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Corts Valencianes
AMPLIACIÓ DE LA LÍNIA C3 DE
RODALIA FINS A CAMPORROBLES
Estefania Blanes ha reivindicat
al Ple de les Corts Valencianes
l'ampliació de la línia C3 de
rodalia fins a Camporrobles, i
la reobertura del servei
ferroviari entre Utiel i Conca.

INTEGRACIÓ TARIFÀRIA I ZONAL DE LA
XARXA DE TRANSPORT PÚBLIC EN
L’ÀREA D’ALACANT-ELX
La PNL insta al Consell a liderar
“la transformació” del sistema de
transport públic metropolità de
l’àrea d’Alacant-Elx abans que
finalitze 2022.

FISCALITZEM ELS MEGA PROJECTES
FOTOVOLTAICS I EÒLICS
El treball conjunt entre les
institucions valencianes i
europees pretén frenar
l’impacte ambiental dels mega
projectes fotovoltaics i eòlics al
País Valencià.

VISITA A LA FOSSA 126 DE PATERNA
Estefania Blanes, diputada i
portaveu adjunta d'Unides
Podem - Esquerra Unida a les
Corts Valencianes assisteix a la
visita a la fossa 126 de Paterna,
la més gran del territori
valencià, en representació del
grup parlamentari.
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Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

Pla Director de la
Cooperació Valenciana

'COOPERACAFÉ'
El projecte COOPERACAFÉ aposta per
millorar la qualitat de la informació i la
comunicació sobre cooperció internacional
al desenvolupament, amb productes
audiovisuals pròxims i divulgatius.
Trobaràs vídeos sobre:
-

Emergència sanitària global.
Crisi climàtica als països empobrits.
Cooperants i voluntariat internacional.
Erradicació de la pobresa i les desigualtats.

El V Pla Director de la Cooperació
Valenciana a la Comissió de Drets
Humans de les Corts Valencianes és el
document que marcarà les polítiques de
cooperació per als propers anys. Els
principals objectius se centren a
contribuir al desenvolupament humà
sostenible; fomentar una ciutadania
valenciana crítica i coresponsable i
enfortir el teixit social valencià i el dels
països empobrits.

Marca commemorativa del 40é Aniversari
de l'Estatut d'Autonomia del País Valencià
El Consell ha aprovat la marca commemorativa del 40é
aniversari de l'Estatut d'Autonomia i les seues
condicions d'ús, una imatge que contribuirà a
visibilitzar i identificar fàcilment l'efemèride, que se
celebra el pròxim 1 de juliol, per a fer partícip tota la
ciutadania. La marca, dissenyada per Dani Nebot,
inclou un manual d'identitat visual amb les pautes, les
normes i les aplicacions bàsiques per a l'ús de la
imatge commemorativa.
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Memòria i transparència

DESTACATS DEL MES
Homenatge a les víctimes
del bombardeig de Xàtiva
Centenars de persones van assistir
al ja tradicional acte d'homenatge
a les víctimes del bombardeig de
Xàtiva del 12 de febrer de 1939, un
atac de l'aviació feixista que va
tindre lloc sobre l'estació del tren i
els seus voltants causant 145 morts
i més de 200 ferits.
Rosa Pérez Garijo afirma que
"recuperar la memòria democràtica
és l’única manera de cicatritzar les
ferides i garantir la no repetició en
un moment en què tornem a tindre
als feixistes a les institucions".

Rosa Pérez participa a la roda
de premsa sobre el recurs al
Tribunal Europeu de Drets
Humans
La Conselleria de Participació,
Transparència, Cooperació i
Qualitat Democràtica
col·labora al projecte
educatiu "No oblidem"
10 aniversari de la
#primaveravalenciana:

El portal 'GVA Participa' rep
500.000 visites en el seu
primer any de funcionament

Millorem l'accés a l'atenció per
a la ciutadania

Posada en marxa del
registre de grups de
pressió
La Conselleria de Transparència
obliga a fer públics els contactes
entre les administracions i les
entitats privades que vulguen
participar de la presa de decisions.
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EUPV

Rosa Pérez Garijo, reelegida
coordinadora d'Esquerra Unida
amb un 71% del suport de
l'organització
La formació d’esquerres va celebrar el
passat 12 de febrer la primera reunió del
Consell Polític Nacional (CPN), màxim
òrgan d’EUPV, on s’ha ratificat l’elecció de
Rosa Pérez com a coordinadora amb un 71%
del suport de l’organització. Durant la
jornada s’ha realitzat també l’aprovació de
la nova Executiva.

Reunió amb Acció Cultural
del País Valencià (ACPV)
Esquerra Unida del País Valencià (EUPV)
ens reunim amb part de la junta directiva
d'Acció Cultural del País Valencià
(ACPV) per a coordinar actuacions en
qüestions de llengua, autogovern i
participació. Creem sinergies i compartim
línies de treball i activisme polític!

EUPV dona suport als 14
antifeixistes de Pego processats
per repel·lir un grup neonazi
EUPV se solidaritza amb els catorze joves
antifeixistes de Pego, per als qui la Fiscalia
demana fins a nou anys de presó. La
formació d’esquerres considera les penes
desproporcionades i assenyala que no s’ha
obert cap procediment ni sanció contra els
grups d’extrema dreta.
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ARTICLES
NOSALTRES LA VEU
Disponibles a www.nosaltreslaveu.cat

Del 'politiqueo' a la política

NO A LA GUERRA

Fem-li voltes

Esteu segurs?
WWW.EUPV.ORG
eupv@eupv.org

