ANTIFEIXISME

JORNADA DE LA
GUERRA CIVIL I
MEMÒRIA
HISTÒRICA ALS
SERRANS
Rosa Pérez Garijo ha participat en l'acte en
record de les víctimes de la comarca dels
Serrans, víctimes de la repressió franquista
i de l'horror nazi. La consellera afira que
"mantindre viva la memòria és part
essencial d'una educació democràtica
basada en valors com la pau i la
convivència".

HOMENATGE A
SALVADOR ALLENDE

ASSOCIACIÓ DE VÍCTIMES
DE BEBÉS ROBATS

NO MÉS MORTS A LES
FRONTERES

La xasa Xile de València va
organitzar un homenatge Salvador
Allende el passat 11 de setembre,
amb motiu del 49é aniversari de la
seua mort.

Estefania Blanes es va reunir amb l'
Asociación Víctimas Niños Robados
Alicante A.V.A. Les Continuem
treballant per consolidar les
polítiques en Memòria Democràtica
que duem a terme des de GVA
Participació

Esquerra Unida participa a la
concentració del passat 18 de
setembre a València en memòria
de la dona assassinada a la platja de
Akhfennir. Reivindiquem: no més
morts a les fronteres.

ACTUALITAT Nº 10

OCTUBRE 2022

CLASSE

ELS SOCIALCOMUNISTES!,
ARTICLE
D'ANTONI
LLORENTE
"Es torna evident que aquelles màximes
del neoliberalisme capitalista que
pregonaven que els mercats es regulen
sols, que és millor no fer res, han sigut i són
falses, injustes i contràries a la vida digna
de les persones. Davant crisis com les que
vivim es fa necessari més Estat". Fes click a
la foto per a llegir l'article complet.

ROSER MAESTRO TITLLA
D'IMPRUDENT UNA
MOCIÓ DEL PP

DRETS HUMANS I
AMBIENTALS, GARANTIA
D’UN MÓN MÉS JUST

CONCENTRACIÓ EN
DEFENSA DELS SALARIS I
PENSIONS

La diputada de Izquierda Unida en
el grupo de Unidas Podemos Roser
Maestro ha tachado
de
“imprudente” en el Pleno del
Congreso la enésima moción
presentada por el PP para que el
Gobierno mejore la ejecución y el
control de los fondos europeos para
contrarrestar la crisis. Haz click en la
foto para ver su intervención
completa

La consellera Rosa Pérez Garijo ha
participat en la Jornada Auditoria
preventiva en drets humans i
ambientals: reptes i oportunitats
sindicals, organitzada per la
Fundació Pau i Solidaritat del País
Valencià, i inaugurada per la
secretària general de Comissions
Obreres, Ana García Alcolea.

Esquerra Unida s'ha concentrat a
València en defensa dels salaris i
pensions, per la revaloració de les
pensions a l'IPC real, i en defensa de
la sanitat i els serveis públics.

ACTUALITAT Nº 10

OCTUBRE 2022

ECOLOGISME

VISITA LA ZONA
AFECTADA PER
L’INCENDI
FORESTAL DE
BEGÍS
L’organització reivindica potenciar el
treball en prevenció d’incendis mitjançant
el foment de l’agricultura i la ramaderia
extensiva, la bona conservació de camins o
la instal·lació de dipòsits d’aigua.

REUNIÓ AMB ASSOCIACIÓ CASTELLS D'ARENA,
DE VEÏNS GRAN VIA SUD - ARTICLE D'ESTEFANIA
PORT "AVANZA"
BLANES

MACRON TÉ RAÓ,
ARTICLE DE CRISTIAN
VESES

Estefania Blanes es va reunir amb
l'Associació de Veïns Gran Via Sud Port "Avanza" d'Alacant per
analitzar les problemàtiques al
barri de Sant Gabriel i amb el port
de la ciutat. Necessitem ciutats i
infraestructures netes i sostenibles

Macron encerta quan assenyala
sense voler com a culpable de la
salut del planeta un sistema
capitalista basat en una premissa
fal·laç, el creixement continu amb
un consum de recursos infinit. Fes
click a la foto per a llegir l'article
complet.

ACTUALITAT Nº 10

"Si les decisions no es prengueren
per al curt termini, si la pressió del
sector turístic no determinara les
polítiques ambientals i de territori,
si no s'actuara pensant més en la
pròxima cita electoral que en les
futures generacions, encara seríem
a temps de frenar aquesta onada".
Fes click a la foto per a llegir l'article
complet.

OCTUBRE 2022

IGUALTAT

TREBALL DIGNE
PER A LES
TREBALLADORES
DE LA LLAR
El Consell de Ministres aprova una norma
que salda un deute històric amb les
treballadores domèstiques, millorant els
seus drets laborals i condicions de vida.
Una norma que també revalora el treball
de cures. Avancem, per ser un país millor.

5 SETEMBRE: DIA
INTERNACIONAL DE LA
DONA INDÍGENA

88 ANYS DEL NAIXEMENT
DE KATE MILLET

DRETS SEXUALS I
REPRODUCTIUS DE LES
DONES

Un dia triat en 1983 en la Segona
Trobada de les Organitzacions i
Moviments
d'Amèrica,
en
Tiahuanaco
(Bolívia),
amb
l'objectiu de visibilitzar les
reivindicacions de les dones.

Dona, feminista, escriptora,
professora, artista i activista
estatunidenc. Una referent per a
l'alliberament de les dones, va
pertànyer
a
l'Organització
Nacional de Dones i més tard va
pertànyer al grup de feministes
radicals de NY. El 14 de setembre
es van complir 88 anys del seu
naixement.

Protegir el dret a l'avortament
és protegir la vida de totes les
dones. També el dret a decidir
sobre el nostre propi cos.
Roser Maestro reivindica al
Congrés dels Diputats el Dia
internacional pels Drets Sexuals i
Reproductius de les dones.

ACTUALITAT Nº 10

OCTUBRE 2022

VALENCIANISME

L’ESTRATÈGIA
D’ALCIBÍADES O
EL CONTROL DE
LA INDIGNACIÓ,
ARTICLE DE
NEFER VIVES
"Aquella estratègia tan buida d'ètica és la
mateixa que utilitzen molts polítics en la
seua carrera per assolir, coste el que coste,
un trosset de poder". Fes click a la foto per
a llegir l'article complet.

FESTES DE LA MARE DE
DÉU DE LA SALUT
D'ALGEMESÍ

CONCURS D'ALL I PEBRE
DE CATARROJA

CAP AL 9 D'OCTUBRE:
GUANYEM SOBIRANIES

Rosa Pérez Garijo va visitar
Algemesí (Ribera Alta) amb motiu
de les Festes en honor a la Mare de
Déu de la Salut, declarades com a
Patrimoni Immaterial de la UNESCO.
Amb motiu de la celebració, va
poder compartir una estona amb
els regidors del col·lectiu d'EU
Algemesí.

Rosa Pérez Garijo assisteix al
tradicional concurs d'All i Pebre de
Catarroja
que
organitza
l'ajuntament, un esdeveniment
amb 50 anys d'història i declarada
recentment Festa d'Interés Turístic
Gastronòmic amb el I Concurs
Professional d'All i Pebre.

GUANYEM SOBIRANIES. Calfem
motors per al pròxim 9 d'Octubre.
La Comissió 9 d’Octubre presenta el
cartell oficial i convoca a la
manifestació de la Diada del País
Valencià el pròxim dia 9. Plaça Sant
Agustí , 18 h.

ACTUALITAT Nº 10

OCTUBRE 2022

INSTITUCIONAL

AVANTPROJECTE
DE LLEI: LLUITA
CONTRA EL
DESPOBLAMENT
El Govern del Botànic va aprovar el passat
16 de setembre l'avantprojecte de llei de
lluita contra el despoblament. Ho va fer
des de Castell de Cabres, a la Tinença de
Benifassà (Baix Maestrat). Perquè totes les
persones han de tindre els mateixos drets,
independentment del lloc on visquen.

PNL PER ATURAR EL
TANCAMENT DE LA LÍNIA
VALÈNCIA - CUENCA MADRID

SALVEM CALA MOSCA,
ATUREM EL PROJECTE
URBANITZADOR A
ORIHUELA

FOMENT DE LA
PARTICIPACIÓ
CIUTADANA A ALCOI

La pèrdua de la línia València Cuenca - Madrid s'ha convertit en
un símbol de lluita pel tren
convencional, pels seus beneficis en
zones en risc de despoblament. No
ens donem per vençuts, i gràcies a
la feina d'Estefania Blanes aprovem
una PNL per aturar el seu
tancament.

La lluita per frenar el projecte
urbanitzador de Cala Mosca
continua a Orihuela L'última platja
verge del municipi no està en
venda, i per això traslladem la
problemàtica a Corts Valencianes,
on hem sol·licitat tota la informació
i documentació pertinent.

Rosa Pérez Garijo visita Alcoi i es
reuneix amb l'equip de govern local
per a tractar qüestions sobre
participació ciutadana. També es va
reunir amb el Fòrum per la Memòria
Democràtica i entitats d'Alcoi que
van presentar projectes per als
Pressupostos Participatius

ACTUALITAT Nº 10

OCTUBRE 2022

MILITÀNCIA

APROVAT EL
REGLAMENT DE
PRIMÀRIES
D'EUPV
El reglament estableix que la candidatura
serà paritària, amb llistes “cremallera”,
afavorint també la inclusió d’un mínim del
20% de joves menors de 31 anys.
L’organització deixa oberta la possibilitat
de votar possibles confluències amb altres
formacions polítiques fins a l’últim
moment, sempre que així ho ratifique un
Consell Polític Nacional.

SOPAR D'ESTIU A LA
POBLA LLARGA

JORNADA DE
CONVIÈNCIA A VALÈNCIA

TROBADA COMARCAL
HORTA SUD

El col·lectiu d'Esquerra Unida a la
Pobla Llarga (Ribera Alta) va
celebrar el seu tradicional sopar
d'estiu el passat dissabte 17 de
setembre. La vetlada va comptar
amb la participació de la
coordinadora
general
de
l'organització, Rosa Pérez Garijo.

Tres paraules estratègiques van ser
la constant durant la reeixida
jornada de convivència celebrada
dissabte passat davant la seu
d'Esquerra
Unida:
unitat,
confluències i aliances per a
consolidar
els
assoliments
aconseguits i continuar avançant
en la transformació social i la
defensa de la classe treballadora.

La Trobada Comarcal de l'Horta Sud
va tindre lloc en Massanassa el
passat 24 de setembre. Fou un dia
molt complet, amb xerrades molt
interessants, paelles, música ,
converses entre companys i
companyes, i amb el beneplàcit de
l’oratge.

ACTUALITAT Nº 10

OCTUBRE 2022

IL·LUSTRACIÓ D'IZQUIERDA UNIDA

L'any 2022 es van complir 115 anys del naixement de Frida Kahlo. Fou pintora i
militant comunista. Kahlo és considerada una artista avançada al seu temps, una
visionària i fins i tot una rebel que va revolucionar la cultura no només a través de la
pintura, sinó també amb la incursió a la política, la llibertat sexual, i la transgressió.

ACTUALITAT Nº 10

OCTUBRE 2022

HISTÒRIA D'ESQUERRA UNIDA

Míting als Jardins de Vivers de València, organitzat per la Plataforma Cívica AntiOTAN del País Valencià, l'any 1986. Comptà amb la participació de Gerardo Iglesias,
Antonio Gala i Antonio Montalbán.

ACTUALITAT Nº 10

OCTUBRE 2022

ACTE PÚBLIC

Important acte públic que se celebrarà el pròxim dijous dia 27 d’octubre, a les 19:00
hores, a l’Octubre Centre de Cultura Contemporània, al carrer Sant Ferran de
València ciutat. Organitzat per Acció Cultural del País Valencià, la seua presidenta
Anna Oliver conversarà amb Ana García, Secretaria General de CCOO-PV, i amb Rosa
Pérez Garijo, la nostra Coordinadora d’EUPV. Es parlarà del camí recorregut però,
sobretot, dels reptes de l’esquerra als pròxims mesos. Serà tot un gust que la
militància d’Esquerra Unida desborde la sala i el carrer, no falteu!

ACTUALITAT Nº 10

OCTUBRE 2022

No t'oblides!
Fes-te “follower” i segueix a @EsquerraUnida a les
xarxes socials. Estem a Facebook, Twitter, Instagram,
YouTube, Tik Tok i Telegram.
Ara és el moment del ciberactivisme. Fes m’agrada,
comenta i comparteix totes les publicacions. Són els
nostres mitjans de difusió.
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.
Ja ho deia Fuster: “Tota política que no fem nosaltres,
serà feta contra nosaltres”. Endavant!

SALUT I REPÚBLICA!

