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 País Valencià

Fa uns anys vaig prendre una de les decisions més 
importants i plenes de responsabilitat de la meua 
vida. Vaig decidir fer un pas endavant i encapçalar la 
candidatura d’Esquerra Republicana a les eleccions 
municipals, impulsada per la necessitat de trencar 
amb el bipartidisme i per aplicar una nova manera de 
fer política des de l’esquerra.

Després de patir una majoria absoluta on 
únicament compta el que els sis regidors i regidores 
del PSOE volen, torne a encapçalar una llista.

Orgullosa de Benifairó i la seua gent, sempre m’ha 
agradat participar en tot allò que es fa en el poble i 
sobretot gaudisc molt de la conversa amb els veïns i 
les veïnes. M’encanta la vida en el poble, passejar 
pels seus carrers i la convivència amb el veïnat. Açò 
fa que conega les mancances, problemes i idees que 
veuen els rifenyos i rifenyes.

En Esquerra estem convençuts que un repte tan 
gran com el de millorar la vida al nostre poble l’hem 
d’enfrontar entre tots els veïns i totes les veïnes. És 
la nostra manera de fer política: igual que ens 
interessem pels problemes del nostre poble, volem 
que els rifenyos i les rifenyes s’impliquen en els 
projectes, perquè Benifairó l’hem de fer avançar 
entre totes i tots. Volem un poble que siga l’enveja 
de la comarca en política social, en democràcia i 
transparència.  

No podem conformar-nos gestionar el dia a dia, 
d’anar fent amb el que tenim, sinó que hem de tindre 
iniciativa per a fer les polítiques que ens porten al 
Benifairó que volem: un gran poble.

Per tot això, torne a fer el pas avant encapçalant la 
candidatura d’Esquerra Republicana de Benifairó de 
les Valls.  Junt a tota la gent d’Esquerra, persones 
implicades i compromeses en la nostra societat 
aconseguirem un Benifairó més just socialment, 
feminista, que respecte el medi, per millorar 
l’economia local, fer participar a la gent, i sobretot, 
fent-ho desde l’esquerra perquè, com deia Joan 
Fuster “tota política que no fem nosaltres serà feta 
contra nosaltres.”

I el pròxim dissabte 28 de maig vos convide a la 
presentació de la meua candidatura a l’Espai 
Cultural El Tabalet on ens acompanyaran companys 
i companyes com el diputat Gabriel Rufian, Elo 
Chamarro i Maria Pérez. Vos esperem!

País Valencià

Vols contactar amb nosaltres?



 
Adaptació dels Parcs Infantils municipals a espais inclusius 
i accesibles a persones amb necessitats especials

Sobre senyalitzacio de senders

Neteja solars

Moció en defensa de l’agricultura valenciana

 Millora de l'arbrat urbà

2019 2019

2020

2020

2021

2021

2022

2022

Moció per revisar el tractar de Sud-àfrica que condemna la taronja valenciana

Mocions presentades per JUNTS PER FAURA

“Municipalisme 
republicà 
vol dir treballar 
incorruptiblement
al costat de la gent.”
Oriol Junqueras

Mocions presentades per JUNTS PER BENIFAIRÓ

Vivim un temps de canvi continu, de rapidesa permanent i immediatesa constant. El món va tan accelerat que ens queden poques hores 

per a pensar què estem fent i quin impacte té allò que fem. Però, si no ho fem, caiem en la calamitat de desconstruir allò que tant d’esforç va 

suposar als nostres predecessors. 

Si tingueres l’oportunitat de decidir el futur, com l’escriuries? Para’t a pensar. Quin és el món que vols deixar a les properes generacions? 

El Camp de Morvedre està caracteritzat per tindre una de les valls més extenses del nostre país. Un entorn màgic que està envoltat de 

marjals i que té com a sentinelles la Calderona i la Serra d’Espadà.  Un entorn, però, amenaçat per línies d’alta tensió que atravessen diversos 

municipis de la comarca i amb un futur sotmés als interessos dels oligopolis elèctrics. Ara que t’has donat un temps per pensar en el que 

vindrà, com vols que siga el futur? El mantenim així o apostem per les comunitats energètiques, per exemple, per l’energia verda? 

Què et sembla el model laboral i econòmic que se’ns ha imposat?, que et sembla ser una comarca representada per l’agricultura i treballar 

de sol a sol amb unes condicions precàries? Mentre fas 13 hores encaixant durant els mesos més forts de campanya, et quedes sense opcions 

la resta de l’any, amb dues xiquetes a càrrec i la teua mare amb alzheimer. Sense cap tipus d’ajuda social, mires de fer front a pagar la factura 

de la llum, a mesura que esperes que les administracions competents “t’arreglen” l’ajuda. Ara que tens l’oportunitat de mirar el temps, no 
apostaries millor per un model econòmic i social que estiga al servei de les persones? Però de debò, sense condicions. 

Tu mateix que veus com les treballadores de la llar estan avassallades pel conveni 189, tu que perceps com són els privilegis o les 

desigualtats segons el teu lloc de procedència, a tu que t’han fet creure que el masclisme és un invent ideològic, quin és el futur que vols? 

Com podem posar fi a la discriminació i aconseguir que tothom tinga les mateixes oportunitats i els mateixos drets? Et diran que ja vivim en 

una democràcia, en un sistema d’igualtat, però saps que això no és cert. Ho saps perquè només t’han fet falta uns minuts per parar a analitzar 

en quina situació viu la teua veïna d’enfront. I és açò el que t’ha de donar l’impuls per poder canviar el paradigma. 

I tu, quin futur vols? Vine, conta’ns com ho vols fer, construïm junts un futur per a tothom. Sigues crític, empodera’t, ens cal aprendre del 

passat per fer una política millor. I la ferramenta que més s’acosta a la realitat és el municipalisme. Aproxima’t a Esquerra Republicana del 
Camp de Morvedre i escrivim el futur republicà. 
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Rebutjada

No executada encara pel govern del PSOE

Senyalització de camins i sendes municipals

Moció per les inversions mediambientalment sostenibles i l’autoconsum energètic. 

Retirada de reconeixement al Borbó Joan Carles I

Moció pel tancament de la central nuclear de Cofrents

Moció per implementar mesures d’urgència per a frenar la pujada de la llum.

Moció en defensa de l’agricultura valenciana

Creació del Consell Consultiu Post Covid-19  implicant associacions i entitats veïnals.

Moció en defensa del sistema sanitari públic universal.

Rebutjada

RebutjadaRetirada de reconeixement al Borbó Joan Carles I

Rebutjada

Rebutjada Suport a la ilp 3 voltes rebel per la gratuïtat dels productes sostenibles per a menstruació

RebutjadaIncorporació del permis retribuït de menstruació i climateri a l'ajuntament

 Suport a la ilp 3 voltes rebel per la gratuïtat dels productes sostenibles per a menstruació

Incorporació del permis retribuït de menstruació i climateri a l'ajuntament Moció per instar al govern d'España a la derogació del reial decret que suposa l'obligacio 
impositiva abusiva per als llauradors

Prevencio i intervencio en el "bullying" o assetjament escolar

No executada encara
 pel govern del PSOE
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Treball d’Esquerra Republicana pel patrimoni de Les Valls · Quartell

Al juny de 2021, el nostre grup 

parlamentari d’Esquerra Republicana va 

instar el Govern espanyol a invertir i actuar 

contra el deteriorament del Palau de 

Quartell, edifici del S.XVIII. 

La bateria de preguntes i peticions tragué 

a la llum que aquest palau de tipologia única 

en la comarca, d’estil ‘residència estival’ no 

figura dins de cap llista roja de béns 

culturals, ni consta a l‘Instituto del 

Patrimonio Cultural de España cap projecte 

d’ajuda ni, el que és pitjor encara, sol·licituds 

per la recuperació iniciada des del mateix 

Ajuntament.

I tu, quin futur vols? Maria Pérez, secretària general d’ERPV

País Valencià


