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BUTLLETÍ INFORMATIU
Esquerra Uni da del Paí s Val enci à

Corts Valencianes
PNL PER A LA RECUPERACIÓ DEL TREN
VALÈNCIA-ARANJUEZ I LA PROLONGACIÓ
DE LA LÍNIA C3 FINS A CAMPORROBLES
Estefania Blanes afirma que
“garantir la mobilitat de la
gent que viu en zones en risc de
despoblació és un dels reptes
més importants que hem
d’afrontar com a societat i
administració pública”.

AUGMENT DE PLACES PER A BICICLETES ALS
TRENS MD ENTRE VALÈNCIA I SARAGOSSA
El grup parlamentari demana un
major nombre de places per a
bicicletes per a equiparar l’oferta
i la demanda del servei, així com
la millora de les condicions
d’accessibilitat de les que ja
existeixen.

ABOCAMENTS DE L'ESTACIÓ DE
DEPURACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS DEL
RACÓ DE LLEÓ D'ALACANT
Estefania Blanes pregunta al
Ple de les Corts Valencianes
quan es resoldrà el conflicte
un greu problema que per al
medi ambient i la salut
pública.

ACORD BOTÀNIC PER IMPULSAR
LES ENERGIES RENOVABLES
Validem el decret per a accelerar la
instal·lació d'energies renovables.
Acordem dotar de més autonomia i
participació dels Ajuntaments en
l'ordenació; cuidar l'entorn, amb
instal·lacions en zones urbanes,
industrials i degradades. La creació de
l'Agència Valenciana d'Energia.
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Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

Presentació de les
querelles i homenatge als
sindicalistes represaliats

Homenatge a les víctimes valencianes
de l'Holocaust: València, Los Serranos
i Racó d'Ademús

Rosa Pérez Garijo participa a la
presentació de les querelles i
homenatge als sindicalistes que
patiren tortures per plantar cara al
règim franquista. Són la mostra que
el moviment obrer va ser clau per
a la tornada de la llibertat i la
democràcia.

La conselleria de Participació, Transparència,
Cooperació i Qualitat Democràtica ret
homenatge a les persones de la ciutat de
València, i les comarques de Los Serranos i
Racó d'Ademús.
Rosa Pérez: "Treballem perquè la memòria
siga un element integral del sistema educatiu,
de l'agenda de totes les administracions i de la
nostra democràcia"

Rosa Pérez rep les claus de l'edifici que albergarà la
seu de l'Institut Valencià de la Memòria Democràtica
La consellera ha afirmat que aquest edifici
"sempre ha sigut la nostra primera opció a
Alacant" per tot el que significa aquesta
localització des de la qual van partir milers
de persones a bord de l'Stanbrook. Les
obres de recondicionament de l'edifici
suposen una inversió d'uns 900.000 euros.
La nova seu es convertirà en un espai de
caràcter cultural i didàctic per a l'impuls,
difusió i divulgació de la memòria
democràtica, a més de centre de
documentació
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DE
Cimera Internacional de la
Semana Laboral de 4 Dies
Rosa Pérez Garijo assisteix a la 1a Cimera
Internacional de la Semana Laboral de 4
Dies per a conéixer i analitzar algunes
propostes sobre el futur laboral dels
nostres territoris. Continuem avançant en
drets per a posar la vida en el centre de
les polítiques.
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La Generalitat Valenciana entra en el
OPG (Open Government Partnership),
una xarxa de més de 150 organitzacions
governamentals i més de 3.000 de la
societat civil

Ofrena floral al Monument als republicans
espanyols a #Mauthausen

Homenatge a les víctimes del
bombardeig del Mercat d’Alacant
Rosa Pérez Garijo participa a l’homenatge
a les més de 300 víctimes del bombardeig
del Mercat d’Alacant per part de l'aviació
feixista italiana en suport al bàndol
franquista. La memòria democràtica és la
manera de garantir la no repetició quan
tornem a tindre als feixistes a les
institucions.

Rosa Pérez sobre l'actualitat del Cas
Taula: "Cuando denuncié a la Fiscalía
Anticorrupción el caso Taula estaba
convencida de que ese era el
funcionamiento sistemático de los
dirigentes del PP"
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Esquerra Unida inaugura una
nova seu comarcal a Castelló
Reforcem la nostra organització de nord a
sud del País Valencià. Tenim un repte molt
important per davant: construïm un bloc
històric de canvi, enfortim l'esquerra i
treballem en polítiques socials per a la
ciutadania!

Renovació del Consell Polític Comarcal
d'Esquerra Unida de la Plana Baixa
El Consell Polític Comarcal d’Esquerra Unida
de la Plana Baixa ha escollit els seus càrrecs i
àrees de treball. Aquest òrgan comarcal està
format per Mario Llorente (coordinador), Eva
Borja, Marc Seguer i Rafael Sánchez (La Vall
d’Uixó), Gabriel Ferrándiz (Borriana), Erik
Segarra (Xilxes) i Rosa Ventura (Nules).

Alberto Torralba, nou coordinador del
Consell Polític Comarcal de l'Horta Sud

A l'Assemblea del Consell Polític
Comarcal de L'Horta Sud,
d'Esquerra Unida País Valencià, s'ha
triat el nou Consell Polític Comarcal,
que serà coordinat per Alberto
Torralba. En l'assemblea s'han
aprovat el document polític, on
apareixen les claus per a posar en
marxa la línia de diàleg amb les
diferents agrupacions polítiques, de
cara a les pròximes eleccions.

El Consell Polític Comarcal de l'Alacantí tria nou coordinador
Jorge Alzamora Lillo es el nuevo coordinador del CPC de la comarca
de L'Alacanti, psicólogo, orientador educativo y sindicalista de la
federación de educación de CCOO. Comienza con ilusión y con un
gran reto, reactivar la afiliación y colaborar y motivar a los diferentes
colectivos locales de cara a las próximas elecciones.
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El 'cas Assut', la corrupció que esguita populars i
socialistes valencians i deixa neta Esquerra Unida
Ara, el nom de la formació que no apareix en la
part dels 700 volums de documentació
desclassificats fins ara és Esquerra Unida. Bé, en
realitat sí que apareix, però en una direcció
totalment oposada a la resta.
En un dels correus interceptat per l’UCO, entre
l’empresari Jaime Febrer, cap de la trama, i el
llavors regidor d’urbanisme de València i
actualment diputat del PP, Jorge Bellver, el
constructor es queixa que "l’expedient ha
caigut en mans d’un tal Raúl, que és un tècnic
de Planejament d’Esquerra Unida molt
complicat i que va per lliure". Així que Febrer
demana al regidor que intercedisca per canviar
el funcionari encarregat de tramitar l’expedient
per tal d’agilitzar el procediment. La
documentació aportada per la UCO no
específica si Bellver va fer la gestió ni com, però
"l’anècdota" ha estat àmpliament difosa per
diferents càrrecs i militants d’Esquerra Unida,
en una demostració que ells "no són iguals".

Llig ací l'article complet de Joan Canela

Comunicat
d'ALEAS - EUPV
amb motiu del
Dia contra la
LGTBIFÒBIA
Avançar cap a una
democràcia plena de drets i
llibertats és el nostre
objectiu i per això aquest
#17demaig, día contra la
#LGTBIfobia, celebrem
també l’aprovació en el
Govern d’Espanya de la
nova llei de l’avortament,
una ampliació de drets
imprescindibles per totes
les dones.
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Consulta popular Monarquia o República, en imatges
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ARTICLES
DIARI LA VEU
Disponibles a www.diarilaveu.cat

La classe treballadora en disputa, entre els fets i les paraules

Sumem per transformar

Les llavors del Botànic
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