


Des d'Esquerra Unida reivindiquem ser una
societat lliure, oberta i democràtica: els
símbols feixistes no tenen cabuda als
nostres espais.

ANTIFEIXISME

EN MARXA EL
PROCÉS DE
RETIRADA DE LA
CREU DELS
CAIGUTS A
CASTELLÓ

Rosa Pérez Garijo ha visitat el
municipi d'Orihuela per tractar els
avanços a l'Agenda 2030 i
polítiques de participació. Ha
aprofitat per conéixer la Casa
Museu de Miguel Hernández.

ROSA PÉREZ VISITA LA
CASA DE MIGUEL
HERNÁNDEZ 

El diari INFORMACIÓN va entrevistar
el passat mes d'agost al Director
General de Qualitat Democràtica,
Iñaki Pérez Rico. Fes click a la foto
per a llegir la peça completa.

ENTREVISTA A IÑAKI
PÉREZ RICO

Esquerra Unida, junt amb altres
associassions, va homenatjar a les
víctimes del bombardeig feixista de
Torrevieja amb una sèrie d'emotius
actes per reivindicar memòria,
justicia i reparació. 

BOMBARDEIG FEIXISTA
DE TORREVIEJA DEL 25
D'AGOST DE 1938
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https://www.informacion.es/vega-baja/2022/08/28/fosas-estaran-exhumadas-termine-legislatura-74080792.html


El Consell aprova un Decret per a la inclusió
de clàusules de responsabilitat social en la
contractació pública. La iniciativa ha estat
impulsada per la Conselleria que encapçala
Rosa Pérez Garijo. Un canvi de model que
beneficia la qualitat laboral i blinda la
subrogació en benefici de milers de
treballadors i treballadores.

CLASSE

APROVAT UN
NOU DECRET EN
BENEFICI DE LA
CLASSE
TREBALLADORA

La portaveu de la direcció federal
d'Izquierda Unida, Sira Rego, ha
mostrat el "complet suport" de la
formació a les mobilitzacions
plantejades pels sindicats perquè
les nòmines s'adeqüen a la pujada
de la inflació. 

MOBILITZACIONS DELS
SINDICATS PER A PUJAR
ELS SALARIS

"Com en tantes altres ocasions que
veien colps de puny al pit, en este
cas tornem a veure com les grans
empreses tenen la pàtria en la
cartera, si Joaquin Bosch em
permet la llicència d’usar el títol del
seu darrer llibre sobre la l’evolució
de la corrupció al país". Fes click a la
foto per a llegir l'article complet.

LA PÀTRIA EN LA
CARTERA, ARTICLE DE
CRISTIAN VESES

Donem suport al camí encetat pel
Ministeri de Treball junt amb els
sindicats de classe, enfront de la
negativitat de la patronal.

VOLEM QUE ES PUGE EL
SALARI MÍNIM
INTERPROFESSIONAL

SETEMBRE 2022ACTUALITAT Nº 9

https://www.diarilaveu.cat/opinio/8758/la-patria-en-la-cartera


El Consell aprova un Decret d'ajudes per als
municipis afectats pels incendis forestals
de La Vall d'Ebo, Les Useres i Bejís. S'han
habilitat dues oficines per a agilitzar la
tramitació. El decret també inclou
l'elaboració d'un pla integral per a la
reactivació socioeconòmica de les
comarques damnificades. 

ECOLOGISME

AJUDES ALS
MUNICIPIS
AFECTATS PELS
INCENDIS 

Aprofitem aquest espai per agrair a
tots els i les professionals que han
lluitat davant les flames per
protegir a la ciutadania i els
paratges naturals. Ara comença la
recuperació.

GRÀCIES, COM SEMPRE,
A LA CLASSE
TREBALLADORA

"Quan hi ha una desgràcia com
aquesta o qualsevol altra, la
preocupació social dura mentre
ocupa els informatius, una vegada
deixa de ser portada, passa a un
segon pla, fins que desapareix
també dels nostres pensaments".
Fes click a la foto per a llegir l'article
complet.

QUAN LA TERRA BRAMA,
ARTICLE D'ESTEFANIA
BLANES

"La calor d’este estiu és la millor
prova que no podem, com a
societat, continuar mirant cap una
altre lloc, negant l’evidència que
tenim un planeta que ...". Fes click a
la foto per a llegir l'article complet.

ELS TEMPS QUE
VINDRAN, ARTICLE DE
ROSA PÉREZ
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https://twitter.com/esquerraunida/status/1554755316629348353
https://www.diarilaveu.cat/opinio/9035/quan-la-terra-brama
https://www.diarilaveu.cat/opinio/9157/els-temps-que-vindran


EUPV, des de l’àrea de salut i feminismes,
dona suport a les dones nord-americanes
per la recent retallada en drets de salut
sexual i reproductius que pateixen.
L’organització manifesta la necessitat
d’estar vigilants i combatives en la defensa
d’uns drets tan difícil i costosament
conquerits i que tan fàcilment podem
perdre.

IGUALTAT

DEFESEM EL
DRET A DECIDIR
SOBRE EL
NOSTRE COS 

Interrupció voluntària de
l'embaràs. Es regula l'objecció
de consciència als centres
públics per a revertir la seua
externalització. Salut sexual:
Reforç de l'educació sexual al
llarg de la vida, adaptats a la
població jove. Finançament
d'anticonceptius i gratuitat de la
píndola del dia després. 

NOVA LLEI DE
L'AVORTAMENT

Incapacitat temporal pre-part
des de la setmana 39, que no
consumeix baixa maternal.
Salut menstrual: incloure
l'educació menstrual.
Incapacitat temporal per
menstruacions incapacitants
coberta des del mateix dia de la
baixa per l'INSS.

Distribució gratuïta de
productes menstruals en centres
públics destinats a població
vulnerable. Violència masclista:
s'introdueix el concepte de
violència obscètrica. Es reconeix
la gestació per substitució com a
una forma de violència.
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TRIBUNAL DEL
COMUNER DEL
ROLLET DE
GRÀCIA DE
L'HORTA
D'ALDAIA
L'objectiu de l'esdeveniment ha sigut
agrair a les persones que, des d'un punt de
vista científic i investigador, han contribuït
a la recuperació i el reconeixement del
Tribunal.

VALENCIANISME

Junt amb altres membres del
Consell, Rosa Pérez Garijo va assistir
a aquesta representació, que
esdevé Patrimoni de la Humanitat
de la UNESCO: "La riquesa de les
nostres festes és molt gran. És un
privilegi poder veure en viu

DONEM SUPORT AL
MISTERI D'ELX

 i en directe la seua representació".
Aquesta important representació
lírica medieval se celebra a Elx des
de fa més de 500 anys. Agraïm
l'esforç i la dedicació de totes les
persones que han 

aconseguit mantenir-la viva al llarg
de la història.  Aquesta festivitat
fou declarada obra mestra del
patrimoni oral immaterial de la
humanitat per part de la UNESCO el
18 de maig de 2001. 
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Unides Podem - Esquerra Unida demana la
gratuïtat del transport públic valencià.
Estefania Blanes considera necessària
aquesta mesura en l’actual context
d’inflació que vivim “perquè la gratuïtat no
es quede només en el transport de
competència estatal”.

INSTITUCIONAL

GRATUÏTAT DEL
TRANSPORT
PÚBLIC DE
COMPETÈNCIA
AUTONÒMICA  

La consellera Rosa Pérez Garijo ha
visitat la localitat de Polinyà de
Xúquer. Pérez Garijo valora la
reunió amb l'alcalde com a “molt
positiva” perquè "Polinyà de
Xúquer ha treballat molt la
participació al municipi des de
sempre”. 

POLINYÀ DE XÚQUER SE
SUMARÀ A LA XARXA DE
GOVERNANÇA
PARTICIPATIVA

Rosa Pérez Garijo treballarà
conjuntament amb l'ajuntament
d'El Campello per a repatriar les
restes del jurista, humanista i literat
de projecció internacional Rafael
Altamira i del seu dona, Pilar
Redondo.

REUNIÓ A EL CAMPELLO
PER TRACTAR LA
REPATRIACIÓ DE RAFAEL
ALTAMIRA

Estefania Blanes registra una
bateria de preguntes escrites a les
Corts Valencianes per sol·licitar
informació sobre els alts nivells de
contaminació que han suposat el
tancament d’algunes platges al
territori valencià el passat mes de
juliol, com ara a Orihuela i Xàbia.

ALTS NIVELLS DE
CONTAMINACIÓ DE
DIVERSES PLATGES AL
TERRITORI VALENCIÀ
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El diari Levante EMV va entrevistar el
passat mes d'agost a la nostra
coordinadora, on afirma  que "Esquerra
Unida ha sido siempre de sumar, es
importante construir el bloque histórico de
cambio".  Fes click a la foto per a llegir la
peça completa. 

MILITÀNCIA

ENTREVISTA A
ROSA PÉREZ
GARIJO

El passat 6 d'agost, Esquerra Unida
va participar en l'homenatge a
Simón Bolívar, organitzat pel
consulat de Bolívia en València, per
a commemorar el 197é aniversari
de la seua independència.

HOMENATGE A SIMÓN
BOLÍVAR, ORGANITZAT
PEL CONSULAT DE
BOLÍVIA

El passat mes d'agost, una
delegació d'Esquerra Unida va
seguir en directe des de València la
presa de possessió de Gustavo
Petro i Francia Márquez com a nou
president i vicepresidenta de
Colòmbia.

PRESSA DE POSSESSIÓ DE
GUSTAVO PETRO A
COLÒMBIA

Membres de Joves d'Esquerra Unida
van participar el passat mes d'agost  
a la Trobada d'Estiu Enric Pubill de
Joves Ecosocialistes. Una
experiència molt enriquidora, amb
l'objectiu per ampliar espais
juvenils d'esquerres, ecologistes i
feministes. 

JOVES D'EUPV PARTICPA
A LA TROBADA D'ESTIU
ENRIC PUBILL DE JOVES
ECOSOCIALISTES
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https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2022/08/21/hay-superar-unides-podem-sentido-73729357.html
https://twitter.com/hashtag/Bol%C3%ADvia?src=hashtag_click
https://twitter.com/esquerraunida/status/1554755316629348353
https://twitter.com/hashtag/Val%C3%A8ncia?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Col%C3%B2mbia?src=hashtag_click


IL·LUSTRACIÓ D'IZQUIERDA UNIDA
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El 24 d'agost es va complir el 78é aniversari de l'alliberament de París de l'ocupació
nazi per La Nueve. La divisió Lecrerc la formaven 150 antifeixistes republicans
espanyols exiliats del franquisme. Honor i glòria als herois de la llibertat.



HISTÒRIA D'ESQUERRA UNIDA
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Marcelino Camacho visita la seu d’Esquerra Unida d’Alzira, després de finalitzar un
acte sindical de Comissions Obreres. A la foto l’acompanyen Xelo Gómez al centre i
Antonio Montalbán a l’esquerra. Anys 90. 



RECOMANACIÓ LITERÀRIA
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"Corren los años treinta en Madrid y las trabajadoras de un distinguido salón de té
cercano a la Puerta del Sol ajustan sus uniformes para comenzar una nueva jornada
laboral. Antonia es la más veterana, aunque nunca nadie le ha reconocido su
competencia. A la pequeña Marta la miseria la ha vuelto decidida y osada".



Ara és el moment del ciberactivisme. Fes m’agrada,
comenta i comparteix totes les publicacions. Són els
nostres mitjans de difusió.

No t'oblides! 

Fes-te “follower” i segueix a @EsquerraUnida a les
xarxes socials. Estem a Facebook, Twitter, Instagram,
YouTube, Tik Tok i Telegram.

Comparteix aquest document PDF amb els teus
contactes del telèfon mòbil.

Imprimeix-ho en paper i portar-ho al bar que
freqüentes, a la biblioteca municipal del teu poble, a la
seu veïnal del barri o a local del col·lectiu al qual
milites... i per qué no, també al teu cunyat al dinar de
diumenge.

SALUT I REPÚBLICA!

Ja ho deia Fuster: “Tota política que no fem nosaltres,
serà feta contra nosaltres”. Endavant!

https://www.facebook.com/esquerraunida
https://twitter.com/esquerraunida
https://www.instagram.com/esquerraunida/
https://www.tiktok.com/@esquerraunida
https://www.youtube.com/channel/UCVksXQvTO_kQggQ58b34GEQ
http://eupv.org/
https://t.me/esquerraunida

