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Preparats per governar, el Bloc 
compta amb tu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JESÚS ROMERO, Cap de llista pel Bloc Nacionalista Valencià-El Verds  
 

• Com valores l'actuació del PP amb el PGOU? Com va influir l'actuació del 
Bloc per a paralitzar-lo? Què creus que farà el PP si tornen a guanyar? 

Des del Bloc vam demanar consens per elaborar el Pla General 
d’Ordenació Urbanística (PGOU) –que decideix què i on es pot 
construir i si es faran equipaments municipals com ara guarderies, 
casals, etc -.  Vam insistir que el Bloc recolzaria el PGOU si aquest eixia 

d’un doble consens: els de les forces polítiques a l’Ajuntament i els 
dels veïns i veïnes manifestat a partir les al�legacions que es presentaren 
en el període d’exposició pública i especialment en el tractament que des de 
l’Ajuntament es donara a les al�legacions. Inicialment semblava que el PP 
realment tinguera voluntat de consens, però abans de passar a tractar altres 
aspectes majors - com el tema de les Marines, la zona hotelera, la protecció 
dels arbres del càmping, etc - ràpidament el PP va voler traure’l a exposició 
pública i el Bloc va haver de fer constar les seues clares discrepàncies amb el 
contingut de la proposta del PP per al PGOU. 
El PP considerava que l’estiu era el millor moment per a traure’l a 
exposició pública sense que ningú s’enterara, quan encara contenia 
importants zones fosques i interrogants, especialment a la zona on volien fer-
se els camps de futbol. Front a aquesta situació, el Bloc va fer novament un 
esforç d’informació que no feia l’Ajuntament i va repartir per tot el poble uns 
fullets explicatius en els que convidàvem als veïns i veïnes a anar a informar-
se pel seu propi interés i reclamaren si ho creien convenient. 
Gràcies a la campanya informativa que vam fer des del Bloc i, davant 
la contestació del propietaris de la zona afectada, el PGOU es va 
paralitzar, i així continuarà fins després de les eleccions del 27 de 
maig de 2007 on estem segurs que si obtenen majoria absoluta 
intentaran traure’l endavant sense comptar amb la gent.  
Curiosament, se’ns va acusar de crear 
ambient de crispació, quan l’únic que va fer 
el Bloc va ser dir al poble que s’informara. A 
tot aquell qui venia li vam dir que anara a 
informar-se també a l’Ajuntament, però poca 
informació els van donar des del govern 
municipal del PP. 
Sembla que al PP li dol i molesta que els 
veïns i veïnes de Daimús tinguen 
informació de per on va la planificació 
urbanística del poble. Des del Bloc pensem 
que un mandatari públic ha de vetllar pels 
interessos del poble, però moltes vegades 
sembla que el PP es pensa més en interessos 
particulars.  
 

• Com proposeu vosaltres que es faça el PGOU?  
Entenem que en política municipal la participació activa de les ciutadanes i 
ciutadans al llarg de tota la legislatura -i no només el dia que se’ls convoca 
per a votar- és importat i, per tant, a l’hora de planificar el PGOU també.  

 
Jesús  Romero. Cap de llista 

del Bloc-Els Verds a 
Daimús 

 
Foto de la Candidatura del Bloc-Els Verds a l’Ajuntament de Daimús 



Un dels eixos fonamentals de la nostra actuació all llarg d’aquests quatre anys 
d’oposició ha sigut el d’informar de tot allò que passava a l’Ajuntament.  
Per tant, l’eix del nostre programa es posar en marxa mecanismes de 
participació directa dels veïns en la política municipal, des de la 
possibilitat de participar als plenaris o la creació de consells de 
participació ciutadana en temes com esport, cultura, joventut i, per 
suposat, també, urbanisme. Sempre hem defensat que el PGOU 
necessitava del consens dels grups polítics municipals, però també del 
consens social sense oblidar-nos del compromís amb les generacions futures 
per compaginar el progrés, amb el respecte al medi ambient. ¿Què farem 
quan tot el terme estiga obrat? Passejar per l’asfalt?, és eixe el futur dels 
nostres fills? Cal ordenar i planificar tot això.   
 

JESÚS RUIZ Número 2 de la candidatura del Bloc-Els Verds a Daimús 
 

• Com gestionareu les instal�lacions esportives municipals?  
L’Ajuntament hauria de dotar-se de la maquinària i eines 
necessàries per al manteniment de les instalacions esportives. No pot 
ser que el manteniment del camp de futbol s’haja de fer gràcies a la 
voluntarietat d’algun pare que deixa el seu vehicle per poder fer-ho. 
L’Ajuntament s’ha de gastar diners en això. Cal millorar els vestuaris, ¡no hi 
ha suficients banquetes ni per a canviar-se un equip de futbol-7! L’estat de la 
pista de tennis és lamentable i el frontó només l’han adecentat a mes i mig de 
les eleccions. El que ja no té nom: no tenim 
una escola estable de pilota valenciana, i això 
en un poble que ha tingut i té figures 
importants en l’àmbit professional i aficionat 
en este esport.  
Per a portar això endavant cal comptar amb 
l’opinió de la gent, dels veïns dels 
usuaris i crear un consell esportiu on 
estiguen tots els clubs que hi són presents 
hui en dia i els que vindran. Per altra banda, 
l’esport constitueix un atractiu turístic 
més important del que sembla i es poden 
desenvolupar activitats esportives com 
ara  escoletes d’estiu, trobades, campionats, etc, que poden atraure 
el turisme. 
 

• Falten recursos per l’esport?  
Falta, sobre tot, ganes de gestionar i de no tindre oblidat el polisportiu i la 
pràctica de l’esport, llevat del dia que es fan la foto amb algun lliurament de 

premis. La millora de les dotacions esportives ha d’anar lligada a una bona 
planificació de l’ampliació del polisportiu que no podrà fer-se com cal fins que 
no s’aprove el nou PGOU.  
S’ha de dir que algunes coses funcionen, com ara el gimnàs que, això sí, ja 
se’ns ha quedat menut i caldrà fer-ne un de nou que proposem que es faça 
en un espai dins de l’ampliació del polisportiu. Hi ha moltes idees: crear un 
circuit urbà de footing, un carril bici, conveniar amb l’escola la 
utilització de les seues instal�lacions esportives com el minitrinquet i 
cobrir la piscina per poder aprofitar-la durant tot l’any. Però, per 
damunt de tot, falta una pista polisportiva. És llastimós veure com els 
xiquets han de jugar al futbol en el jardinet d’enfront de l’Ajuntament. 
 
RUBÉN PIERA número 3 de la llistat del Bloc-Els Verds a Daimús 
 

• Com voleu impulsar la participació ciutadana?  
És fonamental que els veïns i  veïnes puguen participar de les  decisions de 
l’Ajuntament. Cal recordar que en la legislatura que ara finalitza, en una de les 
primeres mocions que vam presentar, demanàvem que els veïns tingueren veu 
en  els plenaris, especialment, quan es 
tractaren assumptes que els afectaren. La 
resposta del PP va ser que cada quatre  anys 
ja voten els veïns. Hi ha multitud de 
poblacions on, bé a través de la participació 
en plenaris, bé a través de la creació de 
consells de participació ciutadana, els veïns i 
veïnes poden manifestar les seues propostes, 
els seus suggeriments, etc.  
Això faria que el poble poguera decidir en 
l’Ajuntament i no que l’Ajuntament mane del 
poble. Per això el Bloc compta amb tots. 
 

• Quines propostes teniu per als joves?  
Cal crear espais al poble on els joves puguen desenvolupar un oci alternatiu. 
El Bloc crearà un consell de la joventut perquè els joves puguen fer 
les seues propostes i, a més, un casal de joves per que tinguen un 
espai on puguen organitzar activitats d’oci alternatives amb l’ajut de 
l’Ajuntament. Propostes concretes? Cicles de cinema, teatre, música, 
capoeira, batuka, escola d’escacs, foment de l’esport, millorar les 
dotacions d’ordinadors amb connexió a internet, ... cosa que contrasta 
amb el no res que es fa hui en dia amb el PP.  
 

 
Rubén Piera 

Jesús Ruiz 



VICENTA MONCHO, Número 4 a la llista del Bloc-Els Verds a Daimús 
• Que millorareu de l'ensenyament del poble? 

En primer lloc, l’escoleta infantil, com ja va 
denunciar el Bloc ara fa quatre anys, va nàixer 
menuda i abans dels dos anys de la seua 
inauguració ja ha tingut una ampliació. 
Possiblement en molt poc temps en 
necessitarem una altra. Cal començar a pensar 
on construir-la. El Bloc crearia una nova 
escoleta en els Pedregals, zona on ha 
crescut molt la població i on s’ubicarà la 
nova escola. Això, en el fons, és una mesura 
que permet conciliar la vida laboral i familiar. 
Per aquest motiu l’horari de la guarderia 
s’ha d’adequar a l’horari de treball de les 
mares i pares i que els xiquets queden atesos des de les 8 del matí.  
En segon lloc, l’escola també ens ha quedat menuda i cal agilitzar els tràmits 
amb la Conselleria per a la construcció del nou col�legi fent previsió del 
creixement de la població perquè no se’ns torne a quedar menuda. 
Mantindrem la subvenció dels llibres de primària al 100% i 
l’ampliarem a l’ESO i a nivells educatius no obligatoris. Posarem en 
marxa una oferta de beques per als millors expedients escolars del 
poble i unes beques d’investigació local. Crearem una escola d’adults 
de reciclatge professional, noves tecnologies, idiomes, el títol de 
graduat en secundària i valencià.  
Oferirem un programa per a activitats culturals, artístiques i d’oci 
per poder gaudir del temps lliure i volem incloure al poble en el 
circuit cultural de la Mancomunitat de 
la Safor que té molta qualitat.  
 
PEP SENDRA, Número 5 a la llista del 
Bloc-Els Verds a Daimús 
 

• Que fareu per aprofitar millor els seus 
recursos de l’Ajuntament? 

 
Tenim un poble que ha crescut molt en els 
darrers anys i els serveis ho han de fer 
també, però amb criteris d’eficàcia.  
 
 

Som més gent, hi ha més jardins, més carrers, mes serveis per als 
veïns i, per això, el Bloc invertirà en més personal i maquinària per al 
seu manteniment. Cal organitzar bé els recursos municipals i, per suposat, 
ha de ser l’Ajuntament el primer en respectar i vetllar pels drets dels seus 
treballadors. 
 
JESÚS ROMERO 
 

• Que en fareu amb la policia municipal? 
S’ha augmentat la plantilla d’auxiliars de policia municipal, però no de policies. 
Sembla un detall sense importància, però els auxiliars tenen les funcions molt 
limitades. Per tant, per al Bloc és prioritari invertir per a tindre policia 
municipal amb totes les competències necessàries i amb bons 
mitjans, especialment, un vehicle tot terreny. 
 

• Com defendreu els interessos del xicotet comerç? 
El Bloc, per compensar al xicotet comerç del mal que li ha fet l’hiper Vidal, 
modificarà les ordenances reguladores del fem i de l’IBI per a reduir la pressió 
fiscal sobre els comerços. El Bloc establirà una bonificació del 50% en 
l’IBI i reduirà la quota del fem fins al nivell d’una casa  particular.  
 

• Com millorareu l’atenció sanitària? 
Des del Bloc farem que Els Pedregals dispose d’un metge propi que 
estiga diàriament al consultori ja que en els últims anys l’increment de 
població ho justifica. 
 
JESÚS RUIZ 

• Amb la revista, el col�lectiu i el vostre treball d’oposició a l’Ajuntament, 
heu consolidat el vostre projecte polític al poble? 

No ha estat fàcil fer política en un poble on es tenia por d’opinar i de criticar allò 
que feia mal el Govern municipal, però aquesta dinàmica negativa a la fi ha 
començat a trencar-se i ha començat a ser natural que es qüestionen les 
actuacions dels nostres governants municipals. El projecte polític del Bloc s’ha 
consolidat, el “fes-te sentir” junt a la informació, la transparència, la honradesa i 
el treball que hem dut a terme durant esta legislatura que ha arribat a molta gent. 
Som d’esquerres, valencianistes, però, per damunt de tot, fem 
política des de la transparència, la honradesa i el treball i estem 
segurs que així també ho entén una important majoria de veïnes i 
veïns del nostre poble, Daimús. 
 
 

 
Vicenta Moncho 

Pep Sendra 



El Bloc és l’alternativa al desficaci de l’actual govern municipal de PP 

Bloc Nacionalista Valencià: 4 anys 
treballant pel poble 
 

• El Bloc defensa els interessos del xicotet comerç. El Bloc va criticar 
l’Ajuntament del PP permetera que Vidal obrira més diumenges dels que 
permet la llei a les grans superfícies, el que perjudica al xicotet comerç.  

• El Bloc denuncia que el PP paga amb diners de tots una revista 
propagandística. A meitat de la legislatura el PP va editar una revista  per 
fer-se propaganda i per atacar al Bloc i els socialistes amb diners públics. Res 
hauríem d'objectar si la revista estiguera finançada pel Partit Popular i no per 
l'Ajuntament, però la defensa dels propis plantejaments polítics no es pot fer 
amb els diners de tots. A més, van fet servir treballadors de l’Ajuntament ( els 
auxiliars de policia municipal) per repartir la seua revista propagandística. 

• El PP es nega a fer públiques les actes plenaris de l’Ajuntament a 
través d’internet. El Bloc les  posa a disposició dels veïns al seu web.  

• El Bloc acusa el PP de mantindre postures integristes al no recolzar 
el drets civils dels homosexuals. El Bloc va presentar una moció 
demanant solidaritat “amb els col�lectius d’homosexuals per la seua lluita per 
la igualtat de drets amb la resta de ciutadans” que el PP no va recolzar dient 
que el matrimoni es una institució sagrada. Des del Bloc demanem que 
separen les seues creences religioses de la tasca de govern. 

• El Bloc proposa beneficis fiscals pels veïns que instal�len energia 
solar tèrmica, una rebaixa del IBI.  

• El Bloc vol que Daimús estiga al circuit comarcal de cultura.  
• El Bloc denúncia la proposta del PP de declarar non grats a les 

persones que pensen que els valencians, balears i catalans i parlem 
la mateixa llengua, entre els quals ens trobem la major part dels 
habitants de Daimús cosa que suposa un atac a la llibertat 
d’expressió.  

 

El Bloc denuncia la caòtica política urbanística del PP  
 

• El Bloc vota en contra de la reparcel�lació de la UE-C3 Magatzems i 
Serveis. A la vista de tots els desacords manifestats pels propietaris, 
considerem que aquest procés de reparcel�lació representa un autèntic atac 
als drets dels propietaris, per la qual cosa  vam votar en contra. 

• El Bloc vota en contra del projecte d’urbanització del sector 
industrial per les seues deficiències. El Bloc es va votar en contra 
d’aquest projecte perquè consideràvem que, entre altres coses, presentava 
una línia d’alta tensió que passava per damunt d’un carrer sense la deguda 
protecció.  

• El Bloc denuncia el retardament en millores urbanes pendents. Hem 
denunciat tots els retardaments en les millores urbanes pendents de les quals 
li han anat informat els veïns del poble. Entre els molts exemples estan les 
peticions per arreglar els semàfors de la carretera d’Oliva i que s’habilitara un 
pas de peatons o la col�locació d’un espill al carrer José Morant. Es aquest 
darrer cas, després d’aprovar-se pel plenari, van tardar més d’un any en ficar 
els espills. 

• El Bloc creu abusiu l’augment de l’11% de la taxa d’urbanització del 
sector industrial II. L’Ajuntament de Daimús va aprovar la retaxació en un 
11% de les quotes d’urbanització del projecte urbanitzador del Sector 
Industrial II amb els vots a favor del PP i del PSOE i el vot en contra del Bloc. 
Amb la decisió de l’Ajuntament els urbanitzadors veuen blindats els 
seus beneficis i els drets dels propietaris vulnerats. Des del Bloc 
considerem injustificat i abusiu aquest augment, ja que per garantir que 
l’Agent Urbanitzador continue gaudint dels beneficis que tenia previstos 
s’augmenten les quotes que els propietaris dels terrenys han de pagar.  

• El Bloc es posiciona contra el cànon urbanístic que aprova el PP 
perquè perjudica els veïns. Si el cànon aprovat fora per cobrar les obres 
d’urbanització que es realitzen i els serveis a aquells que van fer obres de 
forma il�legal, des del Bloc recolzaríem la proposta. Però amb el que ha 
aprovat el PP s’obri la porta a cobrar per les obres que es faran en un altre 
lloc d’on viu qui paga amb la promesa que se li retornaran els diners quan 
s’obre una altra zona. El que seria lògic que es cobrara el cànon després de 
fetes les obres, però en el document aprovat, es permet cobrar les 
obres que van a fer-se sis mesos després. Aleshores es podrà cobrar per 
fer obres per part de les constructores i no arribar a fer la corresponent 
urbanització o cobrar-les amb sis mesos d’antelació a fer-les. L’únic beneficiat 
serà l’agent urbanitzador i els perjudicats els de sempre: els veïns que a més 
hauran de pagar, perquè es pot aplicar el cànon d’urbanització sobre un 
projecte d’obres abans d’aprovar-se aquest.  

• El Bloc critica la xapussera urbanització de sector B. El Bloc va votar 
en contra del que considerava una “xapussa” urbanística, amb un disseny 
caòtic i amb unes línies elèctriques sense soterrar pel mig d’una zona que 
s’havia d’urbanitzar i amb problemes amb la connexió del clavegueram.  

 

El BLOC DE DAIMÚS ESTRENA WEB A INTERNET 
http://blocdaimus.blogspot.com/ 
http://blocdedaimus.blogspot.com/ 
En aquestes webs tots els ciutadans del poble poden seguir la 
informació que anem donant i podreu conéixer de primera mà que es debat 
a l’Ajuntament i estar-ne al dia. 
També podeu comunicar-vos amb nosaltres el correu electrònic en: 
     blocdedaimus@hotmail.com 
 


