COMPROMÍS Xàtiva continua fent propostes
que l’equip de govern del PP no vol escoltar
COMPROMÍS demana la creació d’un reglament
de participació que incloga consultes ciutadanes
Suñer: “és l’hora de donar un pas més endavant en la democratització de les nostres institucions, obrir-les a la ciutadania i ferles verdaderament participatives de forma que les ciutadanes i
ciutadans puguen decidir directament sobre assumptes que els
afecten directament.”

COMPROMÍS vol que els actuals llibres
de text siguen vàlids el curs vinent
Suñer: “la Conselleria d’Educació hauria de garantir que el proper curs els centres escolars
continuaran mantenint els mateixos llibres
que tenen enguany, perquè qualsevol canvi en
aquest sentit seria catastròfic per al bon funcionament dels bancs de llibres. Les famílies no
han de suportar el canvi de llibres que suposarà
la reforma educativa del PP, i si no ho fa la Conselleria, ho haurà de fer l’Ajuntament que és la
institució més propera a la ciutadania.”

COMPROMÍS demana que es cree
una borsa de lloguer social amb les
vivendes buides dels bancs
Suñer: “demanem que s’adopten mesures per
obligar als bancs que tenen pisos acumulats a
que els oferten a preus assequibles, i si no poden vendre’ls, que hi haja mecanismes perquè
eixes vivendes puguen ser cedides temporalment a l’Ajuntament que les destinaria a crear
una borsa de lloguer social”.

COMPROMÍS proposa a tots els grups
polítics un consens per recordar els
75 anys del bombardeig
La tragèdia més gran ocorreguda a Xàtiva després de la seua crema no es pot recordar amb
les forces polítiques dividides. És necessari un
consens per recordar aquesta tragèdia que es
troba en la memòria de les xativines i xativins
i de la qual hem sentit parlar tantes vegades, i
que ens han transmès la por i la barbàrie que
va suposar aquell fet. Però el PP continua sense
voler recordar la mort de més de 109 xativins.
I des de COMPROMÍS no hem deixat de criticar els desgavells del PP, com la negativa a tornar els diners als usuaris del Conservatori, la despesa de 50.000 euros per analitzar el ADN dels gossos de la
ciutat, les exhibicions de Rus any rere any en FITUR i la convocatòria d’amagat de dos llocs de treball
a l’Ajuntament, feta en nadal i sense publicitat.

xativa.compromis.ws

Si vols llegir totes les nostres notícies, llegeix-les a la nostra pàgina web:
xativa.compromis.ws
En la qual pots deixar el teu correu per tal que
t’enviem el nostre butlletí digital, fer-te simpatitzant o adherir-te a Compromís.

Els regidors de COMPROMÍS
Xàtiva van participar en Vilareal en l’acte recordatori de la
crema de la ciutat

Si vols veure les nostres intervencions en el
ple, declaracions en ràdio, intervencions, segueix el nostre canal a Youtube:
www.youtube.com/user/blocxativa

Cristina Suñer i Joanjo Garcia Terol van participar el dissabte 4 de gener a Vila-real en
l’acte que l’Associació Cultural ‘Socarrats’ celebra des de fa vint anys per commemorar la
crema de la ciutat, ocorreguda el 12 de gener
de 1706.

Qualsevol dubte, pregunta o informació que
necessites ens ho pots fer arribar a les nostres adreces electròniques:
compromisxativa@gmail.com
blocxativa@gmail.com
I no oblides seguir-nos en twitter:
@compromisxativa, @BlocJoveXativa
Així com fer-te amiga i amic en facebook de:
Compromís Xàtiva
Joves Amb Compromís Xàtiva
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