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EU de Xàtiva particià activament
en els actes del 25 d'abril a Xàtiva
El col·lectiu d'EU de Xàtiva formà part de la comissió organitzadora
del 25 d'abril i tingué una destacada presència en l'acte d'homenatge
als Maulets del passat 25 d'abril. En l'esmentat acte van participar
altres associacions i partits de la ciutat, així com Marga Sanz,
coordinadora d'Esquerra Unida del País Valencià, qui participava per
primera vegada en la commemoració com a responsable de la
formació. El parlament d'aquest any anà a càrrec del cantautor xativí
Feliu Ventura.

EUPV pregunta en les Corts per la cessió sense
contrapartides del Simarro a la Universitat Catòlica

El portaveu municipal d’EU, Miquel Lorente, ha informat de que “els
diputats d’EUPV, a instàncies del col•lectiu d’EU de Xàtiva, realitzaran
tot un seguit de preguntes a la Mesa de les Corts per conèixer quin
serà el futur de les instal•lacions de l’antic IES Simarro”. En aquest
sentit, la formació d’esquerres ha recordat que “l’Ajuntament de
Xàtiva ha aprovat una cessió d’ús de les antigues instal•lacions
públiques de l’IES Lluís Simarro de Xàtiva a la institució privada de
la Universitat Catòlica San Vicent Màrtir", operació a la que la
formació d'esquerres "ens oposem totalment". "És un tracte de favor
a una institució religiosa, sense contrapartides, que nosaltres no
podem recolzar de cap de les maneres", conclogué Lorente. I va
recordar que no ésla primera vegada que l'equip de govern del PP
té un tracte de favor amb l'ensenyament privat, en al·lusió a la
cessió de terrenys al Col·legi Anglès.

Medi Ambient

EU diu "no" al macroabocador
projectat en Llanera de Ranes
EU de Xàtiva recolza als membres de la Plataforma Contra el
Macroabocador de Llanera que han presentat un escrit al registre de
l’Ajuntament de Xàtiva, on s’insta a la corporació a presentar al·legacions
contra l’adjudicació del projecte a FCC per les molt greus irregularitats
que s’han donat a tot el procés. A més, el col·lectiu d’EU participà en
la manifestació contra el Macroabocador celebrada el passat dia 15 de
maig a Xàtiva.Responsables d'EUPV donaren suport

Educació

El PP fa cessions a l'ensenyament privat

Marga Sanz en Xàtiva, durant el 25 d'Abril

Commemoració
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EU exigeix la intervenció de la
Conselleria per evitar més
despreniments en la muralla
El diputat autonòmic d’EUPV, Lluís Torró, ha anunciat que presentarà una
bateria de preguntes a la consellera de Cultura, Trini Miró, sobre l’estat de
ruïna en què es troba aquesta muralla. “Reclamem a la conselleria que
intervinga abans que siga massa tard, perquè els experts ja han denunciat
el seu estat deplorable i si l’actuació de rehabilitació es demora més,
lamentarem conseqüències molt negatives, com són els despreniments, els
quals ja es varen donar fa uns mesos”.

L'exemple grec
EDITORIAL

Són molts els ciutadans que veuen en la classe política
un sinònim de desbalafiaments, nepotismes,
crispacions i corrupcions. En els darrers dies assitíem,
atònits, a les notícies relacionades amb un viatge de
quatre regidors populars de l’Ajuntament de Xàtiva a
Grècia. Un viatge que costà a les arques publiques,
almenys, 4000 euros. Amb aquella visita es pretenia
obtenir informacions per dinamitzar l’activitat
empresarial i l’ocupació a Xàtiva. Una empresa que,
sens dubte, sols hagués necessitat de la participació
de Marian Soro com a regidora de l’àrea de promoció
econòmica i hagués pogut prescindir dels regidors
Vicent Parra, José Antonio Vidal i Maria José Pla.

Tots sabem que a Xàtiva s’està patint d’una manera
especial la crisi, sobretot entre aquells que no viatgen
diàriament en el tren de la Dipu. Podem comptar 2990
ànimes que volen treballar i no poden, també podem
intuir entre els nostres coneguts greus dificultats per
sostenir hipoteques, i inclús podem constatar persones
que ho passen ben mal per poder menjar de calent
una vegada al dia. Mentrestant, l’equip de govern del

PP de Xàtiva continua fent cas omís a l’elaboració d’un
Pla Local contra la Crisi o l’articulació d’un Pla
d’Emergèngia Social que pogués arribar a suavitzar el
drama que comencen a patir alguns xativins/nes. El
PP a Xàtiva continua obviant la crisi i continuen fent
de la crisi una situació de reforçament de les xarxes
clientelars, entre una ciutadania  desesperada.

És en aquest context on els polítics han de conrear
amb la seua acció el contingut de la paraula política.
Per tant, el cost més que prescindible del viatge a
Grècia dels regidors Parra, Vidal i Pla és un pas enrrere,
un més en el nostre Ajuntament, per fer de la política
una part de la solució i no un punt més del problema.
Estic ben segur que els esmentats 4000 euros no
anaven a canviar substàncialment l’actual situació;
no obstant, aquesta despesa innecessària per part
d’aquestos representants de la ciutat fixa novament
la manca d’empatia, moral i ètica dels nostres
governants. De la mateixa manera, que ho demostren
les esmentades xarxes clientelars, que devaluen els
drets i forcen sumissions entre alguns ciutadans.

Patrimoni

El patrimoni de Xàtiva està descurat

A Xàtiva s’estan produint avisos d’embargament de vivendes sense que el
Govern municipal tinga cap actuació previsora al respecte. Per aquest motiu,
EU ha sol·licitat al Govern que pose damunt la taula tota la informació de
que dispose en relació als embargaments que hi hauran a la nostra ciutat
com a conseqüència de la dificultat de les famílies de fer front a les
hipoteques.L'obligació d'un Govern és anticipar-se als problemes i buscar
solucions abans que el drama estiga en el carrer.

EU aposta per un pacte local
d'emergència social

Embargaments


