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El Bloc denúncia que el PP utilitza fons de 
l'Ajuntament i a la policia municipal per fer-se 
propaganda 

 
 El PP valencià ja ens té acostumats a no tindre massa ètica. Per una part les 
investigacions per presumptes corrupteles que s'estenen arreu del País Valencià baix 
del signe popular: Torrevella, Oriola, Castelló, etc. Per una altra el malbaratament dels 
diners públics en empreses privades com Terra Mítica, la destrucció del territori a 
partir d'urbanitzar tot el que es puga per enriquir a uns pocs, etc. Ens tenen 
acostumats, també, a la manipulació informativa a càrrec dels impostos de tots, Canal 
9 n’és un clar exemple. Tant que els propis treballadors de la televisió elaboren 
informes mensuals de com es fa esta tergiversació de la realitat.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Daimús, en l'àmbit local, hem pogut assistir a un nou episodi : el PP ha editat una 
revista  a tot color de caràcter partidista per fer-se propaganda, i de pas atacar al 
BLOC i als socialistes amb diners públics, amb diners de tots. Res hauríem d'objectar 
si la revista estiguera finançada pel Partit Popular i no per l'Ajuntament. Dins 
l'habitual debat polític entra el dret dels partits polítics a fer publicacions on defensen 
les seues postures i critiquen les dels altres. Però, la defensa dels propis 
plantejaments polítics no es pot fer finançant-los  amb els diners de tots com ha fet 
el PP de Daimús. A més, hi ha un fet encara més vergonyós: han fet servir la policia 

municipal per repartir la seua revista propagandística. Un cas d'utilització vergonyosa 
dels cossos policials públics.  
És intolerable que s'utilitzen els fons públics i els recursos humans de l'Ajuntament per 
defensar els interessos d'un determinat partit. Li recordem al PP que l'Ajuntament no és 
seu sinó del poble i no pot fer el que li vinga de gust sinó allò que represente els 
interessos de tots. Resulta sorprenent que s'edite a estes alçades (després d'anys en el 
poder) una publicació municipal. Mai els havia interessat comunicar-se amb el poble. Esta 
tasca l'havia desenvolupat el BLOC a partir de la revista Daimús Actualitat, oberta a tot el 
poble i finançada pels membres del nostre partit, mai a càrrec de l'herari públic. 
El Bloc li ha exigit al PP com a partit governant que rectifique públicament i s'abstinga de 
tornar a realitzar estes pràctiques polítiques que no poden ser considerades d'altra 
manera que d'autoritàries i dèspotes.  

 

El Bloc de Daimús denuncia el mal estat de les zones 
esportives i exigeix que es compre maquinària per al 
seu manteniment 

 
Text traduït i adaptat, publicat a Las Provincias el 8 de març de 2006 

  
El Bloc Nacionalista Valencià de Daimús ha denunciat l'aparició de vidres i restes d'altres 
materials a l'arena de joc del camp de futbol municipal. Segons els nacionalistes en el 
“passat estiu es va posar una terra de mala qualitat” i a pesar de les peticions del Bloc al 
Consistori, governat pel PP, perquè solucionaren els desperfectes i, a data de 8 de març, 
“no s'havia fet res”. La formació nacionalista denúncia la mala conservació de les zones 
esportives. Segons el regidor del Bloc Jesús Romero, estes infraestructures “no compten 
amb el manteniment adequat”. 
 El Bloc ha sol�licitat la “millora urgent” del camp de futbol, així com una “intervenció en 
la pista de tenis que solucione els desnivells que existeixen actualment”. També va 
reclamar que se “reparen els despreniments” que es produïxen en la pista de frontó que 
són perillosos per al ciutadà. D'altra banda, els nacionalistes exigixen al govern de 
Daimús que s'instal�len “canastes per a jugar al basquet” ja que no hi ha “cap en tot el 
terme municipal”. A més, sol�liciten que el Consistori compre “tota la maquinària 
necessària per a poder mantindre les instal�lacions esportives en un estat òptim”. 

 

 
 

El Bloc vol que el Pla General d’Ordenació Urbanísitca 
s'aprove per consens 

 

 

El regidor del Bloc, Jesús 
Romero, ha estat molt 
crític amb l’ús partidista 
dels diners de tot per 
part del PP per fer-se una 
revista de propanga 
polític amb fons públics.  
 

El Bloc ha demanat al govern municipal que es preocupe pel manteniment 
de les instal�lacions esportives de Daimús que ara es troben en un estat 
totalment lamentable.  



La formació s'oferix a assessorar els veïns en les al�legacions 
 

Text traduït i adaptat del publicat a Las Provincias al 17 de desembre de 2005 i el 
23 de març de 2006 
   
Un consens entre totes les forces polítiques i conegut pel conjunt dels ciutadans de 
Daimús és el que sol�licita el Bloc Nacionalista Valencià de la localitat per a acabar el 
Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU), que després de molts anys s'està ultimant. El 
regidor del Bloc del municipi, Jesús Romero, demana al Consistori que el nou PGOU 
s'aprove amb beneplàcit de tots l'habitants de Daimús. L'edil va agregar que donada la 
importància del projecte els veïns “han d'aportar la seua opinió” i l'acord final ha de 
ser pres per unanimitat per totes les forces polítiques de la localitat.  
Romero considera important la participació veïnal en el període d'al�legacions que 
s'obrirà al públic ja que el PGOU “afecta tots aquells que tinguen terrenys en el poble”. 
El període d'al�legacions, va assegurar Romero, és el moment de fer “valdre i constar” 
les discrepàncies de cada veí respecte al Pla ja que és el moment de fer valdre els 
drets dels veïns en el cas que consideren que no han sigut respectats. Per este motiu, 
la formació s'oferix a ajudar i assessor 
 
El Bloc critica el retard de l'avantprojecte del PGOU 
El regidor del Bloc en l'Ajuntament de Daimús, Jesús Romero, va preguntar en el 
plenari de gener per l'avantprojecte del Pla General d'Ordenació Urbana, que en un 
principi hauria d'haver-se presentat en 2005.  Així mateix, el nacionalista va recordar 
que hauria d'haver sigut exposat públicament al gener, “però encara no s'ha 
presentat”. Romero va explicar que la resposta del govern municipal va ser que amb 
la nova llei urbanística s'ha paralitzat tot el que hi havia en marxa, “perquè caldrà 
redactar-ho novament per a adaptar-ho a la nova llei”.  Amb tot la pressió del Bloc ha 
servit perquè el govern municipal anunciara que hi ha un compromís de l'equip de 
govern amb els grups de l'oposició per a donar la màxima informació i claredat en tota 
la tramitació del PGOU, segons un article de l'alcalde Melchor Mañó publicat a Las 
Provincias. 
 
 
 
 
 

Coneixen l’acudit que parla d’organització? 
 
Jesús Romero i Jesús Ruiz, regidor i secretari local del Bloc de Daimús respectivament 
 
No és la primera vegada que des BLOC denunciem la deixadesa del govern del 
Partit Popular de l’Ajuntament de Daimús en el control i seguiment de les obres 

públiques que s’executen. Sense anar més lluny, fa dies assistíem al paripé de la 
inauguració de la peatonalització del carrer la Creu i de la placeta de l’antic Ajuntament. 
Una obra que estava prevista ser executada en poc més de dos mesos i que a la fi 
ha tardat més de mig any. Ja sabem que és pràctica habitual del nostre Alcalde i del seu 
amic mandatari de la diputació –i aficionat a la filologia i les camises blaves- inaugurar les 
obres a mig acabar . 
Ha passat amb l’avinguda de la Mar, el gimnàs, ...-. Però el que és més greu en aquest cas és el 
que han tingut que passar els veïns i veïnes del carrer la Creu –una vertadera creu!-. Durant 
mesos, sí, mesos, han tingut obert el carrer en canal, sense poder accedir amb 
vehicles a la seues vivendes, ple de terra i, evidentment, quan plovia, ple de fang. Una 
penosa realitat que sembla un malson que a la fi ha acabat, però que no oblidaran durant molt 
de temps els veïns i veïnes afectades. I açò no és tracta d’un desgavell aïllat, en són molts més, 
alguns que tornen a eixir a la llum donades les negligents actuacions dels responsables 
municipals com és el cas del camp de futbol. Malgrat les reparacions fetes després de múltiples 
denúncies formulades per les penyes futbolístiques, el Daimús CF i nosaltres mateix, continua 
semblant un bancal de la marjal on podem plantar qualsevol hortalissa.  
 
 
 
 
 
 
 
Què pena que fan! Tan poca autoritat, coneixement i assessors tenen que no saben com donar-li 
solució?. Però és que, a més a més, la tenen per escrit, des de fa molt de temps, en un 
pressupost que els va passar una empresa on estava detallat, fil per randa, quin tipus de terra i 
actuacions calia fer per deixar el camp com un camp de futbol. La falta de control dels nostres 
mandataris municipals abraça també a altres obres, no de licitació municipal i que no afecta a 
tants veïns, però novament l’actuació del govern municipal és vergonyosa. 
Ens referim a l’actuació que està desenvolupant-se al Sector Industrial Magatzems i 
Serveis o, per entendre’ns millor, el carrers que estan obrint-se a l’altra part de la 
carretera d’Oliva. Han obert tot els carrers, se’ls han deixat empastrats i, a corre-
cuita, s’han ficat a fer la rotonda. Així portem mesos i, mentrestant, l’accés a les naus i 
tallers que estan en aquesta zona en el moment que cauen quatre gotes és fa pràcticament 
impossible, amb les greus conseqüències per aquests menuts empresaris que es veuen 
impotents davant la prepotència de l’agent urbanitzador i la connivència de la nostra màxima 
autoritat. 
Coneixeran aquests del PP l’acudit aquell que parla d’organització? Ho dubtem. Serà que ho 
tenen tot organitzat a la seua manera? Possiblement.   
 

El Bloc acusa el PP de mantindre postures 
integristes al no recolzar els homosexuals 
Insta al govern a separar els assumptes civils civil de les creencies religioses 
  

El Pla General d’Ordenació Urbanística afecta al futur del poble i hipoteca 
la seua ordenació per a vàries generacions. Per això des del Bloc 
considerem que ha de ser fruit del consens entre tots els grups polítics. 

Jesús Ruiz és secretari 
local del col�lectiu del 
Bloc Nacionalista 
Valencià de Daimús. 
 



Text traduït i adaptat del publicat en Las Provincias el 8 de febrer de 2006 
  
El Bloc de Daimús ha criticat durament el Partit Popular (PP) per no donar suport a 
una moció presentada a l'Ajuntament pel regidor nacionalista Jesús Romero en què 
demanava solidaritat “amb els col�lectius homosexuals en la seua lluita pel 
reconeixement efectiu de la igualtat de drets amb la resta de ciutadans”. En eixe 
sentit, el Bloc-EV entén que el comportament dels Populars se “acosta a l'integrisme 
religiós”. Romero va recordar als populars que el Consistori és una “institució civil i 
que no s'ha de mesclar amb els interessos o creences religioses” sinó que ha de 
defendre els interessos i drets de tots. Segons el Bloc “la Constitució, que tan defensa 
pel PP, separa a l'església de l'Estat, per la qual cosa les creences religioses que cada 
un vullga tindre són molt respectables, però no es poden imposar a la resta de 
ciutadans”.  
El regidor nacionalista va agregar que no es pot actuar en l'aspecte civil seguint un 
“dictamen religiós” perquè seria caure en situacions molt semblants a les de 
“determinats règims integristes islàmics que tan critiquen des del PP”. Romero va 
recordar que el PP és l'únic grup parlamentari que va aportar un “expert”, Aquilino 
Polaino, que va afirmar que els gais i les lesbianes eren malalts. Un greu insult a la 
dignitat d'aquest grup social. Romero va agregar que malgrat que després van 
demanar disculpes el mal ja s'havia realitzat. Per a l'edil nacionalista ningú pot creure's 
que des del Partit Popular ningú sabia què és el que eixe senyor explicaria. Finalment 
Romero va assegurar que el PP està demostrant que és un partit incapaç de 
reconéixer la igualtat dels drets dels homosexuals. 
 
 
 
 

El Bloc porta al  Síndic de Greuges la declaració de 
“non grats” als que defensen la unitat de la llengua. 
 
El 25 de nombre 2004 l’Ajuntament de Daimús va aprovar amb els vots en exclusiva 
del PP que es “declare com a persona “Non grata” a tots aquells que defenguen la 
unitat Valencià i el Català”. En primer lloc, des del Bloc considerem que no es funció 
d’un plenari declarar o no persones non grates als ciutadans i ciutadanes per la 
defensa de les seues opinions, les quals, a més a més, s’hi troben fonamentades en 
instàncies científiques, acadèmiques i judicials. ar tots aquells veïns que tinguen algun 
dubte o desitgen interposar alguna al�legació.  
Per això el 29 de març de 2005 el grup municipal del Bloc Nacionalista Valencià 
presentà a l’Ajuntament de Daimús una moció en la qual se sol�licitava que quedara 
sense validesa l’aprovada el 25 de novembre de 2004. Considerem que amb aquesta 
declaració institucional de l’Ajuntament de Daimús s’està inculcant el més elemental 

dret de pensament i d’opinió. Per això, ara, sol�licitem al Síndic de Greuges que anul�le 
la moció aprovada pels populars i retire a molts dels habitants del poble la condició de 
“non grats” que ens ha ficat l’alcalde amb una caràcter tan discriminatori.  
 

Temes tractats als darrers Plenaris  
 

Pressupostos. Un any més es presenten el pressupostos per a ser aprovats amb sis 
mesos d’endarreriment respecte allò que marca la normativa. Es van presentar al plenari 
del 30 de març. El Bloc es va abstenir ja que es van incloure algunes de les seues 
propostes com ara la subvenció dels llibres dels xiquets d’ensenyament secundari 
obligatori (ESO). El problema dels pressupostos no es tan la distribució de les partides 
sinó sobretot com es gestionen els ingressos que porta a una situació de desgovern a 
Daimús. I és per això pel que, malgrat que observem coses positives, no podem recolzar 
amb el nostre vot la política del PP 
Casa cultura: S’aprova una subvenció de 450000 € per a construir-la i demanar un 
prèstec per finalitzar les obres, en total 1,2 milions d’euros. 
Sol�licitud programa d’inversions esportives. Després de la insistència del Bloc, el 
govern municipal va demanar sol�licitar una subvenció al Programa d’Inversions 
Esportives de la Diputació de València per tal d’instal�lar una pista polisportiva, una nova 
pista de tennis, una de paddel i millora de les instal�lacions generals del poliesportiu. Es 
va aprovar per unanimitat 
Sol�licitud subvenció programa d’actuacions urbanístiques. Per unanimitat 
s’aprovà demanar a la Diputació de València una subvenció per a obres diverses per: la 
instal�lació de jocs infantils en la placeta front a l’Ajuntament, reparació frontó i per dur 
endavant les obres de canvi de voreres de la platja. D’altra banda, igualment s’aprova el 
projecte d’urbanització del que restava del  carrer Assagador, la part de darrere de les 
cases que donen a la plaça. Aquest projecte puja 95.000€.  
 
Propostes i preguntes del Bloc 
Des del Bloc considerem una vergonya el que ha passat amb la peatonalització del 
carrer La Creu i la Plaça de l’antic Ajuntament. Unes obres que no haurien d’haver 
durat més de tres mesos, s’han allargat durant 8 mesos. La falta de control de l’equip de 
Govern es refereix a altres obres, com ara al Sector Industrial Magatzems i Serveis (el 
carrers que estan obrint-se a l’altra part de la carretera d’Oliva). Han obert tot els carrers, 
se’ls han deixat empastrats i, a corre cuita, s’han ficat a fer la rotonda.  
Talls de carrers. ¿No es possible que es senyalitzen correctament el talls de carrers 
produïts per les obres? ¿es demana autorització a l’Ajuntament per a efectuar aquests 
talls? “Ho estudiarem” 
Ampliació Carrer Llebeig. Hem tornat a demanar que s’amplie el tram inicial del Carrer 
Llebeig ( el tram que passa per Marjals i marjaletes) que ha de suportar doble sentit de 
circulació. “Ho estudiarem”. 

El Bloc acusa al PP de Daimús de mantenir postures pròximes a l’integrisme 
religiós per no recolzar els drets del col�lectiu gai i lesbià, i ser incapaços de 
diferenciar entre les seues creences particulars i el bé general. 



Difusió de les actes plenaris de l’Ajuntament, que siguen d’accés públic a 
internet. El PP ho va acceptar, sense posar cap problema al plenari de març. Al plenari 
de maig, quan se’ls recorda el que van acceptar a març, tornen a no posar cap 
problema, ...però el qui posa problemes ara és el PSOE. A que juguen?  
FITUR. Els vam demanar les despeses i ingressos que s’havien produït per la 
presència en la Fira de Turisme de Madrid. Al plenari de maig ens ho contesten: S’han 
gastat 5.958,42€, i hi ha hagut 1950€ d’ingressos. Un any més considerem que ha 
estat una bona inversió per la repercussió que té FITUR. 
WIFI diputació. L’any 2005 es va aprovar participar en un projecte de Diputació de 
València per tindre un accés barat i ràpid a Internet al poble. Aquell projecte sols està 
fent-se a comarques de l’interior, a nosaltres no ens toca. Ho tornaran a demanar.  
Urbanització Carrer Marines: És el darrer carrer que resta de terra, i sense voreres 
en una zona urbanitzada i està retardant-se ja massa. 
Faroles Avinguda La Mar. Les faroles d’esta avinguda, tal i com estan ara poden fer 
de parallamps i volem un informe al volant de la seua perillositat en la zona que passa 
per baix de la línia d’alta tensió i actuacions si això es confirma.  
Pàgina web ayuntamientodedaimus.com: Este domini d’Internet, que hauria de 
ser de l’ajuntament està en mans d’una empresa de Gandia. Ens hem adonat que 
quan s’entra a la web www.ayuntamientodedaimus.com apareix la publicitat d’una 
empresa de Gandia. Diuen que va a negociar per tal de rescatar aquest domini. 
Moció demanant que la pel�licula “Tirant el Blanc” es projecte majoritariament en 
valencià, així com la seua promoció. Va ser aprovada per unanimitat 
Moció demanant que s’elimine de la futura llei electoral valenciana la necessitat de 
traure un 5% del total de vots al País Valencia per tal de poder obtenir diputats, i que 
en tot cas es rebaixe al 3%. Va ser votada en contra, tal com ja esperàvem, pel PP, 
però la nostra sorpresa va ser que el PSOE també va votar en contra. No entenem en 
que estaven pensant, perquè si no entra cap altre partit a les Corts, com pensen 
guanyar al PP. O és que realment pensen que van a poder guanyar al PP per majoria 
absoluta?  
Novament vam recordar al govern municipal que encara no han instal�lat l’espill al 
carrer José Morant, després d’any i mig d’haver-ho aprovat. Ens van dir que la 
instal�lació d’aquest espill, i de quatre més era imminent. 
I d’entre moltes coses més destaquem que vam demanar novament explicacions pel 
lamentable estat del camí de la creu, i en un altre ordre de coses, vam demanar que 
ja que va a alçar-se les voreres per fer instal�lacions de reposició i d’instal�lació de 
pluvials, s’aprofitara per instal�lar canalització de fibra òptica, i que no acabe pasant-
nos el mateix que amb el Wifi de Diputació. 
 

GENT DEL POBLE 
Marina Morant: “Els aplaudiments del públic fa que 
a la gent li entre ganes de seguir al grup” 

 
Marina és l’encarregada de dur endavant el grup de teatre del poble i 
ensenyar-los les tècniques per a representar les seues funcions. 
 
Quan va nàixer el grup de teatre? 

El grup de teatre fa més de deu anys que va nàixer a partir de gent del poble que volia 
traure diners per a les festes. Aleshores van vindre a mi a comentar-m’ho a vore si 
m’interessava fer les classes, i jo, la veritat encantada. D’ahí va nàixer el grup i fins avui. 
Molts pensaven que es faria el grup, que duraria un temps i que s’acabaria de seguida. 
Per quan s’ix de cara el públic se sent una emoció que atrau i això ha aconseguit que 
durem tant. Quant puges a l’escenari i veus que la gent t’aplaudeix t’entren ganes de fer 
més, de tornar. Alguns dels que van començar, com és lògic, se n’ha anat però la majoria 
seguixen i també n’han entrat de nous. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Com funciona el grup? 
Normalment agarrem una obra de teatre que ens agrada i la representem fins que ens 
cansem. Amb un ritme de quatre o cinc cops en sis mesos i després en comencem una 
altra. Al principi feiem obres molt fàcils però tal i com anem avançant anem fent obres de 
més qualitat. Però també ha de ser una obra que s’adapte a nosaltres perquè en el nostre 
grup volem fer les coses bé, clar, però també ens ha de divertir. Un amic meu, moltes 
vegades, ens escriu les obres de teatre que volem i a mida, amb la darrera la gent del 
grup s’ha sentit molt còmoda. 

 
Les obres són en valencià? 
S’escriu en valencià correcte i la gent ho va agafant a la seua manera de ser i parlar i això 
també té la seua gràcia. A més, així aconseguim que la gent s’acostume a llegir en 
valencià (als nostres actors) i que els espectadors senten valencià ben parlat. En un 
municipi majoritàriament valencianoparlant com Daimús ja és el que li toca.  

 

Marina Mornat, és 
l’encarregada de 
ensenyar teatre al grup 
amateur de Daimús. 


