Les dones i els homes que formen la llista que presenta el BLOC - Coalició Compromís a Xàtiva tenim un Compromís amb Xàtiva, el Compromís de canviar la manera de fer política que es fa hui en dia a la nostra
ciutat. Portem molts anys de governs majoritaris i setze anys de govern
del Partit Popular amb majories absolutes, i creiem que és necessari
un canvi, un canvi que acabe amb unes polítiques orientades només
a les grans obres i les grans festes i que oblida les xicotetes coses i
les necessitats del dia a dia de les ciutadanes i els ciutadans. I aquest
canvi només pot vindre de la mà del BLOC – Coalició Compromís, perquè mai fins ara s’havia donat la circumstància que un partit com el
BLOC tinguera el suficient recolzament ciutadà per fer canviar les polítiques dels grans partits. Volem canviar la manera de governar Xàtiva
que hem vist els últims anys, sotmesa als capricis d’uns i als interessos

La llista que presenta el BLOC – Coalició Compromís a Xàtiva està formada per dones i homes compromesos amb la seua ciutat, hi participem persones amb experiència en l’oposició dura i coherent que hem
fet a l’Ajuntament, en gestió en diversos àmbits i en política i també
persones joves i emprenedores, a més dels que s’incorporen per primera vegada a la llista amb molta il·lusió. En ella tenen la mateixa importància les dones i els homes i està feta de forma que no sols siga igual
el nombre d’homes i dones en la llista, sinó que el grup polític que es
forme després de les eleccions siga sempre igualitari.

d’altres, i volem governar Xàtiva de forma participativa, fent que l’opinió
de totes les xativines i xativins i els seus interessos siguen tinguts en
compte.

Compromís amb Xàtiva

Aquests som els homes i les dones del BLOC de Xàtiva
Cristina Suñer i Tormo: Ha sigut portaveu del
BLOC a l’Ajuntament de Xàtiva els últims huit
anys. És advocada de professió, i a més de
l’experiència a l’Ajuntament, porta molts anys en
política i ha sigut membre de l’executiva nacional del BLOC. Ocupa també el lloc número 9 en
la candidatura de la Coalició Compromís a les
Corts per la circumscripció de València.
Joanjo Garcia i Terol: és
secretari local del BLOC de
Xàtiva i porta dos anys com
a regidor a l’Ajuntament.
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:
porta més de set anys
en el BLOC i hui en dia és
membre de l’executiva comarcal. Els últims anys ha
sigut la representant del
BLOC en el Consell de la
Dona. És impressora d’arts
gràfiques i actualment estudia Treball Social en la
UNED de Xàtiva.
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Salvador Moscardó i Bataller: És Graduat Social i
treballa com administratiu en l’Hospital Lluís Alcanyís de la nostra ciutat.
Porta molts anys militant
en el BLOC i ha sigut regidor d’aquesta formació
amb responsabilitats de
govern en la veïna població de Manuel.

Loles Barberà i Baraza:

Jordi Gimeno i Marzal: És
llicenciat en Dret i treballa
com a tècnic de prevenció de riscos laborals. Ha
sigut secretari comarcal
del BLOC JOVE de la Costera i va ser membre de la
permanent del Consell de
la Joventut de Xàtiva exercint el càrrec de tresorer.

Pilar Gimeno i Calabuig:

és

És llicenciada en Ciències
Econòmiques

dedicada

professionalment al món
de l’empresa privada. Ha
participat en les llistes
electorals del BLOC des de
fa setze anys.

És llicenciada en Dret
i treballa com advocada en la nostra ciutat.
Col·labora

activament

amb l’Associació d’Amics
del Poble Sahrauí de Xàtiva.
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Miquel Àngel Bonet i Marcos: Treballa a l’Hospital
Lluís Alcanyís de Xàtiva en
l’àrea de manteniment.

Cristian Calin Florian: És
xativí d’origen romanés, té
23 anys i treballa com a
forner en la nostra ciutat.
Està molt integrat en la
vida xativina.

Neus Mejías i Ferrero:
És membre d’Iniciativa
del Poble Valencià i
s’incorpora a la nostra
llista reforçant la coalició Compromís a la nostra ciutat. És professora
tècnica del Cicle Formatiu d’Educació Infantil en
l’Institut José Segrelles
d’Albaida.
Vicki Cabrerizo i Jimeno: És treballadora
d’animació sociocultural
en el departament de joventut de Creu Roja. Ha
treballat en el món de
l’associacionisme en temes com dona i joventut.

Rafael Blanco i Aranzueque: És un jove emprenedor que ha treballat
en diferents camps, entre ells el de l’agricultura
ecològica i l’apicultura. En
aquests moments està
estudiant.

Svetla Ivanova Kirova: És

Ximo Sanchis i Bacete:

ri local del BLOC Jove.

Loles Gramage i Navarro:
És administrativa d’una
associació que treballa
en projectes de desenvolupament al Tercer Món.
Ha col·laborat activament
durant anys en una associació de mares i pares
d’alumnes.

Robert Barberà i Baraza: És llicenciat en dret i

Marisa Molina i Devesa:
És llicenciada en dret i

treballa com advocat. Ha
sigut secretari local del
BLOC de Xàtiva, conseller
nacional i ha format part
de diverses candidatures
del BLOC.

treballa com a procuradora. Ha sigut regidora
de l’Ajuntament de Xàtiva;
secretària comarcal i presidenta del Consell Nacional del BLOC.

És mestre d’educació primària a Aielo de Malferit.
És músic de la Societat
Musical ‘La Primitiva Setabense’. Ha sigut secreta-

xativina d’origen búlgar. És
treballadora d’arts gràfiques i està molt integrada en la vida de la nostra
ciutat.
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I aquest és el nostre Compromís amb Xàtiva:
1. Volem que Xàtiva siga ciutat Patrimoni de la Humanitat
Volem preparar la candidatura de Xàtiva a Ciutat Patrimoni de la Humanitat: és una proposta a
llarg termini que ha de ser el punt de mira cap on ens hem de dirigir en totes les polítiques i actuacions de l’administració, la referència per no desviar-nos i adoptar les mesures mes adients
en cada moment i l’objectiu comú per a tots els actors socials de la ciutat: administracions, ciutadans, comerciants, empreses, etc. És, en resum una proposta transversal, que necessita de
la col·laboració de tots els sectors públics i privats. La proposta inclou la creació d’un equip
d’experts que assessoren l’administració per treballar en la línia correcta per tal que Xàtiva puga
assolir aquesta categoria, a més de treballar a fons per recuperar el patrimoni i rectificar els
criteris del pla turístic, que fins ara s’han demostrat ineficaços.

Xàtiva

2. Volem que Xàtiva tinga un urbanisme per a créixer cap a dins
Hem de canviar l’urbanisme de Xàtiva, i sense deixar de dotar als nous barris dels serveis adequats que l’equip de govern del PP ha oblidat, hem de revitalitzar el seu nucli històric i fer-lo el
lloc d’expansió i de creació de nous habitatges i serveis. Per a tot això proposem la finalització
del Pla especial del Nucli Històric i iniciar la seua aplicació; la creació de l’Oficina Especial de
Nucli Històric per regular i harmonitzar tota l’activitat que es desenvolupe en aquesta zona de la
ciutat, i per damunt de tot, per millorar les condicions de vida dels ciutadans que hi viuen i també dels que hi treballen; la creació un Centre Comercial de Centre Ciutat, mitjançant la incorporació de la figura de ‘gerent de centre ciutat’, un veritable centre comercial a la ciutat de Xàtiva,
dins, que abaste les zones comercials de fora del nucli històric, però que incloga una ampla zona
del nucli antic; la creació dels estacionaments adients i el disseny de la circulació en atenció a
les noves característiques de les zones afectades.

3. Volem que els grans projectes per a Xàtiva siguen grans projectes de serveis
per a totes i tots
Xàtiva necessita urgentment la reforma del Centre d’Especialitats l’Espanyoleto en la mateixa
ubicació, i no posar-lo fora de la ciutat com vol fer el PP, ha d’estar a l’abast de totes les xativines
i xativins i continuar sent un pol d’atracció de visitants, així com un nou Centre de Salut en la
zona est de la ciutat, que done servei proper a tota la ciutadania, així com Escoles Infantils Públiques, amb un ensenyament de qualitat, que serà possible si s’aprova la Iniciativa Legislativa
Popular Compromís per l’Educació Infantil de 0 a 3 anys. S’han de crear Centres Culturals als
Barris, amb sales de lectura, per tal que els serveis culturals estiguen prop i no només al centre
o a un extrem de la ciutat. I hem de recuperar les nostres tradicions creant un Museu Etnològic,
per tal que la riquesa de la cultura de la nostra ciutat no desaparega i siga un valor més de dinamització turística.

4. Volem que les xativines i els xativins decidisquen què es fa amb els seus
diners i participen en els pressupostos
Volem impulsar els Pressupostos Participatius com una proposta per a la regeneració democràtica de Xàtiva, de forma que les ciutadanes i els ciutadans participen directament en la gestió dels diners de què disposa l’Ajuntament. Uns dels apartats dels pressupostos que es podrien convertir en participatius podrien ser els destinats a les diferents associacions o entitats
culturals, esportives o juvenils de la ciutat S’haurien d’implantar els mecanismes per tal que
la participació ciutadana en la gestió dels diners fóra realment efectiva, per tant una vegada
s’haguera determinat quines són les entitats que podrien participar en l’elaboració dels pressupostos, aquestes haurien de comunicar quines són les prioritats, i en funció de la disponibilitat,
assignar les quantitats. Això faria que les xativines i els xativins pugueren participar en la gestió
dels impostos que paguen sense imposicions de l’equip de govern, i garantint la neutralitat i la
transparència

5. Volem que tots els projectes de l’Ajuntament creen llocs de treball
Totes les actuacions de les administracions han d’encaminar-se a crear nous jaciments de llocs
de treball, i paliar d’aquesta manera les altes taxes d’atur que ens ha deixat el govern de Rus. Així
són projectes com els encaminats a aconseguir l’estatus de Ciutat Patrimoni de la Humanitat, el
foment de la construcció al nucli històric i el Centre Comercial de Centre Ciutat.

I sobretot volem que les xativines i els xativins recuperen l’orgull de ser de Xàtiva, que Xàtiva torne a ser la ciutat que es mereix, una ciutat de referència en
el comerç, els serveis, el turisme i la cultura. Volem que els nostres artistes i la
nostra cultura siguen senya d’identitat i no estiguen postergats. Volem una ciutat orgullosa de la seua història i els seus origens i a la vegada il·lusionada amb
el seu futur, un futur sostenible, i compromesa amb el seu país, el País Valencià.
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