ANTIFEIXISME

PRESENTACIÓ
DEL LLIBRE
'PEDAGOGÍA
ANTIFASCISTA'
El llibre "Pedagogía Antifascista", s'ha
presentat a la Universitat d'Alacant. L'acte
ha estat organitzat per l'Institut d'Estudis
Polítics, la Fundació d'Estudis d'EUPV, i ha
comptat amb la participació de l'autor,
Enrique Javier Díez Guitiérrez. L’obra
desenvolupa propostes per a combatre el
neofeixisme a les aules, el centre, la
comunitat, però també en les polítiques
educatives

VISITA AL PORT SOLIDARI
DE BORRIANA AMB
L’AURORA – GRUP DE
SUPORT

PATERNA, LA MEMORIA
DEL HORROR,
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE
D'EVA MAÑEZ

JORNADES DE MEMÒRIA
HISTÒRICA I
DEMOCRÀTICA DEL CAMP
DE MORVEDRE

L’objectiu de la visita al port solidari
de Borriana era conéixer la tasca de
l'entitat, com també de les ONG de
rescat civil humanitari. Durant
l'estada, vam poder conéixer els
diferents projectes que es duen a
terme des de L’Aurora – Grup de
Suport, així com els que es llançaran
pròximament.

Rosa Pérez Garijo, ha presentat el
llibre de la fotoperiodista Eva
Máñez, Paterna, la memoria del
horror, al monestir de Sant Miquel
dels Reis, un projecte que recull
retrats i testimonis de seixanta
dones hereues de la memòria que
conten en primera persona què va
passar amb la seua família.

Rosa Pérez Garijo ha participat en la
inauguració de les I Jornades de
Memòria Històrica i Democràtica
del Camp de Morvedre, amb el lema
"Resistir és véncer". Duran a terme
nombroses activitats, com ara
conferències,
taules
redones,
presentacions de llibres, websèries i
còmics o cinema documental.

ACTUALITAT Nº 11

NOVEMBRE 2022

CLASSE

SALARI O
CONFLICTE,
SUPORT A LA
MOBILITZACIÓ
SINDICAL
Esquerra Unida dona suport a les
mobilitzacions de la classe treballadora
per la pujada de salaris d’acord amb
l’encariment de la vida. És fonamental
garantir el poder adquisitiu de les famílies
treballadores.

JA NO ENS ALIMENTEN
MOLLES, ARTICLE
D'ANTONI LLORENTE

CONCENTRACIÓ "RESET
AL SISTEMA"

UNIDES ESTEM PODENT,
ARTICLE DE CRISTIAN
VESES

Des de fa unes setmanes sembla
haver-se iniciat una competició
autonòmica per anunciar baixades
d'impostos com a suposada
mesura per a pal·liar la crisi
econòmica i l'escalada de preus que
patim. Fes click a la foto per a llegir
l'article complet.

Esquerra Unida participa a la
concentració
convocada
per
Pobresa Zero a València per acabar
amb la pobresa i la desigualtat
global.

En moments d'estabilitat política,
és tradicional parlar de grans xifres,
percentatges i milions dels
pressupostos de les institucions
públiques, però sobretot és el
moment de parlar de polítiques
reals, de les que porten consignació
econòmica
perquè
siguen
materialment possibles. Fes click a
la foto per a llegir l'article complet.

ACTUALITAT Nº 11

NOVEMBRE 2022

ECOLOGISME

INSTAL·LACIÓ
D’UNA MAT A
LA ZONA DE
L’INCENDI DE
BEGÍS
Estefania Blanes, diputada i portaveu
adjunta d’Unides Podem – Esquerra Unida
presenta una PNL on sol·licita la revisió de
l’expedient ambiental que permetria la
instal·lació d’una Línia de Molt Alta Tensió
que afectaria diversos paratges del País
Valencià, com ara la comarca de l’Alt
Palància o el Camp de Túria.

VISITA A SAGUNT PER LA REUNIÓ AMB
REGENERACIÓ
L'ASSOCIACIÓ
SOSTENIBLE DE LA COSTA MUNDUBAT

CONCENTRACIÓ A
PAIPORTA PELS DRETS
DELS ANIMALS

Estefania Blanes visita les platges
de Sagunt per donar suport a la
lluita veïnal per la regeneració
sostenible de la seua costa. Amb el
col·lectiu
d'EUPV
Sagunt
reivindiquem un projecte amb visió
global, que vaja des de Borriana fins
a Canet d’en Berenguer.

El passat 22 d'octubre ens vam
concentrar a Paiporta pel benestar i
la protecció de tots els animals. Els
seus drets SERAN LLEI!

ACTUALITAT Nº 11

ens reunim amb Mundubat per
conéixer la feina que realitzen a
escala mundial amb projectes per la
sobirania
alimentària,
DDHH,
gènere i feminisme Menció especial
per la seua tasca als conflictes de
Colòmbia, Palestina i el Sahara
Occidental

NOVEMBRE 2022

IGUALTAT

SUPORT PER A
LA JUGADORA
DE FRONTENIS
LÍDIA SIMÓN
La jugadora de frontenis ha quedat fora de
la selecció espanyola per “excés de pes”. La
formació d’esquerres considera l’expulsió
com a “un atac intolerable que respon a
criteris estètics masclistes, i causant de
patiment i malaltia mental entre tants
joves”.

91 ANYS DE L’APROVACIÓ LA REVOLUCIÓ RURAL TÉ
DEL VOT FEMENÍ
NOM DE DONA

ENTRA EN VIGOR LLEI DE
GARANTIA INTEGRAL DE
LA LLIBERTAT SEXUAL

El passat 1 d'octubre es van complir
91 anys de l'aprovació del vot
femení. Fou gràcies a dones
feministes i valentes com ara Clara
Campoamor. Dones avançades al
seu temps que van lluitar per uns
drets bàsics i necessaris per a totes.

La nueva ley despliega un
entramado de medidas con las
que pretende poner en marcha
un modelo de atención similar al
que comenzó con la Ley Integral
de Violencia de Género en 2004
pero, en este caso, para las
víctimas de violencias sexuales.

ACTUALITAT Nº 11

Las mujeres del medio rural son
determinantes
para
su
vertebración territorial y social,
sin embargo, el grado de
desigualdad entre hombres y
mujeres es mas acusado que en
el medio urbano. Si el mundo
rural es disfuncional para el
capitalismo, las mujeres rurales
lo son aún más.

NOVEMBRE 2022

VALENCIANISME

9 D'OCTUBRE,
UNITAT
ANTIFEIXISTA I
LLLUITA PELS
NOSTRES DRETS
I RECURSOS
El 9 d'Octubre lluitem per un país basat en
la protecció social on es respecte els
nostres drets, autogovern i llengua!
Esquerra Unida es va manifestar pels
carrers de València per a celebrar el dia del
poble valencià.

CONTINUEM BALLANT,
ARTICLE DE ROSA PÉREZ
GARIJO

DEBAT PER UN
FINANÇAMENT JUST

VISITA A LA FIRA DE
COCENTAINA

La història va anar com va anar -no
cal que ho tornem a explicar ara- i
el nostre país va acabar
anomenant-se comunitat. El debat
al voltant de la correspondència
entre les coses i el nom que els hi
posem ja el trobem a Plató i, com
tants altres debats clàssics,
continua obert. Fes click a la foto
per a llegir l'article complet.

Estefania Blanes participa al debat
que organitza la Crida pel
Finançament per demanar un
finançament just per als valencians
No tenim un problema de despesa,
més bé d'ingressos. Cal resoldre'l JA,
des de la pedagogia i la relació de
l'infrafinançament amb la qualitat
dels nostres serveis públics

Companys i companyes d'Esquerra
Unida visiten la tradicional Fira de
Cocentaina. L'anomenada "Fira de
fires" és una cita ineludible per als
veïns de les poblacions adjacents,
tot i que, any rere any, es converteix
en atractiu per a visitants de
comarques i municipis ben
diversos.

ACTUALITAT Nº 11

NOVEMBRE 2022

INSTITUCIONAL

LLEI DE
PARTICIPACIÓ
CIUTADANA I
FOMENT DE
L'ASSOCIACIONISME
El Consell aprova el projecte de la Llei de
participació ciutadana i foment de
l’associacionisme. Com a novetat, no hi ha
límit d'edat per a participar en assumptes
públics i es crea un nou Consell de Persones
Valencianes en l'Exterior. S'estableix
l'elaboració dels pressupostos participatius
de la Generalitat cada dos anys amb
caràcter vinculant.

PNL PER ADAPTAR LA
LLEI DE COSTES A LA
REALITAT AMBIENTAL I
CLIMÀTICA ACTUAL

CONTROLS
FITOSANITARIS A LES
IMPORTACIONS DE
CÍTRICS

TROBADA REGIONAL
EUROPEA DE L’ALIANÇA
DE GOVERNS OBERTS

La diputada i portaveu adjunta del
grup parlamentari Unides PodemEsquerra Unida a les Corts,
Estefania Blanes ha presentat una
Proposició No de Llei en la qual
exigeixen
un
debat
«en
profunditat»
sobre
l'actual
redactat de la Llei de Costes.

Roser Maestro ha registrat
preguntes al Congrés sobre el
control
fitosanitari
en
les
importacions de cítrics de tercers
països, per conéixer les iniciatives
de la Unió Europea respecte al
control per evitar l’entrada de
productes
contaminats
per
plagues, i la postura del govern
espanyol.

El
secretari
autonòmic
de
Participació i Transparència, Antoni
Llorente ha destacat la importància
de participar en aquesta mena de
reunions “per a consolidar i
impulsar el nostre territori en
matèria de govern obert”

ACTUALITAT Nº 11

NOVEMBRE 2022

MILITÀNCIA

TROBADA DELS
JOVES D'EUPV:
CAMINEM
UNIDES
Els dies 21, 22 i 23 d'octubre les i els Joves
d'Esquerra Unida van celebrar la seua
Trobada sota el lema "Caminem Unides".
Va ser a l'Alberg Juvenil Mar i Vent, a Piles.
Van gaudir de formacions, dinàmiques i
temps d'oci en un ambient de joventut i
germanor antifeixista.

XVI ENCONTRE ESTATAL
DE SOLIDARITAT AMB
CUBA

FUGIT IRREPARABILE
TEMPUS, ARTICLE DE
NEFER VIVES

CONCENTRACIÓ EN
SUPORT DEL POBLE
SAHRAUÍ

“Una jornada que va contribuir al
debat, a profunditzar i seguir
aprenent de qüestions tan
importants per a l’illa i per al món,
com ara la lluita contra el bloqueig
econòmic, la batalla cultural o les
mentides tan arrelades contra
Cuba,
entre
moltes
altres
qüestions”, ha puntualitzat Pérez
Garijo.

Les eleccions són al maig i encara
moltes debatim sobre si fem força
plegats, i li prenem el pols a la dreta
i l’extrema dreta, que guaiten a les
portes de les cases de les
valencianes i els valencians com si
d’un monstre mitològic es tractara,
o ens perdem en enquestes que a
hores d’ara poc o res ens diuen. Fes
click a la foto per a llegir l'article
complet.

El passat 1 d'octubre ens vam
concentrar a València en suport del
poble saharaui. Des d'Esquerra
Unida sempre estarem al costat del
poble saharaui. El futur del Sahara
el decideixen els saharauis.

ACTUALITAT Nº 11

NOVEMBRE 2022

IL·LUSTRACIÓ D'IZQUIERDA UNIDA

L'any 2022 s'han complit 105 anys del naixement de Gloria Fuertes. Els poemes
d'aquesta escriptora insígnia per a tota una generació barregen un humor proper
al surrealisme amb rimes senzilles i recognoscibles, que l'apropen al públic infantil.

ACTUALITAT Nº 11

NOVEMBRE 2022

HISTÒRIA D'ESQUERRA UNIDA

Joves d'Esquerra Unida, al voltant de l'any 2000. Es repartien pamflets als carrers
de València emmarcats en la campanya "Posa la teua veu en lluita". En la fotografia
apareixen Rosa Pérez, Maite Gabaldón i Carlos Gutierrez, entre altres.

ACTUALITAT Nº 11

NOVEMBRE 2022

ACTE PÚBLIC

L’acte “Propostes de futur per a un País imperfecte” organitzat per Acció Cultural
del País Valencià va comptar amb una afluència de públic que va desbordar
l’aforament de l’Octubre Centre de Cultura Contemporània de València amb prop
de dues-centes persones.
Rosa Pérez Garijo va fer un repàs per les polítiques i avanços duts a terme des del
govern del Botànic en general i amb més concreció per la Conselleria de
Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica. Mirant cap al futur,
la Coordinadora d'Esquerra Unida va fer una crida a la unitat de forces progressistes
valencianes, i aposta per una suma que supere interessos partidistes.

ACTUALITAT Nº 11

NOVEMBRE 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!

