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Per què es fa necessari diputats progrePer què es fa necessari diputats progrePer què es fa necessari diputats progrePer què es fa necessari diputats progressistes i valencianistes a Madrid?ssistes i valencianistes a Madrid?ssistes i valencianistes a Madrid?ssistes i valencianistes a Madrid?    
Hem estat i estem menyspreats. A Madrid el valencians no existimA Madrid el valencians no existimA Madrid el valencians no existimA Madrid el valencians no existim. Els diputats del PP 
o PSOE no se sap ben bé si representen els interessos dels valencians o els de Madrid. 
Per posar un exemple, el diputat del PP que anava en les llistes per València, Nacho 
Uriarte, al llarg de tota la legislatura no ha presentat cap iniciativa legislativa ni cap 
pregunta relacionada amb València. I encara és més preocupant que al seu blog en tot 
moment parla del seu barri, “Malasaña”, un barri que no és de València, Sagunt, Xàtiva, 
Alzira o Requena, sinó de Madrid. Dignitat, per favor, dignitat. Ara de premi el tornen a 
posar de número 7 per València. Ací a la Safor sabeu ben bé l’espectacle que cada cada cada cada 
quatre anysquatre anysquatre anysquatre anys quan hi ha eleccions donen el PP i el PSOEPP i el PSOEPP i el PSOEPP i el PSOE posant-se d’acord en prometre prometre prometre prometre 
el tren Gandia Déniael tren Gandia Déniael tren Gandia Déniael tren Gandia Dénia com la circumvalcircumvalcircumvalcircumval····lació de la carretera nacionallació de la carretera nacionallació de la carretera nacionallació de la carretera nacional. PaPaPaPasssssen les sen les sen les sen les 
eleccions i s’oblideneleccions i s’oblideneleccions i s’oblideneleccions i s’obliden. Està clar que necessitem diputats de Compromís per a que no necessitem diputats de Compromís per a que no necessitem diputats de Compromís per a que no necessitem diputats de Compromís per a que no 
se’ls obliden estes promeses i es facen realitase’ls obliden estes promeses i es facen realitase’ls obliden estes promeses i es facen realitase’ls obliden estes promeses i es facen realitats.ts.ts.ts.    
Com ens visualitzarem el valencians amb Compromís a Madrid?Com ens visualitzarem el valencians amb Compromís a Madrid?Com ens visualitzarem el valencians amb Compromís a Madrid?Com ens visualitzarem el valencians amb Compromís a Madrid?    
Cal començar a tindre visibilitat, a defensar la nostra economia productivaeconomia productivaeconomia productivaeconomia productiva i no 
solament l’especulativa per a uns pocs, cal potenciar sectorspotenciar sectorspotenciar sectorspotenciar sectors claus per al futurclaus per al futurclaus per al futurclaus per al futur com 
puguen ser el tecnològic, tecnològic, tecnològic, tecnològic, turisme de qualitat, agricultura ecològicaturisme de qualitat, agricultura ecològicaturisme de qualitat, agricultura ecològicaturisme de qualitat, agricultura ecològica, sense oblidar els 
sectors industrials tradicionals valencianssectors industrials tradicionals valencianssectors industrials tradicionals valencianssectors industrials tradicionals valencians com puguen ser el moble i la fusta, joguet, 
calcer, ceràmica, ... és urgent que comencem a generar riquesagenerar riquesagenerar riquesagenerar riquesa per combatre les combatre les combatre les combatre les 
enormes taxes d’aturenormes taxes d’aturenormes taxes d’aturenormes taxes d’atur que patim les valencianes i valencians. Defensarem un sistema sistema sistema sistema 
fiscal més progressiufiscal més progressiufiscal més progressiufiscal més progressiu    i justi justi justi just on no siguen les rendes de treball les que més paguen. 
Vetllarem i exigirem les infraestructures necessàries per garantir el nostre progrés infraestructures necessàries per garantir el nostre progrés infraestructures necessàries per garantir el nostre progrés infraestructures necessàries per garantir el nostre progrés 
social i econòmicsocial i econòmicsocial i econòmicsocial i econòmic, en aquest cas, per nosaltres seran prioritàriesseran prioritàriesseran prioritàriesseran prioritàries, el corredor corredor corredor corredor 
mediterranimediterranimediterranimediterrani de mercaderies i els trens de rodaliesrodaliesrodaliesrodalies amb especial atenció al tren tren tren tren 
GandiaGandiaGandiaGandia––––Dénia i desdoblament CulleraDénia i desdoblament CulleraDénia i desdoblament CulleraDénia i desdoblament Cullera––––DéniaDéniaDéniaDénia. I, evidentment, no podem oblidar-nos-
en, en esta època que sembla que manen els mercats per damunt de les persones, 
mantenir una sanitat i ensenyament públics i de qualitatmantenir una sanitat i ensenyament públics i de qualitatmantenir una sanitat i ensenyament públics i de qualitatmantenir una sanitat i ensenyament públics i de qualitat, ... i tantes i tantes coses per 
les que cal continuar treballant per aconseguir una societat més justa. En aquest 
sentit, la nostra veu és necessària i serà contundentla nostra veu és necessària i serà contundentla nostra veu és necessària i serà contundentla nostra veu és necessària i serà contundent, il·lusionant, renovada i, sobretot, 
transparent, honesta i valencianatransparent, honesta i valencianatransparent, honesta i valencianatransparent, honesta i valenciana. Entre tots segur que ho aconseguirem. 

 

EL 20N VOTA COMPROMÍS EQUOEL 20N VOTA COMPROMÍS EQUOEL 20N VOTA COMPROMÍS EQUOEL 20N VOTA COMPROMÍS EQUO    
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L’AJUNTAMENT DE DAIMÚS PAGA 60.000€ PER UN BROSSEGAL L’AJUNTAMENT DE DAIMÚS PAGA 60.000€ PER UN BROSSEGAL L’AJUNTAMENT DE DAIMÚS PAGA 60.000€ PER UN BROSSEGAL L’AJUNTAMENT DE DAIMÚS PAGA 60.000€ PER UN BROSSEGAL 
DE 2 FANECADES I MITJADE 2 FANECADES I MITJADE 2 FANECADES I MITJADE 2 FANECADES I MITJA    
 

La compra es va decidir sol sol sol sol 
amb els vots del PPamb els vots del PPamb els vots del PPamb els vots del PP. Des del 
BLOCBLOCBLOCBLOC----Compromís vam votar Compromís vam votar Compromís vam votar Compromís vam votar 
en contraen contraen contraen contra perquè 
considerem innecessari considerem innecessari considerem innecessari considerem innecessari 
gastargastargastargastar----nos en aquest nos en aquest nos en aquest nos en aquest 
moment de crisi 60.000 €moment de crisi 60.000 €moment de crisi 60.000 €moment de crisi 60.000 € en 
l’adquisició d’un tros de 
terra que en el PGOU està PGOU està PGOU està PGOU està 
contemplat com a zona contemplat com a zona contemplat com a zona contemplat com a zona 
d’ampliació del poliesportiud’ampliació del poliesportiud’ampliació del poliesportiud’ampliació del poliesportiu, 

i que per tant en un futuren un futuren un futuren un futur més o menys llunyà, quan es duga endavant el PGOU, ha de ha de ha de ha de 
passar a mans de l’Ajuntamentpassar a mans de l’Ajuntamentpassar a mans de l’Ajuntamentpassar a mans de l’Ajuntament sense que ens coste ni un duro.  
Després d’insistir molt en el plenari per a què anaven a destinar aquest terreny. La 
broma va ser que volen construir allí un altre gimnàs municipal. Des del BLOC-
Compromís ens preguntem com es possible que l’actual gimnàs municipal inaugurat ens preguntem com es possible que l’actual gimnàs municipal inaugurat ens preguntem com es possible que l’actual gimnàs municipal inaugurat ens preguntem com es possible que l’actual gimnàs municipal inaugurat 
sols fa cinc anys, ara ja no serveixsols fa cinc anys, ara ja no serveixsols fa cinc anys, ara ja no serveixsols fa cinc anys, ara ja no serveix, i es planteja fer-ne un de nou en un altre lloc. 
És veritat que el gimnàs municipal ha patit diversos problemes aquests cinc anys. 
Principalment derivats de la falta de manteniment. Denunciat pels mateixos usuaris 
amb escrits presentats a l’Ajuntament i, en múltiples ocasions amb preguntes que hem 
des del BLOC-COMPROMIS. En les passades legislaturespassades legislaturespassades legislaturespassades legislatures hem estat demanant demanant demanant demanant 
ampliació d’horaris i superfícieampliació d’horaris i superfícieampliació d’horaris i superfícieampliació d’horaris i superfície, fins i tot es va parlar de que quan tinguérem construït 
el magatzem municipal en la zona nova industrial, s’ampliaria l’actual gimnàs en 
l’espai del costat que està ocupat actualment com a magatzem. Per tant, la solució no la solució no la solució no la solució no 
és fer un altre gimnàs en un altre lloc sinó dotar l’existent de maquinària suficient, fer és fer un altre gimnàs en un altre lloc sinó dotar l’existent de maquinària suficient, fer és fer un altre gimnàs en un altre lloc sinó dotar l’existent de maquinària suficient, fer és fer un altre gimnàs en un altre lloc sinó dotar l’existent de maquinària suficient, fer 
el mantenimeel mantenimeel mantenimeel manteniment necessari i ampliarnt necessari i ampliarnt necessari i ampliarnt necessari i ampliar----lo al costat.lo al costat.lo al costat.lo al costat. 
Però, llastimosamentllastimosamentllastimosamentllastimosament, mentre s’opta per anunciar compres i obres innecessàries, com 
esta, continuen sense fer el mantenimentcontinuen sense fer el mantenimentcontinuen sense fer el mantenimentcontinuen sense fer el manteniment pertinent de les que ja es tenen. No és la 
primera vegada que denunciem la falta de manteniment que tenen diverses 
instal•lacions municipals i, en el cas de les pistes de frontópistes de frontópistes de frontópistes de frontó, és ja un tema reiteratiu. 
Les fissures i escletxesfissures i escletxesfissures i escletxesfissures i escletxes del frontis de la pista principal, els forats en les xarxaforats en les xarxaforats en les xarxaforats en les xarxa 
metàlmetàlmetàlmetàl····licalicalicalica de dalt del frontis, la insuficient altura de la xarxes metàl·liques laterals, la 
insuficient il·luminació en la segona pista, la mateixa herba que creix en les juntes de 
dilatació, ... No estem parlant d’instalNo estem parlant d’instalNo estem parlant d’instalNo estem parlant d’instal····lacions d’un ús ocasional, les pistes de frontó lacions d’un ús ocasional, les pistes de frontó lacions d’un ús ocasional, les pistes de frontó lacions d’un ús ocasional, les pistes de frontó 
tenen una gran quantitat d’usuaristenen una gran quantitat d’usuaristenen una gran quantitat d’usuaristenen una gran quantitat d’usuaris fins l’extrem que el mateix Ajuntament, a petició 
d’aquests, ha organitzat la Primera Lliga de Frontennis. Però, és fonamental per poder és fonamental per poder és fonamental per poder és fonamental per poder 
practicar el frontennis que les pistes estiguen en condicionspracticar el frontennis que les pistes estiguen en condicionspracticar el frontennis que les pistes estiguen en condicionspracticar el frontennis que les pistes estiguen en condicions i, hui per hui, són una 
vergonya, especialment per les escletxes i fissures que presenta la paret del frontis de 
la pista principal. 
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Esperem que abans d’abordar noves inversions siguen capaços de fer el manteniment 
que correspon a les actuals. Cas contrari, serà signe que la pràctica de l’esport els la pràctica de l’esport els la pràctica de l’esport els la pràctica de l’esport els 
importa ben poc i prefimporta ben poc i prefimporta ben poc i prefimporta ben poc i prefereixen la pràctica de les inauguracions.ereixen la pràctica de les inauguracions.ereixen la pràctica de les inauguracions.ereixen la pràctica de les inauguracions. 
A tot açò, estem ja a inicis de novembre de 2011 i encara estem sense saber els encara estem sense saber els encara estem sense saber els encara estem sense saber els 
comptes de 2010comptes de 2010comptes de 2010comptes de 2010. A més ja s’han gastat pràcticament la totalitat del cànon de l’aigua s’han gastat pràcticament la totalitat del cànon de l’aigua s’han gastat pràcticament la totalitat del cànon de l’aigua s’han gastat pràcticament la totalitat del cànon de l’aigua 
potable dels propers 25 anys i els diners de la potable dels propers 25 anys i els diners de la potable dels propers 25 anys i els diners de la potable dels propers 25 anys i els diners de la venda de les dues parcel•les de la zona venda de les dues parcel•les de la zona venda de les dues parcel•les de la zona venda de les dues parcel•les de la zona 
industrial.industrial.industrial.industrial. 

 

A proposta del BlocA proposta del BlocA proposta del BlocA proposta del Bloc----Compromís, l’Ajuntament de Daimús es Compromís, l’Ajuntament de Daimús es Compromís, l’Ajuntament de Daimús es Compromís, l’Ajuntament de Daimús es 
manifesta pel el manteniment de les línies d’ensenyament en manifesta pel el manteniment de les línies d’ensenyament en manifesta pel el manteniment de les línies d’ensenyament en manifesta pel el manteniment de les línies d’ensenyament en 
valencià.valencià.valencià.valencià.    
En una moció de consens aprovada per unanimitat dels tres grupsaprovada per unanimitat dels tres grupsaprovada per unanimitat dels tres grupsaprovada per unanimitat dels tres grups, l’Ajuntament fa una 
declaració Institucional en favor d’un model educatiu lingüístic de consens, fet amb 
criteris pedagògics i de qualitat i amb un paper protagonista del valencià a 
l’ensenyament com a garantia d’integració i d’oportunitats de futur, i li demana a la 
Conselleria d’Educació el mateniment de les actuals línies d’ensenyament en valencià 
 

BlocBlocBlocBloc----Compromís demana a l’Ajuntament que hi haja consulta diària Compromís demana a l’Ajuntament que hi haja consulta diària Compromís demana a l’Ajuntament que hi haja consulta diària Compromís demana a l’Ajuntament que hi haja consulta diària 
de pediatra, i que el consultori dels pedregals atenga durant tot l’any de pediatra, i que el consultori dels pedregals atenga durant tot l’any de pediatra, i que el consultori dels pedregals atenga durant tot l’any de pediatra, i que el consultori dels pedregals atenga durant tot l’any 
als veïns de pedregalsals veïns de pedregalsals veïns de pedregalsals veïns de pedregals    
Així ho vam demanar, i la resposta va ser que per aconseguir-ho calia que hi hagueren 
més usuaris que constaren com a residents. Nosaltres vam dir que d’acord, que es fera 
una campanya per a que tots els veïns s’adscrigueren al metge i al pediatra ací. Tots els Tots els Tots els Tots els 
ttttres grups vam manifestar l’acord en que per part de l’Ajuntament s’iniciara una res grups vam manifestar l’acord en que per part de l’Ajuntament s’iniciara una res grups vam manifestar l’acord en que per part de l’Ajuntament s’iniciara una res grups vam manifestar l’acord en que per part de l’Ajuntament s’iniciara una 
campanya en aquest sentitcampanya en aquest sentitcampanya en aquest sentitcampanya en aquest sentit. Però des de fa ja 2 mesos, algú ha escoltat alguna cosa?  
 

L’Ajuntament de Daimús demana, a proposta del BLOCL’Ajuntament de Daimús demana, a proposta del BLOCL’Ajuntament de Daimús demana, a proposta del BLOCL’Ajuntament de Daimús demana, a proposta del BLOC----Compromís la Compromís la Compromís la Compromís la 
retirada del projecte d’retirada del projecte d’retirada del projecte d’retirada del projecte d’ampliació del port de Gandiaampliació del port de Gandiaampliació del port de Gandiaampliació del port de Gandia    
Després de llegir l’informe d’impacte medioambiental del projecte d’ampliació del port 
de Gandia, sols quedava una opció: Demanar la retirada del projecte. Un projecte 
caduc i faraònic, que sense tindre cap rendibilitat social és capaç de produir greus 
perjudicis als interessos de tots els municipis costaners de la nostra comarca. 
I així ho vam proposar mitjançant una moció alternativaaixí ho vam proposar mitjançant una moció alternativaaixí ho vam proposar mitjançant una moció alternativaaixí ho vam proposar mitjançant una moció alternativa. El resultatresultatresultatresultat va ser una moció moció moció moció 
de consens aprovada pels tres grups municipalsde consens aprovada pels tres grups municipalsde consens aprovada pels tres grups municipalsde consens aprovada pels tres grups municipals, en la que partint de l’exposició 
basada en l’informe d’impacte medioambiental redactat pel Dr. Serra, s’acaba s’acaba s’acaba s’acaba 
demanant, pura i simplement, la retirada del projecte.demanant, pura i simplement, la retirada del projecte.demanant, pura i simplement, la retirada del projecte.demanant, pura i simplement, la retirada del projecte. 
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EL 20 DE NOVEMBRE, AMB EL TEU VOT, ACONSEGUIREM TINDRE UEL 20 DE NOVEMBRE, AMB EL TEU VOT, ACONSEGUIREM TINDRE UEL 20 DE NOVEMBRE, AMB EL TEU VOT, ACONSEGUIREM TINDRE UEL 20 DE NOVEMBRE, AMB EL TEU VOT, ACONSEGUIREM TINDRE UN N N N 
DIPUTAT VALENCIANISTA AL CONGRÉSDIPUTAT VALENCIANISTA AL CONGRÉSDIPUTAT VALENCIANISTA AL CONGRÉSDIPUTAT VALENCIANISTA AL CONGRÉS    
Entrevista a Entrevista a Entrevista a Entrevista a Joan Baldoví, cap de llista de COMPROMISJoan Baldoví, cap de llista de COMPROMISJoan Baldoví, cap de llista de COMPROMISJoan Baldoví, cap de llista de COMPROMIS----EQUOEQUOEQUOEQUO    per  Valènciaper  Valènciaper  Valènciaper  València    

El cap de llista per 
València a les eleccions al 
Congrés dels Diputats del 
pròxim 20 de Novembre 
serà Joan Baldoví. 
Aprofitant una reunió de 
regidors i regidores a 
Gandia vam voler que ens 

contestara a unes senzilles preguntes per tal de poder conéixer al que, de segur, serà 
el tercer diputat a Corts nascut a Sueca i, el que és més important, el primer diputat del 
valencianisme progressista de CCCCOMPROMÍSOMPROMÍSOMPROMÍSOMPROMÍS----BLOCBLOCBLOCBLOC----EQUOEQUOEQUOEQUO.  
    

Primer que res, Joan o “Baldo”? Primer que res, Joan o “Baldo”? Primer que res, Joan o “Baldo”? Primer que res, Joan o “Baldo”?     
La resposta senzilla seria dir, “Baldo” per als amics. Però bé, són aquelles coses que 
comencen com aquell qui no vol i acaba acompanyan-te de per vida. Baldo o Joan, no Baldo o Joan, no Baldo o Joan, no Baldo o Joan, no 
tinc manies, serà la veu valenciantinc manies, serà la veu valenciantinc manies, serà la veu valenciantinc manies, serà la veu valenciana a Madrid.a a Madrid.a a Madrid.a a Madrid.    
Els que et coneixen bé, ens diuen que eres un tot terreny, tant en la política com en Els que et coneixen bé, ens diuen que eres un tot terreny, tant en la política com en Els que et coneixen bé, ens diuen que eres un tot terreny, tant en la política com en Els que et coneixen bé, ens diuen que eres un tot terreny, tant en la política com en 
la teua trajectòria professional?la teua trajectòria professional?la teua trajectòria professional?la teua trajectòria professional?    
Són molts anys militant en el nacionalisme. En la política i en clau interna de partit he 
fet i faig de tot, em considere un militant de base amb independència d’aquelles 
càrrecs per als quals puga haver sigut escollit. En clau externa, com a cap de llista, he he he he 
sigut regidor en l’oposició, en el govern i, en la passada legislatura, alcalde del meu sigut regidor en l’oposició, en el govern i, en la passada legislatura, alcalde del meu sigut regidor en l’oposició, en el govern i, en la passada legislatura, alcalde del meu sigut regidor en l’oposició, en el govern i, en la passada legislatura, alcalde del meu 
poble, Suecapoble, Suecapoble, Suecapoble, Sueca. Ara un nou repte: dur la veu del valencianisme progressista a Madrid i, 
com sempre, passe el que 
passe, escoltant i parlant escoltant i parlant escoltant i parlant escoltant i parlant 
amb la gent, sense prometre amb la gent, sense prometre amb la gent, sense prometre amb la gent, sense prometre 
res que no fóra possible, res que no fóra possible, res que no fóra possible, res que no fóra possible, 
demostrant que no tots els demostrant que no tots els demostrant que no tots els demostrant que no tots els 
polítics som iguals i que es polítics som iguals i que es polítics som iguals i que es polítics som iguals i que es 
pot fer política de manera pot fer política de manera pot fer política de manera pot fer política de manera 
honrada i eficienthonrada i eficienthonrada i eficienthonrada i eficient. Per altra 
banda, professionalment soc 
mestre d’educació física, 
però la meua vida laboral 
incorpora des de treballs de 
conserge en el centre de salut de Gandia fins una llarga etapa de treball en una 
assessoria d’empreses perquè en la meua etapa universitària vaig compaginar els 
estudis d’econòmiques amb els de mestre.  


