Cristina Suñer és com tu

Les dones i els homes del BLOC de Xàtiva som com tu, i estem preparats per a
canviar la manera de governar la nostra ciutat, acabar amb les majories absolutes
i fer polítiques que interessen a tota la ciutadania.

No m’inspiren confiança

Malgrat que, inicialment semble una obvietat
(doncs mai m’ha inspirat la més mínima confiança el Partido Popular, i el de Xàtiva.... tampoc), s’ha de reconèixer la capacitat d’Alfonso
Rus per transmetre un discurs que concitava la
confiança i les il·lusions (recordem les memorables frases sobre la platja en Xàtiva i els rucs
que el van votar) d’aquelles majories que l’han
consolidat en el poder municipal durant aquests
setze anys.
Però, no ens enganyem. Quantes vegades hem
escoltat que confiar el govern a una persona acomodada econòmicament era la garantia irrefutable que no necessitaria de l’erari
públic per millorar el seu estatus? Quantes
vegades s’ha dit que la confiança en un empresari exitòs garantia l’èxit en la gestió pública d’un municipi? I potser siga cert. Afirmacions com aquestes han generat durant molt de
temps un clima de confiança que no es correspon amb la realitat. Es una banalitat assimilar
l’estatus econòmic de les persones al seu grau
d’honestedat, així com l’èxit empresarial a la correcta gestió d’allò que es públic. A l’igual que
seria d’una gran frivolitat equiparar als menys
adinerats amb lladres i sàtrapes. En quant als
èxits o fracassos empresarials, podríem valorar
d’una manera mes objectiva si coneguérem àmpliament tant els uns com els altres, doncs con-

vindran amb mi, en què és molt freqüent divulgar
els èxits a bombo i plateret, i amagar zelosament
les fallides. Així doncs, a base de falses obvietats s’ha traït la confiança dels ciutadans. Jo
em pregunte: es pot afirmar que una persona
agraciada físicament, és molt honesta? I una
bona gestora d’allò públic? I bona empresària? I
al contrari tampoc.
Per tant, s’ha d’aterrar en l’empíric, en allò que
s’ha demostrat, en allò que es pot veure, en el
que s’ha fet. Llevar el fum, la boira i aguaitar la
realitat. I en el plànol de la realitat el PP i Alfonso
Rus, ens poden continuar enlluernant amb les
mateixes llums que fa setze anys?
La situació no es la mateixa. S’ha acabat el “xorro” financer, s’ha aturat la bombolla immobiliària
i amb ella la “Gran Xàtiva” d’Alfonso Rus, aquella
Xàtiva metropolitana dibuixada per al 50.000 habitants, de cara als nous barris i urbanitzacions
(Bola, Palasiet, Pla de la Mesquita, Bolvents, Carraixet), cara als polígons industrials (en Xàtiva es
mes adient anomenar-los comercials). Ara quins
valors posaran damunt la taula? No saben governar sense malbaratar. Si no disposen de recursos, en demanaran als bancs, i ens endeutarem
més, i més, i més.... Després d’aquests setze
anys, com volen convèncer-nos que coneixen el
concepte austeritat? I el de control de deute? I el
d’intervenció pública per afavorir l’economia?...
Cristina Suñer i Tormo
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El BLOC va presentar la candidatura de
Cristina Suñer a l’alcaldia de Xàtiva
El BLOC de Xàtiva va presentar
el passat divendres 21 de gener la candidatura de Cristina
Suñer a l’alcaldia de Xàtiva, en
un acte que va omplir la sala
d’actes de la Casa de la Cultura de la nostra ciutat.
En l’acte també es va fer públic
les persones que ocuparan el
segon i tercer lloc de la llista, Joanjo Garcia Terol i Maite
Díaz.
Va comptar amb la presència
d’Enric Morera, secretari general del BLOC, portaveu a les
Corts i candidat de la coalició
Compromís a la presidència
de la Generalitat.

Suñer: “Estem preparats per a governar Xàtiva, i tenim ganes”
En el seu parlament, Cristina Suñer
va agrair la confiança que havia manifestat el col·lectiu local del BLOC
en encomanar-li per tercera vegada encapçalar la llista a les eleccions municipals. Suñer va recordar que, des que el BLOC va tornar
a l’Ajuntament el 2003, va canviar
la manera de fer política a Xàtiva:
“quan vam arribar a l’Ajuntament,
allò era una bassa d’oli, fins aquell
moment Rus no s’havia trobat ningú que li plantara cara com ho hem

fet nosaltres. Hem fet una oposició dura i coherent, dura perquè
ens hem trobat enfront una dreta
fanfarrona i maleducada, i coherent
perquè mai hem triat el camí fàcil,
sinó que hem defensat sempre les
nostres propostes en positiu, sense
buscar la crítica fàcil.”I va afegir que
els huit anys d’oposició a la política, “no ens han cremat, sinó ben al
contrari, ens han donat l’experiència
que tenim ara. Després d’haver doblat els vots les passades eleccions,

Cristina Suñer i Tormo

i d’aquests anys de dura oposició
ara ens trobem preparats per a governar Xàtiva, i tenim ganes. Sabem
que podem governar Xàtiva millor
que ells, que proposen, com en les
passades eleccions ‘Solucions per a
Xàtiva’ i ens la deixen com està. Per
salut pública, el canvi és necessari,
per acabar amb l’immobilisme, la
prepotència, la mala educació, el caciquisme i el menyspreu a la nostra
cultura, cal dir prou. I si molts diem
prou, el canvi és possible.”

es presenta per tercera vegada
com a candidata a l’alcaldia de Xàtiva pel BLOC. Des de l’experiència
que li donen els anys d’oposició i de coneixement de la política municipal és garantia d’un canvi seriós. És advocada de professió, i a més
de l’experiència a l’ajuntament, porta molts anys en política, ha sigut
membre de l’executiva nacional del BLOC i candidata a les Corts.

Joanjo Garcia i Terol és secretari local del BLOC de Xàtiva i

porta dos anys com a regidor a l’Ajuntament, en els que ha col·laborat
en l’oposició ferma del grup municipal i s’ha destacat en les seues
propostes en positiu en forma de mocions. És militant del BLOC des
de fa més de deu anys i ha ocupat diversos càrrecs. En l’aspecte
professional, és professor de secundària a l’institut ‘Josep de Ribera’.

Maite Díaz i Montagud

és membre de l’executiva comarcal del BLOC, i porta més de set anys com a militant en el col·lectiu
de Xàtiva. Els últims anys ha sigut la representant del BLOC en el
consell de la dona i ha col·laborat en les tasques de fiscalització municipal. És impressora d’arts gràfiques i actualment estudia Treball
Social en la UNED de Xàtiva.

Ens trobaràs a: www.blocxativa.com

Les propostes del BLOC per al nucli històric de Xàtiva
Un tancament al trànsit més racional

Una ciutat que ha de créixer ‘cap a dins’

Tenim un nucli històric que és el segon més gran del
País Valencià, després del de la capital. No es pot fer
un tancament ‘tot o res’, obert tot el dia i tancat completament per la nit i els festius, que a més funciona malament i és costós. Des del BLOC, on sempre hem sigut
partidaris del tancament i de convertir el nucli històric
en una zona prioritària per als vianants, hem fet moltes
propostes que no han sigut escoltades per l’equip de
govern i que portarem en el nostre programa electoral:

Durant els anys del ‘boom’ econòmic i constructor, Rus va
dissenyar una ciutat en la que podríen viure fins 50 000 habitants, completament fora de la realitat, i tot perquè el seu
únic objectiu era ingressar diners per les llicències d’obra i
balafiar-los en obres megalòmanes com la plaça de bous.
Ara ens trobem amb barris allunyats del centre, sense serveis bàsics com escoles o centres de salut i alguns en els
que encara no s’ha acabat la urbanització, com el Palasiet.
Com a efecte secundari hem vist que aquesta política ha
oblidat completament el nucli històric en el que trobem
cada vegada més cases en ruïnes i projectes de construcció que no es fan. Sense oblidar de dotar aquests barris dels serveis necessaris, el BLOC planteja per a Xàtiva
un creixement ‘cap a dins’, que faça de la rehabilitació i de
les noves construccions en el nucli històric l’objectiu fonamental. Les nostres propostes són

•

S’han de definir ‘vies de trànsit’, per als vehicles,
amb velocitat limitada i amb pas prioritari als vianants, que puguen permetre accedir a totes les zones del nucli històric, però que penalitzen els trànsits innecessaris i eviten les travesses per carrers no
pensats per al trànsit rodat.

•

S’han de tancar al trànsit els carrers transversals, i deixar l’accés només als veïns. No es poden
fer reformes com les del Portal de Sant Miquel, en
el que s’ha perdut l’oportunitat de fer un carrer amb
accés limitat als vehicles.

•

•

S’han de definir ‘vies per a vianants’ que permeten els desplaçaments per tot el nucli històric, amb
facilitats per a les persones amb mobilitat reduïda i,
per suposat, als turistes.
S’han de crear pàrquings que permeten l’accés al
nucli històric als que hi viuen en ell i als visitants,
tant als que venen per turisme com per comerç.

•

Fomentar i ajudar a la rehabilitació de vivendes en el
nucli històric, a la vegada que facilitar les noves construccions.

•

Dotar dels serveis necessaris el nostre centre, serveis destinats als seus habitants i als dels barris limítrofs, i que donen més vida als seus carrers.

•

Fer els serveis que ja hi ha més accessibles, mitjançant la construcció de pàrquings pròxims i vies de
comunicació per a vianants.

•

Utilitzar l’empressa pública PROEXA per construir vivendes i pàrquings en el nucli històric.

El BLOC de Xàtiva va inaugurar la seua nova seu
Estem al carrer Hostals, número 17 (cantonada amb Illeta de
Sant Miquel).
Ens pots trobar qualsevol divendres de
vesprada, i allí estem per escoltar les
teues suggerències,
idees, queixes, etc.
No deixes de passar!
Si vols rebre informació, envia un correu a blocxativa@blocxativa.com

Juan Roig, president de Mercadona, diu que l’any 2011
és un bon any per que el 2012 serà pitjor. L’afirmació ve
d’una dirigent empresarial que xafa terra. Així que, segons el primer empresari valencià i líder de Mercadona,
ni “Brotes Verdes” (ZP) ni “Seremos los primeros en
salir de la crisis” (Camps).
Continuarem patint. La pujada del petroli, l’augment de
l’IPC, la pujada dels tipus d’interés i sobre tot, uns governant incompetents ens porten al desastre.
No hi ha lideratge, no hi ha una bona diagnosi de la situació i per tant anem donant tombs. Si ZP és dolent,
Camps és pitjor. I nosaltres què? Crec que el repte de
la recta final de les eleccions -ens manquen 72 dies- és
omplir de contingut la nostra proposta política. Una proposta progressista i valenciana. L’oferta del BLOC i de
la Coalició Compromís és en positiu i pròxima. Cal
explicar, amb exemples, per on hem d’anar per a eixir
de la crisi, generar ocupació i consegüentment benestar.
També des dels Ajuntament s’han d’articular propostes
(com estem fent) per crear les condicions positives per a
l’economia productiva. Cal omplir l’agenda del progrés
del segle XXI. Sense retòrica. Amb dades i contingut.
Per exemple la “dació en pagament de immoble” per a
alliberar-nos de la hipoteca bancària. El PP va votar en
contra (ho esperàvem) el PSOE també (progressista?).
Alguns deien que “Otro camino es posible” i ens mostra una taronja podrida... ja s’ho farà. Nosaltres tenim
l’obligació de treballar per marcar l’agenda progressista
i valencianista del segle XXI. una fulla de ruta de millora,
de benestar, de nova ocupació, de sostenibilitat i tot això
fet des d’ací. Amb l’orgull de ser valencians i valencianes
en un món global.
Enric Morera i Català

MOLTS XATIVINS I XATIVINES JA HAN SIGNAT PER
L’ESCOLARITZACIÓ PÚBLICA DE 0 A 3 ANYS

El BLOC de Xàtiva s’ha sumat a la recollida de signatures per a
presentar a les Corts Valencianes una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) avalada per 50.000 valencianes i valencians que aconseguisca que les Corts aproven una llei per la plena escolarització
pública de 0 a 3 anys. Amb aquesta llei es completaria l’any 2013
un procés pel qual la Generalitat i les administracions locals constituirien la xarxa d’escoles infantils de titularitat pública del País Valencià.
La força de presentar una proposició de llei avalada per les signatures de milers de persones ha de convéncer la majoria parlamentària de les Corts per a fer un gran avanç en el terreny educatiu.

