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BUTLLETÍ INFORMATIU
Esquerra Uni da del Paí s Val enci à

Transport
MILLORES EN EL TRANSPORT PÚBLIC A
LA PLANA D’UTIEL-REQUENA
Estefania Blanes visita les
localitats de Fuenterrobles i
Camporrobles i anuncia
iniciatives parlamentàries per a
resoldre les problemàtiques.
Drets

i

INTEGRACIÓ TARIFÀRIA LA
REDUCCIÓ DE ZONES EN L’ÀREA
METROPOLITANA D’ALACANT
UP - Esquerra Unida sol·licitarà
l’eliminació de la divisió zonal
al Campello i la instal·lació
d’una nova parada al municipi.

llibertats

FISCALITZEM LA MILLORA DEL
SERVEI DE RODALIA A VALÈNCIA
Sol·licitem l’informe de
seguiment “sentinella rodalia”
per a fiscalitzar la millora del
servei i els descomptes en els
abonaments.

Drets i llibertats

#DEROGACIÓLLEIMORDASSA
Presentem una PNL a Corts
Valencianes i mocions als
Ajuntaments del País Valencià
Demanem:
- Eliminar les sancions al dret de reunió.
- Que es puga gravar a les forces policials.
- Regular el material antidisturbis.
- Reduir les sancions.

WWW.EUPV.ORG
eupv@eupv.org

Drets laborals

Reunió amb CCOO
Indústria per a abordar
la situació del sector de
l’automòbil de manera
conjunta

Esquerra Unida denuncia les
retallades en drets laborals
que pateixen els treballadors
de Ford Almussafes

Membres de l’executiva d’EUPV es
reuneixen amb Juan José Picazo,
secretari general de CCOO Indústria
del País Valencià. Durant la reunió
s’ha valorat la necessitat d’abordar la
situació de la indústria de l’automòbil
en el territori d’una forma global i
conjunta.

La reunió amb EUPV, a la qual van assistir
la coordinadora Rosa Pérez Garijo, la
diputada i portaveu adjunta a les Corts
Valencianes, Estefania Blanes, i el
responsable d’organització, Luis Poveda,
es va celebrar a petició dels sindicats
Intersindical Valenciana, CGT i CCOO.

Ordenació del territori

Frenem l’impacte
ambiental dels mega
projectes fotovoltaics
i eòlics
Visitem la localitat de Chiva i ens
comprometem a treballar
conjuntament les modificacions
legislatives necessàries per a dotar
d’autonomia municipal als
ajuntaments en aquesta mena de
gestions sobre l’ordenació del
territori.
WWW.EUPV.ORG
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Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

Construint memòria

'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

Sant Vicent del Raspeig és un dels
municipis valencians que rep un dels
'Taulells de la Memòria'
corresponents al projecte
'Construint Memòria'. Aquesta
iniciativa té com a objectiu fer
justícia a la memòria d'unes
persones que, com Francisco
Santana Orts, van lluitar per la
llibertat i pels valors democràtics,
víctimes de l'holocaust nazi. L'acte
va tindre lloc el dijous, 27 de gener,
a l'Auditori del Centre Social.

40é Aniversari de l'Estatut d'Autonomia del País Valencià
A proposta de la Conselleria de Participació,
Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica. i per
consens, JOAN SIFRE MARTÍNEZ ha estat triat com a
Comissari general del 40é Aniversari de l'Estatut
d'Autonomia del País Valencià, i serà l'encarregat
d'executar el programa d'actes commemoratius. Sifre
ha estat vinculat als moviments socials, i compta amb
una llarga trajectòria d'implicació ciutadana, i al
moviment obrer com a sindicalista.
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Memòria

DESTACATS DEL MES
La Generalitat llança
una campanya sobre
memòria democràtica
amb el lema 'Recordem
per a no repetir'
La consellera Pérez Garijo ha
afirmat que "volem que la gent
recorde i sàpiga el que va passar en
aquest país com a millor garantia
de no repetició".

Continuen les
exhumacions a la
fossa 126 del
Cementiri de Paterna
La consellera de Participació,
Transparència, Cooperació i
Qualitat Democràtica, Rosa Pérez
Garijo, ha realitzat una visita al
Cementiri Municipal de Paterna per
a conèixer els primers resultats
dels treballs d'exhumació de la
fossa 126, la més gran del
territori valencià.

La nova llei de participació
ciutuadana fomentarà la
formació per a
l'associacionisme
Subvencions per al foment
de la participació ciutadana
i l'associacionisme
Subvencions per a Centres
Valencians a l'Exterior
(Cevex) i Cases regionals
d'altres comunitats
autònomes al País Valencià
Any rècord de visites al
portal de transparència de
GVA Oberta

El 24 de gener es compleixen 45 anys de
la matança d'Atocha. Cinc persones van
ser assassinades i altres quatre greument
ferides per l'extrema dreta. Assassinades
per lluitar pels nostres drets i llibertats,
per promoure la democràcia. No oblidem,
per a no repetir.
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Activisme polític: contra la corrupció

El Consell injecta 618.000 euros
recuperats del cas Cooperació a
un projecte en Bolívia
Aquest és el resultat de la nostra lluita
contra la corrupció:

Rosa Pérez Garijo assisteix
a l'acte "Hacemos camino"
a Valladolid

Els fons de la trama corrupta orquestrada per
Blasco i reingressats a les arques valencianes
permeten finançar un nou programa d'ajuda
internacional que busca facilitar l'accés de les
dones a serveis de salut sexual i reproductiva.

Rosa Pérez Garijo assisteix a l'acte de
campanya en Valladolid, amb una
àmplia representació de càrrecs
públics i dirigents de Izquierda Unida
que han volgut donar suport a Unides
Podem a Castella i Lleó. Garijo relatà
l'experiència valenciana amb el
govern del Botànic: on abans hi havia
corrupció, ara n'hi ha transparènci i
informació a disposició de la
ciutadania.

La consellera que va denunciar
el 'cas Taula' respon al 'yonki del
dinero': "Vaig complir amb la
meua obligació"
Sembla que denunciar la CORRUPCIÓ es paga
amb intents de persecució per als
denunciants. Una estratègia molt recurrent
de la dreta valenciana.
Pérez Garijo: "Que hi haja sempre una
persecució als denunciants posa en greu risc la
justícia".
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ARTICLES
NOSALTRES LA VEU
Disponibles a www.nosaltreslaveu.cat

«No hi ha espanyols
fora d’Espanya»

Atac a la integritat i
coherència d’Alberto
Garzón

L’ampliació del port
fa aigua

Llaurar recte

L’elixir del Dr. Doxey
WWW.EUPV.ORG
eupv@eupv.org

