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BUTLLETÍ INFORMATIU
Esquerra Uni da del Paí s Val enci à

PNL PEL DRET D'AUTODETERMINACIÓ DEL POBLE SAHRAUÍ
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.

INTEGRACIÓ TARIFÀRIA I ZONAL DE LA XARXA DE
TRANSPORT PÚBLIC EN L’ÀREA D’ALACANT - ELX
Des d'Unides Podem - Esquerra Unida sempre
hem apostat per un transport PÚBLIC, de qualitat
i ACCESSIBLE a tot el territori! A més, millorar la
xarxa ferroviària i treballar per la seguretat dels
passatgers sempre ha estat una de les prioritats.

JUTJAT PRIVATIU D’AIGÜES
D’ORIHUELA I POBLES DEL SEU MARC
Estefania Blanes, insta al Consell a declarar al
Jutjat Privatiu d’Aigües d’Orihuela i Pobles del
seu Marc com a bé d’Interés Cultural (BIC),
perquè posteriorment la protecció s’eleve a
l’àmbit internacional, i s’incloga a aquesta
entitat en la llista de béns del Patrimoni Cultural
Immaterial de la UNESCO.
WWW.EUPV.ORG
eupv@eupv.org

Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

Decret per a obligar a
l'església a obrir els seus
arxius sobre bebés robats
La Conselleria de Participació, Transparència,
Cooperació i Qualitat Democràtica, que
dirigeix Rosa Pérez Garijo, “garantirà” l'accés
als arxius públics i eclesiàstics en peticions
sobre “persones desaparegudes en ocasió de
la Guerra Civil i el franquisme”. A més,
l'esborrany pretén garantir “el dret de tota
persona a conèixer els seus orígens així com
el ple accés a les dades que concerneixen la
seua pròpia vida”.

Homenatge a les víctimes de
l’Holocaust de la comarca de
la Vall d’Albaida
Continuem Construint Memòria. Aquest
mes d'abril ha sigut el torn de la
comarca de la Vall d'Albaida, d'on eren
18 valencians i valencianes que van
patir els camps de concentració nazis.
Cal homenatjar les persones que
lluitaren pels nostres drets i llibertats.
Vides de lliuta i exemple.

Premis Participa-Acció
La Generalitat, a través de la Conselleria
de Participació, Transparència,
Cooperació i Qualitat Democràtica, ha
publicat la concessió de la primera edició
dels premis Participa-Acció 2021 a sis
projectes en matèria de participació
ciutadana i foment de l'associacionisme,
segons ha informat l'administració
autonòmica en un comunicat. Els
guardonats han estat sis projectes en
favor de participació ciutadana i
associacionisme.
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Presentació del nº66 de la
Revista d'Estudis Autonòmics
La revista tracta sobre la memòria
democràtica. Perquè no podem oblidar a
les persones que van ser represaliades i
empresonades per defensar el nostre
autogovern, els nostres drets, la nostra
llibertat i la democràcia.

40é aniversari de
l’Estatut d’Autonomia
Rosa Pérez Garijo es reuneix amb
l’alcalde de València i amb el comisari del
40é aniversari de l’Estatut d’Autonomia.
L'organització de l'aniversari continua
endavant, i comptarà amb la
col·laboració de l'Ajuntament de València
Rosa Pérez Garijo es va reunir amb
l'alcalde Joan Ribó per abordar
l'organització conjunta d'activitats

Reportatge sobre l'exhumació de
fosses franquistes a Espanya del diari
suec Flamman, amb la col·laboració de
Rosa Pérez Garijo

Pérez Garijo en Plaza Radio: "A partir de
ahora, los bebés robados, también estarán
incluidos en los censos de víctimas del
franquismo. Descubrimos qué es un bebé
robado, en qué condiciones se realizaban
este tipo de actos y por parte de quién."
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El col·lectiu Esquerra Unida
València Ciutat tria a Aysa
Mustafa com a coordinadora
L'assemblea d'Esquerra Unida València
Ciutat aprova un document polític que
aposta per afavorir la confluència política i
social i recuperar la seua presència
institucional de la formació a l'Ajuntament
de València.
La nova coordinadora local, Aysa Mustafá
Rubio, té experiència com a coordinadora
de Joves d'Esquerra Unida del País Valencià i
prèviament en l'organització juvenil
d'Esquerra Unida en l'àmbit federal. Al llarg
dels pròxims dies es donarà a conéixer la
composició i distribució de responsabilitats
de la nova comissió permanent.

Canvi de govern progressista a Orihuela
Membres de l’executiva d’EUPV assisteixen al plenari d’Orihuela on s’ha votat la moció
de censura que posa fi al govern del PP a la localitat. El col·lectiu Cambiemos Orihuela
fa possible el traspàs de poder en base a un acord programàtic.
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ARTICLES
DIARI LA VEU
Disponibles a www.diarilaveu.cat

Defensar la democràcia

Fins a la victòria final
Primer de Maig, unides
conquerim drets

La mà visible

Solidaritat valenciana
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