
 

 

 

InfoCOMPROMÍS LA VALL 
 

Compromís per la Vall = claredat 
  El PP de la Vall porta fent-nos la mateixa trampa massa anys. Jugant amb les paraules, amb 
els percentatges i amb les fotos. Quan ens diuen que “hem reduït la pujada de l’IBI”, s’està dient 
que l’IBI serà més car, que CONTINUAREM PAGANT UNA CONTRIBUCIÓ EXAGERADA per a 
una població de les nostres característiques. 

  Quan en una conferència interna diuen “debemos de hacer una apuesta clara en defensa del 
modelo educativo concertado” i al sendemà diuen que ells també volen ensenyament públic, 
ens estan enganyant. PINTAR UNA PARET DE CADA COL�LEGI EN VESPRES 
D’ELECCIONS, NO ÉS APOSTAR PER L’ENSENYAMENT PÚBLIC de qualitat. 

  Si sentiu que l’atur ha baixat en un tant per cent en els últims anys a la Vall, no oblideu que, 
des de 2011 fins a 2015, només s’ha reduït en unes 20 persones, PERÒ AMB 600 HABITANTS 
MENYS! 

  Així que, ara, si ens diuen que un acte o una rotonda ha eixit de bades, com ens anem a 
confiar en ells? 

  Per això, des de Compromís per la Vall, no volem inventar-nos un món màgic de promeses 
incomplides. Som gent que NO DEVEM FAVORS. Fem la política senzilla, que s’entenga. Amb 
eixe objectiu hem fet les nostres primàries obertes. I amb eixe objectiu, et convidem a la 
inauguració de la nostra nova seu, una seu pagada de les nostres butxaques. 

  PASSA’T QUAN VULLGUES. No et demanarem carnets. Pots fer-nos propostes o crítiques. 
Pots ajudar-nos. Ens fan falta mans com les teues, netes. I que el cant a la por dels altres, no et 
faça perdre de vista el que pot passar d’ací a uns mesos. 
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Compromís denuncia que no s’ha fet res per protegir el patrimoni de la 

Vall i explotar-lo 

 

  El portaveu local de Compromís per la Vall, Jordi 
Julià, ha lamentat que en els vuit anys de govern local 
del Partit Popular no s’haja dignificat i aprofitat el 
patrimoni arqueològic de la Vall. “Durant el govern del 
Partit Popular hem vist passar el tren d’aprofitar les 
restes arqueològiques per atraure turisme al nostre 
poble. En canvi, hem vist passar, i deixar de passar, un 
trenet que no tenia impacte econòmic en els comerços 
del poble”. 

  En opinió del col�lectiu local de l’esquerra valenciana, 
és lamentable que no s’aprofiten i es dignifiquen els 
nombrosos jaciments que hi ha al poble de la Vall d’Uixó. 
Julià ha manifestat que “com a tall d’exemple, no estan 
ben senyalitzades ni s’aprofiten en absolut les restes 
d’Orlell, l’espasa que es trobà allà continua al museu de 
Borriana i el poblat ibèric de Sant Josep oferix un recorregut pobre i amb brutícia per baix 
de la passarel�la”. En la mateixa situació es troben les tombes visigodes del període 
tardo-romà de la Vall, les quals va demanar protegir Compromís a Corts Valencianes al 
2011.  

  El portaveu de Compromís ha indicat que “han passat ja tres anys des que 
demanàrem al Govern Valencià la protecció d’estes tombes, i res s’ha fet. Estan plenes 
de merdes de gos i de botelles de vidre. No costa tant posar una barana que deixe vore 
les restes i que evite que estiguen exposades a patir desperfectes”. 

  Des de Compromís per la Vall han 
volgut manifestar que un dels objectius del 
govern del canvi al maig ha de ser cuidar el 
nostre patrimoni a la vegada que s’utilitza per 
atraure un turisme, l’interessat en les restes 
arqueològiques, cada vegada més important i 
que pot deixar diners als comerços del nostre 
poble. 
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Segons Compromís, l’externalització del Polifuncional fa aquella olor de 

“xanxullo” que envolta sempre el PP 

 

  La proposta del PP de la Vall de privatitzar la gestió del Polifuncional ha despertat el 
recel de la societat vallera. Compromís per la Vall ha alçat la seua veu contra el plec de 
condicions que externalitzarà la gestió de l’auditori. La proposta presentada al plenari de 
novembre ha provocat una airada reacció per part de diferents sectors socials i 
culturals,  que la coalició valencianista ha vehiculat en els darrers dies. 

  Per a la Compromís, la privatització de la gestió és innecessària. Els tècnics locals 
poden encarregar-se d’aquesta tasca. Per al portaveu de la formació, Jordi Julià, “Elena 
Vicente-Ruiz desinforma cada vegada que parla del Polifuncional. Si el que vol és dotar 
el centre de tècnics en sonorització i serveis (inexistents a l’ajuntament) hi ha prou amb 
una externalització de personal, com es fa a Castelló o Sagunt. No cal oferir la gestió 
cultural a una empresa externa”. 

  La coalició ha consultat diversos especialistes del sector que asseguren que els 
350.000€ que destinarà l’Ajuntament per a l’empresa gestionadora són insuficients per a 
una programació digna. La quantitat sembla que donarà per a pagar la llum, el personal 
tècnic i el subministrament, però un auditori no serveix de res si no se’ l dota d’un 
contingut digne. 

  De fet, Julià pensa que “el Polifuncional (o l’auditori, 
que és el que és en realitat), és una creïlla calenta per 
al PP. S’acosten eleccions i els populars no es poden 
permetre una altra obra a mitges, com l’hospital o 
l’Honori”. Amb aquesta decisió, Clavell es lleva les 
puces de damunt i, quan siga evident que el contingut 
cultural no justifica la despesa pública, sempre podrà 
dir allò de “nosaltres no som els responsables dels 
continguts”. 

  Compromís adverteix que no permetran una altra 
martingala de les típiques del PP. A aquestes altures, 
no es pot acceptar que la gestió acabe en mans d’una 
“empresa amiga”. Si ja l’obra pot paréixer un capritx 
típic de l’època de la bombolla, aquest moviment 
sembla una autèntica burla als vallers. 
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Compromís demana a Corts Valencianes la creació del 4t institut públic a 

la Vall 

  El portaveu local de Compromís per la Vall, Jordi Julià, ha manifestat que per mitjà del 
síndic de Compromís Enric Morera s’ha presentat una esmena als pressupostos 2015 de 
la Generalitat Valenciana per incloure la creació d’un quart IES a la Vall d’Uixó, a la zona 
de Carbonaire-Toledo. Convé recordar que el govern local del Partit Popular pretén cedir 
terrenys públics a una empresa privada per tal que edifique un institut privat-concertat, 
les despeses del qual en manteniment i personal correran a càrrec de les arques 
públiques a pesar d’escollir el seu personal de manera privada i sense garanties, obrint la 
porta a l’enxufisme. 

  Julià ha afirmat que “les ràtios en què es troben els professors a les aules valencianes 
impedixen que puguen treballar de manera eficient a les aules. A més, a la Vall existix un 
altre problema, i és que molts xiquets han de recórrer mig poble per a anar a classe, i no 
és una distància xicoteta”. En opinió de la formació de l’esquerra valenciana, “la solució 
no passa per donar el que és de tots a uns pocs i pagar el jornal a gent triada a dit entre 
tots. El que cal és dotar de recursos als professionals de l’ensenyament públic i dotar 
d’un equipament educatiu a una zona que no en compta amb cap”. 

  Des de Compromís per la Vall han lamentat que l’Ajuntament es vanaglorie d’invertir 
molt en educació mentre els alumnes de l’Honori Garcia porten 1500 dies entre llandes i 
els del Botànic Cavanilles patixen els riscos d’un sistema elèctric obsolet i la immundícia 
d’uns desaigües que contínuament donen problemes mentre que l’edifici mostra signes 
evidents de deteriorament estructural. 
Jordi Julià ha finalitzat: “Compromís 
sempre ha estat i estarà al costat de 
l’educació pública. No podem permetre 
un institut privat totalment pagat per 
diners públics. Si l’hem de pagar, que 
siga públic. I que estiga en una zona que 
ho necessita. Al final pareix que qui no té 
ofici ni benefici està buscant un lloc on 
col�locar-se quan el pròxim mes de maig 
passe a l’oposició. Qui vulga una 
empresa privada que compre el terreny i 
pague els jornals, com s’ha fet tota la 
vida”. 
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