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MARIA JOSEP ORTEGA
ELEGIDA CANDIDATA A L’ALCALDIA
M
aria Josep Ortega ha sigut elegida per unanimitat candidata a l’alcaldia de Carlet per BLOC-Compromís. Ortega ha
agraït l’àmplia confiança que s’ha depositat en ella i s’ha compromés a treballar al màxim per contribuir al canvi polític
a la nostra ciutat. “Carlet necessita -ha afirmat la candidata a alcaldessa- una nova majoria a l’Ajuntament que faça
possible la recuperació de l’ocupació al nostre poble i una autèntica igualtat d’oportunitats per a tots els ciutadans”. “Des de
l’Ajuntament farem renàixer l’esperança del nostre poble en el seu futur -ha afegit Ortega- i en defi nitiva treballarem per les
persones, per la seua felicitat de tots els dies”.
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EL BLOC PROPOSA UNS PRESSUPOSTOS MÉS SOCIALS

E

ls gastos de personal es
mengen el Pressupost
municipal a causa d’haver
unflat desmesuradament la
plantilla amb enxufats del PP
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El grup municipal del BLOC ha proposat mesures de correcció per als Pressupostos de l’Ajuntament per al 2011. La
portaveu del BLOC Maria Josep Ortega ha manifestat que “els comptes de
l’Ajuntament estan pagant ara la política d’amiguisme de l’alcaldessa i el seu
equip de govern, que durant els últims
anys no han parat de col·locar en l’Ajuntament gent afí unfl ant desmesuradament la plantilla”.

L’alcaldessa es nega a rebaixar
el sou dels polítics
El BLOC ha proposat una reducció en
les percepcions dels regidors i en les
gratificacions. Ortega ha destacat que
“la negativa del PP a rebaixar el sou
dels seus regidors contrasta amb la política d’austeritat que reclama la greu
situació econòmica”. La portaveu del
BLOC ha afegit que “és un autèntic escàndol la concessió de gratifi cacions
constants sempre als mateixos empleats, afi ns al PP, així com l’aplicació del
complement de productivitat, que és,
per a l’alcaldessa, també una manera
de premiar o castigar segons el grau de
pleitesia que li tributen”.

“Durant els últims anys no
han parat de col·locar en
l’Ajuntament gent afí”
El BLOC proposa un
pressupost més social
El BLOC ha proposat doblar la partida d’emergències socials, augmentar
l’ajuda per a material escolar, la promoció del comerç, així com augmentar
en 20.000 € la subvenció a cada una
de les dos bandes de música, la Unió
Musical i L’Artística, incrementant amb
més del doble l’ajuda que els adjudica el
pressupost aprovat només pel PP.

ENGANYEN ALS BARS EN LA
TAXA DE TAULES I CADIRES

L

’alcaldessa de Carlet, una vegada més s’acarnissa contra
els bars de la nostra ciutat. Fa uns
dies ens sorprenia en la premsa
declarant que no els cobraria la
taxa de novembre a març per
l’ocupació de la via pública amb
taules i cadires.
El mes de setembre de 2009,
quan el BLOC li va demanar que
eximira del pagament de la taxa

als bars de l’Avinguda en l’estiu,
per les molèsties que havien patit amb les obres de remodelació,
l’alcaldessa contestava que no els
eximia del pagament perquè en tot
l’any l’ajuntament només cobrava
la taxa per taules i cadires des
del 15 de juny al 15 de setembre.
Insistia en aquell plenari que per
falles o pasqua, per exemple, els
bars del poble tenien taules i cadires a la porta i que mai els havia
cobrat fora d’eixes dates
La portaveu del BLOC, Maria Josep Ortega, ha manifestat al respecte que “una volta més, i en una
època tan difícil per a l’hoteleria,
l’ajuntament del PP carrega contra els bars, i ara, damunt, perjudicant-los clarament, fent que
paguen més que abans i enganyant-los sense cap vergonya”.

CRESPO FA CAMPANYA ELECTORAL
PAGADA PER TOT EL POBLE

L

’A juntament de Carlet ha encetat una campanya casa
per casa per a fer clarament
campanya electoral a favor del
seu partit demanant que els veïns facen propostes per al “futur”
de la ciutat.
La portaveu del BLOC a l’A juntament, Maria Josep Ortega, ha
declarat que “al final de la legislatura l’alcaldessa, sense que li
caiga la cara de vergonya, està
ultilitzant els recursos municipals per a fer la campanya del
PP”. Ortega ha afegit que “és
curiós que en els 4 anys de legislatura no haja preguntat res
a la ciutadania i siga ara, al final
del mandat, quan se li ocorre fer
una enquesta pública, pagada
per tots els veïns, que no té un
altre objecte que aprofitar per

fer-se un llavat de cara respecte a la participació ciutadana
que sempre ha negat i fer-se
el programa electoral del PP”.
El grup municipal del BLOCha
demanat a la paralització de la
campanya i, en cas contrari,
que es pose a disposició dels
grups polítics tot l’expedient,
amb expressió del cost econòmic, així com informació detallada i periòdica del seu resultat. La portaveu del BLOC ha
manifestat que “tots els grups
polítics amb representació
municipal estan absolutament
legitimats per a tindre accés a
aquesta informació, i no sols
el Partit Popular que, en tot
cas, hauria d’haver promogut
i pagat una campanya identificant-se clarament amb les
seues sigles davant del ciutadà, sense confondre ni utilitzar
els diners públics amb finalitats clarament electoralistes”.

Ara els cobraran més
mesos que abans de la
llei antitabac a més de
negar-se a tornar-los
la taxa de fem.
“Això més bé” -ha afegit- “és burlar-se dels empresaris en compte
d’ajudar-los”.
La líder del BLOC a Carlet ha declarat que “quan el PP, a través del
consorci, imposà la nova taxa de
fem, els bars i restaurants de Carlet ja van ser els més perjudicats
pels imports elevadíssims que van
haver de pagar”. “Més tard”,-ha
continuat Ortega- “només es va
eximir d’eixa taxa els particulars i
davant de la desprotecció en què
es deixava comerços, bars i empreses, des del BLOC vam de-

manar que també se’ls tornara els
diners, cosa a la qual l’alcaldessa
i el PP es van negar rotundament”.
Maria Josep Ortega ha conclòs dient que “posar-nos al costat dels
bars en època de crisi” és no cobrar-los cap mes de l’any, i no enganyar-los com ha fet l’alcaldessa
cobrant-los més mesos que abans
de l’aplicació de la llei del tabac,
una autèntica presa de pèl en defi nitiva”.

CAMPS CENSURA
TV3 ALS
VALENCIANS
D

esprés de 28 anys en què,
per voluntat de milers de
valencians que ho van costejar, es va començar a poder
veure TV3 al País Valencia,
el govern del PP, a través de
denúncies, prohibicions, tancaments de repetidors i multes milionàries, ha aconseguit
per fi impedir que els valencians puguem veure TV3 i els
altres canals, Canal 33, K3
i 3/24. Pareix increïble que
en una època en què podem
veure televisions de qualsevol
lloc del món, el PP ens pro-

hibisca veure uns canals en
la nostra pròpia llengua, aplicant una censura impròpia
de persones civilitzades i demòcrates. Mentrestant, el PP
continua amb la manipulació
política sense límits en Canal
9, una televisió que hauria de
ser de tots i no només d’un
partit polític. Milers de valencians s’han manifestat ja en
contra de la censura exercida
pel govern Camps i a favor
del la llibertat d’expressió i
d’informació.

www.blocdecarlet.com
Milers de manifestants protesten per la supressió del canal públic.

MOLTS CARLETINS JA HAN FIRMAT PER
L’ESCOLARITZACIÓ PÚBLICA DE 0 A 3 ANYS

E

l BLOC de Carlet s’ha sumat a
la replega de firmes per a presentar a les Corts Valencianes una
Iniciativa Legislativa Popular (ILP)
avalada per 50.000 valencians i
valencianes que aconseguisca
que les Corts aproven una llei per
la plena escolarització de la població infantil 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.

Maria Josep Ortega, acompanyada d’altres membres del BLOC que participen en la campanya.

La força de presentar una proposició de llei avalada per les firmes
de milers de persones ha de convéncer la majoria parlamentària de
les Corts per a fer un gran avanç
en el terreny educatiu. La portaveu

del BLOC Maria Josep Ortega ha
declarat que “incloure l’educació
de 0 a 3 anys contribuirà a augmentar el rendiment escolar i reduir el fracàs, del qual som líders
els valencians en tot l’estat gràcies
al govern del PP, que es gasta els
diners en grans esdeveniments,
caríssims i improductius i deixa
abandonada l’educació i la sanitat públiques.” Ortega ha afegit
que “amb l’aplicació de la llei que
proposem es crearien més de mil
llocs nous de treball directes, a
més dels indirectes, i cal valorar
també enormement els benefi cis
que suposaria per a la conciliació
de la vida familiar i laboral”.

RAMON TRULLENQUE PRESENTA A LA UNIVERSITAT,
AMB GRAN ÈXIT, LA HISTÒRIA DE CARLET
L
a Universitat de València va
presentar a l’edifici La Nau
el llibre del cirurgià i historiador
carletí Ramon Trullenque Peris
“Història de Carlet, dues mirades
diacròniques”. En l’acte, el mateix
Trullenque estava acompanyat

Els dos autors de l’obra, avi i net.

pels professors universitaris Joan
Mateu, catedràtic de Geografia,
Marc Baldó, catedràtic d’Història
Contemporània i prologuista del
llibre, i Manuel Ardit, professor
d’Història Moderna i autor del pròleg a l’obra original de Ramon Trullenque Esteve.
Els ponents coincidiren en la gran
importància del treball realitzat
per l’avi de l’autor, el farmacèutic Ramón Trullenque Esteve,
que va anar recopilant, any rere
any, totes les seues investigacions, fruit de l’observació, excursions i estudis del nostre poble. Es
va fer esment també de la gran
tasca de tota la família Trullenque tant en la transcripció de
manuscrits com en la recuperació de les fotografies del seu
avi, que constitueixen un autènwww.bloc.ws

tic tresor de la nostra història. Es
va destacar, en fi, el gran treball
de Ramon Trullenque Peris en
l’elaboració d’aquest llibre per
haver recuperat el text del seu
avi i per haver aportat una investigació rigorosa sobre el
conjunt. Com assenyala el professor Marc Baldó, aquest llibre
“repta un dels pilars del paradigma del coneixement actual, i ho
fa, almenys, de dues maneres. La
primera és la lliçó d’acostar-se a
la història de d’unes formacions i
oficis relacionats amb les ciències
de la vida, amb la medicina, amb
la farmàcia. La segona forma de
reptar els costums del nostre saber és, com diu el títol, enllaçant
dues mirades sobre la història de
Carlet: la de l’apotecari naturalista
i la del metge historiador”.

www.blocdecarlet.com

Ramon Trullenque Peris

Una bona representació de la
societat carletina, entre la qual
els regidors del BLOC Maria Josep Ortega i Josep Àngel Hervàs, van estar al seu costat en
aquesta important presentació
a la Universitat de València, junt
a molts membres de la família
universitària.

L

’acte de solidaritat amb Maria Josep Ortega va ser tot
un èxit, amb una sala plena de gom a gom per a donar
suport a la portaveu del BLOC a l’Ajuntament. A més de
la gent del poble, hi havia alcaldes i regidors del BLOC de
la comarca que van voler estar amb Maria Josep en uns
moments tan importants, després dels atacs injustificats
i dels insults personals que la regidora carletina ha patit
reiteradament per part de l’alcaldessa i el PP local.

Enric Morera i Mònica Oltra,
amb Maria Josep Ortega

L’acte va comptar amb les intervencions dels màxims representants del BLOC i del Grup Compromís de les Corts
Valencianes. El diputat Enric Morera va destacar la feina constant i precisa de Maria Josep Ortega al front
del Grup Municipal del BLOC i va reivindicar la tasca de
defensa del valencianisme i dels drets socials que els diputats del grup Compromís porten a terme a les Corts Valencianes. La diputada Mònica Oltra, per la seua banda, va mostrar la seua solidaritat amb la líder carletina
i va fer un repàs de la tasca feta pels nostres diputats
i diputades, a pesar de l’actitud obstruccionista i gens
transparent del PP.

Maria Josep Ortega,
decidida a treballar més que mai
pels nostres conciutadans
Maria Josep Ortega va agrair tot el suport rebut i va afegir
que l’acte li donava més forces encara per a continuar
amb més força i il·lusió en la seua tasca com a representant d’una gran part del poble de Carlet. La portaveu del
BLOC va acabar dient que “La gent cada dia confia més
en nosaltres. Per això seguim. Perquè el poble sap que
la gent que representem el BLOC a Carlet som persones
honestes, treballadores, valentes. I ens voten fent ús de
la seua íntima llibertat”.
Els regidors del BLOC, amb els diputats Enric Morera i Mònica Oltra.

Diverses associacions de la nostra ciutat, com també sindicats i entitats cíviques i culturals valencianes,
van expressar la seua solidaritat amb Maria Josep Ortega, en un acte molt emotiu en què es va fer un repàs a
la trajectòria política de la líder del BLOC a Carlet.

El col·lectiu del BLOC va agrair a Maria Josep Ortega
tot l’esforç que dedica dia a dia a intentar millorar la
vida dels ciutadans i les ciutadanes de Carlet i li va
lliurar un ram de flors com a símbol de l’estima dels seus
companys i de bona part dels veïns i les veïnes del nostre
poble.
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CARLET DIU SÍ A
MARIA JOSEP ORTEGA
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EDITA:

NOU CASAL DEL BLOC
E

l BLOC obri la nova seu. Ens podràs trobar a l’avinguda del Sud, núm. 1, de Carlet.
Vine a visitar-nos, la nostra és la teua casa.
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