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ALTEA EN ELS PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT

ls pressupostos de la Generalitat Valenciana
per al 2012 van ser aprovats el dia 16 de gener
amb l’únic vot favorable dels diputats autonòmics
del PP.
Durant el procés de discussió d’estos Pressupostos, els
diputats del Grup Parlamentari Compromís van presentar
1.058 esmenes parcials –traslladades des dels diferents
col·lectius- que responien a les necessitats reals dels pobles
valencians.
En paraules de la diputada de Compromís Mireia Mollà ha
assenyalat que “les esmenes presentades pel nostre grup
recullen les reivindicacions en matèria pressupostària més
bàsiques que es reclamen des de totes les comarques del
País Valencià. Les nostres esmenes parcials marquen línies
d’inversió reclamades des de fa temps per pobles i ciutats del
nostre territori i intenten pal·liar grans carències en matèria
d’inversió”.
“La nefasta situació financera en què ha situat el govern del
PP els comptes de la Generalitat han marcat uns
pressupostos que considerem irreals i inservibles. És
lamentable que en estos pressupostos se seguisca
perseverant en destinar recursos públics a fastos innecessaris
que només beneficien uns pocs”.
En eixa línia, una de les esmenes anava encaminada a dotar

D’altra banda, també es va presentar una esmena perquè
es destinara pressupost al Parc Natural del Riu Algar, ja
que, com recordareu, la Conselleria va denegar la
declaració per no estar dotat el projecte de pressupost.

directament de pressupost festes com, en el cas d’Altea, la
dels Moros i Cristians o la del Crist per evitar així que es
destinen grans quantitats de diners, com de fet fa el
pressupost aprovat, a empreses privades que gestionen la
promoció turística.

Per la seua part, els regidors del BLOCCompromís de l’Ajuntament d’Altea van fer
arribar als seus representants en les Corts
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A la fi, encara que el PP no haja acceptat estes esmenes, el
Col·lectiu del BLOC-Compromís d’Altea està satisfet perquè el
seu grup en les Corts està treballant en constant connexió
amb els nostres regidors per transmetre les necessitats reals
d’Altea i de tots els pobles del País Valencià. De fet, els
diputats de Compromís són els únics que han parlat
d’Altea en les Corts Valencianes.
Si voleu conéixer més sobre l’intens treball que fan els nostres
sis diputats –Enric Morera, Mònica Oltra. Josep Maria Pañella,
Mireia Mollà, Fran Ferri i Juan Ponce- a les Corts Valencianes
podeu visitar www.coaliciocompromis.com.
També podeu estar al dia de l’activitat del diputat de
Com p r om ís - Eq u o a
l es
Co rt s G en er a l s en
www.joanbaldovi.net.

El Col·lectiu Local del BLOC-Compromís d’Altea donarà suport a la Vaga General convocada pels
sindicats el 29 de març en protesta per la reforma laboral i les retallades del govern central. Vos
animem a participar per reivindicar els vostres drets com a treballadors i treballadores.

LA COMUNITAT EDUCATIVA PARLA SOBRE LES RETALLADES

l Col·lectiu Local del BLOC-Compromís d'Altea
va organitzar el passat 16 de febrer una
xarrada-col·loqui sota el títol "Conseqüències de les
retallades en l'escola pública" amb l’esperit que les
persones que millor coneixen el dia a dia de l’escola
pública ens informaren, d’una manera objectiva, de
la situació que s’està vivint.
Més d'un centenar de persones acudiren al Centre Social per
escoltar les opinions dels participants en la taula: Arturo
Timón (mestre i membre de la Plataforma per l'Ensenyament
Públic) com a moderador, Fátima Fernández (FAPA Enric
Valor i membre del Consell Escolar Valencià), David
Rodríguez (Plataforma per l'Ensenyament Públic), Pere
Ramon (Escola Valenciana), Joan Lloret (STEPV Marina

Entre tots ens van dibuixar la dura realitat dels nostres centres
públics després que el Consell estiga aplicant diferents
mesures que contemplen retallades en els serveis públics. "El
govern de la Generalitat ens ha arruïnat i ara ho hem de
pagar les escoles públiques. En molts centres s’estan vivint
situacions límit perquè Conselleria no ha pagat a temps", van
coincidir alguns dels ponents.

Si voleu estar informats vos animem a visitar http://
plataformaensenyamentmarinabaixa.blogspot.com/

res mesos, tres mesos han passat de les passades eleccions generals on
el Partit Popular va obtindre una majoria absoluta.

Tres mesos de, segons ells, reformes importantíssimes per a la població. Una d’eixes reformes
és la que pertoca a l’educació, a la nostra educació, a l’educació dels nostres fills i filles, a la
dels nostres joves.
El Decret/Llei 1/2012 de 5 de Gener contempla mesures urgents per a la reducció del dèficit a
la Comunitat Valenciana, mesures de retalls sobretot en matèria d’educació i sanitat. Però en
aquest Decret, no apareixen retallades ens els sous dels governants, no, totes les retallades
afecten directament la ciutadania, i en última instància, tot l’alumnat.
L’amenaça de retallades en educació ve de llarg. Ara ja sabem que no sols s’han complit, sinó
que han anat a més. A partir d’ara, quan un mestre estiga malalt o agafe una baixa no es podrà
cobrir fins que al mateix centre no tinga dos baixes… És a dir, de cada dos mestres Conselleria
cobrirà una plaça. Clar, ara els directors o directores hauran de decidir quina de les dos baixes
és més important cobrir.
Altres conseqüències són l’eliminació de 900 places docents, la massificació de les aules
(sobrepassant els 20 alumnes en infantil, els 25 en primària, els 30 en secundària i els 35 en
batxiller) o els 1900 alumnes que continuaran estudiant en barracons, en aules prefabricades.

Amb aquestes mesures, el govern valencià està intercedint negativament en l’educació dels
nostres fills. El sistema educatiu valencià se situa als últims llocs de l’informe PISA –informe
que va demanar el Ministeri d’Educació d’Espanya per avaluar tots els xiquets i xiquetes de 9 a
10 anys. Tan sols les Illes Balears i Canàries ens superen i obtenen pitjor resultat. Així, podem
dir que la Comunitat Valenciana té un fracàs escolar al voltant del 40% i, en lloc de millorar
aquesta situació, s’està ajudant a que siga tot el contrari. I no ens val que diguen que aquesta
situació és una herència de l’antic govern socialista, a la Comunitat Valenciana portem 17 anys
de govern del Partit Popular, alguna responsabilitat tindran…
Volen solucionar problemes negociant amb l’ensenyament privat, cedint terreny públic a un
preu molt barat per poder fer escoles concertades (que quede clar que açò no va en contra
d’aquest tipus d’escoles, sinó que no ens pareix just que aquest tipus d’ensenyament es
beneficie i s’alimente de diners públics que al cap i a la fi estem pagant tots nosaltres amb els
nostres impostos).
Recentment, hem pogut llegir al diari Información: “beneplácito de la titular de Educación a
concertar los colegios privados que lo soliciten porque los padres no puedan pagar ahora la
matrícula a consecuencia de la crisis”.
La Conselleria d’Educació ha dit que ajudarà aquells centres privats que no puguen pagar les
seues factures… No hi ha diners per a l’educació pública, no hi ha diners per pagar les factures
de la calefacció i de la llum, no hi ha diners per a material, no hi ha diners per a les beques del
menjador, no hi ha diners per pagar a les llibreries els “bono llibre”, no hi ha diners per cobrir les
baixes dels professors, no hi ha diners per al professorat de suport … PERÒ SÍ QUE HI HA
DINERS PER AJUDAR ALS CENTRES PRIVATS?
Els pares i mares hauríem de posar-nos les mans al cap de veure com amb els nostres diners i
amb els nostres impostos, no s’està ajudant a l’escola pública, sinó tot el contrari. Els pares i
mares hauríem de preocupar-nos més per veure si els nostres fills reben l’educació que es
mereixen i no tant per si es fan o es deixen de fer activitats extraescolars.
Hem d’anar tots junts pel mateix camí i demanar el mateix, una escola pública digna i de
qualitat. Tots, professorat, pares i mares i estudiants hem d’unir-nos contra les retallades en
matèria d’educació i de benestar.
En la retina dels nostres ulls queden gravades les imatges de les manifestacions de l’Institut
Lluis Vives, imatges esgarrifadores, plenes de ràbia, impotència i de violència desmesurada.
Molts han sigut els comentaris i observacions que s’han fet al respecte: que si els joves van
insultar, van provocar… I per això, com va explicar el Director de la Policia Nacional, van
respondre amb violència, perquè havien de demostrar-li a “L’ENEMIC”, qui tenia la força…
Demostrat va quedar qui tenia la força.

N
MEMBRES DEL COL·LECTIU D’ALTEA AMB LA DIPUTADA AUTONÒMICA, MIREIA MOLLÀ,
EN UNA DE LES MASSIVES MANIFESTACIONS D’ALCANT.

o podem permetre que aquestes imatges es tornen a repetir, s’han de fer
les coses d’una altra manera, amb calma, amb serenitat, això sí, sense
deixar de reclamar els nostres drets.
MARI LAVIÓS
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RESUM DEL PLENARI

l punt més discutit al plenari del dia 1 de
març va ser la moció presentada pel Grup
Municipal
BLOC-Compromís
on
es
demanava instar a la Generalitat a retirar el Decret
Llei 1/2012 de mesures urgents per a la reducció del
dèficit en la Comunitat Valenciana.

responsabilitat com a regidors és intentar influir en tots els
àmbits, més encara quan es té responsabilitat de govern.

Els regidors del BLOC-Compromís van insistir que les
mesures que contempla el decret van molt més enllà d’una
retallada salarial i degradaran la qualitat dels serveis públics. A
més, van recordar, no s’ha d’oblidar que la situació de crisi que
patim l’han gestada els successius governs del PP en la
Generalitat, que han malbaratat durant 17 anys els diners de
tots els valencians i valencianes i ara els demanen –ens
demanen- sacrificis.

El BLOC-Compromís considera molt revelador que
la regidora d’Educació, Aurèlia Álvarez, –molt
vinculada, per cert, a l’educació privada de la nostra
comarca- i el seu grup Cipal no es posen al costat
de la defensa dels serveis públics.

A més, no és cert que el seu grup sempre s’abstinga en les
votacions que no són d’estricta competència municipal: sí que
han votat a favor de demanar el corredor mediterrani o en
suport al poble saharauí.

de les instal•lacions municipals i la de celebració dels
matrimonis civils, que s’havien tractat en un plenari anterior i
que ara ja recollien les correccions pertinents i l'esperit
d'alguna de les propostes que havia fet el BLOC-Compromís.
A més, es va aprovar una modificació del Pla Parcial Belles
Arts donada per l’acord al qual s’ha arribat amb la Universitat
Miguel Hernández per reorganitzar els espais que corresponen
al Campus .La zonificació proposada ubica en el lateral de
l’Avinguda de Benidorm una zona verda i un aparcament,
desplaçant els nous edificis a l’interior del campus iamb la qual
cosa millorarà, al nostre entendre, la perspectiva i visibilitat del
poble antic.
En este punt vam criticar el malbaratament dels diners públics
que significa destruir el mur de formigó que fa només un any
es va construir al llarg de la costera i que ara, amb la nova
zonificació, caldrà eliminar.

La moció defensada pel BLOC-Compromís
contenia diverses dades tan significatives
com que entre el curs passat i este hi haurà
2.500
p ro f e s s o rs
menys.
Això,
inevitablement, provocarà un augment de
les ràtios, que ara per ara ja són elevades.

Davant d’estes evidències, la resposta de la regidora
d’educació, de Cipal, va ser el silenci. El grup liderat per
Carolina Punset només va intervindre en l’últim torn de paraula
–va declinar utilitzar els dos anteriors- per a justificar les
retallades i excusar la seua abstenció en què des d’Altea, des
de l’àmbit local, no podem fer res per impedir l’execució del
Decret. Més enllà, va exigir que foren els partits amb
representació a les Corts Valencianes i a Madrid els que
s’implicaren, obviant que Cipal dóna suport al partit que ha
governat durat 17 anys al País Valencià i que la seua

Tots van coincidir també en fer una crida a la unitat de la
comunitat educativa (pares, mares, professorat, direccions) i a
mantenir-se actius en les protestes contra este atac frontal a
un dels pilars fonamentals de la nostra societat: l'educació.
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També es va aprovar, amb l’abstenció del BLOC-Compromís,
l’Ordenança Reguladora de la Declaració Responsable conseqüència de l’aplicació del Decret Llei 2/2012 de la
Generalitat Valenciana- que, tot i agilitzar i facilitar els tràmits a
l’hora de demanar una llicència d’obra, considerem que és
incompleta perquè no recull la tramitació de llicències
ambientals com sí que han fet altres pobles i recomana el
mateix Decret.

Prova de la manca d’inversió en l’educació pública és que a
Altea, per exemple, l’IES Altaia fa anys que té un barracot i, el
que és pitjor, enguany no el necessitava però Conselleria l’ha
mantingut i ha continuat pagant-lo a l’empresa que els lloga.
Això vol dir que, des que va acabar el curs passat,s’ha estat
pagant, amb diners de tots els valencians i valencianes, una
infraestructura que, a banda de precària, no és necessària.

Baixa) i Ginés Pérez (Permanent de Directors/es d'Alacant).

EL PREU DE L’EDUCACIÓ

T
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una de les reivindicacions més necessàries
i històriques dels habitants d’Altea la Vella:
la dotació d’un metge a temps complet per
al seu centre de salut.

Més enllà, el nostre regidor Jaume Llinares, va demanar que
es fera una rebaixa dels impostos i taxes de les llicències,
sobretot en les de rehabilitació i apertura, com a mesura per a
incentivar la nostra economia.

Per la seua part, el PSOE es va adherir a la moció i el PP –
com era d’esperar- va votar en contra, fent una defensa de les
polítiques del govern valencià i menyspreant la contestació
social que estan tenint estes mesures.
(Podeu consultar la moció completa en www.blocaltea.com)
D’altra banda, en el plenari també es van tractar altres
assumptes, com l'aprovació definitiva de les ordenances d’ús

El PSOE va defensar una moció en suport del jutge Baltasar
Garzón que va comptar amb el suport dels regidors del BLOCCompromís, l'abstenció de Cipal i el vot en contra del PP.
Per últim els regidors del BLOC-Compromís van presentar una
moció per urgència demanant la destitució de la Delegada del
Govern, Paula Sánchez, com a conseqüència de la resposta
desmesurada de la policia a les manifestacions estudiantils de
València. Com que la urgència no va ser aprovada pel govern,
la qüestió es debatrà al pròxim plenari.

ENRIC VALOR

H

a fet cent anys del naixement d’Enric Valor
(Castalla, 1911 – València, 2000), un home
que, en el convuls segle XX de desfetes i
esperances, va omplir amb una obra polifacètica i
monumental, d’un titànic esforç personal —es diu
fàcil, això—, alguns buits importants en la tradició
lingüística i literària dels valencians. A més
d’atendre com a gramàtic i lexicògraf la necessitat
de posar ordre en l’adaptació de criteris normatius
per al valencià, l’escriptor de Castalla va encarar
com a novel·lista la urgència de concretar un model
de llengua literària digne i equilibrat, respectuós
amb els referits principis normatius, i alhora
còmplice amb l’expressivitat espontània i la
vivacitat dialectal. Clarament expressat: l’admirable
treball d’Enric Valor va contribuir decisivament a
pal·liar el dèficit de tradició en aspectes claus de la
normalització lingüística i literària. I assumeix en la
tradició cultural valenciana les funcions d’una mena
de Pompeu Fabra; d’una espècie de Narcís Oller o
una Víctor Català; i d’un Joan Amades o un Antoni
Maria Alcover.
Amb la perspectiva dels anys, l’escriptor de Castalla ha acabat
sent reconegut, valorat i recordat, sobretot, com l’autor de les
Rondalles
valencianes:
una
singularíssima
i
arxicomercialitzada literaturització de relats tradicionals
valencians. Em fa que en aquest cas el temps ha anat posant
efectivament cada cosa al seu lloc, perquè és en bona justícia
que, per damunt de l’estimable obra com a lingüista i de
l’emblemàtica producció com a novel·lista, haja acabat
destacant el Valor de les Rondalles. Que per què? Perquè
amb el pretext d’aquestes velles històries de la fantasia
popular, Valor hi literaturitza magistralment el país immediat;
perquè s’hi homenatja en cada expressió la paleta de colors
que el llenguatge popular és capaç d’aportar a l’idioma
literàriament dignificat; perquè suggereix camins que
embranquen l’imaginari particular dels valencians amb la
complexa simfonia de la rondallística universal. I finalment —
poca broma—, perquè han fet possible la reconciliació dels
valencians amb la pròpia i genuïna fantasia popular: Enric
Valor hi restituïa, al mateix poble que durant segles l’havia
anat recreant, un univers de fadrines bondadoses,

germanastres envejoses, negres gegantins; animals que
parlen, espases màgiques, dracs de set caps; peixos tricèfals,
bruixes, herois; dimonis ingenus, jugadors, enginys i enganys;
tresors, serps monstruoses, encanteris de flors; amulets,
amors, fadrins desmemoriats; reis bellíssims, fades, prínceps
trempats; astròlegs endevins, mares dels vents, regnes
somniats; donzelles belles com un sol, rituals màgics, gelosies
fatals; reines malignes, caixetes de les Caterinetes, ocells i
cavalls; lladres, animetes del purgatori i geperuts; sant Pere i
el Nostre Senyor, pollastres i galls; estudiants màgics, velletes
rejovenides, el pare sant Vicent; xiquets que naixen de peu,
moliners, assassins; albarders, marquesos i ducs, gitanes i
barques de l’infern.

trellat de les paraules, el país de la memòria
dret legítim de somniar.

i el

Per molts anys, senyor Valor.
[Desglossat] Principals obres d’Enric Valor
Obra literària
Rondalles valencianes (1950-1976)
Narracions de la Foia de Castalla (1953)
L’ambició d'Aleix (1960)
Sense la terra promesa (1980)
Narracions intranscendents (1982)
La idea de l'emigrant (1982)
Temps de batuda (1983)
Narracions perennes (1988)
Enllà de l'horitzó (1991)
Un fonamentalista del Vinalopó, i altres contarelles (1996)
Obra gramatical i lexicogràfica
Curso de lengua valenciana (1966)
Millorem el llenguatge (1971)
Curso medio de gramática catalana referida especialmente al País Valenciano
(1973)
Curs mitjà de gramàtica catalana, referida especialment al País Valencià
(1977)
La flexió verbal (1983)
Temes de correcció lingüística (1983)
Vocabulari fonamental (1988)
Vocabulari escolar de la llengua (1989)

E

l centenari d’Enric Valor hauria de servir per a
honorar com cal el gramàtic i escriptor —
senyor de fantasies— que ha retornat al poble
valencià (com al seu dia va fer a Altea Francesc
Martínez i Martínez) tres valors decisius per a la
condició humana, i això que en diuen la civilitat: el
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El Col·lectiu del BLOC-Compromís d'Altea
està organitzant diverses activitats al
voltant de la figura de Valor, com per
exemple una xarrada a càrrec de Joan
Senent, fill del mecenes de l'escriptor,
entre d'altres. Ja vos informarem amb més
concreció sobre dates i altres activitats.
1
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DOS MESOS DESPRÉS...

n l’últim plenari de l’any es va aprovar definitivament la modificació de la plantilla
per a l’any 2012. En el nostre BLOC de Notes anterior ja vam explicar que la
modificació es plantejava únicament com una mesura d’estalvi que consistia en tirar al
carrer a 16 treballadors i treballadores.

sense cap informe dels caps de departament que justificara per què sobren eixos llocs de treball
i no altres.
Ara bé, el govern PP-Cipal va acceptar la proposta dels treballadors de salvar un lloc de treball a
canvi de renunciar al tradicional dinar de Santa Rita i a les cistelles de Nadal. Un comportament
excepcional que ha permés que la sangria siga de només 15 treballadors i treballadores
acomiadats per poder pagar el forat creat per anys de mala gestió.
Els regidors del BLOC-Compromís vam advertir al govern que, una vegada aprovada esta
mesura, seria intolerable que realitzaren cap nova contractació de personal. La majoria
conservadora propiciada per Cipal no permet que les opinions dels grups de l’oposició tinguen
ressò però, això sí, no impedeix que el temps ens done la raó quan la tenim.
Només dos mesos després d’este plenari, PP-Cipal han decidit que cal cobrir la vacant
d’editor/a d’Altea Digital, plaça que ocupava interinament l’actual Regidora de Cultura. El
cas és que una de les propostes dels sindicats per evitar algun dels acomiadaments era,
precisament, que una de les dos persones llicenciades en periodisme que se’n anaven al carrer
en desembre cobrira este lloc de treball durant el temps que estiguera vacant.

ELS REGIDORS TONI RIPOLL, IMMA OROZCO I JAUME LLINARES EN UN PLENARI
El BLOC-Compromís va tornar a denunciar en eixe moment –ja havíem insistit en el plenari
anterior on es va aprovar de manera provisional l’assumpte- que es prescindia d’eixes persones

C

La resposta del govern va ser que no pensaven cobrir la plaça
d’editor/a d’Altea Digital en tota la legislatura –perquè també era,
segons ells, una manera d’estalviar. Però el fet és que la Junta de
Govern va decidir el passat dia 9 de febrer obrir una borsa de
treball per ocupar eixa vacant temporal remunerada amb
37.049,54€.

A

L’EMPRESA PÚBLICA GESTIONARÀ LA NETEJA
l plenari extraordinari del 3 de gener el govern municipal PP-Cipal va
aprovar, amb la nostra abstenció, encarregar a l’Empresa Pública la
neteja dels edificis municipals i de les vies públiques.

Cipal i PP ja havien intentat portar este punt per sorpresa a l’últim plenari de l’any però els
regidors del BLOC-Compromís vam manifestar el nostre rebuig a tractar un tema d’esta
transcendència sense haver vist ni un sol informe. Com que era massa evident que tractar el
tema en eixes condicions era una manera de coartar el dret a la informació de l’oposició, el
govern no va tindre més remei que fer marxa enrere i donar 10 dies de marge per poder llegir
l’escassa documentació que contenia l’expedient.
La mesura està únicament motivada pel deute de 5 milions d’euros que l’Ajuntament d’Altea té
amb l’empresa FCC, concessionària d’estos dos serveis i també de la recollida del fem. Però,
si tots hem pagat religiosament el nostre rebut del fem, com és que devem tants diners? Per
què no s’ha pagat a l’empresa? En què s’han gastat eixos diners?
Siga com siga, eixe deute ha provocat que l’administració local no tinguera cap
legitimitat per ser exigent en el servei que l’empresa prestava. Així, s’ha arribat a una
situació viciada i insostenible, no poder pagar i tampoc no poder exigir, un deute
insuportable i uns carrers cada vegada més bruts.
Tots reconeixem que la situació econòmica de l’Ajuntament requereix prendre decisions que
promoguen l’estalvi. Amb el traspàs de les competències de la neteja a l’EPDM, ens
estalviarem, d’entrada, l’IVA i el benefici industrial que ha d’obtindre qualsevol empresa
privada per fer un treball.

Però el BLOC-Compromís entén que un canvi en la gestió d’un
servei tan bàsic com la neteja no pot estar basat solament en
l’estalvi econòmic. Ara és el moment de corregir defectes perquè
esta mesura supose una millora considerable de les condicions
de la neteja dels nostres carrers, el nostre principal reclam
turístic.
I ací trobem, al nostre entendre, un altre defecte de la proposta: l’1 de febrer es va fer efectiu
el traspàs però el pla de serveis que justificaria, explicaria i donaria sentit a la proposta i que
hauria de definir el servei que es presta i els recursos humans i mecànics definitius necessaris
per prestar-lo no estava fet. El govern PP-Cipal ho ha fet al revés: primer li encarreguen la
faena a l’Empresa Publica i desprès ja faran el pla de treball. Això per a nosaltres significa
improvisació i falta de planificació
A més, eixe Pla és el que havia de marcar d’entrada la capacitat d’estalvi econòmic i,
amb això, les possibilitats de devolució del deute. Però, ara per ara, encara no sabem
quant costarà realment el servei, només que hi ha un màxim de gasto d’1.984.635,22.
D’altra banda, els regidors del BLOC-Compromís vam exigir des del començament al govern
un esforç per arribar a un acord amb les treballadores i treballadors que feien eixa faena en
FCC. De moment són ells els que estan fent-la però estarem molt atents per si de cas
decideixen anar cobrint les necessitats de personal sense seguir processos transparents de
contractació.

LA INCOHERÈNCIA DEL PP I EL SILENCI DE CIPAL

om ja havíem anunciat, el passat 9 de desembre la Comissió de Medi
Ambient de les Corts Valencianes va debatre la proposta de
Compromís de donar suport a la moció unànime de l’Ajuntament
d’Altea de declarar el riu Algar Parc Natural.

D’altra banda, consideren lamentable que el grup municipal Cipal –que ostenta les regidories
de Medi Ambient i Urbanisme, les més implicades en este assumpte- haja passat d’intentar
ser el màxim defensor de la protecció del riu com a parc natural a no exercir cap pressió en
este sentit sobre els seus socis de govern del PP en ares de l’estabilitat del seu pacte de
govern i d’altres interessos que pesen més que el futur d’este paratge.

Després de la resposta negativa de Conselleria contestant a la primera petició de
l’Ajuntament, que per un costat argumentava la falta de pressupost i per l’altra que el riu ja
comptava amb suficient protecció, els regidors del Bloc-Compomís d’Altea van demanar al
seu portaveu en les Corts, Enric Morera, que presentara una proposta perquè Conselleria
rectificara la seua decisió.

Més encara, és incomprensible que la nostra regidora d’Urbanisme prenga tantes mesures
contra la urbanització de Margequivir a Callosa d’en Sarrià i tan poques per impedir la
urbanització del riu en el nostre terme municipal. Si de veritat s’estiguera treballant per
protegir el riu, el vot dels representants del PP-Cipal a València no hauria sigut contrari.

En la Proposició No de Llei, Compromís demanava que es dotara definitivament de
pressupost este projecte, fruit d’un aparent consens entre tots els grups municipals
que, a més, podria marcar un punt d’inflexió en la protecció del nostre entorn, reforçar
la nostra oferta turística i potenciar la nostra economia d’una manera sostenible.
La intenció no era altra que fer valdre eixa unanimitat a l’Ajuntament d’Altea també en les
Corts perquè esta instància fera més pressió davant la Conselleria de Medi Ambient.

Per això el BLOC-Compromís reclama una explicació sòlida i creïble als dos partits del govern
local, PP i Cipal, i els demana que facen la pressió que fins el moment no han fet perquè la
protecció del riu siga una realitat.
ENLLAÇ ON PODEU VEURE EL VIDEO DE LA NTERVENCIÓ D’ENRIC MORERA

E

http://anneo.cortsvalencianes.es/seneca/bs.asp?gbody=cmamb&kw=ALGAR

QUÈ PASSA AMB L’AIGUA?

l Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana fallava a finals
de novembre a favor dels recurs presentat per l’empresa Aqualia contra
l’adjudicació del servei d’aigua i clavegueram per part de l’Ajuntament d’Altea.

Però, per a sorpresa nostra, el PP ha sigut l’únic grup de les
Corts que ha votat en contra d’esta proposta. La resposta de la
representant popular en la Comissió de Medi Ambient va ser que
el “río ya está suficientemente protegido”. Davant la insistència
d’Enric Morera, que argumentava que això no havia sigut
impediment per intentar urbanitzar-lo i que, a més, esta era una
proposta a la qual el PP alteà també donava suport, va respondre
que els representants municipals del PP s’havien adherit a
l’acord plenari però que això no volia dir que el PP autonòmic
n’haguera de fer cas.

Recordem que en agost de 2008 el plenari, amb els vots favorables de PP i BLOC, va adjudicar
la concessió a la UTE Tyosa-Aigües de València. En aquell moment ja vam explicar que
consideràvem que, sempre valorant les ofertes a llarg termini, aquella era la millor opció per al
poble d’Altea i la que suposaria una major inversió assegurada i una pujada més baixa de
tarifes.
No hem d’oblidar que, en moltes ocasions, un preu molt ajustat implica una baixa temerària, és
a dir, es fa una oferta per guanyar el concurs tot sabent que serà impossible de mantenir.
Davant d’això, les empreses adjudicatàries demanen un equilibri financer –que ve marcat per
llei– i s’incrementen les tarifes per adequar-se a la realitat del que costa el servei.
El BLOC-Compromís respecta, com no pot ser d’altra manera, este mandat judicial però

continua pensant que l’opció que van triar en 2008 era la més real i la que més s’ajustava al
que -ara ja ho sabem-, era la projecció real de creixement de la població.

D

e fet, en primera instància, el Jutjat Contenciós-Administratiu Núm 1 d’Alacant, va
ratificar la decisió de l’Ajuntament, argumentant que estava suficientment motivada
i, per tant, avalant les nostres tesis.
Ara estem pendents que el govern ens informe de les negociacions que estan mantenint amb
l’empresa Aqualia perquè, al nostre entendre, si s’ha de fer càrrec del servei, l’haurà d’assumir
en les mateixes condicions que marcava el plec de condicions en aquell moment. Més enllà,
considerem essencial que l’empresa es faça càrrec de la plantilla completa que el 2008 ja
treballava en Aquagest, l’anterior adjudicatària.
Com que és un tema que amb tota probabilitat tractarem en el plenari de finals de març, fins
eixe moment no tindrem tota la informació per poder valorar amb més detall les conseqüències
de la sentència.

PLATGES PER A UN TURISME DE QUALITAT???

Davant d’això, els regidors del BLOC-Compromís de l'Ajuntament d'Altea, Toni Ripoll, Jaume
Llinares i Imma Orozco han expressat la seua indignació per la incoherència en els
plantejaments dels populars que només pot significar que el seu vot favorable a la protecció
del riu en el plenari era una manera de llavar, de moment, la seua imatge.
ENRIC MORERA EN UNA DE LES SEUES INTERVENCIONS A LES CORTS

Des del BLOC vos animem a visitar la web de L’Expressió d’Altea , un espai digital en valencià per informar-vos
sobre notícies, política local i temes d’interés del País Valencià en general.

http://lexpressio.blogspot.com/

LA GUARDERIA MUNICIPAL EN PERILL
Conselleria està exprimint al màxim
els seus proveïdors. Eixe és el cas de
l’empresa constructora de la
guarderia municipal que, a principis
de mes, encara no havia cobrat ni
una sola de les certificacions d’obra.

La restitució de la zona que ocupaven les travesses tòxiques La platja de la Barra, a més de ser víctima de l'urbanisme salde la platja de l’Olla encara està pendent... O és així com vatge i de les obres d’ampliació de Campomanes, també pateix L’accés a la platja de la Solsida fa honor al seu nom.
quedarà?
l’absència de neteja.

VOS RECOMANEM...

Esta, com moltes altres empreses
valencianes, està patint la mala gestió del
govern autonòmic del PP que, en lloc de
pagar a les empreses que mouen la nostra
economia, s’ha dedicat a malgastar els
diners de tots i totes en events i obres
ruïnoses.



Jornades: Cap a una vida sostenible i un nou model social
Centre Social, dies 16, 23 i 30 de març a les 19:30h
Organitza: Col·lectiu Indignad@sAltea



Les previsions eren que la guarderia
començara a funcionar en setembre d’este
mateix any però això pareix improbable.

Teatre: Estrenarem demà?, d’AlbalaTeatre
Palau Altea, 30 de març a les 20:30h
Organitza: Comissió Sant Joan 2012
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