


 La companya Estefania Blanes
 va participar el passat 15 de desembre al
debat electoral sobre política migratòria
que organitza Jovesolides. Des d'Esquerra
Unida apostem fermament per l'educació
pública com a element clau per a garantir
la inclusió social, el millor antídot contra el
racisme i l'odi. Cal fomentar la cooperació, i
no la competitivitat. 
 

ANTIFEIXISME

DEBAT
ELECTORAL
SOBRE POLÍTICA
MIGRATÒRIA

La jornada de formació
organitzada per JEUPV versà sobre
l'antifeixisme com a millor antídot
contra l'auge de l'extrema dreta.
Van comptar amb la col·laboració
del mitjans Al Descubierto i Es País
Valencià per parlar sobre guerra
cultural i desmonetització.

JOVES D'ESQUERRA
UNIDA ORGANITZEN UNA
JORNADA ANTIFEIXISTA
A VALÈNCIA

Estefania Blanes i Alba Quesada
viatgen als campaments de
refugiats de Tinduf, al Sahara
Occidental, per conéixer de primera
mà la situació als territoris ocupats.
Van realitzar donacions d'aparells
digitals de l'organització, i es van
reunir amb el president del Consell
Nacional Sahrauí.

ESQUERRA UNIDA VISITA  
ELS CAMPAMENTS DE
REFUGIATS AL SAHARA
OCCIDENTAL

La consellera de Participació,
Transparència, Cooperació i
Qualitat Democràtica, Rosa Pérez
Garijo, acompanyada pels alcaldes
de Tibi i Castelló de la Plana, ha
homenatjat les persones de les
comarques de l’Alcoià i la Plana Alta
víctimes de l’Holocaust per
defensar la llibertat i els valors
democràtics.

HOMENATGE A LES
VÍCTIMES DE
L'HOLOCAUST A L'ALCOIÀ
I LA PLANA ALTA
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https://twitter.com/EstefaniaBlanes


Es compleix un any des de la publicació del
Reial decret llei amb el qual es va modificar
el nostre model de relacions laborals. 
 Dotze mesos després de la seua entrada
en vigor, s'ha aconseguit reduir la
temporalitat i la precarietat. La reforma
laboral ha permés avançar en treballs més
estables i de qualitat.

CLASSE

UN ANY
DESPRÉS DE LA
REFORMA
LABORAL

Es prorroguen els contractes de
lloguer i es posa topall als  que ja
estan en vigor.S'amplia la reducció
de preus  en transport públic
durant tot 2023. Es prorroguen les
mesures per aturar els
desnonaments i també la
prohibició de talls de subministres.
S'aprova un xec de 200€ per a les
famílies amb rendes baixes.

AMPLIACIÓ DE MESURES
DEL GOVERN DE
COALICIÓ PER REFORÇAR
L'ESCUT SOCIAL

Volem que les joves viatgen gratis
en transport públic, clar que sí, però
no ens conformem: hem
aconseguit incloure un objectiuals
pressupostos de 2023 per ampliar
la gratuïtat en els transport públic a
altres viatgeres habituals, com ara
treballadores, o persones
cuidadores. 

TRANSPORT PÚBLIC
GRATUÏT PER A JOVES I
ALTRES COL·LECTIUS

"Perquè hi haja una defensa de la
legalitat, els jutges i les jutgesses
han d'estar lliures d'ingerències
polítiques i econòmiques. Si no hi
ha independència judicial,
difícilment hi haurà separació de
poders". Fes click a la foto per a
llegir l'article complet. 

LA PERVERSIÓ DE LA
DEMOCRÀCIA, ARTICLE
DE NEFER VIVES
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https://diarilaveu.cat/opinio/12055/la-perversio-de-la-democracia


Tenim acord Botànic per a la creació de
l'AGÈNCIA VALENCIANA DE L'ENERGIA!
Avancem cap a una transició energètica
justa. Contribuïm a abaixar el preu de
l'electricitat i les factures de les famílies
valencianes. Descentralitzem i
democratitzem el sistema energètic .

ECOLOGISME

ACORD
BOTÀNIC PER A
L'AGENCIA
VALENCIANA
DE L'ENERGIA

Estar del lado correcto de la historia
implica llevar a cabo diagnósticos,
propuestas y acciones que
permitan, en el actual contexto de
emergencia climática, hacer
realidad la sostenibilidad, la
viabilidad y la propia existencia de
las condiciones de vida. Fes click a la
foto per a llegir l'article complet. 

¿AMPLIAR EL PUERTO?
¡AMPLIAR LA
DEMOCRACIA!, ARTICLE
DE PAU DÍAZ

Els grups del Botànic, a proposta
d'Unides Podem – Esquerra Unida,
subscriuen dues esmenes
destinades a augmentar la
col·laboració i recursos per a evitar
la urbanització de l'última platja
verge oriolana.

TRASLLADEM LA LLUITA
PER CALA MOSCA ALS
PRESSUPOSTOS DE LA
GENERALITAT 

Des de l'Àrea Animalista i des de
l'Àrea de Salut d'EUPV, ens oposem
al fet que un sol euro de diners
públics es destine a sufragar
despeses per accidents, d'altra
banda, evitables, en “espectacles”
taurins. Han de ser els
organitzadors els qui assumeixen la
diferència entre el cost assegurat i
el real, no la ciutadania.

COMUNICAT DE L'ÀREA
ANIMALISTA I L'ÀREA DE
SALUT D'EUPV
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https://www.facebook.com/hashtag/bot%C3%A0nic?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/opinion/ampliar-puerto-ampliar-democracia_129_9796218.html


Les companyes de l'àrea de Feminismes i
ALEAS EUPV van organitzar el passat 16 de
desembre un acte sobre la Llei Trans i Drets
LGTBIQ+ a València. 

Continuem formant-nos, cuidant-nos i
lluitant per a conquerir DRETS per a totis.  

IGUALTAT

ACTE SOBRE LA
LLEI TRANS I
DRETS LGTBIQ+
A VALÈNCIA

Consum llança la campanya
#SéMásJuguete per a promoure la
perspectiva pedagògica de les
joguines i combatre els estereotips
sexistes. El Ministeri llança un espot
publicitari i una web perquè les
famílies coneguen les habilitats i
competències que desenvolupen
les diferents categories de joguines
i jocs.

EL MINISTERI DE CONSUM
LLANÇA LA CAMPANYA
"SÉ MÁS JUGUETE"

Es materialitza un dels majors
avanços de la nostra
democràcia. Gràcies a la lluita de
totes les persones LGTBIQA+ els
drets de totes, tots i totis estan
més prop de complir-se.

El govern de coalició ha aprovat
la Llei de l'avortament, una
norma que garantirà el dret de
les dones a avortar en qualsevol
hospital, i reconeixerà el dret de
les dones a decidir sobre els seus
propis cossos. Continuem
treballant en Victòries
Feministes.
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S'APROVA LA LLEI TRANS
AL CONGRÉS DELS
DIPUTATS

LA REFORMA DE LA LLEI
DE L'AVORTAMENT,
APROVADA



PROPOSEM
AUGMENTAR  EL
PRESSUPOST
D'À PUNT PER A
PERSONAL
L'esmena, promoguda per la diputada i
portaveu adjunta Estefanía Blanes, vol
elevar en cinc milions la quantitat actual
amb l'objectiu de pal·liar la precarietat
laboral dels treballadors. Cal garantir que
els informatius es desenvolupen amb
personal propi, i que s'augmente el
personal de la ràdio.

VALENCIANISME

El grupo parlamentario UP – EU, a
propuesta del colectivo IU
Torrevieja, logra la inclusión de una
nueva partida en los presupuestos
de la Generalitat que busca mejorar
la capacidad del tramo de la CV-95
entre San Miguel y Torrevieja,
incluyendo un posible desdoble en
el futuro.

EL DESDOBLE DE LA CV-
95 ENTRE SAN MIGUEL DE
SALINAS Y TORREVIEJA,
MÁS CERCA

 Aquesta iniciativa s’emmarca en
l’informe que el Consell ha analitzat
en relació al II Congrés de
Comunitats Valencianes en
l’Exterior, celebrat a València els
dies 15 i 16 de desembre amb la
participació dels i les representants
de 23 centres valencians en
l’exterior (CEVEX).
 

La Conselleria de Participació
destina 1.125.000 euros a les
activitats previstes en els convenis,
en col·laboració amb les
Diputacions. A través d’aquests
convenis s’incentivarà el
desenvolupament de projectes
municipals que realitzen les
entitats locals .
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LA GENERALITAT
DISSENYA UNA
ESTRATÈGIA
VALENCIANA DE RETORN

FOMENT DE LA
PARTICIPACIÓ,
TRANSPARÈNCIA I BON
GOVERN EN ENTITATS
LOCALS



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

APROVATS ELS
HUITENS
PRESSUPOSTOS,
ELS MÉS SOCIALS
DE LA HISTÒRIA

Ara, en aquestes dates
eminentment familiars, trenquem
en silenci, i lluitem contra l’estigma.
Practicar l’escolta activa, saber
derivar a un professional, i
aconsellar que es pose en mans de
persones expertes pot salvar vides,
perquè el suïcidi es pot previndre. 
 Fes click a la foto per a llegir l'article
complet. 

PARLEM DEL SUÏCIDI,
ARTICLE DE CRISTIAN
VESES

La Llei de Famílies equipararà els
drets de les parelles de fet als dels
matrimonis, i inclourà nous
permisos de cura. A més, estendrà
els beneficis de famílies nombroses
a monoparentals amb dos fills.

S'APROVA LA LLEI DE
FAMÍLIES AL CONGRÉS
DELS DIPUTATS

Tant de bo entenguem d’una
vegada per totes que la cultura del
diàleg és l’única via de
transformació dels conflictes de
forma pacífica, perquè com deia
Ghandi, no hi ha camí cap a la pau,
la pau és el camí. Fes click a la foto
per a llegir l'article complet.  

LA PAU ÉS EL CAMÍ,
ARTICLE D'ANTONI
LLORENTE
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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://www.diarilaveu.cat/opinio/11940/parlem-del-suicidi
https://www.diarilaveu.cat/opinio/11488/la-pau-es-el-cami


Des del seu inici, EUPV ha sigut una suma
de diverses forces polítiques que, a més, ha
convergit amb altres formacions. Sempre
hem sumat cap a dins i cap a fora. Si es
conjuga bé el treball de dos o de tres no se
suma, sinó que es multiplica. I ara ens toca
multiplicar. Fes click a la foto per a llegir
l'article complet. 

MILITÀNCIA

MULTIPLICAR,
ARTICLE DE
ROSA PÉREZ
GARIJO

El passat 26 de desembre ens vam
concentrar a#València en suport
del poble kurd.  Condemnem els
atacs armats del passat 23/12 a
París, així com la repressió de les
manifestacions en solidaritat per
part de la policia francesa. Cap
agressió sense resposta!

CONCENTRACIÓ EN
SUPORT DEL POBLE
KURD

El col·lectiu d'Esquerra Unida en la
capital alacantina torna a gravar
una nadala carregada d'ironia amb
crítiques a la gestió de l'equip de
Govern de l'alcalde Barcala i posa en
valor les múltiples mobilitzacions
ciutadanes de l'últim any. Ho fan
des de la nova seu electoral,
inaugurada a la ciutat fa algunes
setmanes.
 

EU ALACANT LLANÇA EL
SEU "VILLANCRÍTICO"
PER FELICITAR EL NADAL

No era la primera vegada que
visitava els campaments de
refugiades situats a Tindúf, però
cada vegada aprenc coses noves.
Una d'elles és valorar el que tenim,
que no ens ha regalat ningú i que
podríem perdre en qualsevol
moment, sols cal veure el
creixement de l'extrema dreta. Fes
click a la foto per a llegir l'article
complet. 

NASCUDA EN LA CARA
BONA DEL MÓN, ARTICLE
D'ESTEFANIA BLANES
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https://www.diarilaveu.cat/opinio/11633/multiplicar
https://twitter.com/hashtag/Val%C3%A8ncia?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Par%C3%ADs?src=hashtag_click
https://www.diarilaveu.cat/opinio/11779/nascuda-en-la-cara-bona-del-mon


IL·LUSTRACIÓ D'IZQUIERDA UNIDA
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HISTÒRIA D'ESQUERRA UNIDA
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La militant Sunsi Torrijos, d'EUPV Aldaia, amb la seua companya Flora, militant en la
Universitat, participant en la campanya contra l'OTAN, al voltant de l'any 1981.



ELECCIONS AUTONÒMIQUES
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La candidatura ‘Continuem endavant, fent País’, encapçalada per Rosa Pérez Garijo,
va estar ratificada per la militància després del procés de primàries el passat mes de
desembre. 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. 

ESTEM PREPARADES PER A LES ELECCIONS AUTONÒMIQUES!



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

