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RUS MOSTRA UNA VEGADA MÉS EL SEU MENYSPREU A
LA CIUTADANIA INSULTANT EL PROFESSORAT
Després d’haver dit ‘burros’ els seus votants i d’insultar els músics, ara ha sigut el torn
dels professors i professores, als que va dir ‘gilipollas’ i va amenaçar amb rematar en
un acte públic del PP només pel fet de preocupar-se d’utilitzar un valencià normatiu.
El BLOC ha demanat a Rus que retire aquestes paraules ofensives dirigides als ensenyants que es
preocupen per la dignificació de la nostra llengua. Amb aquestes desqualificacions, menysprea el
treball de molta gent que es preocupa dia a dia que el valencià siga una llengua de prestigi i que s’use
amb normalitat en tots els àmbits, entre ells els de la docència.
Per altra banda, en el plenari en què es demanava el retractament de Rus, aquest el va abandonar
abans d’hora per no enfrontar-se amb el que li anaven a dir, i el seu substitut, Vicent Parra, va
amenaçar amb cridar a la policia local per expulsar la nostra regidora, Cristina Suñer.
Una altra de les crítiques de Rus
anava dirigida al professorat
universitari perquè cobra 800
‘papelorios’ (milers de pessetes?) al
mes, quan ell cobra, entre alcaldia,
presidència
de
la
diputació,
assistència al consell d’administració
del Port de València... més de dos
milions de pessetes. Podeu veure la
informació en el blog de Cristina
Suñer:
http://cristinasunyer.blogspot.com

XAVI LÓPEZ ÉS EL NOU SECRETARI COMARCAL DEL
BLOC DE LA COSTERA
En la foto podeu veure,
d’esquerra a dreta, la resta
de l’executiva, formada per
Vicent Muñoz (La Font de la
Figuera), Salva Agustí (La
Llosa), Salva Moscardó
(Xàtiva), Pilar Gimeno
(Xàtiva), Nati Ibáñez
(L’Alcúdia de Crespins), Xavi
López (Xàtiva), Tomàs Llopis
(El Genovés), Bibià Garcia
(Barxeta) i Otili Ortiz
(Montesa)

www.blocxativa.com

PREGUNTA A RUS:
EL BLOC ANIMA ELS PARES
I MARES A QUE
Qui ha consentit que la
PREINSCRIGUEN ELS SEUS
discoteca APACHE
FILLS I FILLES NOMÉS EN
haja estat sis anys en
VALENCIÀ EN TOTS ELS
funcionament sense
NIVELLS
llicència d’obertura?

S’adhereix a la campanya d’Escola
Valenciana ‘Obri la porta a les llengües:
Matricula en Futur, Matricula en
Valencià’.
Per a Cristina Suñer, “les mares i els
pares han d’exigir els seus drets, tant
en infantil i en primària com en ESO i
sobre tot en batxillerat.”

Qui ha deixat que
incomplira les normes
d’insonorització
després de les
repetides queixes del
veïnat?

EL BLOC DEMANA A LES CORTS EL
RECONEIXEMENT DE BOSCH I MORATA...
I EL PP EL REBUTJA!
Cristina Suñer, portaveu del BLOC a l’Ajuntament de Xàtiva, i Josep
Maria Pañella, diputat del BLOC-Compromís, van presentar a Xàtiva
la Proposició No de Llei de reconeixement de l’obra d’aquest xativí.
Francesc Bosch i Morata va ser el primer conseller de cultura
‘preautonòmic’ de la república, va crear l’Institut d’Estudis
Valencians i la Biblioteca del País Valencià, va signar les normes del
32 i va fer que la seua conselleria utilitzara únicament el valencià.

CINC RAONS PER VOTAR AL BLOC TAMBÉ A EUROPA
El País Valencià, un país d’Europa
Perquè volem un
urbanisme de consens, també a
Europa. Defensarem l’aplicació de
la normativa europea.
1.

2.
Perquè volem un corredor
mediterrani. Un eix viari i ferroviari
València –Barcelona – Móntpeller –
Milà/París.
3.
Perquè volem que el valencià
siga llengua oficial a Europa.
4.
Perquè cal ajudar a la nostra
agricultura. Una normativa que done
suport al llaurador front a les grans
superfícies.
5.
Perquè volem una política
econòmica útil. Apostem l’economia
productiva i no l’especulativa.

