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Avui 25 d’abril

A les Xarxes:

Trendsmap Valencia  @TrendsValencia
    
#25abril es ahora una tendencia en #Valencia 
http://trendsmap.com/es/valencia
Homenatge als Maulets.

Coalició Compromís  @c_compromis

 Al Congrés @joanbaldovi ha recordat que fa 
305 anys vam perdre els furs i les llibertats 
nacionals #25abril

Compromís Xàtiva @compromisxativa
Declaracions de Cristina Suñer a Ràdio Xàtiva 
sobre els deutes de l’Ajuntament i les seues 
despeses en la
llig més 

Cristina Suñer 

LLadres que entreu per Almansa. Encara que-
den molts lladres al nostre país.

Morera: “Lamentem que un dia històric com 
el 25 d’Abril passe inadvertit per al Consell 
i que Cotino celebre la Constitució de 1812”
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http://youtu.be/vHAjxefJ0xg


Al Ple del passat 6 d’abril, el PP ens 
và donar un exemple pràctic de com 
anteposa els interessos del partit 
als del País Valencià i als de Xàtiva.
Davant les mocions pre-
sentades pels grups
Compromís i PSOE en les que es propo-
sava que el plenari es pronun-
ciara sobre la prioritat del 
Corredor mediterrani com 
a infrastructura priorita-
ria per a la construcció 
de la xarxa transeu-
ropea de transports 
terrestres, i la repro-
vació expressa de la 
Ministra Pastor (que 
incorporava la Moció 
de Compromís), el por-
taveu popular (Vicent 
Parra), es va limitar a  ra-
tificar els arguments de tots 
dos grups, menys la reprovació 
expressa de la Ministra que incor-
porava la moció de Compromís Xàtiva, 
indicant que la propia ministra anava 
a fer declaracions a València sobre la 
prioritat de la referida infrastructura.
Davant els arguments exposats per 
Joan Josep Gacía regidor de Compro-
mís i Roger Cerdà que indicaren la tras-
cendència del Corredor ferroviari per a 
l’econòmia valenciana, aduïnt que fi-
carà el port de València a l’abast dels 
mercats de tota europa i l’equipararà 
amb les potencialitats que tenen el de 
Barcelona i Marsella, així com la neces-

sitat d’acometre les obres el mes aviat 
possible com a mesura interessant per 
la reactivació de l’economia valenciana.
El PP de Xàtiva, lluny de propiciar el 
debat i adoptar una postura valenta 
encarada a fer conneixer al Govern es-
panyol la postura de la societat Xàtivi-

na, s’amagaren en la seua ma-
joria absoluta per rebutjar 

la urgència de totes dues 
mocions, negant el de-

bat sobre el fons de 
l’assumpte i el·ludint 
la seua responsabili-
tat de Govern que no 
es altre que adoptar 
els acords mes afa-
voridors per als va-

lencians i els Xàtivins.
El que es ben cert, es 

que la Ministra ha ficat 
en perill el futur dels valen-

cians defensant a “capa i es-
pasa” el corredor central que la resta 

dels 26 països de la UE ja han quali-
ficat repetides vegades no prioritari.

Video i  audio del 
debat.

Crònica  Ple: Compromís Xàtiva.

El Partit Popular no vol reprovar l’actuació de 
la Ministra Pastor al Consell de Ministres de la 
Unió Europea en votar en contra la prioritat de 
la Xarxa transeuropea de transports que con-
templa la construcció del Corredor Mediterrani.

http://youtu.be/J4m9MftO0Mk


RETALLADES EN SANITAT I EDUCACIÓ....
El PP ja s’ha llevat la carassa i ataca sense por 
el sistema de benestar.
Re-pago farmaceutic i increment de les matrí-
cules universitaries.

Rajoy carrega contra el sistema de 
benestar amb mesures injustificades.

Sanitat, medicaments. 

S’acorda el pagament de medicaments 
per a pensionistes, a mes d’incremen-
tar un 25% el percentatge que veni-
en pagant les persones actives pels 
medicaments receptats pel metge.

La justificació de les mesures es in-
admissible, doncs el govern cul-
pabilitza de la despesa sanita-
ria als malalts que es limiten a 
retirar de les farmacies els medica-
ments que prescriu el sistema sanitari.

Els pensionistes hauràn de pa-
gar fins a 8€ mensuals, men-
tre que les persones no pen-
sionistes amb dret a la 
prestació farmaciutica voran 
incrementat del 40% al 50% 
la fracció del preu dels me-
dicaments que han de abonar.

Educació.

En matèria d’educació, s’han incre-
mentat les ràtios d’alumnes legal-
ment admeses, el que suposa l’in-
crement d’alumnes per professor, i 
les clases es passarà d’un tope de 
25 fins a 30-35 alumnes per classe.

També  s’han adoptat mesures 
que afecten l’ensenyament uni-
versitari, incrementat les taxes.
El govern ho justifica afirmant que hi 
ha un nómbre molt elevat d’alumnes 
que abandona els estudis universita-
ris, cosa que alguns rector han negat 
puntualitzant que aquesta informació 
es falsa, doncs el que es produeix és 
un canvi en els estudis que es cursen, 
i que en realitat  un 74% dels que ini-
cien estudis universitaris els acaben.

Altres.

El consell de ministres també 
ha acordat autoritzar la 

privatització de les tv 
autonòmiques, i que 

sols podran roman-
dre en el sector 
públic si s’ajusten 
al pla d’estabilitat 
(dèficit zero), la 
qual cosa pràctica-

ment es impossible 
d’aconseguir.

Aquesta messura, no 
afectarà la TVE, que a partir d’ara es 
convertirà en la televisió del Govern, 
gracies a la modificació de la llei que 
regulava la designació del Director Gral. 
que ara podrà nomenar el partit popu-
lar sense necessitat de consens, com 
estaba regulat fins ara.



Gallego: “aquest conveni és discri-
minador amb les i els joves que no 
estudien en aquesta universitat”
Xàtiva, 17 d’abril de 2012
El BLOC JOVE de Xàtiva ha denunciat 
el conveni de col•laboració signat entre 
l’Ajuntament de Xàtiva i la Universitat 
Catòlica de València Sant Vicent Màrtir 
per ser discriminador amb les i els joves 
de Xàtiva que no estudien en aquesta 
entitat privada. Per a Reis Gallego, se-
cretària local, “ja va ser un escàndol que 
la UCV s’instal•lés a un edifici públic (an-
tic institut Simarro), sense cap retribució 
per a la ciutat, però si el desgavell no era 
poc, ara entre la Universitat Catòlica de 
València (entitat privada i amb ànim de 
lucre) i l’Ajuntament de Xàtiva s’ha signat 
un conveni de col•laboració on el consis-
tori li deixa les instal•lacions de la ciutat 
esportiva a zero euros de cost per impar-
tir una titulació de Grau. Una infraestruc-
tura que l’estem pagant i la pagarem les 
Xativines i Xativins durant molt de temps.”

Des del BLOC JOVE de Xàtiva s’ha la-
mentat aquesta situació per diverses 
raons de pes. La primera el cedir unes 
instal•lacions municipals a una entitat 
amb ànim de lucre per impartir un grau 
on els alumnes paguen rigorosament 
tots els mesos una quantia prou elevada 
i que per tant, dita entitat sí guanya di-
ners. En segon lloc, la discriminació dels 
joves de la ciutat envers als estudiants 
de dita facultat perquè aquests últims  
pagaran sols cinc euros mensuals per 
utilitzar les instal•lacions. Açò és degut 
a que el conveni es regirà per l’Edicte 

EL BLOC JOVE XÀTIVA LAMENTA EL NOU CON-
VENI ENTRE L’AJUNTAMENT I LA UNIVERSITAT 

CATÒLICA
de l’Ajuntament de Xàtiva de 28 de de-
sembre de 2011, segons el qual s’esta-
bleix  un descompte del 50% de l’abona-
ment per aquells usuaris que pertanyen 
a entitats sense ànim de lucre. Aquest 
edicte no pot regir aquest conveni per 
no ser veritat que la UCV siga una enti-
tat sense ànim de lucre. Per contra, les 
i els joves de la ciutat que estudien en 
altres Universitats, Instituts, que treba-
llen i/o estan a l’atur estan en desavan-
tatge envers aquests alumnes havent 
de pagar el preu total per utilitzar unes 
instal•lacions públiques. A més, el BLOC 
JOVE dubta que les activitats, xarrades 
formatives que la UCV s’ha compromès 
a fer a canvi d’aquest conveni siguen 
absolutament gratuïtes per les i els jo-
ves de la ciutat. Gallego s’ha mostrat 
partidària que l’ajuntament rectifique 
aquesta situació: “per una banda, que 
la UCV pague un cànon per la utilització 
de les instal•lacions públiques per tenir 
interessos privats i per una altra ban-
da, que siguen les i els joves de la ciutat 
els tinguen un descompte en la utilit-
zació d’aquesta infraestructura siguen 
o no estudiants d’aquesta universitat.”



BLOC-COMPROMÍS DE XÀTIVA DENUNCIA LEN-
TITUD EN LES RECLAMACIONS DE L’AJUNTA-

MENT A LLANERA
Suñer: “primer se li va permetre allargar 
tots els terminis en la urbanització del 
Palasiet, després es van rebre les obres 
vespres de les eleccions amb deficiències, 
i ara es deixa passar un any per a reclamar”
Xàtiva, 2 d’abril de 2012
En la Junta de Govern Local del passat 
26 de març, l’Ajuntament de Xàtiva va 
reclamar a la mercantil ‘Llanera Urban-
ismo e Inmobiliaria’ les deficiències en la 
urbanització del Palasiet, que va ser re-
buda l’1 d’abril de 2011. Hem de recordar 
que aquesta urbanització, començada 
en 2004 i que s’havia d’haver acabat en 
2007, no es va rebre fins vespres de les 
eleccions municipals, en 2011, i amb 
greus deficiències, després que des 
d’aquest grup polític s’haguera reclamat 
en repetides ocasions el seu acabament 
per part de l’Ajuntament amb els din-
ers dels avals de Llanera, empresa que 
havia entrat en concurs de creditors. El 
grup municipal BLOC-Compromís ha 
estat demanant des d’aquell moment la 
subsanació de les deficiències, així com 
el tancament dels solars d’aquesta ur-
banització i d’altres, per la perillositat 
que suposa. Aquestes demandes han 
sigut respostes des de l’equip de govern 
amb gran lentitud, el que fa que a hores 
d’ara encara queden solars per tancar, 
zones verdes que només són solars, com 
l’adjacent a l’IES Simarro, o que ho són 
per la seua vegetació salvatge, a més 
de tot el que recull l’acord de la Junta 
de Govern de la setmana passada, com 
defectes en la instal•lació elèctrica que 
comporten perillositat per als vianants 
i la connexió d’aigua potable, deficièn-

cies en els vials (només cal veure com 
està el carri bici) i en els parcs infantils.

Des de l’equip de govern es fa recaure 
la responsabilitat econòmica de les 
reparacions en la urbanitzadora, fins i 
tot d’algunes que s’han fet malbé de-
sprés del lliurament, perquè aquest 
no és definitiu, però per a Cristina Su-
ñer, portaveu de BLOC-Compromís en 
l’Ajuntament de Xàtiva, “l’equip de gov-
ern del PP també és responsable de la 
situació d’abandonament de la urban-
ització, ja que va deixar que Llanera 
eternitzara el seu lliurament, produint-
se fins i tot desperfectes en algunes 
instal•lacions només pel temps que 
feia que estaven fetes quan es va rebre 
per part de l’Ajuntament, no va fer cas 
a les demandes d’aquest grup polític 
d’acabar la urbanització amb els din-
ers dels avals dipositats per Llanera, i 
finalment va voler obrir la urbanització 
abans de les eleccions quan no estava 
acabada. A tot això s’ha d’afegir la poca 
neteja i el nul manteniment dels jardins 
i dels parcs infantis que es produeix en 
aquesta urbanització, que unit al van-
dalisme fa que una zona d’esbargiment 
utilitzada per moltes xativines i xativins 
es trobe en un aspecte lamentable.”



Joan Baldoví i Roda. 
Diputat de la Coalició Comrpomís al Congrés 

dels Diputatas.



Esmena a la totalitat als Pressupos-
tos Generals de 2012

Pel seu interés, vos adjuntem el text íntegre de 
l’esmena a la totalitat als pressupostos generals de 
2012 que ha registrat el nostre diputat Joan Baldoví.

Entre els motius que presenta Compromís per a rebutjar els 
primers pressupostos de Rajoy, es troba la sospita de que no es 
compliran, com no s’estan complint les promeses electorals de 
no augmentar els impostos, el repagament sanitari, l’amnistia 
fiscal als més rics i poderosos i altres mesures conegudes per 
totes i tots. Per tant, els pressupostos de 2012 poden estar fal-
tant a la veritat en el parlament i també a la Unió Europea.

Les retallades en els pressupostos públics per a l’any 2012 por-
taran un clar deteriorament de les condicions de vida dels 
ciutadans i ciutadans i, com no, dels serveis públics i les pre-
stacions socials. També serà greu que els comptes presentants 
no serviran per a reactivar l’economia al conjunt de l’estat per-
què es contraurà com a mínim un 1% i, a més a més, la desocu-
pació arribarà a nivells de 5.600.000 persones. Tot açò fa qües-
tionar per què presenta l’executiu de Rajoy estos pressupostos.

Text de  l’esmena  a la totallitat dels Pressupostos Generals de 
l’Estat 2012

 25 d’abril 
intervenció debat Pressupostos Grals. de l’estat.

Immpressionant!!!!!.
Imprescindible veure-ho.

http://youtu.be/ieRW_30srRk
http://coaliciocompromis.net/wp-content/uploads/2012/04/ESMENA-TOTALITAT-PGE-2012-COMPROM%C3%8DS.pdf
http://coaliciocompromis.net/wp-content/uploads/2012/04/ESMENA-TOTALITAT-PGE-2012-COMPROM%C3%8DS.pdf


Ens fem resò de la XVII Romeria a l’ermita 
gòtica del Puig, que es và celebrar dissabte pas-
sat 21 d’abril, amb  gran èxit de participació (foto).
Volem felicitar públicament  l’organització 
de  l’esdeveniment i a tots els participants.
Enguany han  participat les següents entitats:

Associació Amics de la Costera de Xàtiva.
Associació la Sènia de Lloc Nou d’en Fenollet.
Centre Excursionista de Xàtiva. 
Parròquia de sant Pere de Xàtiva.
Associació Cultural “9 d’Octubre del Genovés”.
Associació Mitjagalta de Manuel.


