
COMPROMÍS Xàtiva denuncia que l’equip de govern de-
nega sistemàticament la infomació de Nits al Castell
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La portaveu de COMPROMÍS Xàtiva, Cristina Suñer, ha denunciat que 
l’equip de govern continua denegant sistemàticament la informació 
que el grup municipal va demanar a principis de juliol. Ja en les co-
missions de juliol l’alcalde va donar l’ordre directa que no es donara 
la documentació fins que ‘no estiguera tancat l’expedient’, però ara en 
les comissions d’agost, celebrades a principi de setembre, la docu-
mentació no ha estat disponible, ni en la comissió d’hisenda que trac-
ta també els temes de turisme, ni en la sociocultural, donant-se la cir-
cumstància que en cada comissió des de l’equip de govern han remés 
als regidors de COMPROMÍS a que consultaren en l’altra comissió.

Suñer: “tot aquest assumpte és una mescla d’inoperància i voluntat de ser opacs”

Vos contem el ‘culebró’ del “Festival Internacional Nits al Castell”

Internacional perquè quasi tots els artistes són de fora del País Valencià: de 64 
actuacions, només una de música en valencià (Botifarra)

COMPROMÍS XÀTIVA CONSIDERA UNA BURLA QUE LA DIREC-
CIÓ ARTÍSTICA DE ‘NITS AL CASTELL’ COSTE 12.100 EUROS
El regidor de COMPROMÍS Xàtiva, Joanjo Garcia Terol, ha lamentat que, un any 
més, s’adjudique la “direcció artística” de les Nits al Castell a l’empresa ‘Obvio 
Producciones’ per 12.100 euros de les butxaques de totes les xativines i xativ-
ins, per a fer unes tasques que “es podrien fer des de la regidoria, i que segur 
que no tenen eixe cost.” Cal recordar que el festival té un cost de 148.000 eu-
ros, i que a pesar que es demanen subvencions, que també ixen de la butxaca 
dels contribuents, l’Ajuntament posa 40.000 euros del pressupost municipal. 
A més, dels 148.000 euros que costa el festival, només s’ha pressupostat un 
ingrés de 11.000 euros, per la qual cosa entre Diputació, Agència Valenciana 
de Turisme, Conselleria i Ajuntament, posen 137.000 euros. Aquests 11.000 
euros suposa que només es pensen vendre unes 900 entrades, pel que la 
resta, fins arribar a unes 2400, segons l’opinió del regidor de Compromís, “es 
pensen regalar, com tots els anys, als amiguets de l’alcalde i els seus regidors 
o a totes les persones que s’acosten a l’Ajuntament a canvi de saber que els 
demanaran el vot personalment en les pròximes eleccions.”
Garcia Terol ha recordat que des del seu grup municipal porten molts anys 
criticant el que considera que “és una festa muntada per a Rus i els seus ami-
guets, entre els quals no creiem que es trobe el condemnat Blasco, tan assidu 
altres anys. Una festa feta amb els diners de totes i tots que només gaudeixen 
uns quants i que no ha portat els últims anys a figures de la nostra cultura, 
amb l’excepció d’enguany amb les bandes de música de la nostra ciutat i Boti-
farra. En resum, de 64 actuacions només una de música en valencià i una obra 
de teatre en valencià, mentre que de flamenco, tots els anys.”
El regidor de Compromís també ha recordat que la mateixa persona, Juan 
Antonio Ramírez, porta any rere any organitzant el festival, primer cobrant 
tot el cost de l’Ajuntament i ara, després de diverses denúncies per irregu-

laritats, només per l’organització, 
“12.100 euros mitjançant adjudica-
ció directa, quan altres contractes 
d’eixa quantia es fan, per indicació de 
la intervenció, i segons va fer gal·la el 
regidor d’hisenda, per oferta tanca-
da a diverses empreses, botant-se 
tots els requisits de transparència i 
igualtat d’oportunitats.” I ha conclòs: 
“de tota manera, nosaltres no volem 
un festival així, amb diners de totes i 
tots per a uns pocs, entreteniment de 
l’alcalde per a les nits d’estiu, i un any 
més, no anirem, encara que ens sà-
pia mal per les nostres bandes, per-
què aquest festival és un exemple de 
com no s’han de fer les coses.”
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Si vols llegir totes les nostres notícies, lle-
geix-les a la nostra pàgina web:

xativa.compromis.ws
En la qual pots deixar el teu correu per tal 
que t’enviem el nostre butlletí digital, fer-te 
simpatitzant o adherir-te a Compromís.

Si vols veure les nostres intervencions en 
el ple, declaracions en ràdio, intervencions, 
segueix el nostre canal a Youtube:

www.youtube.com/user/blocxativa

Qualsevol dubte, pregunta o informació que 
necessites ens ho pots fer arribar a les nos-
tres adreça electrònica:

xativa@compromis.ws

I no oblides seguir-nos en twitter:
@CompromisXativa, @BlocJoveXativa

Així com fer ‘M’agrada’ en facebook de:
Compromís Xàtiva

Joves Amb Compromís Xàtiva

QUE ESTÀ PASSANT A L’ESPANYOLETO?
Fa al voltant de set anys, a les eleccions municipals de 2007, el PP 
ens va vendre a bombo i plateret el projecte per a la construcció d’un 
nou Centre d’Especialitats en la mateixa ubicació on està l’actual de 
“l’Espanyoleto”, aquell projecte va ser contestat eixe mateix any des 
del Bloc de Xàtiva (encara no existia Compromís), en observar els 
pressupostos de la Generalitat per a 2008, tan sols s’hi consignaven 
50.000€. Criticarem fortament la xifra dient que no hi havia ni per pa-
gar les fotocòpies del procediment.
Cal dir, per a fer justícia a la veritat, que aquell projecte era reclamat 
per tots els partits amb representació municipal, i que àvidament, el 
PP va voler ficar-se la medalla del projecte durant aquella campanya 
electoral. Bé, el temps ha passat i ha ficat a cadascú al seu lloc.

Deixant de costat estratègies electoralistes, des del Bloc 
consideràvem, i continuem considerant, que la cons-
trucció d’un nou Centre d’Especialitats i el seu impuls en 
quant a prestació d’atenció sanitària és un punt estratè-
gic a nivell local pel dinamisme què suposa per a la ciutat 
en general i per a les zones de trànsit afectades en parti-
cular, però sembla que allò que dona vots és anunciar-ho 
a bombo i plateret durant una campanya electoral, des-
prés el temps passa, les persones oblidem i els projectes 
queden als calaixos.
Ara, passats gairebé vuit anys, ens trobem amb el des-
mantellament del Centre d’Especialitats, un desman-
tellament lent, a poc a poc, sense fer rebolic, però que 
avança indefugiblement cap al seu tancament definitiu i 
el trasllat de tota la seua activitat assistencial a l’hospital. 
Estem davant un degoteig constant de retalls de les pres-
tacions, del personal, de mitjans, etc.. fins que un dia, el 
que siga més propici (des del punt de vista electoral per 
suposat) a principi d’una legislatura qualsevol diran que 

el Centre es tanca, que els serveis estan tots coberts a 
l’hospital, que és una despesa innecessària, que la inver-
sió per adequar-lo és massa gran, que el personal és molt 
costós, etc. etc. una cosa semblant a Canal 9, i Xàtiva i 
els pobles de l’àrea de Salut haurem perdut el Centre de 
l’Espanyoleto.
Però el més significatiu de tot açò és la passivitat i con-
descendència del govern municipal. L’alcalde Rus no ha 
dit aquesta boca es meua. Segurament no se n’haurà 
adonat que estan fent-li el llit i deixant-lo, a ell i a Xàti-
va, sense un recurs sanitari de primer ordre per a la ciu-
tat. Per altra banda, la regidora del ram, treballadora del 
sector, tampoc ha dit ni pruna. No sabem si per que no 
se n’ha adonat o per que comparteix la política sanitària 
que la Conselleria està aplicant en aquest departament 
de Xàtiva Ontinyent. El que sembla ben cert és que amb 
la reducció de personal, la d’horaris i de prestacions, el 
Centre d’Especialitats  “l’Espanyoleto” de Xàtiva està cla-
rament en procés de desnonament.

COMPROMÍS CELEBRA L’ORGANITZACIÓ D’ACTES 
DE FIRA PER PART D’INICIATIVES CIUTADANES.

Tant des del grup municipal, com des del propi col·lectiu 
local de Compromís, saludem les iniciatives ciutadanes 
en l’organització d’esdeveniments en la setmana de fira.
Des de d’aquesta formació sempre hem reivindicat en el 
model de fira de Xàtiva espais per a la participació ciuta-
dana. En aquest sentit, felicitem aquesta iniciativa popu-
lar que de manera altruista esta treballant per organitzar 
esdeveniments alternatius a la programació oficial que 
enriqueixen els continguts i donen cobertura a deman-
des socials que no venen adequadament contemplades 
en la programació oficial.
Per altra banda, cal remarcar l’especial rellevància de les 
programacions presentades ja que atenen aspectes que 
han estat menystinguts durant tot el període de govern 
del Partido Popular com son actuacions culturals que 
utilitzen la nostra llengua.
Des de Compromís destaquem, l’esforç, la sensibilitat 
en la programació d’actes fonamentats en les tradicions 
culturals valencianes i la participació d’artistes locals, i la 
innovació que suposa la incorporació de preus populars 
assequibles a tot els públics com a element essencial per 
que el públic valore l’esforç personal i el cost econòmic de 
les programacions culturals.


