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VERGONYA CAVALLERS, VERGONYA. 

Des del BLOC vos animem a 
visitar la web de  

L’Expressió d’Altea L’Expressió d’Altea 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/ 

E 
l passat divendres 
dia 20 de Juliol vam 
assistir, en l’acte de 

c l o e n d a  d e l  “ F o r o 
Dinamiza” a Palau Altea, a 
una altra actuació del sainet 
continuat que estan 
representant a tots els 
nivells el govern central, el 
govern autonòmic i el 
govern municipal, tots tres 
representats all í  pel 
Secretari  d'Estat de 
Vomerç, Jaime García-
Legaz,  el  Consel ler 
d'Economia, Máximo Buch, 
i l'alcalde d'Altea, Miguel 
Ortiz. Quina colla de 
mentiders compulsius, 
quina poca vergonya que 

tenen estos senyors. 

El Sr. Alcalde qualificant el dia 
d'històric, perquè s'acabava de 
celebrar una sessió del Consell a 
Gadea, amb els temps que corren i 
estos senyors continuen balafiant els 
nostres diners, no vull ni imaginar el 
que haurà costat la broma. Per a 
estos personatges no hi ha crisi. 

El Sr. Conseller d'Economia donant 
lliçons de com solucionar els nostres 

problemes, al mateix 
temps que el s e u 
govern estava fent 
pública la notícia 
que havien sol·licitat 
el rescat al Govern 
central. Som la 
p r imera 

C o m u n i t a t 
intervinguda i 
este senyor dient-nos 
com hem de 
r e c u p e r a r 
l 'economia 
en Altea. 

El Sr. Secretari d'Estat de 
comerç, amb un exercici de 
cinisme espatarrant, dient 
q u e  l e s  c om u n i t a t s 
autònomes anaven en la bona 
direcció, però destacava i li posava 
la nota més alta a la Comunitat 
Valenciana i a la madrilenya i en 
eixe moment estaven demanant el 
rescat!!!! Ah, i, en una altra primícia, 
s'amolla que sols ens queda un any 
de crisi, que en el 2013 eixirem de la 
crisi. Un altre honorable polític que 
no s'entera de la situació en què ens 
trobem. 

Tot això combinat amb la notícia al 
carrer de la prima de risc a 612 
punts i l'Estat Espanyol al límit i a 
punt de demanar també el rescat a 

Europa. 

Corregiríem     al Sr. 
Alcalde i li diríem que el 

divendres 20 va ser un dia 
tristament històric, perquè ha 

sigut a Altea on el Consell Valencià 
va fer pública la sol·licitud de rescat 
al Govern espanyol i la pèrdua de la 
nostra autonomia econòmica. Disset 
anys de govern del PP al País 
Valencià, amb una continuada mala 
gestió i malversació dels diners 
públics, han portat al nostre País a 
la ruïna absoluta. 

Si la Generalitat Valenciana fóra una 

empresa privada, a hores d'ara 
estaria en concurs de creditors, en 

suspensió de pagaments, 
digueu-li com vulgueu. Els 

seus aeroports fantasmes, 
circuits de formula 1, Ciutats de la 

Llum i Terres 
Mítiques -ah no, 

Terra mítica no, que 
ja l'han venuda pel 10% 

del que va costar- estarien 
eixint a subhasta pública 

per pagar els deutes 
i els seus 

g e s t o r s 
estarien ja acomiadats i molts, 
asseguts davant un tribunal. 
Però com que els diners són 
públics, ací no passa res i no hi 
ha cap responsabilitat política. 

A r a  v e n e n  l e s 
llumeneres i els salvadors de 
pàtries a tornar-nos a dir que 
hem viscut per damunt de les 
nostres possibilitats i a fer-nos 
pagar tots els seus desgavells, 
carregant-se tot el que havíem 
avançat en els últims 30 anys,-
retalls en sanitat, en educació, 
reforma laboral, rebaixa 
sistemàtica de sous, pujada 
d'impostos, etc.- i ells que són 
els culpables d'esta situació, 
ells que són els que sí que han 

viscut per damunt de les 
seues possibilitats, se'n van 

de rosetes. 

Coneixeu cap mesura que haja 
adoptat esta dreta cavernícola que 
ens governa que estiga destinada a 
corregir el frau fiscal, a que paguen 
més  impos tos  les  c lasses 
privilegiades, les grans fortunes o 
els grans patrimonis? No, no en 
sabreu de cap perquè ells tenen 
molt clar qui ha de pagar la crisi, 
sempre la xicoteta i mitjana empresa 
i la classe treballadora. 

Estos polítics inútils que ens donen 
lliçons i pretenen tindre ara la 
solució de tots els problemes, tenen 
la cara més dura que l'estàtua de 
l'aeroport de Castelló i el cap més 
buit que qui la va dissenyar. 

Quina colla de mentiders i 
pocavergonyes que es pensen que 
amb les seues mentides poden tapar 
tots els desgavells, la corrupció, 
l'amiguisme i la mala gestió que ha 
portat al País Valencià a la ruïna i a 
la intervenció. 

Disculpeu la vehemència de les 
paraules escrites, però donada la 
gravetat de la situació, encara tenim 
la sensació que ens quedem curts. 

Mai com ara hem trobat adient la 
cançó d'Al Tall, VERGONYA 

CAVALLERS, VERGONYA. 

L es activitats estiuenques -pagades amb 
diners públics, clar- dels dos partits del 

govern, PP i Cipal, estan deixant-nos 

imatges curioses. 

D'una banda, hem pogut constatar que 
cadascun d'ells necessita demostrar certa 
independència a l'hora de muntar-se la 
paradeta propagandística -no fóra el dimoni 
que a les pròximes eleccions a algú li tocara 
tornar a pactar amb el Psoe- i, de l'altra, que 
uns i altres tenen ben poc d'interés en la 
paradeta del soci. En realitat, l’única cosa que 
els importa és tenir la cabotada assegurada 
quan arriba l'hora de la veritat. 

Per un costat, tenim el Foro Dinamiza -per a 
"lluïment" de les regidories de Comerç i 
Turisme i d’Infraestructures i del propi Miguel 
Ortiz- i per l’altre la Universidad Internacional 
de Altea -on les flors se les havien d'emportar 
els tres regidors de Cipal. 

El Foro Dinamiza s'ha consagrat, amb la 
segona jornada dedicada al comerç, com una 
mostra de salut per a la corneta del PP, al toc 
de la qual acodeixen els mateixos de sempre,  
encara que no tinguen ni idea de què va la 
cosa 

També ens ha ajudat a viure un dels moments 
més insultants de la nostra història recent: 
mentre el Conseller d'Economia, el Secretari 
d'Estat de Comerç i Miguel Ortiz lloaven les 
bondats de les receptes del Partit Popular 
contra la crisi i el seu èxit segur, el 
vicepresident del Consell anunciava en Gadea 
-on tristament s'havia celebrat un ple del 
Consell itinerant- que la Generalitat 
Valenciana sol·licitava el rescat al govern 
central, amb les conseqüències negatives que 
això tindrà per a tots els valencians i 
valencianes i fruit, no de la crisi global, sinó de 
la seua pròpia nefasta gestió. 

Per cert, la foto de benvinguda al president de 
la Generalitat i els seus consellers a la porta 
de Gadea és ben reveladora: els regidors del 
PP i els tres de Cipal no caben de goig, més 
somrients impossible, orgullosos que l’anunci 

es faça a Altea. No es van voler perdre la foto 
els representants de Ciudadanos 
Independientes –cada dia menys- que fa un 
parell d’anys es declaraven defensors i 
impulsors del moviment 15M. Ara, per contra, 
disfruten  més alternant amb el president de la 
Generalitat, màxim responsable del partit que 
ha portat al País Valencià a la ruïna i que 
s’està carregant l’estat del benestar. 

En el moment en què eixe episodi grotesc es 
produïa en el nostre poble, els tres regidors de 
Cipal, sustentadors/promotors de les polítiques 
del PP, ja feia uns dies que havien clausurat la 
seua universitat internacional. Amb un toc de 
corneta molt menys exitós, van haver de 
suspendre sis dels deu cursos que pretenien 
impartir. 

Però davant del fracàs de la paradeta 
propagandística no cap l'autocrítica entre els 
organitzadors: els cursos s'han anul·lat perquè 
la gent ho vol tot gratis, argumenten. No serà 
que les propostes -ja siga pel fons o per la 
forma-, no interessen? Només s'han pogut 
mantindre els que estaven més directament 
relacionats amb els horts urbans. També va 
sobreviure el vers solt de la programació, un 
taller sobre l'escola inclusiva que poc tenia a 
vore amb microorganismes, sòl públic o el 
futur de Cap Blanc, però que venia avalat per 
la solvència del CEFIRE. Eixe taller 
assegurava la foto dels tres regidors de Cipal 
junts. 

N'hi ha qui pretén amagar la realitat pintant-la 
amb color rosa -o amb un verd interessat, que 
és un matís del verd descolorit molt sofert en 
estos dies. Com pots projectar el documental 
de Michel Moore "Capitalismo, una historia de 
amor" al Centre Social i al mateix temps ser el 
coautor d'un pla d'ajust que carrega el pes de 
la crisi sobre les esquenes de la ciutadania 
sense que et caiga la cara de vergonya? 

La realitat és que les paradetes de PP i Cipal, 
tot i intentar mostrar-se com a independents i 
diferents, acaben per ser la mateixa cosa, els 
uns fent por i contant mentides i els altres 
venent fum, un fum que ni tan sols ells fumen. 

L es maniobres de la regidora 
d’Educació, Aurelia Álvarez, 

per desviar l’atenció cap a altres 
batalles més profitoses per al seu 
govern PP-Cipal no han pogut 
tapar la realitat: Altea és el poble 
que més mestres perdrà el curs 

que ve en la Marina Baixa. 

De les 21 places que s’eliminen, 8 
corresponen a col·legis del nostre 
municipi. En concret, una de primària 
a Altea la Vella, 4 al Balanquinal (dos 
d’infantil, 1 de primària i una de 
música) i 3 a l’Olla (dos de primària, i 
una de música) on, a més, hauran 
d’unificar les aules per cicles, a pesar 
de tindre el mateix nombre 
d’alumnes que l’any passat. Un 
rècord ben trist, es mire per on es 
mire.  

Això és conseqüència directa de 
l’augment de la ràtio i per eixe motiu 
es perdran, a més, dos unitats al 
Blanquinal, una a Altea la Vella i dos 

a l’Olla. 

El desmantellament de l’escola 
pública és un fet també als 
nostres col·legis per bé que, en 
lloc d’exigir al govern valencià un 
canvi d’actitud respecte de les 
seues prioritats, la regidora 
d’educació del nostre poble ha 
estat més ocupada inaugurant 
activitats que naixen fracassades, 
com l’escola de repàs, on només 

s’han matriculat deu persones.  

Cipal i PP ens retrauen a la mínima 
de canvi que no tenim competències 
en educació i que per això no podem 
fer res contra la política educativa del 
govern autonòmic. Tampoc tenim 
competències en matèria de costes i 
Miguel Ortiz es felicitava perquè, 
gràcies a la seua insistència, havia 
aconseguit pressupost per a la 
regeneració del front litoral. Si hem 
anat a plorar a Madrid per un 
projecte que es paga íntegrament 

amb diners de l’estat, per què no 
hem anat a plorar també perquè els 
xiquets i xiquetes d’Altea tinguen una 
escola pública de qualitat? 

Des del BLOC-Compromís insistim 
en què cal que el govern rectifique 
les seues prioritats, entre les 
quals sí que ha estat –
inexplicablement- fer un aeroport 
inviable. És responsabilitat de tots 
els grups municipals fer la pressió 
necessària perquè això canvie. 

Si que ens afecten LES RETALLADES!!!  

T ots recordareu que l’any passat, quan 
encara no eren govern formal, PP i 

Cipal van aprovar una pujada estratosfèrica 
del preu públic del Conservatori. 
Afortunadament, van haver de recular en la 
seua intenció d’eliminar el Grau Elemental 

per la pressió social. 

En aquell moment, el BLOC-Compromís, 
conscient que els preus no s’havien actualitzat 
des de l’any 1997 –per raons purament 
populistes i electoralistes, clar-, va proposar 
que es féra una pujada progressiva en dos 
anys per tal que l’augment no repercutira d’una 
manera tan exagerada en els usuaris. 

Però PP i Cipal, com de costum, no van 
transigir i van acordar una pujada fins a 

51,81€.  

Ara, un any després, han tornat a aprovar en 
plenari una modificació de l’ordenança del preu 
públic del Conservatori que implicarà un 

increment del 4,5%, fins arribar a 54,14€ per al 

curs 2012/13. 

Per un costat, esta pujada del 4,5% ve 
contemplada en el pla de sanejament, i es 
repetirà any rere any durant els deu que estarà 
en vigor, a la qual cosa ja ens vam oposar en 
el seu moment perquè les mesures d’ajust 
només afecten a la ciutadania. 

A més, PP i Cipal estan incomplint 
sistemàticament eixe pla en aquells aspectes 
en què més els convé, com ara la contractació 
de personal. Eixe, al nostre parer, és un altre 
motiu per no ser partícips d’eixes mesures que 
ells qualifiquen de necessàries. 

D’altra banda, els regidors del 
BLOC-Compromís ja vam advertir 
que no acceptaríem cap pujada 
que anara més enllà d’ajustar 
l’IPC, que en este cas seria 
l’1,9%. 

Per últim, el BLOC-Compromís 
va explicar que no s’havien tingut 
en consideració els possibles 
ingressos que implicarà el pla de 
gestió conjunta d’infraestructures 
–entre les quals s’esmentava el 
nostre Conservatori- anunciat 
pels ajuntaments de l’Alfàs, la 
Nucia i Altea.  

El pitjor de tot és que encara 
s’insisteix que el Conservatori és 

insostenible com a mesura de pressió perquè 
els usuaris accepten les pujades com a única 
alternativa per fer-lo viable, sense tenir en 
compte que s’ha passat d’un dèficit de 530.000 
euros a 375.000 en este curs i, amb esta 
última pujada,  es rebaixaran vora 80.000 
euros més de dèficit. 

Inversions com les que ha fet l’Ajuntament 
d’Altea en el Conservatori –d’igual manera que 
les que es fan en les escoles esportives, en 
serveis socials o en educació- no són les 
culpables del nostre dèficit. Els nostres 
números rojos els han causat fets com el sobre 
cost de 2 milions d’euros del Palau dels 
Esports, la mala defensa dels interessos de 
l’Ajuntament davant dels tribunals. 

Amb l’excusa de la crisi, des del govern 
local s’està ajudant a les pretensions del 
govern de Rajoy de desmantellar qualsevol 
servei públic  que no s’autofinancie al 
100%. I això, a mitjà termini, acabarà amb 

l’estat del benestar. 

PUJA EL PREU DEL CONSERVATORI  

QUÈ DIU COMPROMÍS A MADRID? 

PP+CIPAL=CIPPAL, UNA MATEIXA COSA 

E l diputat de Compromís-Equo al 
Congrés, Joan Baldoví, ha criticat 

el pla pressupostari bianual que el 
govern del PP ha presentat davant la 
Comissió Europea que suposarà unes 
noves retallades de 102.000 milions 

d’euros fins al 2014. 

Per a Baldoví “este nou pla d’ajust anunciat 
per Rajoy suposa una sentència de mort per a 
la creació d’ocupació i el creixement 
econòmic. El govern central prendrà més 
mesures en la direcció contrària al que 
necessita la nostra economia per a revertir 
esta situació de crisi”. 

“En estos moments calen polítiques d’estímul 
econòmic que ajuden a crear llocs de treball i 
pal•liar la gravíssima situació que suposa 
tindre més de 5 milions d’aturats. Quan és 
més necessari que mai plantejar un nou model 

econòmic i establir les bases per a promoure 
el creixement econòmic el govern de Mariano 
Rajoy té com a única política econòmica 
aplicar brutals retallades que afecten només 
als més dèbils i acaben amb l’estat del 
benestar”. 

Segons Baldoví “davant la caiguda 
d’ingressos de l’administració, amb la qual 
Rajoy pretén justificar les retallades, 
caldria establir una fiscalitat més justa que 
realment fera pagar més als que més tenen 
així com combatre de manera eficaç el frau 
fiscal, però sembla que des del PP 
prefereixen ofegar a qui no té cap 
responsabilitat en esta crisi per a seguir 

oferint privilegis als més rics”. 

Este pla d’ajust fins al 2014 suposa també 
l’exigència de noves retallades a les 
autonomies. Tenint en compte la situació del 
País Valencià on el govern autonòmic no pot 

fer front als seus pagaments veiem amb 
preocupació que estes retallades se centraran 
bàsicament en sanitat i educació deteriorant-
se la situació d’uns serveis bàsics que viuen 
les seues hores més baixes pels nombrosos 
ajustos que ja han patit. 

Joan Baldoví és el diputat de 
Compromís-Equo al Congrés dels 
Diputats de Madrid. Està integtrat en el 
Grup Mixt on és: 
 

-Vocal de la Comissió d’Agricultura, 
Alimentació i Medi Ambient 
-Vocal de la Comissió de Sanidat i 
Serveis Socials 
-Vocal de la Comissió sobre 
Seguretat Vial i Mobilitat Sostenible 

 
 

Podeu seguir la seua activitat en 

www.joanbaldovi.com  

E l Grup Municipal BLOC-
Compromís ha proposat que 

els horts urbans es transformen, 
a més, en horts solidaris. La idea 
és que part de la producció de les 
parcel·les es destine a les ONGs 
del municipi que treballen amb 

persones necessitades. 

Fa uns mesos, l'Ajuntament va 
posar en marxa una nova parcel·la 
de 12.000 m2 per a 45 usuaris. 
D'acord amb les paraules del 
regidor d'Agricultura, estos horts 
s'han cedit a gent aturada en la 
seua majoria perquè tinguen 
possibilitat de formar-se en 
agricultura ecològica i, en un futur, 
vendre la producció. 

Per al BLOC-Compromís el 
problema d'este plantejament és 
que està completament allunyat de 
la realitat i és més un brindis al sol 
que una mesura efectiva. En primer 
lloc perquè les parcel·les a les quals 
accediran no poden reportar 
paràcticament cap benefici i en 
segon lloc perquè l'accés a les 
parcel·les ha sigut totalment 
descontrolat, sense cap barem 

conegut, i només per ordre 
d'inscripció.  

La proposta del BLOC-
Compromís, per contra, pretén 
que els horts servisquen en la 
pràctica per millorar la situació de 
les persones que realment ho 
necessiten. Per això reclamem 
més control en la cessió dels 
terrenys -prioritzant de veritat la 
gent que està a l'atur o que té 
pensions molt baixes- i que es 
destine part de la producció o 
algunes parcel·les gestionades 
per voluntaris a les 
organitzacions que ajuden a 
subsistir a persones 

necessitades. 

Ara per ara, estes entitats reben i 
distribueixen aliments a través de 
col·lectes en supermercats del 
nostre poble -llegums, arròs, pasta, 
etc-, que es complementerien amb 
els productes frescs dels horts. 

A més, també  és qüestionable que 
es destine esta quantitat de diners –
9.000 euros només per a habilitar la 
parcel·la del l’Avinguda Joan Alvado
– mentre no s’està atenent en 
absolut un dels problemas més 
greus del nostre entorn: l’abandó 
massiu dels cultius de cítrics i  
nyesprers.  

Eixa realitat, que s’està intentant 
pal·liar per part de la Cooperativa 
Agrícola amb la posada en marxa 
dels bancs de terra, hauria de rebre 
l’impuls de l’Ajuntament d’Altea a 
través de la Regidoria d’Agricultura. 
Eixa sí que pot ser una eixida real 
de treball per a algunes persones, 
alhora que es manté el nostre 
paisatge agrícola en condicions.  

 

PROPOSEM: HORTS SOLIDARIS 

COM ESTÀ EL NOSTRE POBLE…!!!!COM ESTÀ EL NOSTRE POBLE…!!!!COM ESTÀ EL NOSTRE POBLE…!!!!   

Els xiringuitos que s’han instal·lat en les nostres platges han despertat 

moltes critiques entre el veïnat i la ciutadania. Van començar com a 

quioscos per vendre gelats i beguda i ara ja tenen taules i cadires. A 

més,  paguen un preu ridícul al nostre Ajuntament per utilizar els 

serveis que la resta de bars paguen a preu d’or. 

Tot un clàssic dels excessos urbanístics a l’entrada del nostre 

poble antic. Ara, a banda de testimoni de males pràctiques i de 

llenç per a les pintades, s’ha convertit també en un cau de co-

nills… i no pocs! Un focus d’insalubritat en ple nucli urbà. 

El camí d’accés a la Serra Bèrnia està totalment impracticable. 

Ja se’ns ha dit que no hi ha diners per arreglar-lo. Si algún dia 

haguera d’accedir un camió de bombers no sabem si superaria 

la prova.  

 

Baldoví: “Al País Valencià este nou pla d’ajust suposarà deteriorar 
encara més la sanitat i l’educació públiques” 

 

“Coneixeu cap mesura que haja adoptat esta dreta cavernícola que ens governa que estiga destinada a corregir el frau fiscal, a que 

paguen més impostos les classes privilegiades, les grans fortunes o els grans patrimonis?” 
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PLA DE PAGAMENT ALS PROVEÏDORSPLA DE PAGAMENT ALS PROVEÏDORSPLA DE PAGAMENT ALS PROVEÏDORS   atrás quedan estos tristes cuatro años, en los que ...   

E l 15 de maig es va aprovar 
en un plenari extraordinari 

l’operació de crèdit que 
endeutarà a l’Ajuntament en 
14.745.000 euros als quals 
s’afegiran 4.500.000€ que 
pagarem d’interessos per fer 
front i poder pagar les factures 
pendents als proveïdors de 

l'Ajuntament. 

Els regidors del BLOC-Compromís, 
Toni Ripoll, Jaume Llinares i Imma 
Orozco, van deixar ben clar en les 
seues intervencions que estaven 
totalment d’acord amb què s’ha de 
pagar a les empreses, moltes d’elles 
alteanes, que han sigut les grans 
damnificades per la mala gestió 
econòmica de l’Ajuntament i han 
tardat un temps injustificat en cobrar. 

Tot i això, el vot del BLOC-
Compromís va ser l’abstenció, 
considerant que és un exercici de 
responsabilitat política denunciar 
que les condicions marcades pel 
govern central haurien d'haver sigut 
menys dures per als ajuntaments i 
menys favorables per la banca. 

En primer lloc, el mecanisme 
habilitat pel govern de Mariano 
Rajoy i que ve marcat pel RD 
14/2012, dóna un marge de benefici 
excessiu i injustificat als bancs. Si el 
Banc Central Europeu deixa els 
diners per a esta operació al 2`5%, 
per què l’han de pagar els 
ajuntaments al 5’939%. De fet, les 
comunitats autònomes accediran 
a esta línia de crèdit un punt per 
baix que els ajuntaments, la qual 
cosa demostra que les coses 
podrien haver sigut d'una altra 

manera. 

En segon lloc, el que realment es 
votava era contraure una operació 
de crèdit sense conèixer les 
condicions –que es van signar a 
l’endemà del plenari. Només es 
comptava amb uns indicadors 
aproximats que ens deien que aniria 
del 5% al 6%. Finalment, serà el 
5,939%, quasi un punt per damunt 
del que contemplava el Pla de 
Sanejament de l’Ajuntament redactat 
per PP i Cipal -que inclou la pujada 
de l'IBI i de totes les taxes 
municipals- i que és d'obligat 
compliment per poder accedir a esta 
línia de finançament. Això implicarà 
que PP i Cipal hagen de practicar és 
retallades en el ja malmés 
pressupost municipal. 

Pel que fa a això, els regidors del 
BLOC-Compromís van recordar que 
el govern PP-Cipal ja ha incomplit en 

diferents punts el seu Pla de 
Sanejament i ara, amb la modificació 
de l’interés previst, serà impossible 
acomplir-lo sense modificar-lo a 
mitjà termini. Més enllà, les 
condicions del préstec prohibeixen 
qualsevol possibil i tat de fer 
inversions en 10 anys perquè no es 
pot accedir a cap altra via de crèdit. 

En tercer lloc, este préstec servirà 
per donar eixida a 4.200.000 euros 
de factures de caixó -diners que en 
el seu dia es van gastar sense que 
est igueren pressupostats  ni 
justificats. Es tracta, en certa 
manera, d 'una operació de 
blanqueig de factures alentada pel 
govern central que permetrà, això sí, 
s ane ja r  e l s  comp tes  de l s 
ajuntaments més malgastadors i 
malpagadors. 

Esment a banda mereix el 1.800.000 
euros que també es pagarà pel 
sobre cost del Pavelló Esportiu. Vora 
dos milions d'euros que només 
responen a les presses del govern 
megalòman d'Ortiz per inaugurar-lo 
a  temps per a la Copa del Rei 
d'Handbol. A més, junt amb les 
factures de ferrers, impremtes, 
papereries, etc., pagarem també 
d'altres tan poc justificables com 
50.000 euros en publicitat del 2006 a 
Altea Tevés. Potser 6 o 7 milions 
d’euros corresponen a treballs 
totalment justificats però també és 
cert que la resta responen a tornar 
favors, amiguisme i mala gestió. 

Dos mesos i mig  després d’este 

plenari, el govern PP-Cipal ha hagut 

de modificar el seu pressupost per 

poder fer front als interessos  

generats per esta operació de crèdit 

que finalment ascendiran a  

447.680,00 euros anuals durant 10 

anys.  

En els dos plenaris on s’ha tractat 

l’assumpte, hem insistit que estes 

condicions afectaran també als 

mateixos proveïdors que ja han 

cobrat perquè molt difícilment 

podran continuar treballant, ni per a 

l’administració, que només té diners 

per pagar deute als bancs que ara 

ens han prestat ni per als ciutadans 

particulars, ofegats per una política 

de retalladles –per poder obtindre 

diners per a reflotar la banca- que no 

contribueix en absolut a crear treball 

ni a reactivar l’economia. 

Per últim, el BLOC-Compromís 

insiteix que esta mesura acaba amb 

el principi d’autonomia local i deixa 

literalment l’Ajuntament d’Altea 

intervingut durant 10 anys i, el que 

és més important, no soluciona el 

problema de fons que no és altre 

que el del finançament de les 

administracions locals, qüestió que 

ens reconeixen la resta de grups 

però que ni PSOE ni PP -que són 

els que s'alternen en el govern 

central- han volgut solucionar mai.  

El sr. Miguel Ortiz amb la seua 
majoria absoluta durant 12 anys i 
amb l’ajuda del Psoe i Cipal els 
últims 4, han deixat un Ajuntament 
arruïnat  i ara amb esta operació de 
crèdit -quasi 20.000.000€ que tots 
els alteans pagarem a base de 
pujades d’impostos i taxes- el 
deixaran ferit de mort. 

EL MOLÍ DELS MOROS - Des del BLOC es va demanar 
una actuació urgent per evitar que esta part tan significativa del 
nostre patrimoni s’enfonsara. És d’agrair als seus propietaris 
que hagen permés que s’apuntale la construcció per evitar-ho. 
El problema és que l’actuació  en esta construcció medieval 
s’ha fet sense cap assessorament arqueològic i no sabem si 
realment  és la més adequada. 

ELS ARCS - L’aqüeducte romà dels Arcs és BIC des de maig 
de 2011, després que el BLOC portara anys reivindicant l’inici 
d’esta tramitàció com a sol·lució per a la degradació d’esta 
importantíssima infraestructura hidràulica del segle III DC. Tot i 
això, les restes continuen igual d’abandonades que sempre. 
Exigim que es protegisca i senyalitze de manera efectiva el 
nostre patrimoni.  

ELS BÚNQUERS - El BLOC ja va proposar a principis de 
2011 la protecció d’estes dos construccions – en L’Olla i Cap 
Negret-, testimoni singular del passat més recent d’Altea. Cal 
evitar la seua desaparició, donant a conéixer estes construcci-
ons i l’entorn en què s’ubiquen des d’un punt de vista tant pai-
satgístic i natural com històric i documental perquè formen part 
de la nostra degradada oferta turística i cultural. 

AMB LUPA... 

L a regidoria d’Urbanisme està 

permetent esta aberració en 

la fita amb l’àrea protegida pel 

PERI.  

Des del BLOC-Compromís hem 

denunciat insistentment que 

l’actuació, que augmenta una planta 

a l’edifici, té –al nostre entendre- 

algunes irregularitats que s’han 

passat per alt. A més, -i això no 

tindrà remei- canviarà per sempre la 

fisonomia del nucli històric.   

És una paradoxa que per un costat 

Conselleria tramite la declaració de 

Conjunt Històric-Artístic del poble 

antic i, per l’altre, les autoritats 

municipals competents permeten 

estes agressions amb una desidia 

preocupant.  

Realment, no entenem què ha 

canviat respecte de fa uns anys, 

quan Cipal sí que es va manifestar 

contra la construcció legal d’un 

edifici en el Calvari d’Altea la Vella, 

acusant l’anterior regidora 

d’urbanisme de permisiva. 

 

http://alteamipueblo.com/ 

http://www.alteatequieroverde.wordpress/ 

http://www.stopdesahucios.es/pah_altea/ 

http://attacalacant.blogspot.com.es/ 

VOS RECOMANEM... 

F a temps, vaig llegir que 
quan un partit arriba al 

govern, el primer que fa es 
controlar els mitjans de 
comunicació.  D'aquesta 
manera controla la informació 
que arriba al poble per així 
poder perpetrar-se, legislatura 
a legislatura en el seient de 
comandament. Aquesta forma 
de control brutal sobre la 
programació i el tipus 
d'informació que publica un 
mitjà el veiem dia rere dia i des 
de fa molts anys a la Radio 

Televisió Valenciana. 

Aplicant aquesta idea, amb el seu 
retorn al govern del poble, el PP ha 
portat a terme una sèrie de mesures 
per tal de fer-se amb el control del 
principal mitjà de comunicació 
d'Altea, o al menys per a fer que gire 
més al voltant del seu ideari. De 
primeres amb una fort canvi de 
personal i  de programació, 
a c o m p a n y a t  d ' u n a  t o t a l 

desactualització de la seva web de 
notícies durant uns mesos. No 
obstant, fou el passat dimarts 17 
d’abril quan el regidor Jesús 
Ballester, que ocupa ara la regidoria 
de presidència i mitjans de 
comunicació, va donar la primera 
visió de que l'objectivitat, a la ràdio 
de tots, s'està perdent. Al regidor li 
recriminaven la important disminució 
de l'ús del valencià a Ràdio Altea, 
que posava en perill la subvenció de 
1900 euros que atorga l'Acadèmia 
Valenciana de la Llengua per la 
promoció de la llengua valenciana 
als mitjans de comunicació, i que no 
ve gens malament en els temps que 
corren i estant l'ajuntament d'Altea 
en la situació econòmica en la qual 
es troba. A punt de posar-se en peu 
i treure pit, el regidor va afirmar que 
aquells 1900 euros no anaven a fer 
retrocedir al govern en el procés de 
castellanització de la ràdio, soltant a 
més una frase que recorda més bé a 
algun capità general entrant en un 
mitjà de comunicació després de la 
victòria del 39: “atrás quedan estos 
tristes cuatro años, en los que no ha 
habido más lengua que la 
valenciana en la radio municipal”. 
Finalment informava que la ràdio 
anava a convertir-se en un nou 
maremàgnum de llengües, on el 
castellà tindria la part dominant i on 
entrarien altres idiomes que es 
parlen al poble com ara l'anglès o 
l'alemany (com si a l'espectre 
radiofònic de la Marina Baixa no hi 

hagueren ja prou ràdios en idiomes 
estrangers). 

Des de la meva posició d'Alteà, d'un 
habitant d'aquella població que 
governa. Un alteà que està fart de 
les contínues intromissions dels 
po l í t ics  en e ls  mi t jans de 
comun icac ió ,  senyor  Jesús 
Ballester, vull dir-li una sèrie de 
coses. 

Afirmar que a Ràdio Altea no hi 
havia altra llengua que la valenciana 
és dir una mentida com una 
catedral. Una de dos, o vosté es 
pensa que els alteans som idiotes i 
ens pot mentir com si res, o vosté no 
ha escoltat en sa vida Ràdio Altea. 
Els dijous, gaudíem d'un genial 
programa de música com era "De 
Uno en Uno" amb Pablo Luisón, un 
programa que es feia sencerament 

en castellà. I què em diu de 
"Deskarados"? Hi havia programació 
en castellà a Ràdio Altea, i he 
d'afegir: Molt Bona! 

El criteri primordial que s'ha 
d'imposar a l'hora de fer una ràdio 
ha de ser la qualitat. Fins que vostès 
van començar a ficar la mà a l'estudi 
del Carrer del Pont de Moncau, els 
alteans gaudíem d'una ràdio 
completament diferent al típic 
estereotip de ràdio local. Teníem 
informatius, teníem programes on 
podia participar tothom, teníem 
entrevistes, esports, i sobretot, 
teníem programes musicals de 
moltíssima qualitat, cosa que avui 
dia escasseja i molt a les ràdios. 
Amics meus de Barcelona o de 
València es quedaven sorpresos en 
escoltar fragments de programes 
com "De 5 a 7", "De Uno en Uno" o 
"Zeta" i no donaven crèdit en veure 
com a una ràdio local, no hi havia el 
típic comentarista posant música de 
radiofórmula tota la vesprada o tota 
la nit. I pot creure'm, a València i a 
Barcelona hi ha molta oferta 
radiofònica. Per què tocar, per què 
canviar una ràdio que funcionava tan 
bé? 

Gràcies a vostès, el castellà és la 

principal llengua de comunicació 
oficial en Altea sense ser, com he dit 
abans, la llengua que més es parla a 
Altea. Es la llengua que més 
s'escolta als plenaris i als actes 
polítics del poble. Va ser l’única a 
Tevés Altea, i ho és a Altea Diario 
(tot i que crec que açò té difícil 
remei). L'únic refugi que ens 
quedava als que estimem el valencià 
era una ràdio amb una programació 
majoritària en valencià, i ara vostès 
se la volen carregar. Se la volen 
carregar perquè ja s'han carregat 
molts d'aquells programes que la 
convertien en una ràdio de qualitat 
pel fet de ser emesos en valencià. 

Per últim, sols volia fer-li saber, a 
vostè senyor Ballester, i als seus 
amics del PP i del Cipal, que a Altea 
ens sobren els llocs i els mitjans per 
escoltar i parlar el castellà. Faça el 
favor de deixar els pocs que ens 
queden en la nostra llengua, perquè 
les llengües no son sols matèries 
que s'estudien a l'escola, són 
vehicles d'expressió que necessiten 
vies per poder circular. Si vostès 
tallen una a una aquestes vies... que 
li quedarà a la nostra llengua? tornar 
a ser llengua de conversa els 
diumenges a l'horta, o als cafès de 
les vesprades? De veritat es això el 
que vol? Doncs aleshores, diga-ho 
clar, i no s'amague! 

PERE LLORENÇ 

L es modificacions de crèdit 
són operacions habituals 

en la gestió diària dels 
pressupostos municipals i que 
ens indiquen, en certa manera, 

les prioritats del govern. 

En juny es va aprovar una 
modificació d’este tipus. No hauria 
tingut més transcendència si no fóra 
perquè part dels diners que 
s’utilitzaran per finançar-la provenen 
del 7 milions d’euros avançats en 

concepte de quotes d’urbanització 
per l’execució del PAI “Los Puentes 
del Algar”. 

Per lloable que siga l’ús que es 
donarà a eixos diners, en el BLOC-
Compromís ens neguem, com hem 

fet sempre, a utilitzar uns diners 
que no s’haurien d’haver 
ingressat mai en este 
Ajuntament, perquè impliquen 
hipotecar el nostre poble 
u r b a n í s t i c a m e n t  i 

econòmicament. 

R e c o r d e m  q u e  l ’ e m p r e s a 
urbanitzadora ha reclamat a 
l’Ajuntament la devolució d’eixos 7 
milions d’euros més interessos, 
diners que es van gastar quasi 
íntegrament i de manera totalment 
injustificada mesos abans de les 
eleccions del 2007. 

De moment, el BLOC-Compromís 
d’Altea és l’únic partit de 
l’Ajuntament que ha sigut ferm 

amb el seu posicionament en 
defensa del riu Algar: hem votat 
en contra del PAI, l’hem recurrit 
als tribunals –on mantindrem la 
lluita-, hem condicionat la seua 
regeneració en la legislatura 
anterior, hem apostat per la seua 
protecció al més alt nivell i ens 
hem negat a gastar els diners 
provinents del seu intent 
d’urbanització. No tots poden dir 

el mateix. 

NO SEREM CÒMPLICES 

QUÈ PASSA AMB EL NOSTRE PATRIMONI?QUÈ PASSA AMB EL NOSTRE PATRIMONI?QUÈ PASSA AMB EL NOSTRE PATRIMONI?   
 

L’Ajuntament paga 1.500 euros mensuals 

a una advocada per assessorar 
exclusivament en qüestions laborals. 

Després de fer fora 15 treballadors, el 

govern PP-Cipal ha ocupat les dos places 
de personal de confiança que quedaven 
vacants. 

Estem pendents que Conselleria de Sanitat 

tanque el consultori del Pla de Castell, el 
que l’Ajuntament va decidir comprar quan 
Carolina Punset era regidora de Sanitat. 

Ara que ja estava plenament consolidat, li 
han canviat el nom al cicle de concerts A 

Boqueta Nit. Ara es diu Nits al so de l’aigua i 
ja no és gratuït. 

 La depuradora no funciona a ple 
rendiment perquè fa dos anys que hi ha una 
peça d’una centrifugadora trencada de la qual 
ningú vol fer-se càrrec. 

Conselleria ha declarat Parc Natural les 

Salines de Calp després d’haver denegat 
eixa mateixa figura de protecció per al riu 
Algar per falta de pressupost. Això ens dóna la 
raó al BLOC que som els únics que continuem 
reivindicant que és possible aconseguir el 
Parc Natural si hi ha voluntat política. PP i 
Cipal no comenten la notícia, clar. 

L’Ajuntament d’Altea deixarà de formar 
part del patronat de la Fundación Municipal 
para nuestros mayores Villa de Altea 
després d’anys de finançar la residencia Les 
Boqueres  -amb 900.000 euros- sense poder 
fiscalitzar els comptes com cal. 

El Ple del Consell valencià on es va decidir 

demanar el rescat per al País Valencià –el que 
tècnicament anomenen “Fons de Liquidesa 
Autonòmica”- es va celebrar a Altea. Ara, si 
poses “rescate + comunidad valenciana” al 

Google ix Altea. 

 

SAPS QUE...? SAPS QUE...? SAPS QUE...?    

L a setmana passada ens assabentàrem, 
de manera totalment accidentada, que 

es denegava de manera definitiva a Gravera 
Quintanes, S.L. la llicència per a continuar 
fabricant formigó en la planta que té 
instal·lada dins del recinte de la Cantera, a 
la vora del riu Algar. La sentència, de gener 
de 2012, no havia sigut comunicada per part 
de l’Ajuntament ni als grups polítics ni a 
l’Associació de Veïnes i Veïns de l’Horta-
Quintanes, tot i tenir sol·licitada una reunió des 
de fa molts mesos. 

El fet és que la sentència  és una bona notícia 
que des del BLOC-Compromís celebrem. 

Volem, des d’estes línies, donar suport i 

reconéixer la faena de control i pressió que 
ha estat duent a terme des de fa molts anys 
l’Associació de Veïnes i Veïns de l’Horta-
Quintanes per a que es paralitzara l’activitat 
de la formigonera i també les explosions de 
la cantera en un entorn habitat i rodejat de 
vivendes i dins del paratge del que tots 
desitgem que es convertisca en el Parc 

Natural del riu Algar. 

Són ja molts anys patint les explosions i les 
seues conseqüències, que han afectat a les 
vivendes, a la salut de les persones i a la 
qualitat de vida de tot l’entorn. 

El més curiós de tot el procés és que ha 
sigut una demanda presentada per 

l’Associació de Fabricants de Formigó, 
ANEFHOP, la que ha aconseguit la 

paralització de la formigonera.  

Tenim també noticies que s’ha presentat un 
projecte de regeneració de la Cantera per a 
aprofitar els excedents de terres de la 
urbanització del Pla Parcial Belles Arts, de la 
qual la mateixa empresa que explota la 
pedrera participa com a agent urbanitzador. 
Estarem molt atents al projecte i a eixa 
regeneració per a que la Cantera no es 
convertisca en un abocador. 

Com que la sentència ja és definitiva i no cap 
possibilitat de recurs, demanarem el 
desmuntatge de les instal·lacions no 
autoritzades i la recuperació -encara que 
parcial- del paisatge. 

NOVETATS SOBRE LA FORMIGONERA QUINTANESNOVETATS SOBRE LA FORMIGONERA QUINTANESNOVETATS SOBRE LA FORMIGONERA QUINTANES   


