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Cap de Llista 

�om: Vicent Selva  Belén 

Edat: 27 anys 

Professió: Monitor socio-

cultural 

Estudis: Llicenciat en Història, especialitat 

en Moderna i Contemporània, per la Univer-

sitat d’Alacant. Educador ambiental. Està 

finalitzant un postgrau d’Estudis Internacio-

nals de la Universitat de València. 

Militant d’Esquerra Unida del País Va-

lencià. Ex-membre del Consell d’Alumnes 

de la U.A. Coordinador de Joves d’EUPV. 

ELS �OSTRES CA�DIDATS, LA TEUA VEU... 

�úm. 2 de la Candidatura 

�om: Daniel Galvany i  

Quesada 

Edat: 34 anys 

Professió: Professor de valencià 

Estudis: Llicenciat en Filologia Catalana 

per la Universitat d’Alacant. 

Militant d’Esquerra Republicana del País 

Valencià. Ha estat fundador i militant de 

l’Associació d’Estudiant Nacionalistes, de 

l’Espai País Valencià a Barcelona, del Casal 

Jaume I de Crevillent, entre d’altres. 

 

 

XERRADA—COL·LOQUI 

 

“LA REFORMA DEL SISTEMA  

PÚBLIC DE PE�SIO�S A DEBAT” 
Dimarts 1 de març, a les 19:30 h,  

a la Casa de la Cultura de Crevillent 

 

 

 

Organitza: Esquerra Unida—Esquerra Republicana de Crevillent 

 

(Hi intervindran un representant de cada sindicat: Comissions Obreres, UGT,  

Intersindical Valenciana i Coordinadora Obrera Sindical) 

 

 

[E[E[E[ELLLL B B B BUTLLETÍUTLLETÍUTLLETÍUTLLETÍ I I I INFORMATIUNFORMATIUNFORMATIUNFORMATIU D D D DEEEE L L L LAAAA U U U UNITATNITATNITATNITAT    DDDD’E’E’E’ESQUERRESSQUERRESSQUERRESSQUERRES D D D DEEEE C C C CREVILLENTREVILLENTREVILLENTREVILLENT::::    
EEEESQUERRASQUERRASQUERRASQUERRA U U U UNIDANIDANIDANIDA D D D DELELELEL P P P PAÍSAÍSAÍSAÍS V V V VALENCIÀALENCIÀALENCIÀALENCIÀ    ———— E E E ESQUERRASQUERRASQUERRASQUERRA R R R REPUBLICANAEPUBLICANAEPUBLICANAEPUBLICANA D D D DELELELEL P P P PAÍSAÍSAÍSAÍS V V V VALENCIÀALENCIÀALENCIÀALENCIÀ]]]]    

    
    
    
    
    
    

    
    
    

NNNNÚMÚMÚMÚM. 1 . 1 . 1 . 1 ———— G G G GENERENERENERENER / F / F / F / FEBREREBREREBREREBRER 2011 2011 2011 2011    

 Fa anys que els votants 

progressistes de Crevillent 

reclamen que els partits 

d’esquerra del poble presenten 

una única candidatura, que 

facen l’esforç i que  actuen 

amb generositat i responsabili-

tat.  

 ESQUERRA UNIDA i 

ESQUERRA REPUBLICA-

NA, conscients d’aquest clam, 

han acceptat el repte i es pre-

sentaran en una candidatura 

única a les properes eleccions 

municipals. 

LA U�ITAT �ECESSÀRIA...  Gent jove, �ou impuls. 
 Un grup de gent 

jove reviurà el moment 

il·lusionant de 1979 quan 

una nova generació va fer 

fora de l’ajuntament de 

Crevillent els residus fran-

quistes. Com aquells, són 

jóvens, decidits i valents 

per fer front a la política 

clientelista i autàrquica  de 

la dreta i l’esquerra oficia-

lista. Però alhora són gent 

preparada i amb els peus i 

la mirada ran de terra. 

 

L’esquerra útil..  
 La unió fa la força. 

Això és el que vol la gent i 

el que hem entés, per això 

apostem pel que uneix i no 

pel que separa. 

Partits amb experiència. 
 Esquerra Unida i 

Esquerra Republicana, amb 

representació en les Corts 

valencianes i catalanes, al 

Congrés dels Diputats i al 

Parlament Europeu, són els 

que ens donen la garantia 

de conèixer la ideologia que 

defensen: la de la justícia, 

la transparència, la solidari-

tat, el respecte a les minori-

es, el dret democràtic a 

decidir de la població, la 

necessitat d’una educació i 

sanitat pública de qualitat, 

el benestar dels nostres 

majors, la igualtat 

d’oportunitats per als nos-

tres joves, el respecte al 

medi ambient,...  

Acte de presentació d’Esquerra Unida—Esquerra Republi-

cana el passat 4 de febrer. A la foto, els cinc primers 

candidats de la coalició d’esquerres a Crevillent. 
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 Segons l’article 47 

de la constitució, tots tenim 

dret a un habitatge digne. 

Res més lluny de la realitat. 

Molts joves estan tornant a 

casa dels seus pares per tal 

de no ingressar en la pobre-

sa, incapaços de llogar, i 

molt menys comprar un 

pis. Els poders públics –

malauradament– no fan res. 

 Els joves, la gent 

que viu afectada per la 

crisi, el poble en general 

vol solucions. És hora de 
protegir els ciutadans 
contra l’especulació i els 
abusos del capitalisme. 
 

 Nosaltres apostem 

per mesures que realment 

deixen fora de joc 

l’especulació, els diners 

negres i tot allò que no siga 

just i transparent. Les nos-

tres propostes passen per 

afavorir tres models:  

l’autoconstrucció, model 

molt popular que s’ha fet 

amb èxit a Marinaleda 

(Sevilla) des de l’any 1982; 

les cooperatives d’ús, mo-

del molt estés a Dinamarca, 

especialment des dels anys 

70; el lloguer de pisos -amb 

la voluntat dels crevillentins 

que vulguen posar el  

seu en lloguer- gestionat i 

supervisat per l’ajuntament.  

 Volem un ajunta-

ment actiu, que done la cara 

per les necessitats reals del 

seu poble. 

 

Proposem: 

-Autoconstrucció: cedirem 

terreny públic, infraestruc-

tures i treballadors munici-

pals qualificats per cons-

truir vivendes. El compra-

dor tindrà l’opció de treba-

llar en la construcció del 

seu propi pis per a abaratir 

el preu final. 

 

- Cooperatives d’ús: asses-

sorarem i afavorirem la 

creació de les cooperatives 

de constructors particulars, 

cedirem terreny i recursos 

municipals. 

 

-Pisos de lloguer: afavori-

rem i gestionarem el lloguer 

de pisos. també supervisa-

rem el seu bon funciona-

ment. 

 

Més informació: http://

crevi l len tun ita tesquer-

res.wordpress.com   

PER U� HABITATGE DIG�E...  

BUSCA’�S AL FACEBOOK I FES-TE’� AMIC O AMIGA: EUPV-ERPV CREVILLE�T 
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PRESE�TACIÓ DE LA U�ITAT D’ESQUERRA:  

ESQUERRA U�IDA I ESQUERRA REPUBLICA�A DE CREVILLE�T 

 Esquerra Unida i 

Esquerra Republicana del 

País Valencià van presentar 

el passat divendres dia 4 de 

febrer la seua candidatura 

de cara a les eleccions del 

mes de maig en el Saló 

d’actes de la Casa de Cul-

tura de Crevillent ple de 

gom a gom. La presentació 

d e  l a  c a n d i d a t u r a 

d’esquerres de Crevillent 

ha estat considerada tot un 

èxit per part dels assistents 

i l’organització. 

 Va encetar l’acte 

Daniel Galvany (Núm. 2 de 

la Candidatura i militant 

d’Esquerra Republicana) 

qui va deixar ben clar que 

el naixement d’aquesta 
coalició respon a la volun-
tat que ha manifestat la 
gent d’esquerres de Cre-
villent. En paraules de 

Daniel Galvany: “davant la 

demanda de la unitat de 

l’esquerra crevillentina, 

nosaltres comencem a plan-

tar la llavor del futur go-

vern de Crevillent, ens hem 

posat d’acord per governar 

deixant de banda interessos 

partidistes”. 

“Som gent que compta amb 

una llarga trajectòria en 

tasques relacionades amb la 

defensa de la nostra llen-

gua, la nostra cultura i el 

patrimoni crevillentí. Pre-

sentem amb fermesa un 

projecte i un treball sense 

arrogància ni prepotència, 

amb alegria i humilitat”. 

 També va assenya-

lar la necessitat de cons-
truir “un ajuntament 
transparent” on no tinga 
cabuda la corrupció polí-
tica cada vegada més pre-
sent en els municipis en 
què governa gent que ha 
fet dels seus càrrecs i del 
serve i  públ i c  una 
“professió” i una manera 
d’enriquir-se personal-
ment. 
 Per la seua banda, 

Vicent Selva (Cap de llista 

de la coalició i militant 

d’Esquerra Unida) confirmà 

que “davant aquesta crisi 
capitalista salvatge cal 
una suma de sensibilitats 
d’esquerra per defensar 
els interessos dels treba-
lladors i les treballado-
res”.  

 Va remarcar que 

Esquerra Unida – Esquerra 

Republicana volen fer una 

política clara i honesta que 

tindrà com a eixos fonamen-

tals d’actuació la recuperació 

social i cultural del municipi, 

la sostenibilitat mediambien-

tal i, sobretot, combatre la 

crisi i la destrucció de llocs 

de treball. Vicent Selva no va 

oblidar la joventut crevillen-

tina i denuncià la situació de 

desengany que “vivim els 

jóvens” i la falta d’oferta 

d’oci a causa de la ineficàcia 

del Govern Municipal. 

 En l’acte va interve-

nir també Lluís Torró 

d’Esquerra Unida del País 

Valencià, el qual va fer una 

anàlisi de la crisi que patim. 

De fet, afirmà que la crisi 

valenciana és tan greu per 

tres raons fonamentals: per-

què l’aposta d’evolució s’ha 

centralitzat en el camp de la 

construcció, en l’organització 

de grans esdeveniments que 

necessiten una gran inversió i 

generen pocs beneficis, i en 

la clara privatització dels 

serveis públics.  

 Per la seua banda, 

Joan Tardà (d’Esquerra Re-

publicana) en la seua inter-

venció  va  insistir en el fet 

que no podem deixar perdre 

tot allò que ens ha costat tant 

aconseguir: la sanitat pública, 

l’accés a l’educació de mane-

ra igualitària i el sistema de 

pensions. En definitiva, els 

tres pilars bàsics de la nostra 

societat que, ara mateix, 

aquells que han provocat la 

crisi (bancs i especuladors 

capitalistes) volen carregar-se 

amb el beneplàcit d’alguns 

governs servils.  


