
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME DE GESTIÓ ESQUERRA 

UNIDA VALÈNCIA CIUTAT 

 
  



 

La Gestora va ser creada per la Comissió executiva l'abril de 2021 amb l'objectiu de realitzar 1 

una labor provisional de coordinació de l'Assemblea d'EU València Ciutat. La integren 2 

membres dels diferents col·lectius de cada districte de la ciutat, i el seu treball s'ha centrat a 3 

mantenir l'activitat del partit i la seua presència en les diferents mobilitzacions socials, mitjans 4 

de comunicació, xarxes socials i política municipal des de fora de les institucions. 5 

 6 

La manera de treballar de la Gestora ha sigut en clau de reunions periòdiques, per norma 7 

general cada deu dies o dues setmanes, realitzant-se més si el context el requerira. L'horitzó 8 

ha sigut sempre la celebració de l'assemblea local convocada actualment, al mateix temps 9 

que la coordinació de la resta de gestions dutes a terme per l'equip i el debat de les qüestions 10 

polítiques d'actualitat. 11 

 12 

En els mesos transcorreguts des de la seua creació s'ha mantingut com una cosa prioritària 13 

el contacte amb els col·lectius del partit en cada barri, realitzant reunions en les quals es 14 

pretenia tant traslladar el treball que estàvem realitzant des de la mateixa gestora com que 15 

els companys ens traslladaren les qüestions de major rellevància dels seus districtes. Hem 16 

celebrat reunions amb tots els col·lectius amb l'única excepció del de Benimamet. 17 

 18 

La comunicació interna ha sigut un altre dels focus clars, i de la mateixa forma ho ha sigut per 19 

a nosaltres estar involucrat amb altres moviments i col·lectius del món associatiu. De manera 20 

paral·lela al treball que realitzen ja pel seu compte en altres organitzacions de manera 21 

individual membres de la gestora, ens hem reunit amb associacions veïnals i d'altres àmbits 22 

per a poder escoltar les seues preocupacions i les qüestions que desitjaven traslladar-nos. 23 

 24 

Durant el nostre treball hem detectat problemes que requereixen anàlisis i debat per a ser 25 

afrontats, com la necessitat que tenim de reconnectar amb bona part dels nostres companys 26 

que ha deixat de costat la militància activa. D'altra banda hem fet front a reptes als quals hem 27 

de continuar fent front, com la dificultat per a mantenir'ns rellevants i defensar el discurs 28 

d'Esquerra Unida en l'àmbit municipal sense tindre presència institucional a l'Ajuntament de 29 

València. 30 

 31 

Des que comencem hem tingut sempre present el caràcter de provisionalitat i excepcionalitat 32 

de la nostra posició com a Gestora, i si no haguera coincidit amb el procés assembleari 33 

d'EUPV en l'àmbit de País Valencià hauríem convocat la nostra pròpia assemblea amb 34 

anterioritat. 35 

 36 



 

A continuació realitzem una exposició de les nostres actuacions des d'abril de 2021, que 1 

s'estructuren en els següents blocs principals: 2 

 3 

• Assistència i participació activa en els moviments socials de la ciutat de València 4 

• Visibilització de l'activitat d'EUVlc en els mitjans de comunicació i presència en xarxes 5 

socials 6 

• Visibilització de les preocupacions en política municipal d'EUVlc a través de la 7 

presentació de mocions a l'Ajuntament de València 8 

 9 

 10 

Assistència i participació activa en els moviments socials de la ciutat de València 11 

 12 

Ens hem preocupat de visibilitzar i valorar el vincle que sempre ha caracteritzat a Esquerra 13 

Unida amb el món associatiu i els moviments socials, amb l'internacionalisme i les qüestions 14 

locals en la mesura que afecten la nostra ciutat i els seus ciutadans. Creiem que més enllà 15 

que es veja la presència a títol personal de militants que participen amb moviments amb els 16 

quals estan més sensibilitzats individualment, és vital prioritzar la presència d'Esquerra Unida 17 

com a partit i que es tinga en compte que el seu compromís i discurs continua tan vigent com 18 

sempre. 19 

 20 

Ens hem sumat a manifestacions i actes que resulten històrics per a la nostra organització i 21 

en els quals hem de continuar sumant la nostra veu. Això passa per mobilitzacions en defensa 22 

i reivindicació de la República, sumant-li la nostra involucració com a partit en el grup promotor 23 

de la consulta entre monarquia i república que es planeja realitzar el 14 de maig. La nostra 24 

essència com a organització internacionalista i solidària s'ha vist en nombroses qüestions. 25 

 26 

Algunes d'elles són històriques com el nostre suport a les mobilitzacions en suport del poble 27 

palestí enfront de les constants violacions perpetuades per l'estat sionista d'Israel, al nostre 28 

posicionament al costat del poble sahrauí –ens sumem a la Marxa- i les seues reivindicacions 29 

territorials davant les agressions marroquines. Hem estat com sempre del costat del poble 30 

cubà manifestant-nos en contra de l'injust bloqueig que pateixen. 31 

 32 

Unes altres responen al context del moment com les mostres de solidaritat amb el poble 33 

colombià davant la repressió policial que van patir en les manifestacions de 2021 i el suport 34 

al PACTO HISTÓRICO entre formacions d'esquerres i moviments socials i trobada amb els 35 

seus candidats en la seua pugna per guanyar les eleccions. 36 



 

També ens hem preocupat de ser present en les lluites per qüestions concretes de l'àmbit 1 

local. Destaquen qüestions com el projecte d'ampliació del Port –on hem sigut categòrics en 2 

la nostra posició contra el projecte i ens hem sumat a les reivindicacions plantejades pel 3 

moviment veïnal– o el PAI de Benimaclet, on hem secundat també la veu dels veïns que 4 

plantegen projectes alternatius més respectuosos amb el barri i l'horta enfront dels quals es 5 

volen posar en marxa des de l'ajuntament. També hem sigut presents en altres reivindicacions 6 

dels barris, com les d'Orriols o la històrica de Benimamet per a poder ser reconeguda com a 7 

entitat local menor. 8 

 9 

Altres exemples on ens hem posicionat ha sigut amb la nostra oposició al tancament de 10 

l'Institut Francés de València o la intenció de derruir el Cinema Metropol, immatriculacions 11 

fraudulentes de l'Església sumant-nos a la plataforma “El Micalet és nostre”. Per descomptat 12 

hem eixit als carrers per a cridar pel feminisme en contra les violències masclistes, contra el 13 

racisme, la LGTBIfobia i el feixisme, i posant en valor la lluita de dies com l'1 de maig, el 9 14 

d'octubre o l'aniversari del 15M. 15 

 16 

Acabar aquest apartat amb el conflicte entre Rússia i Ucraïna, enfront del qual hem de tindre 17 

una posició definida que ha de ser l'aposta pel NO a la guerra –havent sigut presents en la 18 

convocatòria per la pau-, per una eixida democràtica i la nostra clara postura en contra de 19 

l'OTAN i que se celebre enguany el cim al nostre país. 20 

 21 

 22 

Visibilització de l'activitat d’EUVlc en els mitjans de comunicació i presència en xarxes 23 

socials 24 

 25 

Com a partit polític que som la presència en les xarxes socials representa una eina fonamental 26 

per a mantindre el contacte diàriament amb la ciutadania i ser capaces de traslladar amb 27 

efectivitat tant el nostre discurs polític com la nostra activitat. Com a Gestora hem comunicat 28 

a través de Twitter, Instagram i Facebook la labor que hem dut a terme, al mateix temps que 29 

som conscients que és un punt que ha de reforçar-se de cara al pròxim any. Si no som 30 

presents en les xarxes i el nostre missatge no arriba a les veïnes de la ciutat no estem fent 31 

valdre al màxim el nostre treball. 32 

 33 

D'altra banda sí que ens hem encarregat d'estar en contacte amb la premsa al llarg de cada 34 

activitat que hem fet durant la nostra gestió. Hem enviat notes de premsa traslladant les 35 

nostres reunions amb associacions, amb reivindicacions –com la històrica de la nostra 36 

organització sobre els horaris de les biblioteques a l'estiu–, denunciant decisions com la 37 



 

demolició dels edificis de Demetrio Ribes, o visibilitzant les mocions que hem presentat davant 1 

l'Ajuntament de València. 2 

 3 

L'objectiu ha sigut que la premsa tinga constància que som una formació política plenament 4 

en actiu, i que pot contactar amb la nostra disponibilitat sempre que així ho desitge. En molts 5 

mitjans les nostres notes no han tingut cabuda, però hem aconseguit ser publicats en la versió 6 

tant en línia com física de mitjans com el Llevant o ser entrevistats per la Cadena Ser, mitjans 7 

que independentment de la nostra afinitat major o menor amb ells respecte al seu ideari, ens 8 

permet arribar a la ciutadania. 9 

 10 

 11 

 12 

Visibilització de les preocupacions en política municipal d'EUVlc a través de la 13 

presentació de mocions a l'Ajuntament de València 14 

 15 

Si hi ha alguna cosa que ens caracteritza en Esquerra Unida és que som un partit que va més 16 

enllà de les institucions, que s'integra en el teixit associatiu de la ciutat i dels moviments 17 

socials i que té sempre present que les seues aspiracions institucionals impliquen governar 18 

per al carrer i la ciutadania. Per això des de la Gestora hem prioritzat tant estar actius en 19 

aquest àmbit. 20 

 21 

Però això no lleva la nostra ambició a tornar a les institucions amb força i poder dur a terme 22 

les polítiques i projecte de ciutat que ens defineixen. Per això hem volgut dedicar part dels 23 

nostres esforços a continuar presents en la política municipal de València malgrat les evidents 24 

limitacions que suposa el no tindre regidors. I un dels mecanismes pels quals hem apostat ha 25 

sigut pel de presentar mocions. 26 

 27 

Aquestes tenen un doble objectiu: d'una banda polític, ja que ens permet recordar que la 28 

nostra veu no es troba representada en cap dels partits del govern i que considerem que el 29 

canvi encara ha d'anar molt més allà dels duts a terme des de 2015, donant la possibilitat que 30 

les mocions puguen ser traslladades pels regidors al ple. D'altra banda, d'estratègia 31 

comunicativa ja que cada moció suposa una possibilitat d'enviar nota de premsa i aparéixer 32 

en els mitjans de comunicació. 33 

 34 

Les mocions han sigut presentades de diferent forma i àmbit: dos van ser presentades de 35 

manera conjunta amb els companys de Podem València –una de reivindicació del dret a 36 

l'habitatge i una altra de suport a la reforma de la Llei Mordassa. Des de la perspectiva de la 37 



 

solidaritat internacional presentem una exigint a l'ajuntament posicionar-se publicamente a 1 

favor de la defensora de drets humans sahrauí Sultana Jaya, assetjada en la seua llar a 2 

conseqüència dels actes repressius del govern marroquí. I presentem una en clau estatal 3 

igual que van fer altres companys d'Esquerra Unida reivindicant un sistema tarifari elèctric 4 

social i ecològicament just. 5 


