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infoBLOC
UN NOU ESPAI
El conjunt de persones, homes i dones
que conformem el Col·lectiu del Bloc Nacionalista
Valencià de Xàtiva ens dirigim a tots vosaltres
que teniu a les vostres mans el nostre primer
INFOBLOC i per a donar a conèixer qui som i què
volem per a la nostra ciutat.
Com a declaració de principis hem de
manifestar que centrem tota la nostra activitat
pública sobre una idea bàsica: "el servei als
ciutadans". Al BLOC la política no s'entén des de
cap altra perspectiva que no siga la de ficar el
nostre treball al servei dels nostres conciutadans.
Però també som conscients que el profit
de la nostra actuació en la política i la societat
xativina és menor si la gent de Xàtiva no coneix o
no entén el contingut del nostre treball. Es aquest,
el motiu pel qual el BLOC ha considerat necessari
crear un nou espai, nostre, vostre, on informar,
divulgar i fer entendre la nostra activitat, sense
desmeréixer el treball i l'esforç de ningú, adreçat
a tota la ciutadania, amb un contingut netament
polític, doncs entenem que política és tot, amb la
visió política del BLOC, com una més de les
activitats que diàriament fem a Xàtiva.
Esperem que siga una via més de
participar, obrir debat, donar-nos a conéixer, i
aportar una visió de la ciutat que volem i que
entre tots i totes hem de construir.
BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ.
XÀTIVA.

Xàtiva

JOANJO GARCIA TEROL,
NOU SECRETARI LOCAL

L’executiva local està formada, a
més de Joanjo Garcia com a
secretari local, per Vicent Martí
Marimón
com
a
secretari
d’organització i finances, Xavi López
Piqué com a secretari de política
municipal,
Salvador
Moscardó
Bataller com a secretari de
comunicació, Maite Díaz Montagud
com a secretària d’implantació i
moviments socials i les regidores
Cristina Suñer i Marisa Molina.

Marisa
Molina
Devesa
Cristina
Suñer
Tormo
Grup
Municipal del
BLOC a
l’Ajuntament
de Xàtiva

EL BLOC QUALIFICA DE LAMENTABLE LA POLÈMICA DE RUS AMB L’ADIF

Molina: “És una clara mostra de la descoordinació entre Rus i Parra”
El BLOC considera una manca de respecte que Rus manifeste que s’ha assabentat per
la premsa de la construcció de l’estació logística de Renfe, sent l’alcalde de la ciutat i a
més president de la diputació, i havent-se manifestat sempre partidari el seu partit de la
construcció de la línia de l’AVE el més prompte possible. Molina: “des del BLOC exigim
que tant des de l’ADIF com des de l’ajuntament se’ns informe de l’impacte de l’obra”.

SUÑER DEMANA QUE ES REBAIXE EL TIPUS DE L’IMPOST DE BÉNS
IMMOBLES I NO S’INCREMENTEN MÉS LES ALTRES TAXES
“En només tres anys s’ha incrementat la contribució una mitjana d’un 50%, i a més volen
pujar altres taxes com l’aigua i la recollida de fem. Si l’ajuntament pateix la crisi, hauria
de buscar fórmules d’estalvi i no carregar les economies de les famílies xativines, que ja
tenen suficients dificultats en aquest temps de crisi. Rus s’ha de deixar de grans obres
que ens tenen empenyats fins les celles”

EL BLOC APOSTA
DECIDIDAMENT PER UN NUCLI
ANTIC NOMÉS PER A VIANANTS
Molina: “Valorem positivament la proposta
de l’ajuntament, però dubtem, després de
tants anys desaprofitats, de l’interés del
govern municipal i esperem que no es
balafien els diners amb l’estudi encarregat.
Esperem que no passe com amb el pla
especial del nucli antic, i que es tinga
l’interés que es mereix la part que dóna
sentit i identitat a la nostra ciutat”
Edita: Col·lectiu del Bloc de Xàtiva
Adreça: Corretgeria, 14-2-4
E-mail: blocxativa@gmail.com
Web: www.blocxativa.com
Tots els divendres a les 20 h ens trobaràs a la nostra seu

JA TENIM
LOTERIA!

Si vols més informació emplena la següent bulleta i deixa-la en la nostra seu.
Nom:
Cognoms:
Adreça:
Telèfon:
E-mail:
Edat:
Professió:
Vull rebre més informació del BLOC de Xàtiva:
____
Vull col·laborar amb el BLOC de Xàtiva com a simpatitzant: ____
Vull ser del BLOC de Xàtiva:
____
Vull col·laborar econòmicament amb el BLOC de Xàtiva:
Caixa Popular: 3159-0004-64-1667283814

XÀTIVA

