EL REGIDOR DEL BLOC JOSEP ÀNGEL HERVÀS
PORTA ELS CAQUIS DE CARLET A LA SEXTA

J

osep Àngel Hervàs,
el regidor més jove
del nostre Ajuntament, va fer possible que
els caquis de Carlet tingueren el seu moment més
estel·lar a la Sexta, durant
el programa de Buenafuente. Una simpàtica i audaç
manera de promoure els
nostres productes per tota
Espanya.
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LES BANDES DE MÚSICA,
DEIXADES DE LA MÀ

Les bandes valencianes i les seues
escoles de música, representades per
la Federació de Societats Musicals,
estan patint el correctiu de la seua independència política.

Camps no pot acceptar que els músics tinguen ideologia pròpia, a no
ser que coincidisca amb la seua;
no pot suportar que les bandes no
siguen propietat seua; no pot permetre la pluralitat d´opinió.
Les bandes valencianes no necessiten canvis de consellers; el que necessiten és l´immediat reconeixement del seu valor tirant endavant el
procés per la declaració com a Bé
d´Interès Cultural de caràcter immaterial, contemplat en la Llei de Patrimoni Cultural Valencià, i la dotació
econòmica necessària per a seguir
fent la seua tasca cultural i social,
una tasca que els ha convertit en
símbol del País Valencià. Fins ara
l´únic que ha quedat patent és que la
política cultural de la Generalitat no
existeix, que el Consell ha abandonat
els músics valencians. En fi, que en
lloc de música valenciana, el Consell
al tema de les bandes li posa música
de cobla espanyola, com eixa tan coneguda que diu que és «como la falsa
moneda, que de mano en mano va y
ninguno se la queda».

Josep Maria Panyella, diputat de BLOCCompromís a les Corts Valencianes
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Sembla absurd,
però és real. El
fet cultural més
important
del
País Valencià,
allò que sempre
ha estat admirat, volgut i festejat per tot el
poble valencià,
està sent insultat i denigrat pel Govern dels valencians i, en conseqüència, pel president Camps. El Govern
valencià sempre ha estat més preocupat de fer clientelisme que no de reconèixer els mèrits que els correspon a
cadascú, cosa que es veu de manera
claríssima en la direcció de la seua
política cultural: beneficiar a aquells
que els riuen les gràcies, donar protagonisme a qui eleva a Camps als
altars i enfonsar, tant a nivell de solvència social com econòmica, a tots
aquells que no és presten al seu joc
clientelar.
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Davant la reprovació del PP

ACTE DE SOLIDARITAT AMB MARIA JOSEP ORTEGA
DIVENDRES 10 DE DESEMBRE DEL 2010 A LES 20 HORES
CASA DE LA CULTURA DE CARLET
Amb la presència de

MÒNICA OLTRA, diputada de Compromís a les Corts Valencianes i portaveu d’Iniciativa
ENRIC MORERA, portaveu de Compromís a les Corts Valencianes i secretari general del BLOC
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EL BLOC PROPOSA QUE TOTES LES
INVERSIONS DE L’AJUNTAMENT PER AL 2011
SIGUEN PER A CREAR LLOCS DE TREBALL

D

avant de la greu situació econòmica per la qual està passant el nostre poble, el Grup
Municipal del BLOC, a través de la
seua portaveu Maria Josep Ortega,
ha proposat a l’Ajuntament que el
pressupost per a inversions es dedique íntegrament a donar faena a
les persones parades, ja que cada
dia que passa n’hi ha més a Carlet.

En una situació d’emergència social
com la que vivim actualment a causa
de la crisi econòmica, l’Ajuntament
ha d’actuar amb racionalitat i respondre al gran repte que té la nostra societat, cosa que no està fent,
ja que està malgastant molts diners
-diners que provenen dels ciutadans- en coses absolutament innecessàries.

El BLOC demana justícia
i transparència en els
contractes de l’Ajuntament
Així mateix, cal que d’una per totes,
les contractacions que efectue l’Ajuntament siguen totalment transparents
i els llocs de treball no estiguen prèviament adjudicats de forma arbitrària i injusta.

LA CONTRIBUCIÓ PUJA MÉS D’UN 100%
ELS ÚLTIMS ANYS AL NOSTRE POBLE

E

desembre

2010

l PP ha incrementat en els últims anys espectacularment
els impostos, especialment la
contribució (IBI). Lluny d’haver-la abaixat, com ells diuen, l’han pujat sense
mesura durant els últims 10 anys, fins
més que doblar la contribució urbana
respecte al que pagàvem fa 10 anys,
més que triplicant l’augment de l’IPC
durant eixos anys, o el que han pujat
els sous durant eixe temps. El PP diu
que els últims tres anys ha abaixat el
tipus impositiu però oculta que ha
promogut l’actualització cadastral
justament en el moment en què les
vivendes estaven al seu preu màxim, per la qual cosa estem pagant

l’impost sobrevalorat cada any. Així
mateix, el PP amaga que foren ells qui
pujaren el tipus fins al màxim permés
per la llei, en un increment que estem
pagant durant un grapat d’anys tots els
carletins. Poden mirar els rebuts antics
i voran que no és certa la reducció que
el PP diu, sinó tot el contrari. Les coses, com són. Enguany, després de les
grans pujades que han fet, han mantingut l’import de l’any passat perquè
s’acosten les eleccions.

Increment generalitzat i
impostos nous
Però no només això: el PP, des de
l’Ajuntament, ha augmentat durant el

seu mandat a Carlet
totes les taxes i els
impostos,
com
ara el de l’aigua
potable,
i
inclús ha posat
impostos nous,
com si no en
tinguérem
ja prou, com
la taxa del
cementeri que
els carletins ja
venim pagant
des de fa uns anys gràcies a la
voracitat recaptadora del PP.

EL BLOC DEMANA A L’AJUNTAMENT UNA
INTERVENCIÓ URGENT EN EL TEATRE DEL SIGLO

E

l Grup Municipal del BLOC
ha demanat a l’Ajuntament de
Carlet que faça una intervenció urgent al Teatre del Siglo, ja que
el seu deteriorament pot resultar irreversible si no es prenen les mesures
adequades amb la màxima urgència
i compromet greument la seguretat
dels vianants.
La portaveu del BLOC a l’Ajuntament, Maria Josep Ortega, ha manifestat que “l’Ajuntament no pot
deixar morir el Siglo i ha d’executar
una obra d’emergència amb la màxima celeritat per a impedir la desaparició definitiva del teatre centenari”. Ortega ha afegit que “ja va
ser una greu irresponsabilitat que el

PP, l’any 1995, desviara la subvenció
que la Generalitat havia destinat a la
rehabilitació del teatre i no fera ni tan
sols un cobriment dels forats del sostre per a evitar que la pluja caiguera
dins del recinte i anara deteriorant-se
cada vegada més”. “Ara mateix -ha
continuat manifestant la portaveu del
BLOC- l’alcaldessa està incomplint
la llei de Patrimoni cultural valencià
que l’obliga a mantindre en bon estat el Teatre del Siglo, edifici que està
catalogat com a Bé de rellevància local”.

El PP és el responsable
màxim del deteriorament
del teatre

Estat actual del sostre del Siglo

Segons Maria Josep
Ortega, “és una autèntica burla que fa
quatre anys, l’Ajuntament, obligat per la
Conselleria de Cultura, fera una “llavada
de cara” de l’exterior
de l’edifici sense tocar
el sostre foradat, que
és el que més deteriora l’edifici”.

Pe r i l l a l a
s e g u re t a t
dels veïns
“Justament fa unes
setmanes -ha remarcat Ortega- va passar el que ja venien avisant els veïns feia mesos - i no
es va posar cap mesura de seguretat
per part de l’Ajuntament-: va caure
part de la façana, i la policía va tornar
a col·locar la tanca que ja fa 6 anys va
estar durant més de 4 anys impedint
el pas dels vianants per la vorera i
obligant-los a caminar per la mateixa carretera CV-40, amb el perill que
això suposa. Les veïnes i veïns afectats -ha declarat Ortega- ens temen el
pitjor: que la tanca torne a estar per
a uns quants anys més. Això sí -ha
afegit Ortega- enguany, com tots els

anys, tornarem a tindre una partida
simbòlica als pressupostos municipals per a una actuació que l’Ajuntament no mamprén mai”.
La dirigent del BLOC ha exigit a l’alcaldessa “que mane immediatament
cobrir el sostre del teatre del Siglo,
ja que si no ho fa serà l’autèntica
responsable de la desfeta definitiva
d’este patrimoni cultural de la nostra
ciutat, i que ordene també una intervenció urgent en els murs, algunes
parts dels quals poden posar en perill greu la seguretat dels veïns”.

EL PP ELIMINA ELS ESTUDIS DE
BATXILLERAT NOCTURN DE CARLET
Una vegada més
l’alcaldessa posa per davant
els interessos del seu partit
als del nostre poble

D

esprés de més de 30 anys
amb batxillerat nocturn a
l’IES Eduardo Primo Marqués, de Carlet, la Conselleria
d’Educació ha eliminat el batxillerat nocturn de Carlet.
Ara fa més de 30 anys, un
grup de carletines i de carletins
es va mobilitzar per tal que
l’Institut Eduardo Primo Marqués
començara a impartir els cursos de
batxillerat en règim nocturn. Des
d’eixe moment han sigut centenars
i centenars les persones que, tant
de la nostra ciutat com de la resta
de la comarca, han pogut cursar
els estudis de batxillerat, cosa

que, en molts dels casos, hauria
sigut impossible si no s’haguera
implantat a Carlet aquest horari.
Especialment
molta
gent
treballadora, incloses les ames
de casa, o molts estudiants de
música, han pogut completar
els estudis de batxillerat gràcies
a aquest règim horari.
El passat mes de juny la portaveu del BLOC a l’Ajuntament de
Carlet, Maria Josep Ortega, va
presentar al Plenari una moció
perquè l’Ajuntament exigira al
govern de la Generalitat que no
suprimira els estudis de nocturn
i va demanar a l’alcaldia “que
es pose en el lloc que li pertoca
i que no es deixe avassallar per
les instruccions del seu partit, sinó
que per una vegada pose els interessos dels ciutadans i les ciutadanes de Carlet per davant dels

del PP o dels seus propis”. Però
l’alcaldessa i el PP van votar en
contra, a pesar de la gran demanda per a cursar els estudis, posicionant-se clarament en contra dels
interessos del poble de Carlet.

Gestions del BLOC
El BLOC, a través del diputat

El diputat J.M. Panyella, a l’IES Eduardo Primo

Josep Maria Panyella, està fent
gestions per a intentar que l’eliminació del nocturn no siga definitiva.
La portaveu del BLOC ha conclòs
afirmant que “des del BLOC farem tots els esforços necessaris
per a aconseguir la recuperació
del batxillerat nocturn a Carlet”.

L’ALCALDESSA INSULTA SENSE PARAR A LA
PORTAVEU DEL BLOC I DAMUNT LA REPROVA

E

l món al revés. L’alcadessa
no ha parat d’insultar als
membres del BLOC des
de ja fa molt de temps, i durant els
últims anys especialment a la nostra portaveu Maria Josep Ortega.
Entre els “carinyosos apel·latius”
que M. A. Crespo li ha dedicat últimament a la regidora del BLOC,
podem citar “barriobajera”, “impresentable”, “calaña”, “eixe
p e r son a tg e”“ bulla ngu e r a”,
“barrullera”, “chabacana” i un
llarg etcètera que no val la pena

reproduir ací. A més, també ha intentat ofendre-la a través d’un missatge al seu mòbil on li deia que
si volia vore puces i caparres, que
mirara en sa casa.

Maria Josep Ortega,
sempre respectuosa.

Maria Josep Ortega mai ha entrat
en eixe joc i sempre s’ha mostrat
respectuosa, fent només crítica
política i aportant les alternatives
necessàries per a la millora de les
condicions de vida dels carletins i

les carletines, que és el dret i l’obligació dels membres de l’oposició
en un règim democràtic.
Però l’alcaldessa, no contenta amb
la seua actitud de falta de respecte cap a la representant del Grup
Municipal del BLOC, ha forçat als
regidors del PP –que en principi
intentaren llevar-li-ho del cap- a
votar una moció de reprovació de
Maria Josep Ortega “per insults”,
quan els únics insults que hi ha,
que hi ha hagut i que hi haurà,
són els de la pròpia alcaldessa,
que no té el mínim respecte per la
democràcia, per la veritat ni per
les persones. Com diem, el món
al revés. Però això no és nou. El
mateix va fer M.Á. Crespo fa uns
quants anys amb l’anterior portaveu del BLOC, Xavier Hervàs, a
qui també insultava dia sí i l’altre
també i a qui també va reprovar.

“La reprovació no ens
farà callar”

Els quatre regidors del BLOC, que
són representants d’una gran part
del nostre poble, han manifestat
que “La sra. Crespo pensa que
actuant d’eixa manera ens intimidarà, ens emmordassarà, ens

Maria Josep Ortega, portaveu del BLOC

L’AJUNTAMENT DEIXA EN EL CARRER
MÉS DE QUARANTA ALUMNES QUE
VOLIEN TRAURE’S EL GRADUAT

M

és de 40 carletins s’han quedat sense poder
matricular-se enguany
en la EPA per a poder
traure’s el graduat. El
PP ha suprimit professorat amb l’excusa increïble de “falta
d’espai per a donar
les classes”. Ha llevat
el professor de valencià que preparava per
a tots els nivells de
l’examen de la Junta
Qualificadora de Coneixements de Valencià. El Grup Municipal
del BLOC ha demanat

explicacions a la regidora
d’educació, que ha contestat dient que no hi ha
espai ni instal·lacions suficients.
La portaveu del BLOC,
Maria Josep Ortega ha
manifestat que “la contestació és una excusa
molt poc convincent,
ja que, es podrien usar
perfectament les installacions dels tres collegis i dels dos instituts
públics”.
Ortega ha afegit que “és
una vergonya l’actitud
que està tenint el Par-

www.bloc.ws
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tit Popular en matèria
d’educació, eliminant
el Batxillerat nocturn,
retallant les subvencions a les Escoles de
Música de l’Artística
i la Unió Musical així
com al Conservatori i
retallant també a la partida d’ajudes per a material escolar”.
El Grup Municipal del
BLOC de Carlet ha instat l’Ajuntament a augmentar la plantilla de
professorat de l’EPA per
a poder fer front a la demanda dels carletins.

www.blocdecarlet.com

SMS que envià l’alcaldesa a Maria Josep Ortega

farà callar. S’equivoca totalment.
Actuant així ens dóna més força
i ens ajuda a reafi rmar-nos en la
voluntat de continuar treballant
pels ciutadans i les ciutadanes
del nostre poble –a bona part dels
quals representem, per més que li
pese- i per les nostres profundes
conviccions democràtiques”.
Com li ha recordat recentment Maria Josep Ortega, “els vots li donen, de moment, la majoria, però
no la raó”.

L’ A L C A L D E S S A
I ELS TINENTS
D’ALCALDE SE’N
VAN DE VACANCES TOTS ALHORA

E

l Grup Municipal del BLOC
va fer públic que tant l’alcaldessa com els dos tinents
d’alcalde se n’hagueren anat de vacances durant l’estiu al mateix temps
quan precisament la funció de tinent
d’alcalde consisteix en la substitució
de l’alcaldia si per algun motiu, com
ara l’absència del municipi de l’alcalde o alcaldessa, és fa necessari.
El BLOC considera que en una
època de crisi tan dura com la que
està passant el nostre poble, on
molta gent no pot ni fer vacances,
és molt poc responsable que
se n’hagueren anat alcaldessa i
tinents d’alcalde tots alhora sense
preocupar-se de deixar el poble
desassistit davant de qualsevol
situació d’emergència que poguera
produir-se o dels problemes que
sorgeixen en el dia a dia.

