
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Lladres que entreu per Almansa, no sou lladres de saqueig, 

que ens poseu la cova en casa i des d'ella governeu.” Al Tall 
 

CASAL J. IRLA, ERC HORTA-GUINARDÓ 
Actes del 40è aniversari del casal Irla 

 

Commemoració del 311è 

aniversari de la batalla d’Almansa 
 

Abril de 2018: dimecres 18 conferència, i dissabte 21 autocar 

 
“Com més aviat comencem a parlar obertament d'independència, també al País 
Valencià, més fàcil serà començar a transitar els únics camins que ens poden 
retornar la dignitat perduda.”  Vicent Partal 
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“PAÍS VALENCIÀ: 

AVUI I DEMÀ” 

 
Conferència-col·loqui 

Hi intervindran: 

 

FRANCESC MARCO  
                              Historiador 

           ELO CHAMARRO 
         Presidenta ERPV-Camp de Morvedre 

JOAN VEA 
Economista, secretari de política 

econòmica d’ERPV 

 

Presentarà Montse Cañameras,  
Secretària d’Organització del Casal Irla 

 

Dimecres 18 d’abril, a 2/4 de 7 del vespre 

 Biblioteca Mercè Rodoreda (Camèlies, 76) 

 

Mobilitat: M L4 - Alfons X, bus 39, 55, D40. 

 

 

 
A 2/4 de10 

Sopar-tertúlia mensual 

 Nou Sanllehy 

 Mare de Deu de Montserrat,  22 
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ELS PONENTS 
 

Francesc Marco i Palau, natural de  
Tarragona. 

Historiador. Doctorand en 
Història Comparada, Política i 
Social a la UAB. Columnista i 
opinador en diversos mitjans de 
comunicació, ha publicat articles 
acadèmics i de divulgació sobre les 
tipologies culturals i polítiques del 

catalanisme, així com d’art 
contemporani català. És autor dels següents llibres: Plataforma per la 
Llengua. 20 anys defensant el català (2014); Promoure la llengua, 
cohesionar Barcelona (2014); Josep Rahola. Una veu catalanista 
d’esquerres al Senat (2014), Francesc Dalmau. De Normandia a 
Palamós (2015) i La generació de la independència (2017). 
 

  
Elo Chamarro i Fernández, saguntina, 
mare de dos fills i treballadora a l'atur 
després de patir la temporalitat i 
precarietat del món de la manufactura 
de la taronja generalitzats al País 
Valencià i a la resta de l'Estat. Va 
participar activament en les 
mobilitzacions de suport contra el 
tancament de Galmed, indústria vital 

de Sagunt, en les manifestacions a favor de l’ensenyament públic del 
Camp de Morvedre, així com en diverses concentracions convocades 
per la PAH en solidaritat amb les persones amenaçades de 
desnonaments. 
Presidenta d'Esquerra Republicana del Camp de Morvedre, membre de 
l'executiva i consellera nacional per Sagunt. Va se candidata a les 
Europees per ERPV a l'any 2014. 
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Prou coneguda per la seua activitat a les xarxes i també com activista 
en la seua comarca on forma part del Col·lectiu Hipàtia de dones 
republicanes d’esquerra i junt amb altres morvedrins i morvedrines 
intenta tirar endavant i cap amunt la Muixeranga del Camp de 
Morvedre des de la seua posició d'alçadora.  
 
 

 

Joan Vea Badenes sóc rifenyo, és a 
dir, de Benifairó de les Valls, 
(Camp de Morvedre) i  em 
dedique a l’economia i la política. 

Pel que fa a la meua formació 
acadèmica, sóc Llicenciat en 
Economia per la Universitat de 
València i màster en Gestió i 

Promoció del desenvolupament Local 
per l’Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local (IIDL). 

En quant a la meua trajectòria laboral, he col·laborat en dos períodes 
diferents (de febrer a juliol de 2010 i d’abril a octubre de 2011) en l’Alt 
Consell Consultiu en I+D+i de la Presidència de la Generalitat 
Valenciana. També he col·laborat amb l’Institut Quotidiana per tal de 
crear una base de dades sobre polítiques de gènere. He intentat 
guanyar-me la vida en el sector de les assegurances, però no ho vaig 
aconseguir. Ara treballe en una assessoria en aspectes relacionats amb 
els concursos de creditors, món que desconeixia, però que cada dia 
trobe més interessant. 

Pel que fa a la meua vessant política, milite a les JERPV (Joventuts 
d’Esquerra Republicana del País Valencià) i a Esquerra Republicana del 
País Valencià des del 2009. Actualment sóc regidor d’Esquerra a 
l’ajuntament de Benifairó de les Valls, secretari de política econòmica 
d’Esquerra- Camp de Morvedre, des d’octubre de 2011, portaveu de les 
JERPV i, des de finals de gener de 2012, Secretari de Política 
Econòmica d’Esquerra Republicana del País Valencià. 

https://twitter.com/jveab
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Autocar  

CRISTINA PIRIS LÓPEZ-DORIGA  
A València-Benimaclet 

Dissabte 21 d’abril de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

311 anys del desastre d’Almansa 

15 anys sense Cristina Piris 
 

Dediquem aquest autocar a Cristina Piris López-Doriga, que fou una política i 
sindicalista valenciana que participà en la fundació de les primeres Comissions Obreres 
del tèxtil valencià. Després participà en la col·laboració entre el Moviment 
Comunista i la LCR del que nasqué Revolta, que es plasmà en el Centre Cívic Ca 
Revolta de Velluters. El 2007 va rebre a títol pòstum el Premi de les Corts 
Valencianes.  
 
 

                Ho organitza:                                          Hi col·labora:  
            -Casal Josep Irla                                    -Federació de Barcelona d’ERC 
              ERC Horta-Guinardó                         -ERPV Camp de Morvedre 
   

  

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Moviment_Comunista
https://ca.wikipedia.org/wiki/Moviment_Comunista
https://ca.wikipedia.org/wiki/Lliga_Comunista_Revolucion%C3%A0ria
https://ca.wikipedia.org/wiki/Ca_Revolta
https://ca.wikipedia.org/wiki/Ca_Revolta
https://ca.wikipedia.org/wiki/Corts_Valencianes
https://ca.wikipedia.org/wiki/Corts_Valencianes
https://www.wikidata.org/wiki/Q11916121
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Autocar 
“CRISTINA PIRIS LÓPEZ-DORIGA” 

 
Programa 

  6.30 h  Eixida de la plaça Universitat. Porta Principal Universitat 
  8.30 h  Esmorzar. Àrea de Benicarló 
 
10.30 h Arribada a València. Vista a Octubre Centre Cultural. 

Trobada amb els companys d’ERPV i visita per la València 
Republicana 

 
14.00 h Anem cap a Benimaclet. Dinar  a l’Associació de Veïns. 

Ens acompanyarà en Pep Guia. 
 
17.00 h  Anem cap a València 
 
18.00 h            Manifestació d’ACPV. Plaça sant Agustí. 
 
20.00 h Ens reagrupem  a l’orxateria santa Catalina. Plaça santa 

Caterina 
 
20.30 h  Tornem cap a Barcelona 
 
23.00 h  Parada tècnica. Sopar. 
   
2.00 h del diumenge, arribada a      

Barcelona 
 
Preu del viatge i dinar 45€. 
Reserves al correu claudevolta@hotmail.com,  tel 638940427 (Eduard) 
Cobrament a peu d’autocar. 
Nota: Podem recollir expedicionaris al llarg del recorregut. 
 
Secretaria de Cultura  
Casal president Josep Irla 
ERC Horta-Guinardó 
Art 87, 08041 Barcelona 

mailto:claudevolta@hotmail.com
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Cristina Piris López-Doriga (Santander, 1949 - València, 2003) fou una 
política i sindicalista valenciana. A principis dels anys 1970 es traslladà a 
València, on treballà en el tèxtil, i es llicencià en Filosofia i Lletres a la 
Universitat de València, on fou alumne de Josep Vicent Marquès. 
Participà en la fundació de les primeres Comissions Obreres del tèxtil 
valencià. Integrada en el Moviment Comunista del País 
Valencià (MCPV), després participà en la col·laboració entre 
el Moviment Comunista i la LCR del que nasqué Revolta, que es plasmà 
en el Centre Cívic Ca Revolta de Velluters. El 2007 va rebre a títol 
pòstum el Premi de les Corts Valencianes.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Santander
https://ca.wikipedia.org/wiki/1949
https://ca.wikipedia.org/wiki/Val%C3%A8ncia
https://ca.wikipedia.org/wiki/2003
https://ca.wikipedia.org/wiki/Josep_Vicent_Marqu%C3%A8s
https://ca.wikipedia.org/wiki/Comissions_Obreres
https://ca.wikipedia.org/wiki/Moviment_Comunista_del_Pa%C3%ADs_Valenci%C3%A0
https://ca.wikipedia.org/wiki/Moviment_Comunista_del_Pa%C3%ADs_Valenci%C3%A0
https://ca.wikipedia.org/wiki/Moviment_Comunista
https://ca.wikipedia.org/wiki/Lliga_Comunista_Revolucion%C3%A0ria
https://ca.wikipedia.org/wiki/Ca_Revolta
https://ca.wikipedia.org/wiki/Corts_Valencianes
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Agenda del Casal Josep Irla  

Divendres 16 de març: Conferència Nativitat Yarza: Dona, mestre, republicana i d’Esquerra. 
Biblioteca del Carmel (Murtra, 135-145) a 2/4 de 7. Amb Imma Cabré, Mireia Mata, Núria Mateo. 
En acabat sopar tertúlia al Delícias. 
Diumenge 18 març: Autocar “Nativitat Yarza” a Bellprat. Dinar a Igualada, calçotada 
independentista. 
Dijous 18 d’abril: conferència 2/4 7 Biblioteca Rodoreda. “El País Valencià, AVUI I DEMÀ” amb 
Francesc Marco Palau historiador, Elo Chamarro presidenta d’ERPV Camp de Morvedre, Joan 
Vea regidor d’ERPV a la batllia de Benifairó de les Valls, secretari de política econòmica 
d’Esquerra- Camp de Morvedre. Sopar tertúlia mensual: Nou Santllehy 
Dissabte 21 d’abril: Autocar a València. Ruta guiada per la València de la renaixença i 
republicana. Dinar a Benimaclet. Mani ACPV “València un País obert” 
Primera quinzena juny: “La Catalunya marinera”. Conferència i autocar a L’Ametlla de Mar. 
 

 
 
 
 
                                                 Art 87, 08032 Barcelona 

CASAL JOSEP IRLA 

1978-2018 

40 anys construint la República Catalana 

des d’Horta -Guinardó 


