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Xàtiva

EL BLOC JA TÉ CANDIDATA

CRISTINA SUÑER
CANDIDATA A L’ALCALDIA

Una vegada més em presente davant la 
ciutadania encapçalant la llista del BLOC 
per a les eleccions municipals de 2011. 
Aquestes eleccions son importantíssimes 
per al Bloc Nacionalista Valencià, però so-
bretot son importants per a Xàtiva. Des-
prés de 16 anys de majoria absoluta del 
PP a la nostra ciutat, Xàtiva necessita un 
canvi, un canvi que ha de vindre de la mà 
del BLOC.

En les eleccions del 2011, tenim una opor-
tunitat magnifica per canviar el govern 
del nostre Ajuntament, nosaltres, el BLOC, 
tenim un repte, el de trencar la majoria ab-
soluta, i per això estem treballant de va-
lent, des de l’Ajuntament i també des del 
nostre partit per aconseguir-ho.

En estos moments representem al 10% 
dels votants, la recta final cap a les elec-
cions municipals ja ha començat, ens pre-
sentem des de l’experiència i l’estabilitat 

que ens dona tots estos anys fent política. 
Ara ens toca seguir treballant, i ampliant 
la nostra base social per a demostrar que 
una altra Xàtiva es possible. 

Tenim la il·lusió de millorar els resultats 
electorals de les eleccions de 2007, i 
a més tenim la convicció que podem 
aconseguir el nostre objectiu, arribar 
als 3000 vots. En estos moments el 
BLOC a Xàtiva representa el repte 
de la nova política, de la política al 
servei dels ciutadans, de la preva-
lença de l’administració al servei de 
l’interés públic front a les polítiques 
servils d’interessos privats i de co-
rralets d’amics i arrimats al govern 
municipal que ha representat durant 
setze anys el govern del PP a Xàtiva.

Cristina Suñer i Tormo



La Xàtiva que ens deixa Rus:
•	 Una plaça de bous que ha costat deu milions d’euros i no està acabada.

•	 Concessions de propietats públiques a institucions privades i elitistes, per preus de risa: guarderia, Bri-
tish School i ara Universitat Catòlica, centres que només poden pagar-se uns quants privilegiats.

•	 Un centre d’especialitats vell i sense projecte de reforma.

•	 Un nucli històric abandonat i sense pla general, amb un pla de tancament al trànsit sense criteris clars, 
amb dificultats d’accés i sense molts serveis.

•	 Els serveis bàsics allunyats de la majoria dels barris.

•	 Nul recolzament a la nostra cultura i als nostres artistes i molts diners de tots gastats en espectacles del 
gust de Rus en les Nits al castell, la Fira...

•	 I sobre tot, un manera de fer política lluny de les necessitats dels xativins i xativines, per imposició, amb 
favoritismes, amb amenaces als que no segueixen les consignes...

La Xàtiva que proposa el BLOC:
Després de quinze anys de govern 
del Partit Popular a Xàtiva, i des-
prés de més d’un quart de segle 
d’ajuntaments democràtics, els xa-
tivins i xativines hem heretat una 
ciutat que a més d’estar hipoteca-
da urbanísticament per uns plante-
jaments amb poca visió de futur i 
gens sostenibles, es troba plena de 
mancances. Les dones i homes del 
BLOC, partint de l’estima a la nos-
tra històrica ciutat, hem proposat al 
llarg dels últims anys i continuarem 
proposant reparar aquestes man-
cances, intervindre allí on encara es 
puga per salvar allò que han fet mal-
bé els successius governs munici-
pals, i redirigir el futur de Xàtiva cap 
a una ciutat sostenible, agradable 
per a viure, amb els millors serveis 
possibles, serveis que li correspo-

nen tant per la seua població com 
pel fet de ser cap de comarca i cen-
tre comercial, amb una planificació 
moderna, a l’estil de les millors ciu-
tats europees, i alhora il·lusionada 
amb seu futur, hereva orgullo-
sa del seu passat i compromesa 
amb el seu País, el País Valencià:

Davant les mancances en assis-
tència sanitària, treballarem per 
aconseguir per a Xàtiva un nou 
Centre de Salut i la reforma in-
tegral del Centre d’Especialitats.

Davant el favoritisme i les facili-
tats a empreses privades per su-
plir serveis bàsics, treballarem 
per tindre una escola infantil 
de 0 a 3 anys pública i per por-
tar la Universitat pública a Xàtiva.

Davant del desgavell i la manca de 

planificació en les instal·lacions 
educatives, realitzarem un estu-
di seriós de les necessitats edu-
catives de la ciutat, així com de la 
millor ubicació possible per a elles.

Davant de l’abandonament del nu-
cli històric, impulsarem un pla de 
xoc per mamprendre les actua-
cions més urgents i crearem una 
comissió d’experts que prepare 
la candidatura de la nostra ciu-
tat a Patrimoni de la Humanitat.

Davant la manca de serveis als barris, 
crearem centres culturals als ba-
rris, amb biblioteca, sala de lectura, 
llocs de reunió i activitats culturals.

I sobretot, practicarem la política ‘de 
baix cap a dalt’, escoltant sempre a 
tots i totes i recolzant sempre totes 
les associacions i col·lectius xativins.

Ens trobaràs a: www.blocxativa.com



Si vols rebre informació, envia un correu a blocxativa@gmail.com

RECULL DE PREMSA: 
El BLOC critica la mala gestió del PP
Demanem més seguretat en el nou Simarro
“És una irresponsabilitat per part de l’equip de govern no haver-se preocu-
pat per on haurien d’accedir els alumnes del nou Simarro, xiquets i xiquetes 
a partir de 12 anys, que han d’accedir al centre vorejant les tanques i anant 
pràcticament per la calçada, amb el perill d’atropellaments que això suposa.”

Més treball productiu en turisme i menys FITUR
“De res serveixen els viatges a FITUR si al llarg de l’any no es treballa per fer de 
Xàtiva una ciutat atractiva per al turisme... La política turística de la regidora 
de turime es basa en el ‘Plan de Dinamización del Producto Turístico’, pla 
en el que fins ara s’han gastat molts diners i del que no es veu cap resultat.”

El PP no facilita l’aparcament en el nucli històric
“No pot ser que en els pàrquings que s’han fet fins ara s’haja facilitat 
l’accés als veïns amb la concessió per cinquanta anys, i ara se’ls vullga 
vendre la plaça per carregar-los el cost de l’excavació arqueològica que 
s’hi va fer. És un greuge comparatiu per als veïns d’una zona i una altra.”

El PP no recolza el Corpus
Després d’haver-se conegut la dimissió de la Junta directiva d’Amics del Cor-
pus de Xàtiva, Cristina Suñer ha declarat que “sembla que finalment els pro-
motors d’aquesta festa tan arrelada a la nostra societat no han pogut aguantar 
més la manca de recolzament que han tingut des de l’equip de govern del PP.”

El BLOC es manifesta contrari a cedir l’edifici del 
Simarro vell a la Universitat Catòlica i demana la 
convocatòria del Consell Escolar

Cristina Suñer i Joanjo Garcia, regidors del BLOC, en un ple de l’ajuntament

“l’ajuntament no té perquè cedir uns terrenys i un edifici públic a 
una institució privada, si la Universitat Catòlica vol vindre a la ciu-
tat, pot buscar-se uns terrenys i construir-se un edifici, perquè els xati-
vins i xativines no tenim perquè subvencionar una universitat priva-
da que després cobrarà unes matrícules que només podran pagar 
uns quants privilegiats.” Vila sap que per llei té obligació de convo-
car el Consell Escolar en lloc de portar les coses amb secretisme.”

MOCIONS: 
Les nostres propostes en
positiu al ple de l’ajuntament
Contra l’abocador nu-
clear de Zarra
Demanàvem al ple de l’ajuntament 
que recolzara l’acord de les Corts de 
l’any 2006 en contra d’un Magatzem 
de Residus Nuclears i es manifestara 
contrari a la possibilitat que s’instalara 
a Zarra (Vall d’Aiora). El PP va votar en 
CONTRA.

Pel requisit lingüístic i per 
que el valencià estiga pre-
sent en qualsevol senyalitza-
ció de l’ajuntament
El PP va votar en CONTRA.

Per la millora de la línia Xàti-
va - Alcoi i la seua prolonga-
ció a Alacant
Tots els partits van acceptar la moció i 
van votar A FAVOR.

Pel rescat de la concessió de 
l’autopista AP-7
Volíem que es donara suport a la 
Proposició de Llei de Compromís en 
la qual es planteja l’alliberament del 
peatge de l’AP-7. El PP va votar a FA-
VOR i el PSOE es va abstindre.

Per unir-se a la Xarxa Ramon Llull: 
Rebutjada

Per una llei de comarcalització:
Rebutjada

Per demanar la revisió del procés 
contra Miguel Hernández:

Aprovada

I més:

I més:

Suñer acusa Rus d’haver llançat a 
perdre el patrimoni històric en el seu 
mandat.
Suñer considera que Rus ha de ser ju-
tjat com qualsevol altre ciutadà.
Suñer creu que la recreació històrica 
no té res a veure amb els Borja.
El BLOC demana al PP que no estalvie 
en serveis bàsics.
El BLOC acusa Rus de voler boicotet-
jar el 25 d’abril i la Trobada.



I COMPROMÍS TAMBÉ TÉ CANDIDATS
La coalició de les tres forces polítiques de 
Compromís: el BLOC NACIONALISTA VA-
LENCIÀ, INICIATIVA DEL POBLE VALENCIÀ 
Y ELS VERDS-EE és l’aposta que fem des 
del valencianisme progressista, l’esquerra 
moderna i l’ecologisme polític per oferir una 
alternativa electoral útil, digna i il·lusionant a 
les ciutadanes i ciutadans del País Valencià. 
Des del valencianisme progressista, 
l’esquerra renovada i transformadora, i 
l’ecologisme polític, ens presentem com 
la tercera força política valenciana, com 
l’alternativa que el país necessita. Ens pre-
sentem sense dependències de ningú, i 
amb les mans netes, perquè no tenim im-
putats, ni vergonyes que amagar. No es-
tem ací per a forrar-nos, ni tampoc per a fer 
mèrits davant de Madrid. Estem al servei de 
les valencianes i els valencians.
Ens presentem avalats per la faena feta des 
de centenars d’Ajuntaments, des del grup 
parlamentari COMPROMÍS on hem estat 
l’oposició clara i contundent al govern del 
Sr. Camps, on hem portat la veu de la ciu-
tadania i la societat civil per parlar dels pro-
blemes reals de la nostra societat. Avalats 
pel volum de propostes que hem fet en les 
Corts Valencianes per aconseguir un país 
cohesionat on es garantisca l’autonomia, la 
dignitat i la igualtat de totes les valencianes 
i valencians.

Manifest de la Coalició Compromís

Carles Arnal (Els Verds - EE), Mònica Oltra (Iniciativa) i Enric Morera (BLOC)
en la presentació de la Coalició Compromís

Què et va fer decidir a presentar-te a aquest lloc?
La meua és una aposta de tot el BLOC JOVE per visualitzar-nos i respon-
sabilitzar-nos, també d’acostar el nostre projecte als i les joves del nostre 
país, i a la resta de valencians i valencianes que creuen en un País Valen-
cià ben diferent al que ens tenen acostumats, tants els uns com els altres.
Com veus la situació del País Valencià com a jove?
El primer que pense es que cal una regeneració política, diria que inclús 
una revolució. Al País Valencià tenim molts problemes i resulta que ni els 
que en governen a Madrid ni els que ens governen ací els saben solucio-
nar. Com a jove em preocupa la situació laboral de vora el 47% dels i les 
joves, la deixadesa del valencià a les escoles, l’accés a la cultura, la falta 
de transports públics que cohesionen el territori, la degradació del nostre 
entorn, l’especulació, la falta d’una política educativa de qualitat o d’una 
bona sanitat pública, els retalls en ajudes a entitats juvenils de voluntariat 
local... podria estar enumerant problemes fins cansar-me, i cansat estic 
d’aquest desgovern. Cal un canvi, i eixe canvi només pot vindre de la mà 
del BLOC i de Compromís.
Creus que és cert que els joves ‘passen’ de la política?
El jovent passa de la política i amb raó. Els partits de torn, el PPSOE no 
són més que una poliarquia en la que només uns pocs matisos els dife-
rencien, estan allunyats de la societat. Un jove o una jove veu amb mals 
ulls com la corrupció y el balafiament s’han convertit en l’única política 
que fan els dos grans partits. Un dels meus propòsits com a candidat jove 
es demostrar que no tots som iguals i que els i les joves podem decidir 
sobre el nostre futur, però també sobre el nostre present.

Francesc Xavier Ferri i Fayos té 25 anys, és secretari general 
del BLOC JOVE, és de Canals i anirà el núm 4 en la llista de 
Compromís per la circunscripció de València.


