
Número 5
Novembre
2010

Esquerra Republicana presenta sis esmenes als pressupostos
de l�Estat del 2011. Pàgines 2 i 3
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Esquerra Republicana presenta sis esmenes als
pressupostos de l�Estat del 2011

Esquerra-Xixona ha traslladat als seus diputats a Madrid la inclusió de sis esmenes a la Llei de

Pressupostos. Les tres esmenes més importants són 4,5 milions d�� per a la construcció d�un Pavelló

Poliesportiu; 4 milions d�� per a un auditori i 2 milions d�� per a la construcció d�un Centre de dia. A més

a més, s�han demanat 600 mil � per a un viver d�empreses; 600 mil � per a la reforma de l�alberg de la

Sarga i 600 mil � més per a la construcció d�un altre alberg a Montnegre.

El regidor d'Esquerra-Xixona, Joan de Déu Martines, ha declarat "aquestes esmenes les presentem

perquè pensem que són les infraestructures que més es necessiten en aquests moments a Xixona.

Pressupostos de l�Estat del 2011

CENTRE DE DIA

ALBERG DE
MONNEGRE

PAVELLÓ
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Tant el pavelló com el auditori són demandats constantment per les associacions municipals. Amb el Pavelló

poliesportiu moltes disciplines podrien practicar-se durant tot l�any i així fomentar l�esport a la nostra població. I amb

l�auditori deixaríem de tenir els problemes d�espai que té la banda de música, la colla i el grup de danses, així com altres

activitats que es fan en el �Cine de Dalt�, que recordem no és de l�Ajuntament. L�altre projecte que presentem és el del

Centre de dia, ja que creiem que cada vegada serà més important poder atendre a les persones que ho necessiten i

alliberar els familiars perquè puguen treballar i descansar, almenys algunes hores�.

El dirigent republicà ha anunciat també "incloem altres partides com la reforma de l�alberg de la  Sarga i la

construcció d�un a Montnegre. Pensem que amb aquestes infraestructures podem ajudar a fomentar el turisme sostenible

i rural a Xixona�.

A més a més, Esquerra-Xixona també ha presentat una altra esmena per aconseguir un viver d�empreses. Aquesta

esmena és de 600 mil �. El regidor d�Esquerra explicà � aquest viver d�empreses és necessari perquè la gent de Xixona

puga muntar-les amb l�ajuda de l�Ajuntament. Amb açò esperem ajudar a la gent del nostre poble a què millore

econòmicament amb una inversió inicial mínima�.

 Martines ha declarat per últim "espere que tant els diputats dels PSOE com els del PP voten a favor aquestes

esmenes ja que milloraria molt la qualitat de vida al nostre poble�.

Pressupostos de l�Estat del 2011

AUDITORI

VIVER D�EMPRESES
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Divendres, 14 de Maig de 2010.

DIVENDRES 14 DE MAIG TINGUÉ LLOC A L�AULA  DE CULTURA DE XIXONA UNA
CONFERÈNCIA DE JOAN TARDÀ SOBRE LA LLEI DE MEMÒRIA HISTÒRICA

Davant d�un auditori ple, el diputat i portaveu d�Esquerra al parlament de Madrid explicà com succeí el
 procés de creació de la Llei de Memòria Històrica, iniciada per Esquerra Republicana i que al final hagué de
votar en contra, ja que com s�ha pogut observar en aquestos moments amb els fets del jutge Garzón, és una Llei
incompleta, ja que, entre altres coses, no anul·la el judicis de la dictadura.

 El portaveu d�Esquerra Republicana recorda �un país fort necessita tancar amb èxit el seu passat, i a l�estat
espanyol això no ocorre. Hem de recordar que el rei jurà el principios del movimiento, i com és cristià no
pogué jurar la constitució espanyola, perquè si no haguera comés perjuri. Perquè tot aquest procés acabe
 bé, el rei haurà de demanar perdó.�.

Dilluns, 17  de maig de 2010

ESQUERRA INAGURA LA SEU
COMARCAL A XIXONA
Esquerra va inaugurar el passat divendres
14 de maig la seu comarcal d�Esquerra
l�alacantí amb a presència de Joan Tardà,
portaveu d�Esquerra al Congrés dels Diputats;
Joan de Déu Martines,portaveu d�Esquerra i
candidat a l�alcaldia de l�Ajuntament de Xixona,
altres càrrecs del partit així com militants,
simpatitzants i amics. Aquesta seu es troba
al carrer Ausiàs Carbonell número 4, entresòl.

Mario Carbonell, portaveu adjunt d�Esquerra, ha manifestat la necessitat de �fer més transparent l�administració
 i  per això, cal començar per tindre les portes obertes a qualsevol ciutadà que vulga proposar alguna idea o criticar
qualsevol actuació�

EL PSOE I EL PP UNITS PER TOMBAR LA MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP
D�ESQUERRA REPUBLICANA PER RECOLZAR LA VAGA DEL 29 DE SETEMBRE
El grup municipal d�Esquerra Republicana va presentar a l�últim plenari una moció per recolzar la vaga del 29

de setembre i el PP i sis regidors del PSOE hi van votar en contra. Únicament els regidors d�Esquerra i una

 regidora del PSOE hi votaren a favor, també hi hagué una abstenció.

Joan de Déu Martines assenyalà �El Govern espanyol vol que la crisi la paguen els sectors més desfavorits, i en

especial els joves, les dades d�atur dels quals ja assoleix el 40%. I tota aquesta reforma l�ha fet un partit polític

 que es diu Socialista i Obrer.�

El portaveu d�Esquerra Republicana esperaque el Sr. Zapatero, recapacite i retire la Reforma Laboral,

i que a més, fem força perquè la pròxima Reforma de les Pensions no perjudique als més desfavorits.�

Divendres 24 de setembre de 2010
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28 de maig de 2010

ESQUERRA REPUBLICANA DE XIXONA, DEMANA AL GOVERN DEL PSOE QUE
CANVIE LA UBICACIÓ DE LES DIFERENTS ANTENES I S�UBIQUEN A MÉS DE
1000 m DEL NUCLI DE POBLACIÓ SENSE AUGMENTAR-NE LA POTÈNCIA
RADIADA
Aquesta moció no va ser votada al plenari de dijous 27 de maig perquè el PSOE i el PP no l�han considerada urgent,
no obstant, es va votar el 24 de juny i PSOE i PP votaren en contra.

Joan de Déu Martines ha conclòs �preguem al govern municipal socialista que canvie la ubicació del repetidor de
TDT i de les estacions base de telefonia cel·lular i que les ubica a una distància superior als 1000 m d�un nucli de
població sense augmentar-ne la potència radiada. Així com que aplique el Principi de Precaució en allò referent a
les qüestions de contaminació electromagnètica. També els demanem que facen mesures periòdiques, a través d�un
organisme independent i que es promoga un debat públic per oferir a la ciutadania tota la informació possible sobre
aquesta qüestió�.

Divendres, 25 de juny de 2010

El PSOE NEGA A LES ASSOCIACIONS PODER FORMAR PART DEL CONSELL DE
JOVENTUT AMB VEU PRÒPIA.

Esquerra Republicana de Xixona ha proposat unes modificacions al reglament del Consell de la Joventut.
Aquestes modificacions se centraven en la distribució dels representants nomenats per l�Ajuntament i en la creació
de vocals representant a les associacions juvenils o les seccions juvenils d�associacions. Aquestes modificacions no
han sigut considerades per l�equip de govern socialista que ha aprovat un reglament que no és coherent amb ell
mateix ni amb la motivació d�aquest.
Mario Carbonell, regidor d�Esquerra-Xixona ha afirmat �tota aquesta urgència i la multitud d�incoherències al text
ens fan pensar que aquest Consell de Joventut s�aprova ara per intentar controlar els jòvens cara a les properes
eleccions, perquè en més de tres anys de legislatura no s�han preocupat per ells�.

15 de setembre de 2010

ESQUERRA DENUNCIA LA MALA GESTIÓ FINANCERA DE L�AJUNTAMENT
DEL PSOE

El grup municipal d�Esquerra Republicana denuncia la mala gestió financera de l�Ajuntament de Xixona, no s�ha
presentat el Comte General del 2009, i ja estem fora de termini legal, i es tarda molt més del que marca la Llei
per a pagar factures.

A més a més, el dirigent republicà assenyalà �En una època de crisi com la que passem les administracions
públiques han de ser la major garantia de les empreses, per això, no es pot consentir pagar a més de 50 dies, període
que marca la Llei de Morositat aprovada pel mateix partit socialista. Tots aquestos problemes venen per una mala
gestió financera i falta de previsió del PSOE.�

El portaveu adjunt d�Esquerra Republicana demanà �Que se solucionen els problemes de mala gestió
financera aconseguint que es paguen les factures de l�Ajuntament el més prompte possible, en menys de 30dies.
També, que es presente el Compte general del 2009 i es redacten uns Pressupostos per al 2011�
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Per un País Valencià sense màfia
AGUSTÍ CERDÀ, president d'Esquerra Republicana del País Valencià

L�11 de setembre, durant la manifestació, vaig tindre l�oportunitat de conversar amb Jon Abril, d�Aralar.

Aprofitàrem la marxa per anar comentant com van les coses per ací i per allà. En preguntar-li per allà em

va contestar: �enrocada anda la cosa�. La situació política d�Euskal Herria derivada de les estratègies

frontistes (front nacional basc, per un costat; i front  nacional espanyol per l�altre) havien portat el País

a una situació �d�empat etern� en el qual s�han conformat dos blocs antagònics, irreconciliables i impermeables,

que generaven una problemàtica de molt difícil solució. Admirava -crec que sincerament- com a Catalunya,

Esquerra havia allunyant eixe escenari, facilitant la transversalitat de l�independentisme, i conseqüentment,

obrint la possibilitat que la idea de Catalunya-Estat europeu anara guanyant partidaris arreu

i independentment del seu origen o condició social; evitant d�aquesta manera -si més no, de moment-

una fractura social de nefastes conseqüències. No em vaig poder estar de comentar-li que, això de fer

Montilla president també tenia preu, però que no obstant, preferíem pagar penyora com a partit que com

a País. Entre moltes altres coses perquè sabem per pròpia experiència de les conseqüències de tindre

una societat trencada, trinxada com la que tenim al País Valencià, on a sobre i a més a més, no hi ha

un �empat etern�, sinó l�hegemonia d�un dels fronts en conflicte.

L�hegemonia de l�espanyolisme aconseguida pel PP al País Valencià -amb la impassible connivència

de l�esquerra espanyolista- ha suposat una fractura social profunda i ha dividit la societat valenciana

entre aquella que viu al i del �món oficial�, i aquella altra part de la societat que viu expulsada

-i sovint enfrontada- a l�oficialitat. Aquesta ruptura de la convivència no només li ha restat possibilitats

al desenvolupament econòmic i social als valencians, sinó que, a més, ha desdotat la societat valenciana

dels anticossos necessaris que tota societat civilitzada té davant dels abusos del poder;  propiciant

d�aquesta manera que la màfia campara per les terres valencianes com qui va per sa casa. Les conseqüències

són les que són: un govern que no governa, un país on la llei només s�aplica a l�enemic (a l�amic se

li donen privilegis, exempcions i favors),  on s�afavoreix la depredació del patrimoni cultural i natural,

on s�incentiva al depredador en compte d�afavorir a l�emprenedor, on es facilita als amics i afectes

el guany de diners ràpids en compte de crear riquesa, contribuint així a la destrucció paulatina del

teixit productiu valencià: tot abocat a l�especulació urbanística i a la construcció (inclòs l�estalvi valencià

que ha acabat  absorbit pel Caja Múrcia i Caja Madrid) alhora que es destruïen les possibilitats reals del

camp i la indústria valenciana, restant obsolet gran part del sector de serveis. Un país on els seus llicenciats

i llicenciades han pegat a fugir, per desenes de milers � prioritàriament cap a Catalunya, paradoxes de

la vida!!-  mentre arribava massivament mà d�obra barata d�arreu del món. Un govern per al qual els

diners de tots són per afavorir un pocs i on es té per bona governança el deteriorament de tot allò

públic -especialment l�ensenyament i la sanitat- en favor d�allò privat; que provoca la indefensió real de

la ciutadania davant els abusos, les irregularitats -quan no l�incompliment explícit de la llei-,

on la defensa dels drets del ciutadà depén d�una ruleta, en la qual, si tens sort,

no et toca un jutge amic o en nòmina o les dues coses alhora... i tot a l�empara ideològica de la

Santa Mare Església nacional-catòlica apostòlica i romana i adobada per la patètica coartada,

que crida, unida pel fervor i tots a una veu: �que vienen los catalanes�; una martingala que els

dóna llicència per fer allò que els vinga en gana, com si, en compte d�haver guanyat unes eleccions

hagueren tornat a fer el 18 de juliol.

Que ningú no es confonga: la màfia hui no porta barret i botetes. Llueix �trajes� regalats de Milano

i bolsos de Vuiton.Tampoc té en nòmina pistolers i sicaris;  li és suficient amb tindre periòdics i

periodistes que, si convé, ja li fan un �traje� de difamació i desprestigi a l�enemic a batre.

I dit açò, què n�hem de fer, els valencians? No tinc la més mínima intenció d�anar-me�n enlloc com em

conviden alguns; ni tampoc em deixaré tancar en una �reserva índia�, com voldrien els mateixos.

Aquest és el meu País, la nostra terra, on no vull sentir-me estranger -ni vull que ningú es senta-

ni vull consentir, ni que siga per omissió, que el País Valencià acabe enquistant-se com un �cortijo� de la Màfia.

Ara bé, per donar-li solució, hem d�encarar bé el problema. L�espanyolització i la corrupció han vingut agafades de

la mà i  allò que se li opose, per tindre èxit, haurà de respondre a les dues parts del binomi: contra la màfia i pel País.

T�apuntes ?
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Dimecres, 20 d'octubre del 2010

Ridao: �És una falta de respecte democràtic no permetre ni el

debat de l�ILP per la televisió sense fronteres�
Ridao ha manifestat que és "lamentable la falta de respecte democràtic a una iniciativa legislativa popular

avalada per mig milió de signatures" per tal que l�Estat habilite l'espai radioelèctric necessari per garantir

reciprocitat d�emissions de TV en totes les comunitats limítrofes o amb identitat o llengua comunes.

Segons Ridao, "el PSOE no vol que ni tan sols es debata, recorrent a la tan socorreguda

argúcia de què afecta crèdits dels Pressupostos en vigor, però en realitat passa que no s�atreveix a afrontar

el debat. No s�atreveix a garantir una cosa tan simple com que en ple segle XXI es faça efectiva la TV sense

 fronteres". Ridao considera "incomprensible i paradoxal que es puga veure Al-Jazzira a P.Valencià i no TV3".

Amb aquesta posició del govern espanyol deixa de complir "els seus compromisos i convenis subscrits

internacionalment que obliguen a complir la plena reciprocitat de les emissions en totes les llengües a

 tot l'Estat".

Cerdà sobre la ILP: �des de Madrid s'ha utilitzat una excusa

tècnica per eludir un problema polític�
El President d'Esquerra Republicana del País Valencià, Agustí Cerdà, ha declarat en referència al criteri del

Govern espanyol pel qual es denega la tramitació de la Proposició de Llei d'Iniciativa Legislativa Popular

sobre la Televisió Sense Fronteres que "des de Madrid s'ha utilitzat una excusa tècnica per eludir un

problema polític". Per a Cerdà, aquestes són "excuses amb les que el Govern ha passat per damunt de

la voluntat de 651.650 ciutadans". En contra del que es diu des de Madrid, el dirigent republicà ha

manifestat que "el volum de costos derivats no seria aquest, es tracta de pretextos tècnics que

demostren una falta de voluntat política i que, com a conseqüència, deixen sense veu a més de mig

milió de persones".

El dirigent republicà ha assegurat que "des d'Esquerra farem tot el que estiga en la nostra mà per tal que

s'admeta a tràmit aquesta ILP que recull el sentir de tants valencians de gaudir d'una televisió sense

fronteres, centenars de milers de ciutadans que no acceptaran aquesta mentida i aquesta excusa de

cap manera".

EL PSOE DEIXA, DE MOMENT, SENSE TV3 AL PAÍS VALENCIÀ



esquerra.cat/xixona EDITA

Esquerra Republicana
Xixona vol ajudar-te a
millorar la qualitat
de vida. Així si
tens qualssevol
queixa, dubte o
sugerència sols
has de posar-te en
contacte amb
nosaltres.

HORARI DE LA SEU
Dimarts de 10 a 14 i de
16  a 19
Divendres de 10 a 14.

C/Ausiàs Carbonell  4
ENTRESÒL D

http://www.facebook.com/group.php?gid=76087981833
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