


La lluita per la memòria democràtica i la
dignificació de les víctimes de la guerra i la
dictadura es lliura, per fi, des de les
institucions valencianes. Sempre de la mà
d'Esquerra Unida.
 

ANTIFEIXISME

DECRET QUE
DESENVOLUPA
LA LLEI DE
MEMÒRIA
DEMOCRÀTICA

Castelló avança en democràcia,
justícia i reparació amb les víctimes
del franquisme. El monument
feixiste es despedeix del parc
Ribalta. La creu s'erigí el 1944 en
homenatge als caiguts del bàndol
revoltat, és, per tant, un
monument d'exaltació a la
dictadura i que humilia a les
víctimes.

RETIRADA DE LA CREU
FRANQUISTA AL PARC
RIBALTA DE CASTELLÓ

El passat 24 de gener es van
complir 46 anys de l'assassinat dels
advocats d'Atocha a mans del
feixisme. La seua memòria ens
continua inspirant per construir
una societat més justa. No oblidem.

46 ANYS DE
L'ASSASSINAT DELS
ADVOCATS D'ATOCHA

Ens reunim amb les companyes de
la Coordinadora Memorialista del
País Valencià per compartir línies de
treball i lluita en matèria de
memòria històrica i democràtica.
Coordinem reivindicacions i tasques
pendents per dignificar la memòria
de les víctimes del franquisme.

REUNIÓ AMB LA
COORDINADORA
MEMORIALISTA DEL PV
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EU reivindica el seu paper en la lluita contra
la corrupció en el territori valencià, i el
paper clau de la seua coordinadora en la
resolució d’un extens procés judicial contra
el PP que ara culmina.  “No solament es va
lliurar un pendrive, es va presentar una
denúncia amb moltíssima documentació
recaptada durant molts anys de treball i
recerca".

CLASSE

'VAM FER
POSSIBLE QUE
RUS S’ASSEGA
EN EL BANC
DELS ACUSATS' 

 Fa mesos que ho venim demanant,
i per fi s'amplien els descomptes
per al transport públic autonòmic
fins al 50% en tots els seus
abonaments i títols multiviatge.
Continuarem treballant fins arribar
al nostre objectiu: la GRATUÏTAT per
a totes les usuàries habituals!

AMPLIACIÓ DELS
DESCOMPTES EN EL
TRANSPORT PÚBLIC
AUTONÒMIC

Després de recuperar els hospitals
d'Alzira i #orrevella, continuem
avançant per tornar la gestió
pública a tots els departaments
sanitaris privatitzats pel PP.
Amb la salut no es juga, cal garantir
la millor sanitat pública per al
nostre poble

LA REVERSIÓ DE
L'HOSPITAL DE DÉNIA
SERÀ EN FEBRER DE 2024

"La proximitat ideològica no basta
per fer pinya. I en eixes estem. Allò
que hauria d'agermanar-nos
davant el perill de l'ascens de la
terrible dreta i la ultradreta a les
institucions valencianes, no és
suficient, sembla, per a les forces a
l'esquerra del PSPV ". Fes click a la
foto per a llegir l'article complet. 

UN PLANTER DE
QUADRES, ARTICLE DE
NEFER VIVES
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https://www.facebook.com/hashtag/alzira?__eep__=6&__cft__[0]=AZX5N_BSH1gvCJ03h0Lsc7cg9RduBVO4Ocm-NrWYNvPJq-qGAi4PicyrDlonwgMG7oudiaF7mpnWK_GMu-yixQ-v_86OmYZkQIGH0yeLrY8ZH474EysrvmLmCP1ktVMrhajxj-Cw31YeRwHRRFAcgJxxI8tKngBuy1C_zjiNC6Tfy9cwQpAljvDxuMkKOqVf5sw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/torrevella?__eep__=6&__cft__[0]=AZX5N_BSH1gvCJ03h0Lsc7cg9RduBVO4Ocm-NrWYNvPJq-qGAi4PicyrDlonwgMG7oudiaF7mpnWK_GMu-yixQ-v_86OmYZkQIGH0yeLrY8ZH474EysrvmLmCP1ktVMrhajxj-Cw31YeRwHRRFAcgJxxI8tKngBuy1C_zjiNC6Tfy9cwQpAljvDxuMkKOqVf5sw&__tn__=*NK-R
https://www.diarilaveu.cat/opinio/12659/un-planter-de-quadres


El passat 21 de gener vam participar a la
manifestació per la ubicació racional de les
Energies Renovables.  Des d'Esquerra
Unida ho tenim clar: renovables sí, però no
a qualsevol preu!

ECOLOGISME

MANIFESTACIÓ
PER LA
UBICACIÓ
RACIONAL DE
LES ENERGIES
RENOVABLES

 Al Ple de les Corts Valencianes del
mes de gener vam donar veu a les
plataformes en defensa del
territori. No permetrem una nova
bombolla d'especulació que
afavorisca els interessos de
l'oligopoli elèctric, amb la
implantació de macro-
instal·lacions desmesurades que
posen en perill el món rural.

ELS COL·LECTIUS EN
DEFENSA DEL TERRITORI
VISITEN LES CORTS
VALENCIANES

Unides Podem – Esquerra Unida, a
través de la diputada Estefania
Blanes, ha registrat una pregunta
oral en Corts Valencianes per a
conèixer els motius pels quals
l'administració autonòmica ha
recorregut el preu just fixat pel
Jurat Provincial d'Expropiació per
als terrenys del projecte de Parc
Sagunt II

'ELS PROPIETARIS HAN
D'OBTINDRE PREUS
JUSTOS PELS SEUS
TERRENYS'

Esquerra Unida sempre ha defensat
que els trasvassaments no són la
sol·lució, i no haurien de ser la
manera d'abastir l'aigua que
necessiten els nostres regants. N'hi
ha alternatives per tal de garantir
l'aigua per a no dependre dels
trasvassaments, i per això
reclamem més inversions per a
sol·lucions estructurals.

EU DONA SUPORT ALS
AGRICULTORS AFECTATS
PEL TRASVASSAMENT
DEL TAJO-SEGURA
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https://twitter.com/hashtag/EnergiesRenovables?src=hashtag_click
https://twitter.com/esquerraunida
https://twitter.com/hashtag/PleCorts?src=hashtag_click
https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/opinion/ampliar-puerto-ampliar-democracia_129_9796218.html


Estefania Blanes, diputada per
Esquerra Unida a les Corts
Valencianes, ha abandonat la comissió
en la qual havia de comparéixer un
membre de VOX condemnat per
violència masclista: cap espai
compartit amb l'extrema dreta!
 

IGUALTAT

'PLANTÓ' AL
CANDIDAT DE
VOX CONDEMNAT
PER VIOLÈNCIA
MASCLISTA

Esquerra Unida agraeix a LAMBDA 
 la seua invitació a la inauguració de
la seua nova seu. Felicitacions i
molts èxits per a seguir en una
tasca i una lluita compartida plena
de fites per a totes, tots i totis!

INAUGURACIÓ DE LA
NOVA SEU DE LAMBDA A
VALÈNCIA

La llei de l'avortament millorarà
les vides, el dia a dia, de totes les
dones. Representa el millor del
govern de coalició: que les
institucions serveixen per a
resoldre problemes i ampliar
drets.

Es compleixen 115 anys des que
va nàixer Simone de Beauvoir.
Filosofa, professora, escriptora,
francesa. Dona avançada al seu
temps, precursora del
feminisme  que ens va deixar
obres com el Segundo Sexo, La
Invitada y La Mujer Rota, entre
moltes altres
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EL GOVERN DE COALICIÓ
NO PERMETRÀ CAP
RETROCÉS EN LA LLEI DE
L'AVORTAMENT

115 ANYS DEL NAIXEMENT
DE SIMONE DE BEAUVOIR

https://twitter.com/lambdavalencia


RODALIES I
LLUNYANIES,
ARTICLE DE
ROSA PÉREZ
GARIJO
Apostem per vertebrar el nostre territori
amb més i millor transport públic; volem
continuar fent país per a les persones. I per
això ja no ens alimenten molles, volem el
traspàs d’aquestes competències en el
marc del nostre autogovern. Fes click a la
foto per a llegir l'article complet. 

VALENCIANISME

Esquerra Unida València ciutat
expressa la seua aposta pels barris
celebrant el seu primer acte polític
en un dels barris que conformen la
ciutat de València, manifestant així
el seu compromís amb un
programa centrat en aquells espais
més pròxims a la ciutadania.

CONFLUÈNCIA
D'ESQUERRES: LA
VALÈNCIA QUE VOLEM

El que es pretén es fer un estudi
exhaustiu sobre el Camí Reial i el
seu entorn al seu pas per la localitat
citada «per a poder desenvolupar
una sèrie de propostes i activitats
adreçades a la seua conservació,
rehabilitació funcional, viabilitat i
posada en valor, repercutint de
forma positiva en la ciutadania.
 

Amb vint anys de diferència, Isabel-
Clara Simó i Enric Valor ens van
deixar un 13 de gener. Un llegat
incalculable per a la nostra llengua i
literatura, i el nostre pensament.
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 ESQUERRA UNIDA
DIVULGA EL CAMÍ REIAL
AL CAMPELLO PER A
POTENCIAR AQUESTA VIA

13 DE GENER:
ANIVERSARI DE LA MORT
D'ENRIC VALOR I ISABEL-
CLARA SIMÓ

https://diarilaveu.cat/opinio/12304/r?fbclid=IwAR0IAor_pMZidtg-eOo8OxeuW0KC9oal2YdDbC5IZUEMTVCNNvr_o04_T_A


Rosa Pérez Garijo viatja acompanyada de
la directora general de Participació
Ciutadana, Mariaje Pérez Galant, a Sud-
amèrica per a mantindre diverses
trobades relacionades amb la memòria
democràtica i visitar alguns dels centres de
valencians en l’exterior més representatius
a l’Uruguai, l’Argentina i Xile.

INSTITUCIONAL

ROSA PÉREZ
REALITZA UN
VIATGE
INSTITUCIONAL
A SUD-AMÈRICA

L'associacionisme és un dels pilars
fonamentals que han construït la
democràcia. Fou clau durant la
Transició, i també ha de ser-ho ara. 
 El Projecte de Llei de Participació
Ciutadana i Foment de
l'Associacionisme ja està en Corts
Valencianes en període de
participació pública 

LLEI DE PARTICIPACIÓ
CIUTADANA I FOMENT DE
L'ASSOCIACIONISME

El passat 12 de gener es va celebrar
el Consell Valencià de Cooperació
Internacional per al
Desenvolupament, on vam
analitzar el treball de 2022 i
aprovat el Pla d'Actuacions per a
2023. Som un referent estatal en
cooperació.

CONSELL VALENCIÀ DE
COOPERACIÓ
INTERNACIONAL

Una de les accions que caracteritza
les festes de Nadal que acabem de
deixar enrere és el fet de tornar a
casa, de retrobar-se amb les
persones estimades d’aquells qui
han hagut de marxar i viuen lluny.
El desig, en molts casos, que eixa
tornada no siga tan sols per uns
pocs dies sinó de forma definitiva.
Fes click a la foto per a llegir l'article
complet.

TORNAR A CASA, ARTICLE
D'ANTONI LLORENTE
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https://twitter.com/hashtag/cooperaci%C3%B3?src=hashtag_click
https://twitter.com/RosaPerezGarijo
https://www.diarilaveu.cat/opinio/11940/parlem-del-suicidi
https://www.diarilaveu.cat/opinio/12188/tornar-a-casa


El passat 15 de gener la nostra militància
va viure una jornada de formació amb la
presentació del Pla d'Igualtat i el de
Comunitat d'Izquierda Unida. 
Entre totes, teixim feminismes, construim
alternatives!

MILITÀNCIA

PRESENTACIÓ
DEL PLA
D'IGUALTAT I
COMUNITAT D'IU

Amor Amorós va convidar tota la
ciutadania a un acte per
contextualitzar la feina de Xàtiva
Unida i del tots els reptes del 2023.
Comencem l'any amb la campanya
de la il·lusió on farem sobretot
pedagogia política per a sumar al
màxim de persones possibles al
nostre projecte transformador.
Rosa Pérez va acompanyar la
candidata a l'alcaldia.

XÀTIVA NECESSITA
"AMOR"

La Trobada Comarcal de l'Horta Sud
va tindre lloc el passat 29 de gener.
Fou un dia molt complet, amb
converses entre companys i
companyes. A la cita es van acostar
al voltant de 150 persones, una
participació molt notable que va
superar totes les previsions.

TROBADA EUPV L'HORTA
SUD

Pense que l'objectiu ha de ser
conformar una majoria d'esquerres
en tots els àmbits i això passa per
no perdre cap vot. No crec que a
ningú li interesse que cap partit es
quede fora, perquè és molt estúpid
pensar que, si l'altre no ix això el
beneficiarà, els vots de l'esquerra
que no obtenen representació se'n
van a la brossa. Fes click a la foto
per a llegir l'article complet.

COM A CASA, A CAP LLOC,
ARTICLE D'ESTEFANIA
BLANES
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https://www.diarilaveu.cat/opinio/11633/multiplicar
https://www.diarilaveu.cat/opinio/12502/com-en-casa-a-cap-lloc


EFEMÈRIDE D'IZQUIERDA UNIDA
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"No es lo mismo luchar contra la libertad que defenderla". El passat 20 de gener es
van complir 103 anys del naixement del gran poeta comunista Marcos Ana.



HISTÒRIA D'ESQUERRA UNIDA

FEBRER 2023ACTUALITAT Nº 14

Rosa Pérez i Miquel Lorente presenten en roda de premsa, l'any 2016, la investigació
i denúncia d'Esquerra Unida que va donar lloc al ‘Cas Taula’. Gràcies al seu treball i
valentia, hui Alfonso Rus està assegut en la banqueta i ja han començat a emetre's
sentències contra altres investigats.



INSTITUT D'ESTUDIS POLÍTICS
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La Fundació Institut d'Estudis Politics i l'associació solidària internacionalista
Entrepobles els conviden a acompanyar-nos en un diàleg que ens permeta
conèixer i comprendre les característiques comunes o diferencials que va mostrar la
repressió patida pels moviments democràtics i emancipadors al llarg del segle XX.

Aquesta activitat es desenvoluparà per “casos” i al llarg de diversos anys i, donada la
variabilitat geogràfica de la temàtica i la disponibilitat de les persones convidades,
es realitzarà amb un format obert, híbrid, que combine connexions ZOOM amb
actes presencials sempre que siga possible.

LA REPRESSIÓ DE LA DEMOCRÀCIA. CAS 1: 
LA DICTADURA I REPRESSIÓ EN L'URUGUAI

VISITA ACÍ EL SEU CANAL DE YOUTUBE PER
A RECUPERAR TOTS ELS ACTES REALITZATS 

https://www.youtube.com/@institutdestudispolitics3965
https://www.youtube.com/@institutdestudispolitics3965


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

