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BUTLLETÍ INFORMATIU
Esquerra Uni da del Paí s Val enci à

Corts Valencianes

VISITA A LES COMARQUES DE
CASTELLÓ
Estefania Blanes ha visitat algunes
localitats de les comarques de Castelló.
Treballem colze a colze amb els
col•lectius de la zona per enfortit
sinergies de treball entre l'àmbit
autonòmic i el municipal

TREN ALCOI - XÀTIVA

VISITA A LA VEGA BAJA

L'abandó i la falta d'inversions que
pateix la línia de tren d'Alcoi - Xàtiva des
de fa dècades és intolerable.
Demanem augmentar la velocitat,
reduir preus i millorar l'accessibilitat
d'un servei essencial per a la vertebració
del territori

Estefania Blanes ha visitat la
comarca de de la Vega Baja on ens
hem reunit amb col•lectius socials
en defensa del medi ambient i el
territori, una terra que tant pateix
la bambolla immobiliària i
l'emergència climàtica.

PER L'ÚS RACIONAL DE LES
RENOVABLES: VISITA A GODELLETA
La instal·lació d'una macroplanta
fotovoltaica a Godelleta, en terres
amb alt valor agrícola, no és cap
garantia de futur per als
agricultors i les ciutadanes.
Renovables sí, però no a qualsevol
preu: ubicació racional, i
autonomia municipal per a ordenar
el territori!
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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 i declaració institucional

El macroconcert per commemorar
el 40é aniversari de l'Estatut
d'Autonomia a la Plaça de Bous de
València va reunir més de 6.000
persones el passat dissabte 2 de
juliol, després d'esgotar-se els
5.800 abonaments gratuïts i als
quals es van sumar aquelles
persones que van anar a les
taquilles del recinte per accedir al
concert.

Joves per la Construcció de Ciutadania
La Conselleria de Participació i el Consell
Valencià de la Joventut desenvolupen
‘JOCC’ Joves per la Construcció de
Ciutadania, un projecte dirigit a
alumnat de 1r d'ESO amb l’objectiu de
fomentar la cultura participativa des de
les aules.
WWW.EUPV.ORG

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.

Estratègia de dades obertes
La consellera de Participació, Transparència,
Cooperació i Qualitat Democràtica, Rosa
Pérez Garijo, ha destacat que “l'Estratègia
de Dades Obertes de la Generalitat impulsa
la reutilització de dades, genera aliances i
fomenta la cultura de les dades obertes”.
Antoni Llorente, Secretari autonòmic de
Participació i Transparència, va moderar el
posterior debat.

Premis Participa -Acció
Primer taller per al disseny de
l'Estratègia de Retorn de
valencians i valencianes a l'exterior
En aquesta trobada també es va acordar que
l'estratègia es definirà a través d'un ampli
procés participatiu, amb la implicació de tots
els agents, ciutadania i persones
interessades, per a consensuar accions que
constituïsquen una estratègia de retorn
viable i efectiva.

La Conselleria de Participació, Transparència,
Cooperació i Qualitat Democràtica ha publicat la
convocatòria de la segona edició dels Premis
Participa-Acció que vol destacar projectes en
matèria de participació ciutadana i foment de
l'associacionisme. Volem posar en valor els
projectes que s'estan desenvolupant en matèria de
participació a la Comunitat, a més de totes
aquelles iniciatives que ens eduquen en
participació i que ens ensenyen a participar”.
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Finalitzen els treballs
d'exhumació de la Fosa 126
del cementeri de Paterna
Rosa Pérez Garijo, acompanyada del
director general de Qualitat Democràtica,
Iñaki Pérez Rico, assisteix a la finalització
dels treballs d'exhumació de la Fosa 126
del cementeri de Paterna, als quals s'han
trobat les restes de 143 homes i una dona,
víctimes del franquisme.

La Conselleria de Qualitat
Democràtica, la Fundació
Fisabio i la UV identifiquen
8 víctimes de la Guerra Civil
de la fossa 112 de Paterna
S'han fet servir tècniques de seqüenciació
massiva per analitzar les mostres
obtingudes de familiars de segon i tercer
grau. Rosa Pérez Garijo ha assenyalat la
importància de l'aplicació de les tècniques
més avançades "per aconseguir taxes més
elevades d'identificació"

T
S
E
D

D
S
T
ACA

S
E
M
EL

La Conselleria de
Qualitat Democràtica
destina 145.000 euros a
projectes de promoció i
difusió de la memòria
històrica i democràtica
valenciana

La Conselleria de
Qualitat Democràtica
destina 320.000
euros a ajudes per a
exhumacions de
víctimes de la Guerra
Civil i la dictadura
franquista
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EUPV

Una delegació d'EUPV
assisteix a la Asamblea de
activistas de Izquierda Unida
Aquest mes hem estat a la Asamblea De
Activistas de Izquierda Unida per
compartir treball i pensament col·lectiu,
per teixir juntes un programa de futur:
des del País Valencià tenim milers de
propostes per eixamplar espais i drets!

Reunions de coordinadors i coordinadores locals i comarcals

Xàtiva, Alacant, València i la
Vall d'Uixó han rebut les
primeres reunions de
coordinadores i
coordinadors locals i
comarcals d'Esquerra Unida.
Treballem colze a colze per a
preparar les pròximes
eleccions. Des del
municipalisme, construïm
JUNTES el futur!
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Juliol, en imatges
EUPV

Visita al vaixell de Greenpeac, dins de la la campanya #FossilFreeRevolution

Un mes de la massacre a la Frontera Sud de Melilla

Concentració pel tancament dels CIEs

Trobada comarcal de l'Alacantí
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ARTICLES
DIARI LA VEU
Disponibles a www.diarilaveu.cat

Borriana, port
d'esperança

Alacant i la qüestió de
la llengua

La mirada botànica

Ferreras, el poder mediàtic
i la qualitat democràtica

Que la realitat no desbarate un bon titular
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