
ESQUERRA-XIXONA RECOLZA
LES DEMANDES DELS VEÏNS
DELS CASC ANTIC
Esquerra Republicana de Xixona, s�ha reunit amb
veïns dels Casc Antic per danys d�aigua, a algunes
cases, després de les obres de remodelació que
han patit.

Casa del casc antic danyada

per la filtració d�aigua
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MENTIDES DEL PSOE A LA INAUGURACIÓ
 DEL CONDICIONAMENT DEL RIU COSCÓ

Esquerra Republicana de Xixona denuncia les
mentides de l�Alcalde, Ferran Verdú i de la Delegada
del Govern Encarna Llinares.

ENTREVISTA :
Agrupació Musical

�EL TRABAJO�
de Xixona

�Pensem que una necessitat cultural
  per al poble és la construcció d�un
  auditori, com tenen altres pobles
  de la comarca....�

Joan de Déu Martines
Agrupació artistico-musical El trabajo de Xixona
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INFOGRÀFICA
�

Taula d'elaboració pròpia basant-se en el Pressupost de 2009 i la relació

 d'assistències a órgans colegiats. Imdemnizacions i salaris en brut.

* Ricardo Mira Garcia, passa a tindre dedicació parcial a l'Ajuntament el 9

  de març de 2009. Els 1.600'00� corresponen únicament a gener i febrer.

   I els 10.404'00� corresponen al sou de març a desembre. Salari brut de

   l'any 2009.

Juan Martinez Richarte, després de la seua dimissió com a regidor, passa

a ser un càrrec de confiança amb dedicació exclusiva.

Els regidors de l'Ajuntament que NO tenen cap dedicació,
cobren un sou per assistències als órgans colegiats
(plenari, juntes de govern i comissions informatives).
Als pressupostos anuals es fixen unes imdemnizacions
per asisstències a aquest órgans. Durant l'any 2009 és
pagava 100'00� per Junta de Govern; 200'00� per Plenari
Ordinàri; 100'00� per Plenari Extraordinàri; 150'00� per
Comissió Informativa.

Al principi de cada legislatura s'aprova un règim de
sessions d'aquests órgans. Actualment es realitza
1 plenari al mes, excepte agost i desembre (el quart dijous de mes a les 20h que és obert al públic); 2
comissions informatives prèvies al plenari; i 4 juntes de govern  al mes (on únicament acudeixen
membres  del partit socialista).

Cal destacar que la faena no és limita únicament al moment de la reunió, doncs, cal preparar els punts
 a debatre consultant a distints tècnics i als veïns afectats.

Des d�Esquerra Republicana no estem en contra que els regidors cobren, això dignifica la política. Això sí,
tots/es hem de tenir les mateixes condicions de treball. S�hauria de cobrar únicament per plenaris, ja que
és l�òrgan on estan tots els regidors presents. No s�ha d� menysprear l�oposició. Pensem que una bona
oposició és beneficiós per al poble. Açò no és el que pensa l�actual govern del PSOE, que, a més, de no
donar-nos cap dedicació exclusiva (ells en tenen 4 i els que no en tenen cobren molt més que els regidors
de l�oposició), ens envien a uns despatxos lluny de les actuals oficines de l�Ajuntament, la qual cosa
perjudica la nostra tasca d�oposició, al no poder tenir el mateix contacte que ells amb els treballadors
de la Casa Consistorial.

Pàgina 2 - Març 2010
Butlletí 4

8550 �

6550� 6350�
6250� 6250�

6100�

5050�
4750�

4300�

3650�

1600�*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Indemnizacions per assitències 2009

1.FRANCISCO CARBONELL
2.MARIA TERESA CARBONELL
3.FERNANDO SOLER
4.ROSA ARQUES
5.JOSE JUAN RAYMUNDO
6.FRANCISCO TORREGROSA
7.ALBERTO VERDU
8.MARIO CARBONELL
9,JOAN DE DÉU MARTINES
10.FRANCISCO DOMENECH
11.RICARDO MIRA

40256,08 �

24000 � 24000 �

10404* �

Ferran
Verdú
Monllor

Isabel
Lopez
Galera

Juan
Martinez
Richarte

Ricardo
Mira
Garcia

Salari membres amb dedicació
(salaris bruts any 2007)



MENTIDES DEL PSOE A LA INAUGURACIÓ DEL
CONDICIONAMENT DEL RIU COSCÓ

El portaveu d'Esquerra-Xixona, Joan de Déu Martines,
ha declarat que �hui s�ha inaugurat, per fi, l�obra de
condicionament del llit del Riu Coscó. Com podeu veure un
mal dia i una mala hora per als xixonencs i xixonenques. Això
ja és greu, però encara ho és més, les mentides, o mitges
veritats que allí s�han dit. L�alcalde donant les gràcies a la
Confederació hidrogràfica i al Govern d�Espanya, i la delegada
del Govern espanyol dient que gràcies a l�actual alcalde i les
seues reivindicacions s�ha fet aquesta obra. MENTIDA. Quan
es van aconseguir aquestos diners, l�alcalde estava a l�oposició.
Aquestos diners els van aconseguir els diputats d�Esquerra
Republicana, negociant amb el Psoe de Madrid. Esquerra
votava que sí als pressupostos i el Psoe donava unes
contraprestacions (una d�elles a Xixona). Jo vaig telefonar,
personalment, a Ferran Verdú, per dir-li el que havíem
aconseguit, i ell es va quedar sorprés perquè no en sabia res.
Com anava a saber-ho, si ell no ho havia demanat�.

El dirigent republicà ha afirmat �nosaltres saben que
aquestos diners venen dels pressupostos de l�Estat espanyol,
pressupostos que es fan amb els diners de tots, i sobretot dels
valencians i valencians que som dels que més paguem i menys
rebem. Però que menys que els senyor alcalde haguera explicat
com han succeït els esdeveniments fins a poder fer aquesta
inauguració. Doncs no, HO HA SILENCIAT. Ells es posen les
medalles i nosaltres fem la faena. Faena que hem continuat
fent i per això, enguany, hem aconseguit 150 mil � més per
a continuar aquesta obra que canviarà el model urbanístic i
de ciutat de Xixona�.

Joan de Déu Martines ha conclòs �al PSOE, ni tan sols
se�ls havia ocorregut fer aquesta obra. No estaven ni al govern
de l�Ajuntament, i ara ens venen en que si la Confederació
tenia un deute amb Xixona, o que s�ha fet gràcies a les
reivindicacions de l�alcalde. TOT MENTIDA. Després diuen del
PP, almenys aquestos tenen una cara, no com els del Psoe.
AQUESTA OBRA S�HA FET gràcies a la gent d�Esquerra
Republicana que treballa i treballarà per una Xixona on poder
viure millor�.

Xixona, 8 de març de 2010

ELS GRUPS DEL PSOE I DEL PP VOTEN EN CONTRA LA MOCIÓ
PRESENTADA PER ESQUERRA REPUBLICANA DE XIXONA
PER OPOSAR-SE A LA INSTAL·LACIÓ DEL CEMENTIRI
NUCLEAR A ZARRA

 Esquerra Republicana de Xixona, va presentar una
moció a l'últim plenari per oposar-se a la instal·lació del
cementiri nuclear al nostre territori. Ja que per a Esquerra els
residus no s'han d'exportar, si no que en cada central nuclear
s'han d'emmagatzemar a les piscines de combustible fins
que aquestes esgoten la seua capacitat.
El dirigent republicà Joan de Déu Martines ha explicat, "no
entenem la posició del PSOE, que votà en contra, ja que diuen
que respecten el que diu el plenari de Zarra. Al contrari que
el seu partit que ha petició d'Esquerra republicana ha aprovat
al Congrés dels diputats, per unanimitat, que les Comunitats
Autònomes participen en la designació dels llocs on posar el
cementiri nuclear".
El portaveu d'Esquerra també ha dit "el PP, com sempre,
únicament pensa en els diners que pot aportar, sense tenir
en compte que el cementiri nuclear a Zarra condicionarà
durant molts anys diverses activitats a la Vall d'Aiora i a tot
el País Valencià. Hem de recordar que la Vall d'Aiora és afluent
del Xúquer, el riu més important del País Valencià i que
abasteix València a través del canal Xúquer-Túria".
Xixona, 26 de febrer de 2010

ESQUERRA-XIXONA DEMANA SOLUCIONS A L�APARCAMENT

Esquerra Republicana de Xixona, demana que es
busquen solucions a l�aparcament al casc urbà de Xixona. Per
altra banda, la policia ha ser un poc flexible, sobretot, en
horaris nocturns i en alguns llocs com escoles... a l�hora de
posar multes.

El portaveu adjunt d'Esquerra-Xixona, Mario Carbonell,
ha declarat que �s�ha de donar una solució immediata a
l�aparcament. Algunes opcions serien fent una revisió dels
guals pagats o no pagats i posar-ho al dia. Altra seria parlar
en propietaris privats que tenen solars al casc urbà i llogar-
los (El Almendro, la Industrial, El Lobo, L�Hort de Joanet,
Intermarche i voltants,...) . O bé, fer una inversió pública i
construir aparcaments�.

El dirigent republicà ha manifestat �a més, s�ha de
ser raonable a l�hora de posar multes, si el vehicle molesta
cal ser dur (amb l�acció de la grua si es necessari), però si no
molesta cal avaluar la situació (quan temps porta ací? Quina
hora és? On està?). Són continues les queixes dels veïns que
després de no trobar aparcament durant mitja hora s�han
deixat el cotxe en un lloc on no molesta i els han ficat una
multa. Mentre no solucionen el problema de l�aparcament no
es pot multar a discreció, tal i com està fent-se fins ara. Estem
en un moment de crisi, i no és l�Ajuntament el que més pateix
sinó el ciutadà que li posen una multa per, a vegades, un
moment o descuit i li trenca el pressupost familiar, al final les
conseqüències les paguen els pobres, ja que els rics els es
igual que es multen les voltes que faça falta�

Mario Carbonell ha conclòs �per altra banda, cal fer una
campanya de sensibilització a la ciutadania perquè per a
trajectes curts (dins del poble) no agafen el cotxe i així entre
tots evitem les famoses dobles files en la Plaça o molts cotxes
que es desplacen per cosa de dos o tres carrers.�

Xixona, 25 de febrer de 2010

P R O P O S T E S ,  M O C I O N S ,  C O M U N I C A T S
de novembre a març
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ESQUERRA CRITICA QUE L�ACTUAL
�GUERRA� DEL FEM ENTRE PP I PSOE
NO APORTA CAP SOLUCIÓ

El grup municipal d�Esquerra
Republicana de Xixona crítica l�actual
�guerra� que s�ha creat per la possibilitat
que les deixalles de Castelló arriben a
les plantes de la província d�Alacant,
principalment Xixona i Villena.

Segons el regidor d�Esquerra, Mario
Carbonell, �aquesta és una guerra entre
els dos partits majoritaris (PP i PSOE),
estan tirant-se el fem d�un poble a altre,
però no hi ha solucions damunt la taula
per cap dels dos partits, ni de les
institucions que governen: la Conselleria
no construeix les plantes que havia de
construir segons el seu Pla de Residus;
l�Ajuntament de Villena diu que allí no
arribarà el fem, que ho farà a Xixona;
l�Ajuntament de Xixona diu que ha
d�haver inversions, però no fa la força
necessària perquè s�executen; la
Diputació no obri la boca, a veure a qui
recolça...�
A més a més, el dirigent republicà
assenyalà �que es tracta d�una batalla
política entre els dos partits espanyols,
entre ells, i a més, en clau interna, però
sense cap proposta de solució a la vista.
Per tant, els principals perjudicats són,
com sempre, els ciutadans. Des
d�Esquerra estem farts que Xixona faja
pudor... Per això, reclamem solucions
immediates i amb projecció de futur�.
El portaveu adjunt d�Esquerra
Republicana recorda �que l'Ajuntament
és un dels jugadors que més força té,
tal i com ens va demostrar Ferran Verdú

el desembre de 2008, on va aconseguir
una promesa d�inversions per a millorar
la Planta de Fem. Ara, cal que ens
mostre que de veritat està compromès
amb el territori i amb la sostenibilitat.
Fa un any que esperem les inversions
necessàries per a reciclar.

Fins a quan hem d'esperar més?�

Per últim, el regidor d�Esquerra Mario
Carbonell conclou dient que �si Esquerra
tinguera la majoria a l�Ajuntament de
Xixona, no deixaria entrar cap camió,
vinga d�on vinga, excepte de Xixona, si
no es fan les inversions promeses i a
Piedra Negra es recicla, ja que no es
pot consentir que s�amunteguen les
tones de fem, sense cap limitació
d�entrada i sense cap tipus reciclatge.
Únicament es recicla una part ridícula.
Acò és pa per a hui i fam per a demà.�

Xixona, 28 de gener de 2010

ESQUERRA CRITICA QUE
L�AJUNTAMENT DE XIXONA NO
COMPTA AMB PRESSUPOSTOS PER

AL 2010

El grup municipal d�Esquerra Republi
cana de Xixona critica que el Partit
Socialista deixe l�Ajuntament de Xixona
sense pressupostos propis per al 2010
havent de prorrogar els pressupostos
del 2009.

Segons el regidor d�Esquerra, Mario
Carbonell, �aquesta és una mostra més
de la falta de previsió de l�equip de
govern socialista, se li ha tirat el temps
a sobre i comencem 2010 sense pres
supostos a l�Ajuntament. Aquesta és
la rutina del PSOE, anar al dia sense
cap tipus de previsió�.

A més a més, el dirigent republicà
assenyalà �si els pressupostos es feren
de forma participativa, tal i com Esquer
ra ha plantejat en diverses ocasions,
aquesta situació no s�haguera produït
ja que s�hauria de tindre una previsió
a més llarg temps. Per altra banda, ens
deixa a l�oposició i a tot el poble sense
cap referent de les línees d�actuació
per aquest 2010�.

El portaveu adjunt d�Esquerra Republi
cana recorda �la situació d�haver de
prorrogar els pressupostos per a un
altre any pot provocar molts conflictes
en la tasca de govern de l�Ajuntament,
ja que cal anar dotant de crèdit cada
actuació que es realitze�

 Xixona, 6 de gener de 2010

P R O P O S T E S ,  M O C I O N S ,  C O M U N I C A T S
de novembre a març
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Esquerra Republicana de Xixona, ha elegit a Joan

de Déu Martines i Llinares, per unanimitat, com a

cap de llistat per a les properes eleccions municipals

de 2011 a l�Assemblea Local celebrada el 25 de

novembre de 2009.

El president d'Esquerra-Xixona, Andreu Iborra, ha

declarat "que l�Assemblea Local d�Esquerra-Xixona

ha elegit per unanimitat a l�actual portaveu del Grup

Municipal, Joan de Déu Martines, es tracta de la

millor persona per encapçalar la nostra llista ja que

és una persona preparada, amb experiència

institucional, amb il·lusió, però sobretot, una persona

que lluita pel benefici dels xixonencs i xixonenques�

El president d�Esquerra explicà �aquesta elecció

s�ha previst en temps, ja que cal que els ciutadans

confien en Esquerra i en Joan de Déu Martines com

una opció de govern per a la proper legislatura. Una

vegada més, Esquerra demostra que té una previsió

de futur que els altres partits no tenen.�

Iborra ha declarat per últim �que Esquerra continuarà

amb la seua oposició constructiva, i sobretot, fent

política ja siga des de l�actual oposició o en un futur

al govern de l�Ajuntament de Xixona�.

Per la seua banda, Joan de Déu Martines, candidat

d�Esquerra Republicana a l�Alcaldia ha declarat que

� des d'Esquerra treballem per dignificar la política:

l'únic instrument que tenim per defensar les nostres

idees i canviar el que cal canviar; i per donar

credibilitat a la política cal donar una resposta a

cada problema, amb propostes com hem fet a

l'Ajuntament de Xixona. Proposant i denunciant

(neteja de carrers, reciclatge, estalvi d'aigua,

transport públic...); fent una societat més lliure i

amb més drets (presentacions civils, homenatge a

les víctimes que van lluitar en la guerra civil);

aconseguint partides extraordinàries dels

pressupostos de l'Estat Espanyol (150 mil � per la

2na fase del riu coscó). Més que mai cal que tots

els que creiem en la política i en un sistema de

partits lluitem per la regeneració democràtica i fem

front comú contra l'antipolítica, terreny abonat al

populisme i la demagògia.�

Xixona, 26 de novembre de 2009

ESQUERRA REPUBLICANA DE XIXONA ELEGEIX A JOAN DE DÉU MARTINES
    COM A CAP DE LLISTA PER A LES ELECCIONS MUNICIPALS DEL 2011
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CRISIS CONTRA VI D�HONOR �Bombo i platerets�

Xixona ha sigut un poble molt bolcat per la festa, jo
el primer, no hem puc amagar. Des que el partit
socialista és a l�Ajuntament ens ha demostrat que
ells també estan per la festa, però, no per les festes,
sinó per la festa: allò del bombo i platerets, allò de
la pandereta.
Cada dia em sorprenc més. Fa uns mesos vaig a
veure unes engronsadores que havien posat davant
del Cristòfol Colom i hem trobe amb cervesa,
tramussos i altres aperitius. Xe, açò que és? Xi,
doncs la inauguració, em diu un que passava per
allí. Bé, ho deixem córrer.
Es fan quatre reparacions al Barranc de la Font i de
colp i repent, ens trobem una �reinauguració� (xe,
si ja esta inaugurat. Cal una altra volta? Com diu
Xavi Castillo: �Pa què?�). A més, en plena campanya
a les eleccions europees. Al final, la pluja i una
resolució judicial a instàncies d�Esquerra, va fer que
s�ajornara.
Al temps, em veig unes escales la mar de boniques,
les escales d�Enrique Mira (El Tite). I de la nit al dia,
cinta, vestit i corbata, llagostins i botelles de vi (com
deia dos paràgrafs més amunt, bombo i platerets).
A tot això, divendres i bon dia. La gent del PSOE
que no treballa? Ho deixem córrer, doncs ens diuen
que ho ha pagat la família d�Enrique Mira, tal i com
les escales.
Ara fan una pista d�skate. Ens conviden a la
inauguració, tard i mal, com sempre. Més bombo
i platerets. A última hora, se suspén la inauguració,
pel que es veu l�empresa no havia acabat les obres.
Resum: 55.000�, la pista acabada tard, però si que
volien inaugurar!
Aquesta introducció era per comentar algunes
actuacions en particular. Però, el Partit Socialista
no concep cap acte sense un vi d�honor. A la sala
d�exposicions es guarda l�arxiu històric de Xixona,
un dels més antics del nostre país, i els socialistes
l�han convertit en una sala de festes. Setmana si,
setmana també hi ha una inauguració, clausura,
entrega de premis, pitos o flautes, però seguit
cervesa i aperitius. A la Casa de Cultura hem arribat
a veure, el grifo de cervesa al costat de les aules on
s�estava donant classe. A l�entrada de l�Ajuntament,
la nevera i les botelles de licor ja són una cosa
normal.
Fent memòria, cada dia em recorda més a una
campanya electoral. El Partit Popular, amb castells
inflables a les escoles i repartint gorretes, globus i
caramels. El Partit Socialista repartint llimó granissat
al mercat. I, no vaig a caure en la injustícia de no
nomenar el concert o la pantalla gegant d�Esquerra.
No obstant, hi ha una gran diferència. Una i gran!
En els diners de cadascú, ell fa el que vol, però els
diners de tots no es pot pagar bombo i platerets.
Ens trobem davant de la crisi econòmica més gran

que hem patit en la nostra vida i des de l�Ajuntament
tot se soluciona amb bombo i platerets. Des de la
majoria absoluta del partit socialista, es veuen igual
que l�imperi romà. Però des d�Esquerra, els
reclamem més que allò de �pa i circ�. Ara es l�hora
de fer polítiques socials, ajudar als que menys tenen,
crear llocs de feina... Eixa és la política que s�ha de
fer amb temps de crisis!

Mario Carbonell

ESQUERRA XIXONA CRITICA QUE EL NOU DIARI XIXONENC
�LA CRÒNICA DE XIXONA� ÉS UN PAMFLET DEL PSOE PAGAT
PER TOTS ELS XIXONENCS I XIXONENQUES

Esquerra Republicana de Xixona, ha denunciat que després
de dos números d�aquest periòdic, observem que, amb l�excusa
que Xixona necessita un periòdic, cosa que estem d�acord, el
PSOE se n�ha fabricat un a la seua mida, però pagat per tots
els xixonencs i xixonenques.

El portaveu d'Esquerra-Xixona, Joan de Déu Martines, ha
declarat que �aquest periòdic ja va nàixer malament, fins i
tot, no es va comunicar als grups de l�oposició que anava a
fer-se, i és clar, tampoc que hi podien participar. El primer
número era un pamflet, on amb l�excusa de la Fira de Nadal,
únicament apareixien l�Alcade, la Tinent Alcalde, regidors de
PSOE... I tot en castellà, excepte el títol. Molt propi del PSOE.
Després d�aquest número ens vam queixar i ens van dir que
enviarem els nostres comunicats al periòdic, cosa que vam
fer. Quina és la nostra �sorpresa� que el segon número és
pitjor que el primer, més alcalde, més regidors, inauguracions,
i entremig, per despistar, algun altre assumpte. Això sí, després
de queixar-nos ja hi ha alguna cosa en valencià�.

El dirigent republicà ha afirmat �ens sembla perfecte que el
PSOE vulga tenir un periòdic propi, però que se�l pague dels
seu diners, i no ara que amb l�excusa que només paga per
publicitat, 12000 �'80 a l�any, està fent-se�n un amb els diners
de tots. També podríem parlar de qui fa aqueix periòdic, és
una empresa privada Gràficas Ciudad d�Alcoi, aquesta empresa
ha contractat a Cristian Sirvent com a redactor principal.
Cristian no és periodista. Què no tenim cap periodista o
estudiant de periodisme a Xixona? I que és Christian, casualitat
o no, cadascú que pense el que vulga, anava a les llistes del
PSOE, i sense ser �futuròleg� hi anirà a les properes també.
Nosaltres no estem en contra que una persona que es presenta
en una llista puga treballar on siga, però si ho fa, que ho faça
amb professionalitat, i servint al poble de Xixona no al seu
partit�.

Joan de Déu Martines ha conclòs �nosaltres estem a favor
que es faça un periòdic a Xixona, això sí, que siga obert a
tothom, a tots els partits i associacions, i a tots els ciutadans.
Que no siga partidista. De moment açò no és així, i nosaltres
continuarem denunciant-ho mentre no canvie. Si algun partit
vol fer-se un periòdic o una publicació que ho faça amb els
seus diners, a l�igual que fa Esquerra, i no amb els de tots els
xixonencs i xixonenques�.

Xixona, 16 de febrer de 2010

P R O P O S T E S ,  M O C I O N S ,  C O M U N I C A T S
de novembre a març
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FOTODENÚNCIES

Parc del Cuarnero : Degradació de les instalacions.

Podem observar el perill de la casa en ruïnes

Des del govern de l�Ajuntament ens van dir

que la tirarien en poc temps. Això ja fa mesos.

Açò és un camp de futbol o un bancal de creilles.

S�ha fet un bon accés al parc del Barranc de la

Font, però se�ls ha oblidat un accés per a

minusvàlids i carrets d�infants. ens van dir que

era problema d�inclinació, però pensem  que

alguna sol·lució si que se li podria donar.

Després de mesos sense fer-li cas al propietari

del bancals de la revolta de la carrasca de

Nutxes, ell ha hagut de llevar a mà el que havia

d�haver fet l�empresa de neteja.
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ESQUERRA-XIXONA ARREPLEGA LES QUEIXES DEL VEÏNS
DE XIXONA I DEMANA QUE S�ADEQÜEN LES INSTAL·LACIONS
PÚBLIQUES ALS BEBÉS

Esquerra Republicana de Xixona, ha arreplegat les queixes i
suggeriments dels veïns i veïnes al seu consultori �Esquerra
t�escolta� i demana al govern del PSOE que adeqüe les
instal·lacions públiques a les característiques dels infants.

El portaveu d'Esquerra-Xixona, Joan de Déu Martines, ha
declarat que �és important per als pares i mares xixonenques
que l�Ajuntament tinga en compte els bebés a l�hora de fer
noves instal·lacions, però també ha d�adequar les ja existents.
Un exemple el tenim a les dues piscines municipals, on els
pares no poden canviar en les millors condicions als seus
infants perquè no tenen canviadors. A més a més, és impossible
dutxar-los per llevar-los el clor perquè no tenen una banyera
on poder fer-ho. Nosaltres demanen que s�adeqüen aquestes
instal·lacions. I esperem que als projectes de remodelació de
la piscina del poliesportiu i del Barranc de la Font s�incloguen
aquestes demandes�.

El dirigent republicà ha manifestat �el mateix passa amb tots
els parcs xixonencs, tant els que s�han arreglat com els que
no. No estan acomodats per als infants. No hi ha engronsadores
per a ells, cosa que si que  hi passa a altres pobles del voltant,
com Alcoi o Ibi�.

Joan de Déu Martines ha conclòs �també es podria ajudar a
les mares i posar sales de lactants en alguna de les
instal·lacions de l�Ajuntament. Amb tots aquestos avanços es
milloraria la qualitat de vida tants dels bebés com dels pares
i mares xixonenques�.

Xixona, 24 de febrer de 2010

ESQUERRA-XIXONA DEMANA UNA ESCOLETA D�INFANTS DE
0 A 3 ANYS, PERQUÈ FALICITE LA INTEGRACIÓ DE  LA DONA
AL MERCAT LABORAL

Esquerra Republicana de Xixona, va demanar en el passat
plenari una escoleta per a infants de 0 a 3 anys gratuïta, o
que s�adeqüe la ja existent, per poder obtenir beques i que
no els coste diners als pares i mares. Així facilitarem la
integració de la dona al mercat laboral.

El portaveu d'Esquerra-Xixona, Joan de Déu Martines, ha
declarat que �ara que tant es parla del quart pilar del benestar
pensem que s'ha reduït el seu significat, i només s�inclouen
els serveis de dependència, havent-se eliminat d'aquest dret
l'accés a les escoles d'infància. Nosaltres pensem que és una
gran errada. Ens aquestes edats té molta importància la seua

educació per al seu posterior desenvolupament intel·lectual
i emotiu. I com molt bé diu Vicenç Navarro, catedràtic de
Polítiques Públiques de la Universitat Pompeu Fabra i director
de l'Observatori Social d'Espanya a l�Estat Espanyol no sembla
haver consciència d'aquest fet ja que fins i tot es diu a aquests
centres �guarderies�, com si la seua funció fos la de guardar
o aparcar els infants mentre els pares treballen. I mentre que
aquesta funció de guardar els infants és molt important,
facilitant la integració de la dona en el mercat de treball, la
funció d'aquests centres hauria de ser educativa a més de
guarderia. I a l�Estat Espanyol estem molt endarrerits. Com a
mitjana, només el 10% dels infants a l�Estat Espanyol té accés
a les escoles d'infants públiques. A Suècia és el 58%.
L'establiment del dret d'accés a aquests serveis és d'una
enorme importància i urgència. A l�Estat Espanyol, quan diem
família, volem dir dona. I l'escàs desenvolupament dels serveis
d'ajuda a la família es deu a l'escàs poder de la dona a l�Estat
Espanyol.�.

El dirigent republicà ha afirmat �com també explica el professor
Navarro, a l�Estat Espanyol, la inversió pública s'ha entés
primordialment com a inversió en infraestructures físiques i
educatives, però rarament s'ha tingut una concepció més
àmplia, incloent-hi, per exemple, inversió en el quart pilar de
l'Estat (escoles d'infància i serveis domiciliaris), i això malgrat
que invertir en ,nm,nm,nm, serveis facilitaria la integració de
la dona al mercat de treball, la intervenció social més important
per millorar l'economia del país. Si l�Estat espanyol tinguera
el mateix percentatge de dones al mercat de treball que té
Suècia (on existeix aquest dret), tindríem tres milions més de
creadores de riquesa i pagadores d'impostos i cotitzacions a
la Seguretat Social, realitat que la majoria de dissenyadors
de les polítiques econòmiques ni tan sols entenen. Contribueix
més a la riquesa del país invertir en aquests serveis de reduir
el temps de viatge de Madrid a Barcelona (amb l' AVE). Una
altra conseqüència de l'escàs desenvolupament del quart pilar
del benestar (no només serveis de dependència sinó també
escoles d'infància) és que l�Estat Espanyol té una de les
fecunditats més baixes del món. La dona jove retarda formar
una família que té nens té menys dels que voleu causa de les
condicions del mercat de treball i a l'absència d'aquells serveis
que li permetrien compaginar les seues responsabilitats
familiars amb el seu projecte professional laboral�.

Joan de Déu Martines ha conclòs �hem d�ajudar a la dona ja
que ho té molt difícil en la nostra societat; s�encarrega de la
casa i dels infants, dels esposos o companys i dels ancians,
a més, el 52 % treballa en el mercat laboral. I tot això amb
molt escassa ajuda de l'Estat i també de moltes parelles, un
dels més baixos de la UE. Fins i tot trobem una dada molt
clarificadora, la dona de l�Estat Espanyol té tres vegades més
malalties degudes a l'estrés que l'home. Bona mostra del
masclisme espanyol�.

Xixona, 19 de febrer de 2010

P R O P O S T E S ,  M O C I O N S ,  C O M U N I C A T S
de novembre a març
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EL PLENARI DE XIXONA APROVA UNA MOCIÓ PRESENTADA
PER ESQUERRA REPUBLICANA PER L�ADHERIMENT AL
MANIFEST A FAVOR DEL CONEIXEMENT DEL VALENCIÀ PER
A L'ACCÉS A UN LLOC DE TREBALL DE LES ADMINISTRACIONS
VALENCIANES

Esquerra Republicana de Xixona, va presentar una moció a
l�últim plenari per recolzar aquest manifest. La moció va ser
aprovada per unanimitat de tots els grups polítics.

El portaveu d'Esquerra-Xixona, Joan de Déu Martines, ha
declarat que ens volem adherir a un manifest signat per
moltíssimes entitats, associacions i partits polítics que diu
que �malgrat que la Llei d�Ús fixa que tot el personal de les
administracions i dels seus serveis dependents que atenen
el públic han de tenir el �coneixement suficient del valencià�,
 26 anys després encara no n�hi ha hagut cap desplegament
legal que ho porte a la pràctica. I és més, en cap oposició ni
concurs (tret dels tècnics lingüístics) no s�ha hagut de demostrar
cap grau de coneixement de valencià. Pitjor encara: de les
dades oficials de la Generalitat es conclou que només en un
1,2% de les places d�aquesta administració se n�ha requerit
cap coneixement�.

El dirigent republicà ha afirmat �tot açò podria ara canviar
amb la nova llei de l�Ordenació i Gestió de la Funció Pública
Valenciana, que és el text legal on cal establir la regulació del
coneixement del valencià com a requisit per a accedir a un
lloc de treball de qualsevol administració valenciana. Per això
totes les entitats signants del manifest demanen que en el
procés de selecció s�haja d�acreditar el coneixement del
valencià, ja que el País Valencià és l�única que no valora la
seua llengua com a determinant per a administrar-se i servir
els ciutadans. Cosa que si que passa a Galícia, el País Basc
i a totes les comunitats amb les quals compartim la llengua
catalana�.

Joan de Déu Martines ha conclòs  �només amb l�esmena
d�aquest projecte de Llei es podrà garantir que el personal de
les administracions valencians puga respectar els drets dels
valencians i valencianes i posar fi a aquesta discriminació que
dura ja massa temps, i així complir la LUEV. Per tot açò
demanem als grups polítics del PSOE i del PP, de Xixona, que
facen força perquè els seus partits recolzen aquesta petició,
i que la seua votació no siga una flor en el desert�.

ESQUERRA-XIXONA TORNA A CRITICAR EL MAL ESTAT DELS
NOSTRES CARRERS

Esquerra Republicana de Xixona, critica, tal i com ho ha fet
en reiterades ocasions, que els carrers de Xixona es troben
en una situació lamentable i que l�única solució que dona el
partit socialista és pintar-los.

El portaveu adjunt d'Esquerra-Xixona, Mario Carbonell, ha
declarat que �s�ha de donar una solució immediata a l�estat
dels carrers xixonencs, s�han d�asfaltar ja. Hi ha molts forats
als carrers i, fins i tot, en alguns carrers, com la pujada dels
Moros Verds, quan plou, és molt perillós perquè els cotxes no
tenen adherència i poden causar un accident. Aquestos
necessiten que s�asfalte. A més a més, moltes voreres també
necessiten que s'arreglen, sobretot al barris. L'equip de govern
l'únic que fa es pintar els aparcaments per a llavar-los la cara,
açò causarà una doble despesa, ja que quan s'arreglen s'hauran
de tornar a pintar.�

El dirigent republicà ha manifestat �aquesta és una de les

queixes més repetides per part dels ciutadans, ja que veuen

com, dia a dia, van deteriorant-se els seus carrers sense que

l�equip de govern ni tan sols  es plantege asfaltar-los�.

Mario Carbonell ha conclòs �des d�ací tornem a demanar a

l�equip de govern socialista que pense en els nostres veïns i

en millorar la qualitat de vida dels xixonencs i xixonenques.

No es pot deixar de banda la demanda més continua dels

nostres ciutadans�

ESQUERRA-XIXONA DEMANA UN SERVEI D�ACOLLIDA A LES
ESCOLES PERQUÈ ELS PARES I MARES PUGUEN DEIXAR
ELS XIQUETS A LES 8 DEL MATÍ

Esquerra Republicana de Xixona demana que
l�ajuntament pose un servei d�acollida perquè els pares i mares
puguen portar els xiquets a l�escola a les 8 del matí.
El portaveu d'Esquerra-Xixona, Joan de Déu Martines, ha
declarat que �alguns pares i mares ens han demanat poder
deixar els xiquets a les 8 del matí al col·legi per anar a treballar
a una hora prudencial, i així compaginar la faena amb la vida
familiar. Ara el que han de fer es portar-los als iaios o pagar
a algú perquè els duga. Nosaltres demanem que l�ajuntament
pose els mitjans i que els paguen els ciutadans. I si algú no
pot que se li done una beca�.

El dirigent republicà ha manifestat �les que
normalment pateixen aquest problema són les dones, i ja que
hem aprovat una moció del dia internacional de les dones on
es deia que s�han de prioritzar les polítiques de dones i la
perspectiva de gènere en totes les polítiques públiques. Aquesta
és una bona solució per a les dones, però també per als
hòmens�.

P R O P O S T E S ,  M O C I O N S ,  C  O  M U N I C A T S
de novembre a març
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ESQUERRA REPUBLICANA DE XIXONA PRESENTA UNA MOCIÓ
AL PLENARI PER A CANCEL·LAR IMMEDIATAMENT EL DEUTE
EXTERN QUE TÉ CONTRET HAITÍ PEL TERRATRÈMOL DEL 12
DE GENER DE 2010

El grup municipal d�Esquerra Republicana de Xixona va
presentar una moció per a cancel·lar immediatament el deute
extern que té contret Haití pel terratrèmol del 12 de gener de
2010.

Segons el regidor d�Esquerra, Joan de Déu Martines, �estem
davant d�una catàstrofe dramàtica que ha causat 150000
morts, milers de desapareguts i desplaçats, i ha causat
incalculables danys materials. Però, ara Haití s�enfronta a un
altre problema, el seu deute extern ascendeix a 1885 milions
de dòlars. L�estat espanyol li reclama prop de 30 milions
d�Euros�.

Així, el dirigent republicà assenyalà �Aquest deute ha estat
considerat per les organitzacions de la societat civil d�aquests
països com a un deute il·legítim, contret sovint per governs
dictadors i corruptes, com han estat els de la família Duvalier.
Ara, nombroses organitzacions i xarxes internacionals preguen
per l�Anul·lació del Deute extern al Tercer Món, i incomptables
organitzacions i moviments socials d�arreu del món estan
sol·licitant l'anul·lació total del deute d�Haití afectat pel
terratrèmol·

El portaveu d�Esquerra Republicana recorda �des d�Esquerra
Republicana reclamem al Govern espanyol la cancel·lació total
i immediata del 100% del deute extern que encara reclama
a Haití, de manera immediata, incondicional i sense cap tipus
de contra prestació, tal i com també li sol·licita la comunitat
internacional. A més a més, també li demanem que les ajudes
que destine a Haití siguen donacions no reemborsables i que,
en cap cas, aquestes ajudes es facen en forma de crèdits FAD
(Fons d�Ajuda al Desenvolupament), crèdits a l'exportació
lligats a la contractació de béns i serveis a empreses espanyoles
amb unes condicions per sota de les del mercat, però que
acaben perjudicant encara més els països receptors, ja que
com tot crèdit va acompanyat d�interessos, aquest fet
contribueix a incrementar encara més el deute extern d�aquest
països. I que aquestes ajudes no siguen militaritzades�.
Per concloure, Martines reclama al Govern espanyol que �en
un moment en què ostenta la presidència de torn a la Unió
Europea, inste a la comunitat internacional, ja siguen països
o institucions financeres internacionals on hi té representació
(Fons Monetari Internacional, Banc Mundial, Banc Interamericà
de Desenvolupament) a cancel·lar el 100% del deute que se
li reclama a Haití, de manera immediata, incondicional i sense
cap tipus de contra prestació�.

Xixona, 12 de febrer de 2010

 AQUESTA MOCIÓ HA SIGUT APROVADA PER UNANIMITAT

ESQUERRA-XIXONA RECOLZA LES DEMANDES DELS VEÏNS
DELS CASC
ANTIC

 Esquerra Republicana de Xixona, s�ha reunit amb veïns dels
Casc Antic per tractar les seues queixes sobre les humitats i
l�entrada d�aigua, a algunes cases, després
de les obres de remodelació que han patit.

El portaveu d'Esquerra-Xixona, Joan de Déu Martines, ha
declarat que �després de reunir-nos amb veïns dels Casc Antic
hem observat la quantitat de desperfectes patits, gràcies a
unes obres que s�han dilatat massa en el temps.

Segons alguns d�aquestos veïns cada vegada que plou els
entra aigua. Nosaltres hem vist com algunes cases pateixen
unes humitats increïbles. Cases relativament noves en les
quals cauen trossos de parets, del sostre, s�alcen les
manises de les cuines, del sòl...�.

El dirigent republicà ha afirmat �a aquestos veïns se�ls ha de
donar una solució, ja! No poden viure en aquestes condicions,
esperant que no ploga més d�un dia seguit, sense poder dormir
cada vegada que plou. Ens han comentat que han tingut
reunions amb l�alcalde i amb els tècnics de l�ajuntament, però
que fins ara no els donat cap solució. Nosaltres hem acudit
a l�Ajuntament a demanar-li a l�Alcalde solucions per aquestos
ciutadans i ciutadanes de Xixona. Sembla que en l�última
visita a aquestes cases per part de l�Alcalde, els tècnics i el
responsable de l�obra de la diputació, ja han pogut observar
que queda aigua embassada quan plou i que s�ha de solucionar
aquest problema per evitar-hi les humitats i l�entrada d�aigua.
Esperem que això siga així. Ja que l�obra té una garantia d�un
any. Si no, no descartem qualsevol tipus d�acció per ajudar
els nostres veïns�.

Joan de Déu Martines ha conclòs �el casc antic és una de les
zones més deteriorades de Xixona, i per això ha de ser una
de les més cuidades. S�ha d�ajudar la gent que viu en aquest
barri, ja que són ells els que eviten la marginació i degradació
de la zona més antiga del poble. A més a més, s�hi ha de
subvencionar la compra i la restauració, d�aquesta manera
molts jóvens podran adquirir aquestes cases deshabitades,
i algunes en ruïnes i fer que el casc antic
siga una zona habitada i animada�.

Xixona, 23 de febrer de 2010

P R O P O S T E S ,  M O C I O N S ,  C O M U N I C A T S
de novembre a març
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ENTREVISTA
�

Agrupació artistico-musical �El Trabajo� de Xixona

«Xixona necessita
un auditori»

1. Esteu contents amb l�actual casa de la música? En que
la milloraríeu?
La veritat és que estem prou contents amb l�actual casa de
la música. Allò ideal seria que la banda contara amb un local
propi, ja que aquest és de propietat municipal, però en aquell
moment va ser la millor opció que teníem i també la més
realista.
Es podria millorar dotant l�arxiu d�armaris ignífugs, per exemple.

2.Penseu que l�actual govern del PSOE està invertint prou
diners en cultura?
Nosaltres pensem que l�actual conveni, que va firmar l�anterior
junta directiva amb la corporació anterior, i que l�actual ha
mantingut ,és prou bo. No sabem el que inverteixen en les
altres associacions culturals del poble, encara que de totes
maneres mai s�inverteix prou en cultura.

3.L�escola de música assegura la continuïtat de la banda els
pròxims anys?
Clar que sí. L�escola és intercomarcal (entre Ibi i Xixona), i de
moment està quasi autofinançant-se, solament necessita una
aportació no molt gran de les dues bandes, i ja està donant
els seus fruits, ja que són molts els músics que han eixit
d�aquesta escola. En aquest moments estem estudiant la
possibilitat de donar facilitats als alumnes que trien
instruments que la banda més necessita incorporar (tuba,
bombardins, fagot �).

4.Quins són els vostres projectes de futur?
Com a projectes a curt termini hem demanat participar al
Certamen Internacional de Bandes de Música d�Aranda del
Duero a Burgos, i estem preparant un intercanvi amb la banda
de Banyeres. A part tenim els concerts (Primavera, Trabajo,
Festes�) i participar a les entrades (Alcoi, Sant Blai,
Crevillent,�.) que són habituals tots aquestos anys.
També volem que l�escola de música continue funcionant
com almenys fins ara, i que la banda mantinga o augmenta
el seu  nivell. Segur que aniran sorgint més projectes que
tenim en ment, però encara estan molt verds.

5.Trobeu urgent la construcció d�un auditori al poble de Xixona?
Pensem que una necessitat cultural per al poble és la
construcció d�un auditori, com tenen altres pobles de la
província (La Nucia, Altea, Beneixama�). És un fet que a
actuacions nostres, o com per exemple l�última de teatre de
Pot de Plom, s�ha quedat gent sense poder gaudir-la per
l�aforament limitat del Cine de Dalt. Des d�ací volem demanar
tant a Esquerra, com a la resta de grups politics municipals,
que mitjançant els seus contactes, comencen a fer les
pertinents gestions a les diverses institucions (Diputació,
Generalitat, Govern de l�Estat�) per poder dur a terme aquest
projecte per al poble.

Dades
-

114 de juny de 1903 es va constituir la Societat Filharmònica
 La  Independiente
28 d�abril de 1921- la Sociedad de Socorros Mútuos El Trabajo
Primer Premi del Pasdoble (Alacant, 1947), primer i tercer Premi
del   Pasdoble    (Alacant, 1948), 1987 Primer premi del XVII
Certamen  Provincial de Bandes de Música, il�11 de març de 1989
també el primer premi del XVIII Certamen Provincial de Bandes de Música
de la Diputació Provincial d�Alacant.
 2006 la Banda rep la insígnia d`or de la Federació de Societats Musicals
 de la Comunitat Valenciana per els seus 125 anys de historia.

Comença els seus estudis musicals
a la seua ciutat natal, continuant-
los després a Alacant, Maastricht
(Holanda) i Wroclaw (Polònia). Ha
actuat amb orquestres Juvenils
espanyoles com l�'92Orquestra de
Joves de la Regió de Múrcia i fou
convidat com a solista amb la Jove
Orquestra de la Generalitat
Valenciana. En el camp professional
com a percussionista ha col.laborat
amb l'Orquestra Simfònica Ciudad
de Oviedo, la Arkas Symphony
Orkest (Holanda), la New Orchestra
from Köln (Alemanya), etc... i durant
any i mig i de forma estable amb
la Limburg Symphony Orkest
d'Holanda en òperes i grans
produccions simfòniques.
Ha actuat a països com Holanda,
França, Polònia, Alemanya, Bèlgica,
Italia,

JORDI FRANCÉS-SANJUÁN
Banyeres de Mariola (Alacant)

Director de la banda
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