


L’anàlisi d’ADN estableix el parentiu entre
quatre germans. “Som la primera
administració pública d’Espanya a realitzar
un estudi sobre casos de bebés robats a
través de les tècniques més avançades”, ha
afirmat Pérez Garijo
 

ANTIFEIXISME

ES CONSTATA
UN 'SECRET A
VEUS': DURANT
EL FRANQUISME
VAN HAVER
BEBÉS ROBATS

Durant la presentació, Pérez Garijo
ha destacat que durant tota la
legislatura hem fet “una tasca
important en favor de la memòria,
la justícia i la reparació”, una tasca
que ens ha encaminat “a
aconseguir reptes que pareixien
utòpics i que ara estan molt més a
prop”.

NOU PORTAL DE LA
MEMÒRIA DEMOCRÀTICA
DE LA GENERALITAT

La consellera Rosa Pérez Garijo
destaca la importància d'aquest
“emotiu” acte en el marc d'unes
“polítiques de memòria, justícia,
reparació i garantia de no
repetició”. TRENCAR SILENCIS
continua sent més necessari que
mai.

XÀTIVA DIGNIFICA LA
MEMÒRIA DE LES
VÍCTIMES DEL
BOMBARDEIG DE 1939

"Cada último martes, una digna
movilización ciudadana, que
persiste tras trece años de
actividad, se concentra frente a la
puerta azul del CIE de Zapadores de
València exigiendo el cierre de los
CIE y proclamando que ningún ser
humano es ilegal". Fes click a la foto
per a llegir l'article complet. 

CERREMOS EL CIE DE
ZAPADORES, ARTICLE DE
PAU DÍAZ
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https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/opinion/cerremos-cie-zapadores_129_9970814.html


La consellera i coordinadora general
d’Esquerra Unida nega que es modificara
el pendrive que va originar Imelsa, i afirma
que la denúncia que es va presentar era
“molt extensa i estava molt treballada”.
“Sabia que tenia una bomba”, ha apuntat, i
ha insistit que en el pendrive hi havia més
documentació a més dels
enregistraments.

CLASSE

PÉREZ GARIJO
COMPAREIX
COM A
TESTIMONI PEL
'CAS TAULA'

La pujada de l'SMI beneficiarà més
de 2,3 milions de treballadores i
treballadors i millorarà,
especialment, la vida de les dones i
joves. Estem aconseguint reduir la
pobresa laboral i la bretxa de
gènere. Només és possible gràcies a
les poltítiques valentes, per a la
majoria

PUJADA HISTÒRICA DE
L'SMI FINS A 1080€, UN
60% DEL SALARI MITJÀ

Hi ha motius més que suficients per
a posar sobre la taula que els grans
empresaris del sector alimentari
també han d’arrimar el muscle. 
Cal reclamar també uns preus
justos en origen, per a què ser
llaurador/a a casa nostra siga una
professió amb una remuneració
digna i no un sacrifici insostenible.
Fes click a la foto per a llegir l'article
complet. 

FEBRER TOTS ELS MESOS,
ARTICLE D'ANTONI
LLORENTE

Més ajudes per a més estudiants,
perquè l'educació és un dret que cal
garantir. Per això el Govern de
Coalició ha aprovat la partida més
extensa per a beques de la història.
Seguim treballant per a la majoria
social.

2.500 MILIONS, LA
MAJOR PARTIDA DE
BEQUES DE LA HISTÒRIA
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https://www.diarilaveu.cat/opinio/12824/febrer-tots-els-mesos


Una llei molt necessària, ja que l'anterior
llei d'aquest àmbit era de 1994. Aquesta
nova llei ens posa al capdavant de tot
l'Estat Espanyol en matèria de Benestar i
drets dels animals.

ECOLOGISME

APROVEM LA
LLEI DE
BENESTAR
ANIMAL AL
PAÍS VALENCIÀ

A Villar del Arzobispo s'ha rebutjat
la instal•lació de diverses plantes
fotovoltaiques en terrenys amb alt
valor agrícola gràcies al govern del
company Vicente Portolés i al
col•lectiu d'EU a la comarca 
 Renovables sí, però MAI a costa del
territori!

VILLAR DEL ARZOBISPO
ES PLANTA CONTRA LES
FOTOVOLTAIQUES

L'aprovació de la MAGDA per part
del Ministeri és una agressió
inacceptable al territori i a la nostra
autonomia. Les comarques de
l'interior de Castelló mereixen un
FUTUR digne, i aquest va lligat al
món rural.

NO A LA MAGDA DE
CASTELLÓ

Unides Podem – Esquerra Unida, a
través de la diputada i portaveu
adjunta del grup Estefania Blanes,
ha registrat una pregunta oral en el
parlament valencià sobre els preus
justos per a l’expropiació dels
terrenys de Parc Sagunt II.

ESQUERRA UNIDA
DEMANA PREUS JUSTOS
PER ALS EXPROPIATS DE
PARC SAGUNT II
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https://www.facebook.com/hashtag/castell%C3%B3?__eep__=6&__cft__[0]=AZUo0j2_MLSOCN9tYhRgY0PAZySzKlTAfW09vjyVhjEgELNO2zfUmSM4C8APAZiHszJ8tC-vRoBO91dgI83wuKUDLBkQtCxauOWa89WwEzoWlYfRAKww7AfKlIkjOzuW7oRpQkv75GSb17RX1TuItf7H&__tn__=*NK-R
https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/opinion/ampliar-puerto-ampliar-democracia_129_9796218.html


El 6 de febrer es commemora el Dia
Internacional de Tolerància Zero amb
la Mutilació Genital Femenina. En ple
2023 milers de xiquetes continuen sent
víctimes d'aquesta pràctica. Una
violació dels drets humans i una forma
més de violència masclista. 
 

IGUALTAT

TOLERÀNCIA
ZERO AMB LA
MUTILACIÓ
GENITAL
FEMENINA

Des de l'àrea de feminismes de
Izquierda Unida es reivindica
continuar pujant l'SMI, ja que ens
ajudarà a continuar millorant la
qualitat de vida de la classe
treballadora i a acabar amb la
bretxa salarial que a dia de hui a
Espanya és del 20.9%.

22 DE FEBRER, DIA
EUROPEU PER LA
IGUALTAT SALARIAL

El passat 16 de febrer es va
aprovar definitivament la llei de
salut sexual i reproductiva,
l'anomenada Llei de
l'Avortament. Un pas més per a
protegir els drets de cadascuna
de les dones del nostre País i
que, així, puguen decidir sobre
els seus cossos.

Després d'anys de lluita del
moviment LGTBI, per fi Espanya
té una Llei per a la Igualtat Real i
Efectiva de les Persones Trans i
per a la Garantia dels Drets de
les Persones LGTBI. Avui vivim
en una societat millor 
 Enhorabona a totis!
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S'APROVA LA LLEI DE
L'AVORTAMENT

LLEI TRANS: AVANÇANT
EN DRETS PER A TOTIS



ALACANT
MEREIX UN
FUTUR MILLOR,
ARTICLE DE
MANOLO COPÉ
Menys de cent dies per a les eleccions
autonòmiques i municipals.  I Alacant
mereix un futur millor: Drets socials i
humans, igualtat, justícia fiscal i
econòmica, mesures que protegisquen el
nostre medi ambient. I aquest futur es
forja des del municipalisme, la millor eina
per a transformar la societat amb èxit. Fes
click a la foto per a llegir l'article complet. 

VALENCIANISME

Sentim que el transport ferroviari 
és el més eficient i sostenible, però 
la realitat és que porta dècades en
decadència per la falta de
manteniment, inversions i
personal. Els retards, cancel·lacions i
la falta de seguretat en el servei
han provocat una gran pèrdua de
viatgers que han passat al vehicle
privat.   Fes click a la foto per a llegir
l'article complet. 

COM A SARDINES EN
LLANDA, ARTICLE
D'ESTEFANIA BLANES

Si la teua llengua materna és el
valencià, fes-la servir a l’inici de les
teues converses d'ús quotidià i
utilitza-la a les xarxes socials. 
 D'aquesta manera ajudes a
mantindre viva la llengua pròpia.
 

La diputada per Esquerra Unida,
Estefania Blanes, ha registrat una
bateria de preguntes requerint
informació davant les possibles
externalitzacions del servei
d’informatius “que no compartim”,
i que podrien afectar la cobertura
de les pròximes eleccions
autonòmiques i municipals.
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21 DE FEBRER, DIA DE LA
LLENGUA MATERNA

DEMANEM LA
COMPAREIXENÇA DEL
DIRECTOR D'ÀPUNT

https://www.diarilaveu.cat/opinio/13278/alacant-mereix-un-futur-millor
https://www.diarilaveu.cat/opinio/13158/com-a-sardines-en-llanda


Rosa Pérez Garijo i Nahuel Gonzàlez
assisteixen en representació d'Esquerra
Unida a l'acte de presentació d'un
manifest per un tercer Botànic.  Huit anys
reconstruint una terra desolada per la
dreta i la seua corrupció, huit anys
construint un país per a la gent
treballadora.  Volem més, necessitem més.

INSTITUCIONAL

ACTE DE
PRESENTACIÓ
DEL MANIFEST
PER UN TERCER
BOTÀNIC

L’Estratègia de retorn permetrà
que els valencians i valencianes que
hi vulguen tornar desenvolupen
amb garanties el seu projecte de
vida al territori valencià. Inclou 40
mesures per a afavorir el retorn a la
Comunitat Valenciana, entre les
quals, una línia d’ajudes al lloguer
per a persones retornades que
vulguen establir la seua residència
permanent en territori valencià

ESTRATÈGIA
VALENCIANA DE RETORN

En matèria de participació
ciutadana, els guardonats han sigut
l’Associació de Convivència Parc
Lidón pel projecte Jo a ma casa;
l’associació Interpreta Natura, amb
el segon premi, per la proposta
Escola rural activa: reviu lo rural;
mentre que Psicòlegs sense
Fronteres ha aconseguit el tercer
premi per A peu de barri.

PREMIS PARTICIPA -
ACCIÓ

És el fruit d'una gran faena en
equip, des de la base, amb una
participació activa de moltíssimes
persones. Un gran avanç per a la
democràcia de la nostra terra.
Enfortim el teixit associatiu i el fem
protagonista en les polítiques
públiques.  Obrim i garantim canals,
estructures i espais entre les
institucions i la ciutadania. Les
persones en el centre.

APROVACIÓ INICIAL DEL
PROJECTE DE LLEI DE
PARTICIPACIÓ 
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https://twitter.com/hashtag/Bot%C3%A0nic?src=hashtag_click
https://twitter.com/RosaPerezGarijo
https://www.diarilaveu.cat/opinio/11940/parlem-del-suicidi


Les persones que aprofiten el món del
servei públic per als seus interessos
personals, són l'enemic a batre. I això no
comporta cap excepció. La política és per a
servir a la classe treballadora: amb els
diners del poble no es juga. Fes click a la
foto per a llegir l'article complet. 

 Pel futur del món rural el passat
dissabte 24 de febrer vam
reivindicar a les Coves de Vinromà:
Renovables Sí Però No Així!
No hipotecarem el nostre territori!

MILITÀNCIA

UN DIC ENFRONT
DE L'ASSUT,
ARTICLE DE
ROSA PÉREZ
GARIJO

Movimiento Fuerza Migrante ens
trasllada les seues propostes
electorals per a millorar la vida de
moltes i molts companys migrants.
Els nostres objectius són
compartits: entre altres, combatre
els delictes d'odi i acabar amb
qualsevol tipus de discriminació.

REUNIÓ AMB
MOVIMIENTO FUERZA
MIGRANTE

FEVAFA Alzheimer ens trasllada les
seues reivindicacions i propostes
per sensibilitzar i visibilitzar un
col·lectiu que s'enfronta a
problemes i dificultats diàries.
Les polítiques socials sempre són al
centre de la nostra organització: no
deixarem ningú enere!

REUNIÓ AMB 
FEVAFA ALZHEIMER

MANIFESTACIÓ A LES
COVES DE VINROMÀ, EN
SUPORT DEL MÓN RURAL
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https://www.diarilaveu.cat/opinio/12970/un-dic-enfront-de-lassut
https://www.facebook.com/hashtag/renovablessiper%C3%B2noaix%C3%AD?__eep__=6&__cft__[0]=AZUqSiL_OMUZBq8uQth0BhbDcHZ4ygNIvndP5LomKg5mAaj1xeEVeBozLchScLIhYkvpYPk-_ODT9F1PhFDZeE81PMt8FJ3kp1rnDsBtLOZD8SSu8s559Kis2CJgjIGutoT4aE9C-Gl1VY3YF6cIQogusotInPvEkGFPpFH44GR9e5F80m6uvXMHmiTVkDFNKWE&__tn__=*NK-R
https://www.diarilaveu.cat/opinio/12502/com-en-casa-a-cap-lloc
https://www.facebook.com/MovFuerzaMigra?__cft__[0]=AZWdYq-9mWf-3G0uHboSMCMdddvhc7I5A42CsXtGxWpD6X1S0HhVItGzm24EHqwOOx_IxxNldzt7Og3wjJYwE1EYUp-snZ5LY0YbmxfbX0Ko82GI7e3SFvntNrJIB-WPHMcxagDRb6siz4-DEVn2cIMMXLu8OxfpNAaaQj3-wbaGdiVtOOh3QprafQi6adsDGrg&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/fevafa/?__cft__[0]=AZXgXLS2gEjchcidno6nXPjS7FdFjXcBAk2a_gO9N7zDaY0AjiisKlJxiV3sycOwncA7J32kvCnZhY_olPNWwIBPp94E26rdc5tHE8clBORN-VGKLa2z-TLNztx7BCMY0c1Znt7dtVVaUarQzZHC-XCBVnecRo_oxenZTOAYsE9PXBREzGz60ZtmbkKy22MaIjw&__tn__=kK-R


IL·LUSTRACIÓ D'IZQUIERDA UNIDA
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Es compleix un any des de l'inici de la Guerra a Ucraïna. Recordem les paraules del
mestre Júlio Anguita: "Malditas sean las guerras, y los canallas que las hacen".



HISTÒRIA D'ESQUERRA UNIDA
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Acte central d'Esquerra Unida a la ciutat de València cara a les Eleccions Generals de
l'any 2011, amb la intervenció de Cayo Lara, entre altres. Prop de 2000 persones van
omplir el Poliesportiu del Cabanyal.



ACTE DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATS/ES AUTONÒMICS 
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Esquerra Unida va desbordar l'auditori del Jardí Botànic el passat dissabte 4 de
març, en la presentació de les candidatures autonòmiques per a les eleccions
del pròxim mes de maig. Centenars de militants i simpatitzants, amb multitud
de caps de llista municipals, van fer costat als caps de llista autonòmiques de
tota Esquerra Unida, amb la ciutat de València com a amfitriona. Al costat de la
nostra candidata Rosa Pérez i a la resta de federacions, van participar el
Coordinador Federal d'IU, Alberto Garzón, i l'eurodiputada d'IU, Sira Rego.



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

