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BUTLLETÍ INFORMATIU
Esquerra Uni da del Paí s Val enci à

Corts Valencianes
LÍNIES D’AUTOBÚS DE
PREFERENT ÚS ESCOLAR
Estefania Blanes ha presentat
una bateria de preguntes per a
sol·licitar informació i
documentació sobre la situació
de les línies de preferent ús
escolar previstes als projectes
de servei públic de transport de
viatgers en autobús.

DRETS DEL POBLE SAHARAUÍ
Unides Podem Esquerra Unida ha
presentat una PNL en Les Corts
Valencianes en la qual reclama que
es rebutge el pla del Regne del
Marroc d’autonomia per al Sàhara
Occidental, per incomplir les
resolucions de l’ONU i no reconéixer
els drets del poble sahrauí.

GESTIÓ PÚBLICA I DIRECTA DEL
SERVEI DE TRANSPORT SANITARI
El grup parlamentari s’ha
reunit aquesta setmana amb
una delegació de la FSC CCOO
PV per a reivindicar la gestió
pública del servei de transport
sanitari, com ocorre en altres
comunitats autònomes.

VISITA A XÀTIVA
Estefania Blanes, diputada i portaveu
adjunta d'UP - Esquerra Unida, va
visitar Xàtiva amb les companyes del
col·lectiu Xàtiva Unida per reunir-se
amb diferents col·lectius: CEIFP La
Costera, l'Hospital Lluís Alcanyís i
l'associació d'administratius, Amics
de la Costera, els companys de Casc
Antic Digne i Viu

WWW.EUPV.ORG
eupv@eupv.org

Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

'REGIA', aplicació per al
funcionament del Registre
de Grups d'Interès de la
Generalitat
L'aplicació contribueix a garantir la
transparència, així com la participació i la
qualitat democràtica, ja que permetrà
millorar la qualitat de les nostres normes i
la igualtat d'oportunitats a l'hora d'influir en
la seua redacció. El Registre de grups
d'interés està dirigit a organitzacions que
pretenen influir en les decisions públiques
de la Generalitat.

Estratègia de retorn de les
persones valencianes a
l'exterior
La Conselleria de Participació ha posat
en marxa una enquesta a GVA Participa
per conèixer la realitat actual de
l'emigració valenciana i desenvolupar
un pla de retorn el més efectiu possible.
El Fòrum té com a finalitat principal
debatre i reflexionar sobre l'estratègia
de retorn i plantejar les accions que s'ha
de tenir en compte per a l'elaboració del
Pla de retorn al País Valencià.

Solidaritat valenciana amb el poble ucraïnés
En col·laboració amb el Govern d'Espanya, la
Generalitat, a través de la Conselleria de Participació,
Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica
s'encarregarà d'organitzar la solidaritat valenciana i
canalitzar els oferiments que es realitzen per part
d'entitats locals, ONGs o particulars. Perquè l'ajuda al
poble d'Ucraïna siga adequada i efectiva, és necessari
avaluar adequadament les necessitats, organitzar i
planificar i, per tant, canalitzar adequadament la
immensa i generosa solidaritat que el poble valencià
està realitzant i vol realitzar.
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Pérez Garijo i l'alcalde de
Paterna signen el conveni
per a la realització del
Memorial de les Víctimes
de la repressió franquista
La consellera de Qualitat Democràtica
assegura que "visibilitzar les víctimes
del franquisme és essencial perquè
parlem sempre de memòria, justícia i
reparació però també de garantia de
no repetició." La Generalitat farà una
inversió total d'1 milió d'euros per
executar el projecte

Acte pel Dret Civil valencià
al Congrés dels Diputats
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Rosa Pérez intervé a les Corts
Valencianes: "N'hi ha partits
preocupats per les banderes
de les escoles, i partits
preocupats per l'educació"

Pérez Garijo en Plaza Radio:
"Habrá ayudas públicas para
las ONG que trabajan con
refugiados sobre el terreno"

Rosa Pérez Garijo assisteix al Congrés
dels Diputats a l'acte per a reivindicar la
recuperació efectiva del Dret Civil
valencià, organitzat per l’Associació de
Juristes Valencians i amb presència dels
principals partits, sindicats i
organitzacions de la societat civil.
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EUPV - En imatges

JORNADA D'ENERGIA

8M 2022

Reunions amb sindicats i entitats: presentació de la nova Executiva EUPV

Interparlamentària IU
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ARTICLES
NOSALTRES LA VEU
Disponibles a www.nosaltreslaveu.cat

Queda molt per fer

Deslocalitzar la riquesa

Quo vadis, Pedro?

Ja han passat
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