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Joan Serra, candidat d’Esquerra Republicana del País Valencià al 
Congrés dels diputats de Madrid 
 
No sempre es té la possibilitat de tenir un candidat al teu poble. Aquestes eleccions, Joan Serra ha 
rebut la confiança i el suport de tota una organització, la d’Esquerra Republicana. 
 
La nostra agrupació i totes les de la comarca, li hem donat també el nostre suport. Ara toca que la 
ciutadania també li faça costat, li done el seu vot el 20 de novembre. 
 
Sabem i estem ben segurs que, si arriba a Madrid, treballarà pel País Valencià, anirà on faça falta 
per defensar els interessos de la comarca, es reunirà amb qui calga reunir-se per plantejar ajudes, 
per aconseguir treball, que falta ens fa; lluitarà per donar-li la volta a la situació de la taronja, perquè 
puguem treballar i viure d’ella, com sempre. Sabem que no serà per falta de dedicació i de 
constància. Nosaltres des d’ací, ja li hem donat el nostre suport; quan estiga allí, continuarem 
donant-li suport amb iniciatives, amb idees, amb treball i propostes.  
 
 

 
 
Joan Serra va nàixer a Simat de la Valldigna el 1956. Fill de pares llauradors. És professor de Física 
i Química a l’IES “Enric Valor” de Silla. Afiliat a CCOO-Ensenyament i a La Unió de Llauradors i 
Ramaders del PV. És soci d’Acció Cultural del País Valencià. 
Actualment és President comarcal d’Esquerra Republicana, membre de l’Executiva d’Esquerra 
Republicana del País Valencià i regidor a l’Ajuntament de Simat de la Valldigna. 
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A continuació i de manera molt resumida, els informem dels aspectes més rellevants del nostre 
programa electoral en deu punts: 
 

 NOSALTRES PAGUEM, NOSALTRES 
DEDICIM 
20.000 MILIONS se’n van cada any a Madrid i no 
tornen al País Valencià. Volem recaptar els 
nostres impostos mitjançant l’AGÈNCIA 
TRIBUTÀRIA VALENCIANA, volem el 
CONCERT ECONÒMIC. Volem decidir en què 
invertir, en ensenyament, en sanitat, en joventut, 
en la gent major, en els ajuntaments,... 
 

 BANCA PÚBLICA I DACIÓ DE LES 
HIPOTEQUES 
Per la reactivació industrial i econòmica ens cal 
la creació d’una banca pública que ajude les 
famílies i les xicotetes i mitjanes empreses, 
així com un respir per als autònoms. Volem 
que qui no puga pagar la hipoteca per qüestions 
econòmiques, que la cancel·le, però que no 
continue pagant i a més a més, perda la vivenda. 
 

 SOM FILLS I FILLES DE LA TERRA, VOLEM 
PREUS DIGNES PER AL CAMP 
En els propers mesos es negociarà la reforma de 
la PAC, la Política Agrària Comunitària. Sabies 
que el 50% dels diners de la PAC van a parar 
a un 5% dels propietaris? Sabies que una 
beneficiària és la duquessa d’Alba, llauradora 
per excel·lència?Volem una assegurança de 
renda mínima per als llauradors per a aconseguir 
uns preus justos per als productes del camp, de 
les nostres taronges. 
 

 
Els tres caps de llista d’Esquerra Republicana, 
Mario Carbonell(Alacant), Lluís Batalla(Castelló) i 
Joan Serra(València) 
 

 EL CORREDOR MEDITERRANI 
És la nostra eixida cap a Europa, la dels nostres 
productes. L’aprovació del Corredor Mediterrani 
com a inversió prioritària és només el primer pas 

per a que siga realitat. Seguirem fent pressió 
perquè l’Estat execute les inversions previstes i 
acabe amb el balafiament en la construcció de 
línies d’alta velocitat sense sentit. Cal fer una 
aposta pel transport de proximitat i per les xarxes 
de rodalies. Per això reivindicarem el traspàs de 
rodalies per millorar-ne les freqüències i la 
infraestructura així com la construcció del traçat 
Gandia-Dénia i la millora del Xàtiva-Alcoi.  
 

 
Els candidats atenent als mitjans de comunicació 
 

 SÍ AL LAÏCISME. FI DEL CONCORDAT 
Tot i que l’Estat Espanyol es declara laic, encara 
manté un acord que privilegia a l’església 
catòlica que ens costa cada any més de 6.000 
milions d’euros. Treballarem per a impulsar un 
pacte per la laïcitat que garantisca, a l’àmbit 
públic, el respecte a les creences i no creences, 
així com també exigirem la fi del concordat amb 
el Vaticà. Volem que aquestos milions que es 
destinen al naixement d’universitats catòliques, 
es destinen a la potenciació de les universitats 
públiques, les que són del poble, de tots i totes. 
 

 EL COS DE LA POLICIA VALENCIANA 
Al País Valencià cada any es continuen produint 
pràcticament un miler d’agressions polítiques 
amb la connivència de les institucions i de les 
forces de seguretat espanyoles. Cada 25 d’abril, 
patim agressions que queden impunes. Creiem 
que cal tenir un cos de seguretat conscient de la 
realitat del país i arrelat al territori. Per això 
desenvoluparem el cos de policia valenciana 
que incloga una oficina d’atenció a les víctimes 
del grups ultres i dels delictes d’odi. 
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 VOLEM UNS SERVEIS PÚBLICS DE 
QUALITAT. NO VOLEM NI PRIVATITZACIÓ NI 
REPAGAMENT 
Una de les propostes de la dreta és el co-
pagament dels serveis públics. Els ciutadans ja 
fem front als serveis públics amb els nostres 
impostos, per tant, estem en contra de qualsevol 
re-pagament dels serveis públics i de qualsevol 
de les polítiques privatitzadores. Amb l’actual 
context de crisi i amb tantes famílies amb 
seriosos problemes per arribar a final de mes, 
cal fer una aposta clara pels serveis públics al 
servei de la gent i per una renda bàsica que 
servisca de coixí a les famílies que estan 
passant dificultats. Volem una atenció ràpida i 
de qualitat en sanitat, volem escoles, instituts 
i universitats públiques per a tothom. 
 

 TREBALLAREM PER UNA ADMINISTRACIÓ 
REPUBLICANA, TRANSPARENT, RÀPIDA I 
EFICIENT  
Volem que l’administració més propera al poble, 
l’ajuntament, siga més eficient i per això cal 
dotar-la de mitjans. Hem de suprimir les 
administracions que ja han transferit les seues 
competències a les comunitats autònomes, com 
els ministeris de sanitat, educació i cultura, 
perquè ja tenim les conselleries respectives. 
Amb la supressió de les diputacions i el traspàs 
de les seues competències a les conselleries 
corresponents, ens estalviem milions d’euros. A 
més a més no fa falta el Senat, els mateixos 
senadors i senadores confirmen que no serveix 
de res. Volem la creació d’una oficina de control 
pressupostari que done comptes de cada cèntim 
dels diners públics de totes les administracions.  

 
Bona sintonia amb Comissions Obreres(CCOO) 

 SÍ A LES ENERGIES RENOVABLES, NO A 
LES NUCLEARS 
Els accidents de Fukushima i Marcoule són una 
seriosa advertència sobre el mal funcionament 
de les nuclears. Des d’Esquerra apostem pel seu 
tancament progressiu i rebutgem la ubicació del 
magatzem de residus nuclears a Zarra i a 
qualsevol indret dels Països Catalans. Les 
energies renovables han de ser la base de la 
nostra independència energètica; per tant,  
impulsarem les energies, les empreses, les 
indústries netes i també l’estalvi d’energia. 

  
Joan Serra entrevistat a la CADENA SER 
 

Una alternativa a la taronja és la creació de 
camps solars per produir energia. Tenim moltes 
hores de sol, més que a Alemanya, on ja s’està 
potenciant xicotetes instal·lacions als camps 
agraris. La seua legislació ho permet, la nostra 
no. Serà per sol! 
 

 REINDUSTRALITZACIÓ DEL PAÍS VALENCIÀ 

Amb l’excessiva dependència de l’economia 
valenciana de l’especulació immobiliària, la 
indústria s’ha vist greument afectada per la falta 
d’una política industrial clara. Defensem la 
reindustralització que necessita el País Valencià 
amb noves indústries de R+I+D (recerca, 
innovació, desenvolupament) i de logística; per 
això ens fa falta el corredor mediterrani, sense 
peatges, amb menys impacte sobre el territori i 
lluny de l’amenaça de més deslocalitzacions. 
Amb aquesta reindustralització avançarem per a 
convertir-nos en el pol logístic del sud d’Europa i 
evitarem la fuga de llicenciats i emprenedors que 
afecta a tantes famílies valencianes i al nostre 
futur. De segur que coneguem persones ben 
formades que treballen lluny de casa nostra; de 
fet, 70.000 valencians/es treballen al Principat, 
ací al País Valencià no tenen feina. 
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ESQUERRA REPUBLICANA informa sobre l’Ajuntament... 
 
El passat 13 d’octubre, es feia un BAN de l’Ajuntament informant de la convocatòria d’un PLE 
EXTRAORDINARI i URGENT. Això va provocar la massiva afluència de simaters i simateres al ple, 
alimentats per diferents “BULOS” que es van escampar per Simat. 
Segons algunes persones que anaven pels bars i comerços del poble, “el PP ha obert un calaix ple 
de factures per pagar”. “I la culpa la té l’ajuntament anterior, que l’havien deixat endeutat”, deien a 
dreta i esquerre. 
 

Esquerra formava part de l’anterior ajuntament i vol explicar amb l’austeritat, la transparència i l’ètica 
amb que ha gestionat els recursos de l’ajuntament. Anem amb la cara ben alta i dormim amb les 
consciències tranquil·les perquè, ens podem equivocar però MAI, enganyar ni posar la mà al calaix. I 
perquè això quede ben clar, ens hem d’explicar més i millor. 
 

A finals de la legislatura anterior, l’equip de govern va negociar i aconseguir unes ajudes per donar 
treball durant l’estiu a 70 persones aproximadament. 
 

Expedients Organisme Subvenció total concedida Avançament % 

INEM SEPE 64.917,00 € 32.458,50 € 50% 

EMCORP SERVEF 3.443,42 € 2.066,05 € 60% 

PAMER SERVEF 21.873,84 € 13.124,30 € 60% 

EMCORD SERVEF 76.214,53 € 45.728,72 € 60% 

  TOTAL: 166.448,79 €   
SEPE( Servicio Público de Empleo Estatal, 23 persones). EMCORP(contractar 13 persones per a fer obres i serveis). 
PAMER(contractar 10 persones per a actuacions mediambientals). EMCORD(contractar 30 persones per a tasques de protecció 

d’espais forestals amb risc d’incendis)(Dades aproximades) 
 

En el Ple del dia 13 d’octubre, sols s’havia ingressat 32.458,50 € del Ministeri. La resta de quantitats 
pendents de la Generalitat Valenciana i de la Diputació no hi havien arribat.  
Per tant, com s’havien de pagar els jornals de la gent que havia treballat durant l’estiu? 
- S’haurien d’haver pagat amb els diners de la Generalitat-Diputació, en mans del PP. 
Com s’han pagat els jornals de l’estiu? 
- Amb els diners públics que disposa l’Ajuntament, perquè pensem que qui treballa té dret a cobrar. 
 Què va passar a l’Ajuntament?  
-Que els diners que necessitava per a funcionar dia a dia, se’ls havia gastat en pagar jornals. Si la 
Generalitat-Diputació, endeutada fins les celles i orelles, haguera complit les seues obligacions, 
l’Ajuntament no haguera necessitat fer un préstec per tirar endavant. 
 

Per tant, ningú ha robat ni un cèntim, ni s’han deixat de pagar les factures. Com tot el món i totes les 
administracions, les factures es paguen poc a poc, unes darrere de les altres.  
 

Esquerra demana públicament i així consta en l’acta del ple, que es faça una AUDITORIA per 
comprovar qui menteix; si alguna persona ha posat la mà a la caixa de l’Ajuntament, com s’han 
gestionat els diners, regidoria per regidoria i si hi havia deute o superàvit al finalitzar la legislatura. 
 

Recordem que el PP, en la seua propaganda electoral, ja insinuava que els comptes no estaven 
clars i en el 2n punt, recull que farà una AUDITORIA a l’Ajuntament. ESQUERRA li demana i reitera 
que LA FAÇA. 
Com és que el PP ha suprimit del pressupost municipal, les ajudes a l’escola pública de Simat? 
Com és que el PP ha suprimit del pressupost municipal la partida per a fer un estudi de viabilitat del 
món agrari amb la Universitat Politècnica de Gandia, amb la situació crítica de la taronja, del 
tancament de les cooperatives, de la baixada de treball a Simat? 
Com és que el PP encara no ha convocat el CONSELL AGRARI MUNICIPAL, amb tot el que està 
caiguent a Simat, camps abandonats, famílies sense treball, preus de la taronja insostenibles, etc.? 

 

PERQUÈ VOLEM UN PAÍS MÉS JUST, UNA ADMINISTRACIÓ MÉS TRANSPARENT, UN POBLE 
PER A LES PERSONES, VOTA ESQUERRA REPUBLICANA DEL PAÍS VALENCIÀ    

Edita: Fundació Josep Irla  
 


