíem de treballar el llenguatge no verbal, la
postura en públic, etc.

Finalment, a la TNT vàrem realitzar la tercera (i última) 
sessió que va consistir en la recreació d'una sessió a 
les Corts Valencianes. Els diferents grups polítics 
havien de negociar tant la constitució de la mesa com 
les esmenes a una PNL que presentava el grup 
majoritari.

Tota la nostra militància va implicar-se d'una manera 
espectacular a l'activitat amb campanyes a les xarxes, 
negociacions “in extremis”, pactes i un debat 
parlamentari que no va deixar ningú indiferent.





Més-Compromís es reivindica
davant la 45a edició de 
l’Aplec del Puig

Premi Més d’Honor a
Toni Montesinos

Més-Compromís va celebrar el passat diumenge 30 d’octubre la 45a edició de l'Aplec del Puig, que va ser "el tir 
d'eixida d'una campanya electoral clau" en la qual està en joc tindre governs "forts i valents", capaços de defendre 
els interessos i drets dels valencians i "plantar cara a Madrid”.

El partit sobiranista ha reconegut enguany amb el Més d’Honor la contribució històrica al nacionalisme valencià del 
militant de Burjassot Toni Montesinos. També s'ha premiat tres associacions diferents per la seua tasca social, 
ecologista i feminista: la Naturadora, una associació de coeducació contra els rols i els estereotips de gènere, la 
Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat-País Valencià (CEAR-PV) i la Federació d’Escoltisme Valencià en 
representació del moviment escolta.



Vam arrancar la Trobada amb la fira d'associacions 
organitzada conjuntament amb l'associació cultural 
Tirant. Energia, bon rotllo i molt de ritme amb l'actuació 
d'About the beat mentre donàvem la benvinguda als 
assistents i s'acreditava a les participants.

La taula redona sobre drets laborals va donar seguit a 
les activitats formatives de la vesprada: Orgull, 
responsabilitat i molta força per defendre els nostres 
drets i posar damunt la taula totes les mancances i 
lluites pendents en aquest tema. En definitiva, mostrar 
a la joventut que sense bregar pel que és nostre no 
aconseguirem res.

Durant tota la jornada es van desenvolupar tallers de 
bosses de tela i llibretes personalitzades que ens feien 
arromangar-se per tal de donar via lliure a la creativitat... 
Sprays, segells i retoladors per a mostrar la nostra 
vessant més artística.

Tot seguit, vam aprendre danses tradicionals i les 
nostres primeres passes al món de les muixerangues, a 
com fer pinya. El so de la dolçaina i el tabal ens va 
acompanyar tota l'estona i gràcies a les nostres 
companyes de, jotes, balls de quadre, mans en alt 
entrecreuades i molts riures per mantindre viva la flama 
de les nostres arrels i tradicions.

A més a més, aprofitant que enguany se celebra el 40 
aniversari de l'Estatut d'Autonomia, vam aprofitar per a 
fer una taula redona i debatre sobre els nous horitzons 
que volem assolir com a projecte de País.

I per tal d'aterrar tot allò que s'aprén, taller de creació 
de campanyes, posant el focus en allò que ara mereix la 
nostra atenció: les eleccions.

No ens n'oblidem de la recuperació per part de la Con-
selleria d'Educació, Cultura i Esport del mític festival de 
música en valencià "l'Almadrava Rock", el primer festi-
val en la nostra llengua en tot el País Valencià. Certa-
ment, fou un goig poder acudir-hi.
Finalment, diumenge vam celebrar la nostra assemblea, 
on vam triar als membres del Comité Electoral de Joves 
PV.



Els passats 11, 12 i 13 de novembre es va celebrar la Trobada Nacional de Tardor, on quasi un centenar de joves ens 
vàrem trobar en Bocairent, Vall d’Albaida.

La trobada va començar divendres amb activitats de coneixença i una gimcana seguint les cartes i el poder del tarot, 
per encetar el cap de setmana creant nous lligams.

Dissabte va ser l’hora de posar-nos a treballar, formant-nos amb antigues companyes sobre ideologies polítiques, 
sobre mitjans de comunicació i enfrontant-nos a diverses situacions amb aquests mitjans.

Després d’haver aprés tot açò va arribar el moment de passar a l’acció, convertint l’espai en el Palau de les Corts, 
on vam haver de posar-nos en la pell dels diputats i dels seus equips, havent de gestionar xarxes per crear els perfils 
polítics i la campanya, negociar esmenes i negociar la mesa. Tot açò va permetre debatre en una sessió parlamen-
tària ben intensa on finalment es va poder aprovar una PnL no sense conflictes, traïcions i grans defenses de les 
posicions de cada partit.

Finalment diumenge es va dur a terme l’Assemblea Nacional Ordinària, plena de debats on vàrem arribar a acords 
molt importants per al nostre futur mes immediat, vàrem treballar el Primer Pla de Sostenibilitat, que aprovarem molt 
prompte i vàrem defensar una PdR a favor dels drets de les persones Trans.

En definitiva, va ser un gran cap de setmana de compartir espais i experiències i estem desitjant que arribe la 
següent.

Llarga vida a les Trobades!

A l’acció!

TNT
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Capricornio (21 des - 19 gen): 
Donat el teu materialisme i 
ambició, tindries molt èxit com a 
banquer, però enguany et 
presentaràs especialment 
generós. Seràs molt comprensiu 
amb els rodamons i fins et passarà 
pel cap allotjar-los a la teva casa. 
Ves amb compte amb aquest brot 
de generositat quan surtes de 
festa, ja que pots arribar a 
convertir-te en una "pagafantas".

Aquari (20 gen - 18 feb): Aquari, 
lamentablement aquest any 
tampoc aconseguiràs guanyar cap 
concurs d’Instagram. Davant la 
teua insistència la plataforma ja 
s’ha avorrit i no et vol veure més 
per les xarxes d’influencers 
mencionant a amigues que sembla 
que tampoc et fan molt de cas. Si 
vols un consell, torna a les xarxes 
“boomers”: Twitter i Facebook.

Géminis (21 mai - 20 jun): En 2023 
aprofitaràs qualsevol festa de 
disfresses que se't presente per a 
donar curs a la teua bipolaritat. La 
teua tendència a ser una persona 
seria es veurà reduïda a causa de 
la influència positiva de Plutó. 
Guanyaràs un concurs en 
Instagram i uns quants premis en 
el TikTok. Aquest és el teu any!

Piscis (18 feb - 20 mar): 
L'alineació de Saturn sobre l'eix de 
la Terra potenciarà la teva iniciativa 
en l'amor, la qual cosa et vindrà 
molt bé per a abandonar les 
insípides pràctiques sexuals amb 
les quals avorries a qualsevol. 
Joguines, disfresses i cremes de 
tota mena habitaran la teva tauleta 
de nit. Però no et confies perquè 
Mart entrarà en el teu signe cap a 
tardor, i tindràs guerres amb els 
veïns, que ho saben tot i són molt 
envejosos.

Càncer (21 jun - 22 jul): En el 2023, 
el teu excessiu grau de simpatia et 
farà semblar una mica pesada. És 
recomanable que deixes de fer la 
"gara-gara" als altres. Així mateix, 
aquest esforç per ajudar a tothom 
farà que t'oblides de la teua pròpia 
salut i higiene: el sabó i el 
desodorant no formaran part de la 
teua vida. Quant a l'amor, si tens 
parella, aquesta et deixarà per no 
dutxar-te. I si no tens parella, 
òbviament continuaràs sense 
tenir-la. De moment, compra un 
matamosques.

Leo (23 jul - 22 ago): Durant els 
primers mesos de l'any brillaràs 
amb llum pròpia, però ves amb 
compte amb la roba que et poses, 
ja que alguns podrien pensar que 
ets una mica “cursi”. Gaudiràs de 
bona salut gairebé tot l'any, però 
cap als mesos de tardor hauràs de 
parar esment a possibles lesions 
en els glutis: tant reggaeton et 
passarà factura. Ves a algún festi i 
balla una mica més variat.

Virgo (23 ago  - 22 set): Gràcies al 
teu esforç i constància, enguany 
desenvoluparàs la teua 
musculatura d'una forma 
aclaparadora. Hauràs d'estalviar 
per a comprar-te roba nova; 
aprofita i comprat alguna cosa de 
color roig. Això sí, et recomanem 
no fer molt d'esport amb calcetins 
alts i pantalons curts si no vols 
portar durant tot l'estiu la marca 
als bessons. No oblides 
hidratar-te.

Libra (23 set  - 22 oct): A pesar de 
no haver nascut amb molta gràcia, 
els anys t'han anat concedint 
aquesta delicada bellesa que et 
defineix. En 2023 trencaràs colls al 
teu pas, per la qual cosa és 
recomanable que contractes una 
assegurança de responsabilitat 
civil. No obstant això, la teua 
vanitat aviat passarà factura i 
correràs el risc que la teua parella 
es quede adormida en fer l'amor. 
Usa la creativitat.

Escorpio (23 oct  - 21 nov): Pensa 
abans d'actuar perquè la teua 
obsessió per ser el capo de la 
màfia et pot implicar molts 
problemes. Els teus companys de 
treball pegaran xiclets en la teua 
cadira per a fer-te baixar dels 
núvols. Aquest any, en estiu, 
trobaràs l’amor en alguna platja 
del nord. Aprofita i fes alguna 
paella amb les amigues.

Sagitario (22 nov  - 20 des): Els 
astres t'acompanyen enguany i 
tindràs un any d'allò més obscé. 
Compte amb l'alcohol perquè el 
teu signe presenta tendències al 
nu públic, especialment en 
discoteques i campanyes 
electorals. Podràs calmar les teues 
ànsies de rebombori si t'apuntes a 
classes de salsa o de "bachata", 
on podràs donar curs a la teua 
sensualitat d'una forma més subtil.

Aries (21 mar - 19 abr): Enguany 
hauràs de plantejar-te buscar nous 
amics perquè és impossible seguir 
el teu ritme. Deixa de donar tombs 
per la vida i centra't. Cap a l'estiu, 
Plutó es posicionarà en el teu 
signe i farà que les teues celles 
espesses es poblen més del 
normal, per la qual cosa hauràs de 
tindre compte si no vols que es 
queden les marques del sol. Amb 
l'entrada de la tardor, tot tornarà a 
la normalitat i la teua impulsivitat 
afavorirà els cops al cap tan propis 
de tu.

Tauro (20 abr - 20 mai): Mentre 
que les teues amistats i familiars 
aconseguiran ascensos i millores 
salarials, la teua, en canvi, tindràs 
dificultats en el treball a causa de 
conflictes amb la màquina de café. 
A més, la teua addicció a les 
gominoles et portarà a la vora de la 
ruïna i posarà en perill la seguretat 
econòmica que tant et preocupa. 
Malgrat tot, enguany l'amor et 
somriu: si vas a actes de Joves PV 
amb freqüència tingues clar que el 
destí et posarà a tir a l'amor de la 
teua vida (això sí, no demanes 
gominoles).

HORÒSCOP
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