


La posada en funcionament del centre
compta amb 1,5 milions d'euros de
pressupost: 382.000 per a personal i la
resta per a rehabilitar l'edifici i comprar
mobles i estris. Tindrà un espai expositiu
per a activitats culturals i didàctiques, així
com per a trobades destinades a
reconèixer i reparar a les víctimes de la
Guerra Civil i el Franquisme

ANTIFEIXISME

INSTITUT
VALENCIÀ DE LA
MEMÒRIA
DEMOCRÀTICA

Sense un pensament crític, sense
persones amb una actitud
objectiva i amb voluntat de
contrastar les mentides, la societat
serà cada vegada pitjor, una
societat on triomfe el feixisme
enfront de la democràcia... Fes click
a la foto per a llegir l'article
complet.

DE L'ODI I LA MENTIDA,
ARTICLE DE ROSA PÉREZ
GARIJO

El passat cap de setmana del 5 al 6
de novembre vam estar a Madrid, a
la jornada "Nuevas Derechas, Viejas
Tempestades".
Cal pegar la volta al moment
reaccionari que viu la nostra
societat, i per a això necessitem
unitat i recursos.

JORNADA 'NUEVAS
DERECHAS, VIEJAS
TEMPESTADES'

Es tracta d’un projecte innovador
en tècniques, però també es un
projecte fonamentalment humà,
de tancament de ferides i de
recuperació d’aquells adéus que no
van ser possibles. Fes click a la foto
per a llegir l'article complet.

CIÈNCIA I MEMÒRIA, PER
LA QUALITAT
DEMOCRÀTICA, ARTICLE
DE CRISTIAN VESES
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https://www.facebook.com/hashtag/madrid?__eep__=6&__cft__[0]=AZU2iMreWoaGYzySFRAFKmACjU9BJTGHDHp0RGty5R0aSL2Psr23g3GMlBqUT1lmL4kCWXf-xKMphRJ9e6OPAAcbKmvACfSWwa30gyljCSqVVY18Tr1eD-EDyKqWk16ZiTKldqiUUpxM4VEBCgm6AO7bY0L313X_hbxX37lGx_nckY84Is-3YJDkgdCxPmMvQuo&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/nuevasderechas?__eep__=6&__cft__[0]=AZU2iMreWoaGYzySFRAFKmACjU9BJTGHDHp0RGty5R0aSL2Psr23g3GMlBqUT1lmL4kCWXf-xKMphRJ9e6OPAAcbKmvACfSWwa30gyljCSqVVY18Tr1eD-EDyKqWk16ZiTKldqiUUpxM4VEBCgm6AO7bY0L313X_hbxX37lGx_nckY84Is-3YJDkgdCxPmMvQuo&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/viejastempestades?__eep__=6&__cft__[0]=AZU2iMreWoaGYzySFRAFKmACjU9BJTGHDHp0RGty5R0aSL2Psr23g3GMlBqUT1lmL4kCWXf-xKMphRJ9e6OPAAcbKmvACfSWwa30gyljCSqVVY18Tr1eD-EDyKqWk16ZiTKldqiUUpxM4VEBCgm6AO7bY0L313X_hbxX37lGx_nckY84Is-3YJDkgdCxPmMvQuo&__tn__=*NK-R
https://www.diarilaveu.cat/opinio/10979/de-lodi-i-la-mentida
https://www.diarilaveu.cat/opinio/11140/ciencia-i-memoria-per-la-qualitat-democratica


La protecció dels llocs de treball sempre ha
sigut una prioritat per a Esquerra Unida.
També l'arrelament del teixit productiu i
empresarial al nostre territori.  Per això,
presentem una esmena a la Llei
d'Acompanyament per evitar el fenomen
de deslocalització d'empreses. No volem
més casos al nostre territori com el darrer
de ‘Acciona Nordex’ a la Vall d’Uixó.

CLASSE

ARRELAMENT
EMPRESARIAL
AL TERRITORI
VALENCIÀ

Omplim els carrers per deixar ben
clar que aquesta crisi no la pagarem
els de sempre. La militància
d'Esquerra Unida es va desplaçar  a
Madrid el passat 3 de novembre per
a donar suport al moviment
sindicalista, visca la lluita de la
classe treballadora!

SALARI O CONFLICTE,
MANIFESTACIÓ A MADRID

Convalidem un Decret-Llei
important, implantem una sèrie de
clàusules socials en la contractació
pública i les subvencions, perquè les
nostres institucions siguen una
palanca de transformació social,
blindant drets de la classe
treballadora i de les persones que
més ho necessiten.

CLÀUSULES SOCIALS EN
LA CONTRACTACIÓ
PÚBLICA I LES
SUBVENCIONS

"Los sindicatos y el nuevo contrato
social" és el nou llibre d'Unai Sordo,
Secretari General de CCOO. El va
presentar a València, a l'Octubre
CCC, el passat 7 de novembre. En ell,
Sordo analitza el període de finals
de 2019 y 2022, en el marc del
major drama social, econòmic i de
salut pública de l'últim segle.

PRESENTACIÓ A
VALÈNCIA DEL LLIBRE
D'UNAI SORDO
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https://www.diarilaveu.cat/opinio/9316/els-socialcomunistes
https://twitter.com/esquerraunida
https://www.diarilaveu.cat/opinio/9956/ja-no-ens-alimenten-molles
https://www.diarilaveu.cat/opinio/10292/unides-estem-podent


Volem una transició energètica
respectuosa amb el territori, que aposte
per les comunitats energètiques locals i
l'autoconsum de proximitat. Destaquem
la creació de l'Agència Valenciana de
l'Energia, l'autonomia municipal pera
l'ordenació o el foment del consum de
proximitat.

ECOLOGISME

ENERGIES
RENOVABLES,
LA PROPOSTA
D'ESQUERRA
UNIDA

Les companyes de l'Àrea de medi
ambient i sostenibilitat van
organitzar una jornada sobre
GESTIÓ DE RESIDUS a #Orihuela.
 Un debat de molta qualitat i
necessari que va comptar amb la
participació, entre altres, de la
portaveu Estefania Blanes.

DEBAT SOBRE GESTIÓ DE
RESIDUS A ORIHUELA

Gran part de les plantes
fotovoltaiques que es troben en
tramitació són majoritàriament
grans instal·lacions, que ocupen
extensions de territori molt
importants, especialment en terres
de secà, terres que actualment
estan en producció agrícola. Fes
click a la foto per a llegir l'article
complet.

AL SOL QUE MÉS CALFA,
ARTICLE D'ESTEFANIA
BLANES

El diumenge 13 de novembre les
Joves d’Esquerra Unida ens
aproparem a Orpesa (la Plana Alta)
de la mà de la plataforma Salvem la
Renegà per denunciar una iniciativa
escandalosa de greenwashing que
té per nom ”Centro de
Interpretación Marina” ubicat a la
platja de la Renegà.

JOVES EUPV I 'SALVEM LA
RENEGÀ' DENUNCIEN LA
DESTRUCCIÓ DEL
PARATGE
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https://twitter.com/hashtag/Orihuela?src=hashtag_click
https://www.diarilaveu.cat/opinio/10630/al-sol-que-mes-calfa
https://www.diarilaveu.cat/opinio/9453/macron-te-rao


 El 25N vam eixir als carrers per
manifestar-nos en contra de totes les
violències masclistes: per les que ja no
estan, per les que se senten soles, per les
que viuen amb por o són negades. Per les
que van lluitar, lluiten, i lluitaran: JUNTES
SENSE POR! 

IGUALTAT

25N: ALIANCES
FEMINISTES
CONTRA LES
VIOLÈNCIES
MASCLISTES

Rosa Pérez Garijo i Estefania Blanes
van assistir a l'acte d'aniversari de la
signatura del Pacte Valencià contra
la Violència de Gènere i Masclista a
Alacant. Cal treballar sense descans
per a erradicar completament
aquesta xacra social que ens afecta
a totes.

PACTE VALENCIÀ
CONTRA LA VIOLÈNCIA
DE GÈNERE I MASCLISTA

Cal transformar tots els espais
amb consciència feminista,
habitar-los des de la igualtat, la
sororitat, i la forta convicció que
acabarem amb aquesta societat
patriarcal que ens mata, ens
viola i ens explota, que ens
considera ciutadanes de segona.
Fes click a la foto per a llegir
l'article complet. 

La flor del segle XXI, Dolores
Ibárruri "La Pasionària", se'n va
anar un 12 de novembre del
1989, però ens va deixar el seu
exemple de vida i lluita com a
llegat inesborrable.  Un dia per a
no oblidar.
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SEREM CINC-CENTES,
SEREM MIL, ARTICLE DE
NEFER VIVES

12 DE NOVEMBRE,
ANIVERSARI DE LA MORT
DE LA PASIONÀRIA

https://www.diarilaveu.cat/opinio/11322/serem-cinc-centes-serem-mil
https://twitter.com/hashtag/25N?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Alacant?src=hashtag_click


ESQUERRA
UNIDA, PER UN
FINANÇAMENT
JUST
El passat 18 de novembre vam participar a
la concentració convocada per la
Plataforma per un Finançament Just a
Alacant.  No volem ni més ni menys que
altres territoris: per un Finançament Just i
més inversions per al poble valencià. Amb
un peu en les institucions i altre als carrers, 
Esquerra Unida estem i estarem sempre
present en totes les lluites!

VALENCIANISME

Joan Fuster i Ortells va ser la mesura
de tot un País. En el 100 aniversari
del seu naixement, el 60 de la
publicació de Nosaltres, els
valencians i el 30 de la seua mort,
convergim amb un denominador
comú: el convenciment que
rescatar el seu pensament polític és
una contribució imprescindible.

CENTERANI DEL
NAIXEMENT JOAN
FUSTER

 El passat 10 de novembre va estar
un dia històric per a Simat de la
Valldigna i totes les seues veïnes i
veïns: al Ple  de les Corts vam
aprovar la llei que impulsarà el seu
monestir com a centre cultural de
referència.  Per celebrar, ens va
visitar l'alcalde i company 
Víctor Mansanet.
 

El Secretari Autonòmic de
Participació i Transparència,  
Antoni Llorente i la Directora
General de Participació, Maria Jesús
Pérez Galant, han participat en la
Trobada Valenciana a Brussel·les,
on han parlat sobre l'estratègia
valenciana de retorn.
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MONESTIR DE SIMAT DE
LA VALLDIGNA, CENTRE
CULTURAL DE
REFERÈNCIA

ESTRATÈGIA
VALENCIANA DE RETORN:
TROBADA VALENCIANA A
BRUSEL·LES

https://www.diarilaveu.cat/opinio/9628/lestrategia-dalcibiades-o-el-control-de-la-indignacio
https://www.diarilaveu.cat/opinio/10118/continuem-ballant
https://twitter.com/hashtag/Finan%C3%A7amentJust?src=hashtag_click
https://twitter.com/esquerraunida
https://twitter.com/esquerraunida
https://twitter.com/hashtag/Simat?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Valldigna?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/PleCorts?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/PleCorts?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/PleCorts?src=hashtag_click
https://twitter.com/BoiguesVictor
https://twitter.com/antonillorente
https://twitter.com/antonillorente


Aprovem els pressupostos més socials de
la història. La prioritat del Botànic sempre
és la mateixa: el benestar del poble
valencià! Participació, Transparència,
Cooperació i Qualitat Democràtica centren
els nostres esforços a la Conselleria que
encapçala Rosa Pérez Garijo.

INSTITUCIONAL

EL BOTÀNIC
APROVA ELS
PRESSUPOSTOS
MÉS SOCIALS DE
LA HISTÒRIA

Una delegació d’Esquerra Unida es
reuneix amb el comitè d’empresa
de l’Hospital de Dénia per conèixer
de primera mà les mancances en la
prestació del servei de l’hospital i
l’àrea de salut a la comarca com a
conseqüència de la gestió
privatitzada. Reivindica, a més, que
els tràmits per a la reversió s’inicien
ja per a millorar la planificació.

NORMES DE REVERSIÓ DE
L’HOSPITAL DE DÉNIA

Perquè la realitat ens diu que, 
per molt que els pese a alguns, 
el Govern del Botànic és sinònim
d’estabilitat i garantia de polítiques
en favor de les valencianes i
valencians. Estic convençut que els
pressupostos aprovats seran, de
fet, els primers pressupostos del
Botànic 3. 

HUIT DE HUIT, ARTICLE
D'ANTONI LLORENTE

Cooperarium, la primera biennal de
cooperació, drets humans i
desenvolupament sostenible va
tindre lloc els passats 4 i 5 de
novembre, a la plaça de
l'Ajuntament de València,  amb
l'objectiu d'apropar els projectes de
la cooperació i l'acció humanitària a
la ciutadania.

COOPERARIUM,
COOPERACIÓ SOLIDÀRIA
PER UN MÓN MÉS JUST I
IGUALITARI 
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https://www.facebook.com/hashtag/bot%C3%A0nic?__eep__=6&__cft__[0]=AZUr_LCc2j_SROWlGSb4fexJjkqXkx281uLXvgeNGNMRDBdWseemw90Y9chq04VBja5YjjEId6YV_vU7ldNdMR6j81caaBpHqdD-_O91QqQWam7-C4jvgBVOQAyewTUSqgDywG4-abM9bWOr6rrszO-FVNP-xBiYbiXP3gkWfsWFWlY39XdkVxMJuQ3_8ukoJLc&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/rosaperezgarijoEU?__cft__[0]=AZUr_LCc2j_SROWlGSb4fexJjkqXkx281uLXvgeNGNMRDBdWseemw90Y9chq04VBja5YjjEId6YV_vU7ldNdMR6j81caaBpHqdD-_O91QqQWam7-C4jvgBVOQAyewTUSqgDywG4-abM9bWOr6rrszO-FVNP-xBiYbiXP3gkWfsWFWlY39XdkVxMJuQ3_8ukoJLc&__tn__=-]K-R
https://twitter.com/RosaPerezGarijo
https://twitter.com/RosaPerezGarijo
https://twitter.com/RosaPerezGarijo
https://comunica.gva.es/ca/detalle?id=365389120&site=174859777


La candidatura ‘Continuem endavant, fent
País’, encapçalada per Rosa Pérez Garijo
guanya les primàries d’EUPV. Estefania
Blanes i Antoni Llorente seran els caps de
llista per Alacant i Castelló. L’organització
revalida el suport a Pérez Garijo, amb uns
resultats que avalen la seua gestió
institucional. 

MILITÀNCIA

ROSA PÉREZ,
CANDIDATA PER
A LES ELECCIONS
AUTONÒMIQUES

Companyes i companys d'Esquerra
Unida hem participat a l'encontre
"Cuidamos lo cercano a Rivas.  La
força municipalista d'esquerres és
el nostre actiu més valuós. Cuidem-
lo, cuidem-nos per a dibuixar entre
totes una societat millor. Cuidem
els Ajuntaments i el municipalisme,
demostrem que la política des de
l'àmbit local és la millor ferramenta
per posar a les persones al centre.

CUIDAMOS LO CERCANO,
ENCUENTRO
MUNICIPALISTA DE IU

El passat 12 de novembre Esquerra
Unida va celebrar la seua Trobada
Municipalista.  Aquest espai
d'encontre és una cita
imprescindible per a l'intercanvi
d’experiències municipals. Les
assemblees locals i l’activitat
municipal són una de les nostres
principals fortaleses, i són garantia
de futur. Fem avançar l'acció
política d'Eesquerra Unida!
 

TROBADA
MUNICIPALISTA
D'ESQUERRA UNIDA

EU València Ciutat ha ratificat la
seua candidatura per a les
municipals, amb una llista paritària
i amb una presència qualificada de
joves, encapçalada pel reconegut
sindicalista i activista veïnal Pau
Díaz i la professora universitària
Lara Manyes.

PAU DÍAZ, CANDIDAT A
L'ALCALDIA DE VALÈNCIA
PER ESQUERRA UNIDA
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https://twitter.com/esquerraunida
https://twitter.com/hashtag/CuidamosLoCercano?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Rivas?src=hashtag_click
https://twitter.com/esquerraunida
https://www.diarilaveu.cat/opinio/10456/fugit-irreparabile-tempus


EFEMÈRIDE D'IZQUIERDA UNIDA
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El passat 21 de novembre es van complir 81 anys del naixement de Julio Anguita.
Possiblement, Anguita esdevé una de les ments més brillants i esclaridores per al
pensament d'esquerres del nostre segle.  Sempre present!



HISTÒRIA D'ESQUERRA UNIDA
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Aleida Guevara, filla d'Ernesto Guevara "el Ché" assisteix a Bunyol, envoltada de
companyes d'Esquerra Unida, a la inauguració d'un carrer dedicat al seu pare. 



ACTE PÚBLIC
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El passat 19 de novembre la vicepresidenta Yolanda Díaz va presentar la
plataforma SUMAR a València.   Sumar és una iniciativa per a impulsar el procés
d'escolta que portarà a Yolanda Díaz a recórrer el conjunt del país. Es tracta
d'escoltar, dialogar i construir juntes un projecte ciutadà per a la dècada vinent. En
definitiva, Sumar vol organitzar l'esperança perquè el nou país s'obri pas.

Una delegació d'Esquerra Unida va acudir al multitudinari acte a Fira València per
donar suport a Díaz, i per reivindicar el "Sumar a la valenciana" que necessita el
nostre poble. 



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

