
Quan el Grup Municipal del BLOC va 
tindre coneixement que es pretenia 
revisar els valors cadastrals dels 
immobles, que són la base de l’impost 
que paguem, ja va intentar per tots els 
mitjans que eixe procés es paralitzara. 
Així, Maria Josep Ortega, portaveu del 
BLOC a l’Ajuntament, va proposar la 
paralització del procés amb la finalitat 
que no s’encarira tant l’impost a pagar 
pels veïns els pròxims anys.
Maria Josep Ortega ha manifestat que 
“les valoracions de les vivendes es van 
fer durant el 2007, quan van arribar al 
seu preu més elevat, i així pagarem 
l’impost d’unes vivendes sobrevalora-
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El cas Gürtel ha tret a la llum una 
extensa trama de corrupció lligada 

al PP que, pel que sabem fins ara, ha 
desviat molts milions d’euros de l’erari 
públic a butxaques particulars. És un 
assumpte molt greu perquè, en primer 
lloc, representants públics que haurien 
de donar exemple, s’aprofiten del po-
der sense escrúpols. I, en segon lloc, 
perquè molta gent pot pensar que tots 
els polítics són iguals, i això no és cert 
de cap manera. No tots som iguals.

La confusió entre el que és públic i el que 
és privat -com ara el que està passant 
en el Carlet EMF-, la forma en què el 
nostre ajuntament malgasta els diners, 
l’augment increïble de la contribució en 
una època com l’actual en què moltes 
famílies van ben justetes; a banda de 
tots els vicis de funcionament que amb 
tants anys en el poder han anat acu-
mulant... tot això fa necessari un canvi.

Un canvi de persones, un canvi de for-
ma de governar, comptant amb tots i to-
tes; una nova forma de governar justa 

CARLET
NECESSITA
UN CANVI

En plena crisi econòmica, en el 
pitjor moment per a les famílies, 
moltes de les quals tenen greus 

dificultats per fer quadrar els comptes, 
amb un gran increment de les persones 
sense faena, amb un descens vertigi-
nós dels ingressos dels llauradors i un 
comerç que passa per moments difícils, 
el PP de Carlet, des de l’Ajuntament 
que domina, ha fet tot el possible 
perquè els carletins i les carletines 
hàgem de pagar considerablement 
més per l’IBI (Impost de Béns Immo-
bles), per la contribució. I això que el 
Partit Popular durant els últims anys ja 
havia col·locat Carlet en el trist lloc de 
ser un dels municipis amb els impos-
tos més elevats. Ara plourà sobre ba-
nyat. No vols caldo, dos tasses. 

des”. La portaveu del BLOC, davant de 
la reiterada negativa del PP a paralitzar 
l’espectacular increment ha afegit que 
“és inaudit que la voracitat recaptadora 
de l’alcaldessa puga més que la raci-
onalitat que, en un moment de profun-
da crisi, quan molts veïns i veïnes han 
perdut el seu lloc de treball, quan mol-
tes empreses es troben en una situació 
econòmica crítica, quan l’agricultura 
està passant uns moments cada vega-
da més durs, aconsella la congelació 
d’impostos i no el gran increment que 
el PP vol carregar sobre l’esquena dels 
carletins i les carletines”. 

La decisió unilateral del PP de Carlet de 
propiciar la nova valoració cadastral su-
posarà que els veïns de Carlet tinguem, 
a partir d’enguany, 10 anys seguits de 
fort increment en l’IBI. Lamentable. 

Vist que l’alcaldessa s’ha negat rotun-
dament a les propostes del BLOC de no 
incrementar l’IBI, el Grup Municipal del 
BLOC va proposar que els veïns pogue-
ren pagar l’impost de forma fraccionada i 
sense cap tipus de recàrrec, garantint-ne 
la màxima difusió. Una volta més, la-
mentablement, l’alcaldessa s’ha negat a 
posar en marxa una proposta com eixa 
que hauria sigut molt beneficiosa per als 
carletins i les carletines. 

EN PLENA CRISI

L’AJUNTAMENT ENS CASTIGA
AMB UN FORT INCREMENT
DE LA CONTRIBUCIÓ Maria Josep Ortega: 

“Pagarem l’impost 
d’unes vivendes 
sobrevalorades” 

El BLOC proposa paralitzar 
l’increment 

El BLOC demana el 
fraccionament de l’impost

10 anys més augmentant 
la contribució

A Carlet, els símptomes de 
mal govern estan arribant a 
uns límits alarmants

i respectuosa amb la gent 
del poble. Això els proposem 
des del BLOC de Carlet: 
un canvi en positiu, un 
canvi per a donar un 
gran impuls al fu-
tur dels carletins i 
les carletines. En 
això estem treba-
llant amb gran il-
lusió. I tinc l’enor-
me convicció que, 
després de molts 
anys, entre tots ho 
podrem fer possi-
ble. 

Maria Josep Ortega



L’alcaldessa ha malgastat sen-
se contemplacions molts di-

ners del conegut com a Plan E. 
Una bona mostra són els preus as-
tronòmics d’alguns dels elements 
del mobiliari urbà, per exemple de 
la reforma de la Plaça del Convent 
i de la Vila. Així, la font visitable 
ens ha costat més de 66.000 €, o 
siga més d’11 milions de pessetes!
El “banc redó model ovni” només 
ens ha costat 11.000 €, o siga vora 
2 milions de pessetes el banquet. 
O per exemple, cada tarongeret 
bord, -atenció llauradors!,- vora 
600 €.  Cada “macetó” de la Pla-
ça Major -i ens reservem l’opinió 

Andreu Mas Carbó va fal-
tar el passat 2 d’octubre a 

Carlet, amb 71 anys. Va ser un 
destacat activista sindical i po-
lític. Va nàixer en plena guerra 
civil i als 9 anys ja començà 
a treballar en el camp, en la 
colla de son pare, un republi-
cà represaliat pel franquisme. 
Amb 19 anys emigrà a París i 
va ingressar al PCE. Hi va tre-
ballar a la Citroen i a la Re-
nault. A França començà una 
forta implicació política i sin-
dical i va col·laborar en la re-
sistència espanyola contra el 
franquisme, entrant clandesti-
nament a l’Espanya de Franco 
en diverses ocasions, com per 
exemple el 1962 portant un 
milió de pessetes recaptats 
en l’emigració francesa per 
a la caixa de resistència de 
les vagues d’Astúries. Poste-
riorment, va desenvolupar un 
intens treball polític amb els 
emigrants a Bèlgica, Holanda, 
Suïssa i Alemanya. Va ser pro-

cessat en rebel·lia pel règim 
franquista als anys 60.
Després de la mort del dicta-
dor va tornar a Espanya i va 
participar activament en la 
formació de la Federació del 
Camp de CCOO, de la qual va 
ser Secretari General del País 
Valencià. La seua tasca sindi-
cal en el camp fou molt inten-
sa, i és reconeguda la seua 
lluita en defensa dels drets 
laborals de les dones dels 
magatzems. Durant els últims 
anys va ser militant actiu del 
PCPE.

El 22 de novembre de l’any 
passat se li va fer un sentit ho-
menatge a la casa de la cul-
tura de Carlet, plena de gom 
a gom de l’afecte dels seus 
companys i les seues compa-
nyes, dels seus amics, que li 
van reconèixer la dedicació de 
tota una vida de sacrifici i de 
lluita pels seus ideals. Des-
canse en pau Andreu Mas. 

MOR ANDREU MAS, GRAN
ACTIVISTA SINDICAL I POLÍTIC

sobre el gust que han tingut per a 
triar- val més de 1.600 €, més de 
270.000 pessetes el “macetonet”. I 
així podríem seguir. ¿Com pot ser 
que enmig d’una gravíssima cri-
si econòmica l’alcaldessa i el seu 
grup malgasten d’eixa manera els 
diners que el govern central ha do-
nat als ajuntaments precisament 
per a lluitar contra la crisi? 

el BLOC compta amb tu

Font

Taronger bord

Banc redó “Macetó”

Els comerciants de l’Avin-
guda de Blasco Ibáñez 

han patit les conseqüències 
de l’obra que, sota el patrocini 
del Plan E, estan realitzant-
se durant els últims mesos. El 
govern municipal hauria d’ha-
ver començat les obres des-
prés de les festes majors per 
a no perjudicar tant els bars 
i les gelateries -que tenen el 
seu punt fort durant l’estiu i 
les festes- com els ciutadans 
i ciutadanes que enguany no 
han pogut gaudir plenament 
de les terrasses de l’Avinguda. 
D’aquesta manera l’alcaldes-

sa i el PP han perjudicat molt 
els ciutadans i, especialment, 
els negocis, sense tindre cap 
tipus de consideració.

Cal afegir que la normativa del 
Plan E contemplava la possibi-
litat de poder ajornar les obres 
per motius especials justificats, 
com era ací el cas. El BLOC 
va portar el tema al Plenari de 
l’Ajuntament i la resposta de 
l’alcaldessa va ser, una vega-
da més, negativa. Els comer-
ciants carletins i els ciutadans 
en general no es mereixen eixe 
tracte. 

QUEIXES PER LES OBRES
DE L’AVINGUDA A L’ESTIU

L’ALCALDESSA MALGASTA
ELS DINERS DEL PLAN E



EL BLOC DÓNA SUPORT ALS
LLAURADORS DAVANT LA PLAGA DEL
CAQUI I EL PP DIU “QUE NO ÉS URGENT”

“s’han constatat grans deficièn-
cies en la conservació d’algunes 
de les instal·lacions de l’estadi de 
futbol, com ara el bar, que pre-
senta un estat lamentable, la sala 
de massatges, etc., cosa que és 
inexplicable si pensem en tots 
els diners que entren al club”.  

La portaveu del BLOC ha consta-
tat “un profund malestar en molts 
dels pares i les mares que formen 
part del club per la gestió del pre-
sident, una gestió que sense dub-
te és la causa de la recent dimis-
sió del director tècnic”. Maria Jo-
sep Ortega ha reclamat a l’alcaldia 
la convocatòria urgent d’una junta 

El regidor del PP Pasqual 
Casp ha anunciat la seua di-

missió com a president del Car-
let després que el BLOC, davant 
de les greus irregularitats detec-
tades al club, li exigira que dona-
ra les explicacions necessàries. 

El BLOC va instar el tinent d’alcal-
de a presentar, davant l’Assem-
blea, els comptes de l’entitat des 
de la creació del club. La portaveu 
del BLOC a l’Ajuntament, Maria 
Josep Ortega, ha assenyalat que 
“l’Ajuntament de Carlet dóna anu-
alment molts milers d’euros al 
club, i el Carlet rep a més altres 
subvencions com la de la funda-
ció Caixa Carlet, a banda de les 
quantioses aportacions dels socis 
i altres conceptes, i si és cert que 
no hi ha una comptabilitat estric-
ta sobre els ingressos i les des-
peses seria enormement greu.” 
A més, Ortega ha manifestat que 

de portaveus de l’Ajuntament, en 
la qual estiga present el regidor 
d’esports i president del club, per 
a aclarir la greu situació creada al 
Carlet EMF.
 
La regidora del PP Laura Sáez 
va pressionar fins i tot amb ame-
naces el director tècnic amb la fi-
nalitat que aquest ocultara les ir-
regularitats detectades. El BLOC, 
davant d’una actuació tan greu 
per part de la regidora, va exigir 
a la sra. alcaldessa la destitució 
immediata de la sra. Sáez, ja que 
“una persona que aprofita el po-
der que li dóna el càrrec per a 
amenaçar un ciutadà si aquest 
revela les irregularitats que hi ha 
al Carlet no pot continuar ni un 
minut més ostentant cap compe-
tència municipal.” Davant d’això, 
l’alcaldessa, en compte d’actuar 
de forma responsable fent-se càr-
rec de la gravetat de la situació, 

es va dedicar, una volta més, a 
proferir insults contra la portaveu 
del BLOC Maria Josep Ortega. 
 
Al cap i a la fi, els que ixen per-
dent per aquesta situació són els 
xiquets del nostre poble, que van 
amb tota la il·lusió a jugar al futbol 
defensant el nom de la nostra ciu-
tat, i els seus pares i mares que 
fan un gran sacrifici de temps i 
també econòmic per fer que això 
siga possible. 

DIMITEIX EL PRESIDENT DEL CARLET
I REGIDOR DEL PP PER LES IRREGULARITATS
DENUNCIADES AL CLUB

La regidora del PP 
Laura Sáez va pressionar 
fins i tot amb amenaces 

el director tècnic.

www.bloc.ws

Estat lamentable de les lliteres de massatge

Hi ha un perillós rebrot del fonc 
Mycosphaerella Hawai, que 

afecta el caqui accelerant-ne la 
maduració, tacant la fruita i provo-
cant-ne la caiguda en dos o tres 
dies, que s’ha convertit en una 
amenaça greu per al futur del ca-
qui, un dels cultius carletins amb 
més projecció per al futur. 

El Grup del BLOC va presentar en 
l’últim Plenari de l’Ajuntament una 
proposta urgent per tal d’instar la 
Conselleria d’Agricultura, Pesca i 
Alimentació a incrementar el pres-
supost d’investigació per a trobar tan 
ràpid com siga possible un sistema 
de lluita contra aquest fong que està 
afectant un dels cultius més rendi-

El diputat del BLOC Josep Maria 
Panyella, que és President de la 
comissió d’agricultura de les Corts, 
ha presentat una proposició no de 
llei en el mateix sentit, per tal que 
les Corts Valencianes prenguen 
consciència i el govern valencià 
actue de forma urgent per pal·liar 
aquest greu problema. 

bles de l’agricultura valenciana. 
També, que s’establira urgentment 
una línia d’ajudes que compense 
les pèrdues que patiran els produc-
tors de caqui durant aquesta cam-
panya al no poder vendre la seua 
producció a punt de recol·lectar i 
haver de suportar els costos de pro-
ducció sense cap tipus de contra-
prestació econòmica. Així mateix, 
es demanava al govern central que 
incrementara el control i la vigilàn-
cia fitosanitària per a evitar l’entrada 
de plagues, com la del fong del ca-
qui que era desconeguda fins l’any 
passat per les nostres terres i que 
poden causar greus perjudicis entre 
els productors d’un cultiu amb gran 
acceptació en els mercats. 
El PP, amb l’alcaldessa al front, va 
decidir votar en contra de la urgèn-
cia, d’una manera ben poc respon-
sable i anant en contra dels llaura-
dors carletins en una qüestió enor-
mement preocupant i que s’afig als 
greus problemes que ja té la nostra 
agricultura.

Josep Maria Pañella, diputat del Bloc i Pre-
sident de la Comissió d’agricultura de les 
Corts Valencianes.



El passat 24 de setembre va pren-
dre possessió de la seua acta de 

regidor Josep Àngel Hervàs Sendra, en 
substitució de Sergi Domènech, qui ha 

hagut de renun-
ciar a l’acta per 
residir actualment 
a Mèxic ampliant 
els seus estudis.
Josep Àngel Her-

vàs s’ha convertit així en el regidor 
nacionalista més jove de tot el País 
Valencià d’entre els més de 300 que 
té el BLOC repartits per les diverses 
comarques valencianes. El nou regi-
dor, que també serà el més jove de la 
Corporació, compta amb 20 anys, està 
cursant estudis de Filologia Catalana a 
la Universitat de València, i és Secre-
tari d’organització del BLOC Jove de la 
Ribera Alta. Des de ben jovenet ha des-
tacat pel seu compromís amb el valen-
cianisme des de diversos àmbits, for-
mant part d’Acció Cultural del País Va-
lencià, el Casal Jaume I de Carlet o el 
Voluntariat Lingüístic de la Universitat.

Josep Àngel Hervàs ha declarat que “és 
tot un honor representar el BLOC en el 
nostre Ajuntament i agraïsc als com-
panys i companyes que hagen confiat 

en mi per a aquesta responsabilitat de 
servir la meua ciutat des de la màxima 
institució local”.

Per la seua banda, la portaveu del 
BLOC Maria Josep Ortega ha agraït al 
regidor Sergi Domènech la seua tasca 
tan important durant aquests dos anys 
i ha encoratjat Josep Àngel Hervàs a 
“aportar les seues idees i el seu tre-
ball sobretot en el camp de la joventut, 
precisament el segment de la població 
que més suport dóna al BLOC i que 
està molt necessitat d’una major aten-
ció per part de l’Ajuntament”.

Josep Àngel Hervàs tindrà com a com-
panys del Grup Municipal del BLOC 
-que és la segona força política- la prò-
pia Maria Josep Ortega, Rafael Hervàs 
i Lídia López. 

BLOC
l’espai valencià de progrés
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Cara o creu està format per xics 
molt joves, de 15 i 16 anys, de 

Carlet, Alginet i Alzira. En el con-
cert, organitzat pels Joves Sama-
rucs, el grup riberenc va versionar 
temes d’Obrint Pas, La Gossa Sor-
da, Desgavell o Lluís Llach, a més 
d’interpretar repertori propi com Ri-
bera Ska, Conte (la xiqueta) o Dis-
me per què. Un bon grup de fans de 
Cara o creu van animar l’actuació, 
que va ser tot un èxit. Hi actuaren 
també el grup Assekes, el raper En-
der i el cantautor Lenitiu. 

Mentrestant el nostre Ajuntament es 
nega a organitzar concerts de grups 
en valencià tal i com el BLOC i nom-
brosos joves demanen. 

EL GRUP
CARA O CREU
ACTUÀ A L’ÀGORA
DE L’ALCÚDIA

El passat 27 de setembre va tin-
dre lloc la XVII Volta a Peu Ciu-

tat de Carlet, que va ser tot un èxit 
d’organització i de participació. Més
de 1.500 persones van córrer en la 
categoria absoluta, xifra que suposa 
un rècord de participació en la magní-
fica carrera local que va convertint-se, 
any a any, en una de les curses valen-
cianes més estimades pels corredors. 
Comptant totes les categories, més de 
2.000 atletes van participar a la XVII  
Volta a Peu de Carlet, en un matí que 
va trencar les previsions de l’oratge, 
ja que no va aparèixer la pluja com es 
preveia i les carreres van poder de-
senvolupar-se de forma òptima.

Els guanyadors van ser Paco Ribera  
en la categoria masculina i Sandra 

Díaz en la femenina. Destaquen les 
victòries d’atletes de Carlet com José 
Garcia, que va ser primer en benja-
mins, Javi Colomer en juvenils i Anna 
Vanaclocha en cadets.

D’altra banda, 5 membres del club 
d’atletisme “Els coixos” han obtingut 
trofeu en la Milla Urbana de Jaén, ce-
lebrada recentment. Abelardo Iniesta 
es proclamà campió en la categoria de 
promesa mentre que Javi Colomer fou 
segon en juvenil, Mónica Martín tam-
bé segona sènior femenina i Teresa 
Garcia i Maria José Delpozo segona 
i tercera en veteranes. Enhorabona 
a tots i totes i enhorabona al club 
“Els coixos” per la seua tasca en la 
promoció de l’esport i per la magnífica 
organització de la Volta a Peu. 

RÈCORD DE PARTICIPACIÓ
EN LA XVII VOLTA A PEU

XVII Volta a peu Ciutat de Carlet 27/9/09


