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BUTLLETÍ INFORMATIU
Esquerra Uni da del Paí s Val enci à

Corts Valencianes
PNL PER A DECLARAR LA SERRA
DEL PORQUET D’ALACANT COM A
PARATGE NATURAL
La diputada i portaveu adjunta
insta al Consell a declarar la
Serra del Porquet d’Alacant
com a paratge natural donat la
seua importància ambiental,
històrica, cultural, etnològica i
social per a la ciutat.

PNL CONTRA LA CIMERA
DE L’OTAN A MADRID
La PNL s’oposa a l’estratègia
bel·licista de l’OTAN, que suposa
incrementar la despesa militar
en detriment de la despesa
social, les inversions en serveis
públics o la creació d’ocupació.

CONCENTRACIÓ EN SUPORT DEL
POBLE SAHRAUÍ I DE L'ACTIVISTA
SULTANA JAYA
Estefania Blanes intervé a la
concentració en suport del
poble sahrauí a València.
Continuem amb la lluita per
l'autodeterminació del Sahara
Occidental!

PNL EN DEFENSA DEL
DRET CIVIL VALENCIÀ
Els grups parlamentaris del Botànic han
defensat a les Corts la necessitat de
recuperar el dret civil valencià arran
d’una proposició no de llei impulsada
per l’Associació de Juristes Valencians.
La PNL reivindica recuperar el dret civil
per a recuperar competències i impulsar
lleis civils modernes.
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Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

40 aniversari de l'Estatut d'Autonomia:
macroconcert a la Plaça de Bous de València

L'acte al Palau de les Comunicacions de
València ha estat el punt de partida de la
commemoració del 40 aniversari de
l'Estatut. El pròxim 2 de juliol la plaça de
Bous de València acollirà les actuacions
de Sole Giménez; Los Chikos del Maíz; la
Capella del Misteri d'Elx; El Diluvi i Al Tall,
entre altres. Pérez Garijo ha afirmat que
"volem que aquesta gran festa cultural i
commemorativa faça partícips a tots els
valencians i valencianes".

Homenatge a les víctimes valencianes
de l'Holocaust: Alt Palància i Alt Millars

Rosa Pérez Garijo ret
homenatge a 22 persones
de les comarques de l'Alt
Palància i Alt Millars,
víctimes de l’Holocaust.
Qualitat Democràtica
lliura els 'Taulells de la
Memòria' del projecte
"Construint Memòria" de
la Generalitat.
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Conveni amb el Consell
Valencià de la Joventut

Cursos sobre participació i
associacionisme
La Conselleria de Participació inicia cursos
sobre Participació i Associacionisme. El
programa està format per dos blocs de 12
hores cadascun, que s'impartixen a través
de classes virtuals en directe des de juny
fins a novembre.

El Consell Valencià de la Joventut i la
Conselleria de Participació signen un
conveni per a fomentar l’educació en la
participació entre la joventut valenciana.
Aquest projecte pretén aproximar les
administracions públiques els canals de
participació ciutadana a la població jove,
així com combatre la desafecció política.

El Port d’Alacant serà la casa
de la memòria democràtica

Estratègia de Retorn de valencians i
valencianes a l’exterior
La consellera afirma que l'estratègia es
definirà mitjançant un “ampli procés
participatiu” per consensuar accions que
constituïsquen una estratègia de retorn
“viable i efectiva”. Pérez Garijo ha presidit la
primera sessió del Fòrum per al disseny de
l'Estratègia de Retorn de les persones
valencianes a l'exterior a la Comunitat
Valenciana.

Rosa Pérez Garijo ha rebut les claus
de l’antic edifici de Sanitat Exterior del
Port d’Alacant per part del president
de la institució portuària, Julián López,
on s’ubicarà la seu de l’Institut
Valencià de la Memòria Democràtica,
els Drets Humans i les Llibertats
Públiques.
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EUPV

EUPV defensa la qualitat del servei
postal públic de Correus i reivindica
millores laborals per als treballadors
L’organització d’esquerres presentarà
mocions als ajuntaments i una PNL a les
Corts Valencianes, a través del grup
parlamentari d’Unides Podem – Esquerra
Unida per a reivindicar millores laborals en la
plantilla de treballadores de Correus i un
servei públic de qualitat.

Trobades comarcals a l'Alcoià - Comtat - Foia de Castalla i la Vega Baja

Consell Polític Nacional
El passat 18 de juny es va
celebrar el Consell Polític
Nacional d'Esquerra Unida del
País Valencià. El Consell Polític
Nacional d’EUPV és el màxim
òrgan de direcció entre
Assemblees, com a tal pot decidir
sobre tots els temes que afecten
EUPV i no siguen competència de
l’Assemblea. Durant l'última
reunió es va dur a terme un
acurat procés d'anàlisi, debat i
participació amb la mirada
posada en el pròxim curs polític.
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EUPV

Orgull 2022: Castelló i València

Fogueres d'Alacant
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ARTICLES
DIARI LA VEU
Disponibles a www.diarilaveu.cat

La política municipal:
motor de canvi

Activem el Pla B

40 anys Fent País

Amistats perilloses
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