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VIDA SOCIAL

La València del PP, 20 anys
d’endeutament. L’adéu a un
model insostenible

Nova etapa en el socialisme
espanyol i valencià

Anàlisi de les eleccions
europees

Editorial

M

oltes coses han passat en poc de temps, i el desencadenant potser haja estat el resultat
de les eleccions europees. No tenim cap dubte que això ha precipitat tota una sèrie de
reformes, des de la monarquia amb un relleu generacional per adaptar-se als nous temps,
les intencions antidemocràtiques del PP de canviar la llei electoral per perpetuar-se en el poder,
o per altra part unes històriques primàries en el PSOE que han donat la veu al poble i pas a gent
nova, jove i amb una visió diferent de les coses. Gent que té per davant una tasca realment difícil
en el context històric que estem vivint, amb reptes realment complicats com la crisi econòmica i
la forma millor per a la societat d’eixir-ne, quin paper ens espera en la conﬁguració d’Europa, la
reforma de les estructures de l’Estat i el federalisme, el ﬁnançament autonòmic i local, el debat
sobiranista a Catalunya, el deute cada dia més públic i menys privat. Potser no som del tot conscients que vivim temps històrics i que calen líders realistes a l’alçada dels reptes, líders que pensen
primer en la gent i no en les grans corporacions...

DEVORAT PER LA CORRUPCIÓ
EL PP ENS DEIXA UN PAÍS TOTALMENT ARRUÏNAT
100 imputats del PP valencià, de moment, i a pesar d’“amiguitos del alma”, segons el llibre
“Tierra de saqueo. La trama valenciana de Gürtel” de Sergi Castillo. L’autor analitza en el seu
conjunt i conclou que no es tracta tan sols de casos aïllats, més bé és un sistema alimentat
durant vint anys, una estructura de poder i impunitat que ha permès malbaratar i espoliar, sota
el paraigües del PP, els recursos públics fins deixar als valencians empobrits i endeutats per a
molts, molts anys...

Presidents de la Generalitat, Consellers, presidents de diputacions, alcaldes, regidors, secretaris
autonòmics, directors generals, gerents, càrrecs d’organismes autònoms, tresorers, secretaris
generals...

Acusacions de prevaricació, suborn, tràfic d’influències, malversació, falsedat documental, frau
fiscal, blanqueig de capitals, apropiació indeguda, delicte electoral i fins i tot abús sexual...

Cartagena, Emarsa, Brugal, Gürtel, Fabra, Bárcenas, Cooperació, Noos, Over Márketing, Terra
Mítica, Canal 9, Ivex, Bankia, CAM, Taronger...

Alberto Fabra va ser designat amb la missió de fer neteja, però resulta evident que no va poder,
perquè possiblement s’haguera quedat sol, almenys sense prou diputats per tindre majoria. Està
clar que estar imputat no és necessàriament ser culpable fins que la justícia ho diga, però a més
dels indicis, la realitat és que allà on es mira hi ha algun problema greu amb la gestió dels diners
públics.
I tot açò tan sols és la punta de l’iceberg, doncs el seu model de gestió -ja iniciat per Zaplana, fa
l’efecte que es fonamentava en dues coses: gastar diners públics sense cap mirament, traspassant-los a mans privades, i no sols els diners que tenien, sinó també endeutant-se per agafar

els diners futurs, amb contractes blindats, sobrecostos, en el que siga, qualsevol excusa era
bona, la fórmula 1, la copa Amèrica, el Papa,
Calatrava, hípica, tennis, desfilades amb cavalls
i armadures de l’estranger, aeroports inviables,
i amb molta propaganda i publicitat... (Gastar,
gastar i gastar, que qui vinga ja pagarà els préstecs...); i l’altra: arreglar-se la pataqueta (ministeris, pensió, contractes...)
Al principi pensàvem que era incompetència i
negligència, que creien de debò en un model
econòmic per al país totalment equivocat, de pa
per avui i fam per demà, un model insostenible.
El temps ens ha demostrat que no era ignorància, ni tan sols política d’escaparate, alguns sabien molt bé el que es feien i per a què.
I eixa és la seua petjada que ens van a deixar
ara quan marxen, per acció o per omissió:

- el sistema financer valencià desaparegut en altres mans, adéu a Bancaixa, la CAM, el Banc
de València...

- un deute immens i impagable que ens aboca
a la intervenció posant en perill l’autonomia valenciana (de facte, perquè de fet ja estem intervenguts econòmicament) i a rescat rere rescat
per poder arribar a final de mes.
- un finançament estatal que ens discrimina i
ens espolia encara més, malgrat manar el seu
partit.

- el teixit industrial en la UVI ja que les inversions

eren per al model de la construcció i els grans i
efímers “esdeveniments” sense cap futur.

- una renda per càpita molt menor a la mitjana
espanyola amb un atur desbocat.

- una sanitat i educació bona sols per als que se
la puguen pagar, la pública mig abandonada.
- el sector audiovisual valencià destruït.

- els impagaments a farmàcies, discapacitats, a
empreses o Ajuntaments ha provocat la fallida
de nombroses petites empreses i autònoms.

- Això si, ara ja som en el mapa: en les universitats americanes ens posen com a exemple de
tot el que no s’ha de fer. Gràcies Zaplana, gràcies Olivas, gràcies Camps, gràcies Fabra, gràcies PP...

Per fi marxaran, ja els queda bén poc, però no
tornaran el que s’han endut, ni reparan el mal
fet, ni assumiran les seues errades, ens deixaran tanta brutícia i desinversió que caldran vint
anys més, simplement, per poder pagar els deutes que han deixat.
Irresponsabilitat en tots els sentits...
Després ens contaran que la culpa va ser de la
crisi o de la gent per confiar en els bancs, de
Zapatero o d’algun cap de turc.

On estaran ells? a quines escoles portaran els
fills? a quins metges i hospitals acudiran? en
què treballaran? quines pensions tindran? on
aniran de vacances?

Què hem fet els valencians per mereixer’ns
això?
Documentació:

-http://www.eldiario.es/politica/PP-valenciano-supera-imputados-corrupcion_0_201930175.html

Novetats

Una nova etapa comença en el PSOE,
les bases fan sentir la seua veu...

Pedro Sánchez, és el nou Secretari general del PSOE com a resultat de les eleccions primàries
celebrades el 13 de juliol. Junt a Eduardo Madina i José Antonio Pérez Tapias, han sigut els candidats que es presentaven a la Secretaria General. Ha resultat elegit amb un 49% dels vots.

Per primera vegada, els militants han elegit directament, al Secretari General. Esta és una reivindicació de les bases del partit des de fa molt de temps, que es va iniciar a València amb l’elecció amb
primàries obertes del candidat a la Generalitat Valenciana, Ximo Puig.

Tot el procés es va iniciar com a conseqüència dels resultats de les eleccions europees del 25 de
maig, on Alfredo Pérez Rubalcaba, va dir que es retirava i convocava un procés congressual extraordinari. Un congrés que es va celebrar el 26 i 27 de juliol a Madrid. I amb ell s'ha pretés renovar
el partit en persones i sobretot en idees. Una nova etapa comença, amb un nou equip.
S’inicia un nou camí per a connectar altra vegada amb la ciutadania, per a deixar clar que per damunt
de tot, el treball dels socialistes i les socialistes té l’objectiu d’aconseguir un món més just i més
igualitari a pesar de tot el que hi ha en contra.

De moment els socialistes espanyols no han votat a Juncker per a president de la Comissió Europea,
i això ja és un bon començament...

Reforma electoral exprés del PP
per perpetuar-se en el poder?
El PP vol canviar la llei electoral a pocs mesos de les eleccions municipals. Ara vol que l’alcalde o alcaldessa
siga elegit directament, i ho planteja precisament després de les eleccions europees, en constatar que pot
perdre nombrosos Ajuntaments inclús feus tradicionals del PP.
El Partit Popular llença un globus sonda, dient que estan oberts al diàleg i acusa a la resta de forces polítiques de no voler arribar a acords. Nosaltres pensem que la política és diàleg, negociació i acord però
també acomplir les normes de les que
se’m dotat i no canviar-les per interessos partidistes. El PP hauria d’explicar
per què té tanta presa en modiﬁcar la
llei electoral quan no és una demanda
social ni política. Com ja ens té acostumats, presenta esta mesura com a regeneració democràtica quan en realitat és
una manera més per a limitar-la.
I sembla ser que malgrat l'oposició de
la majoria de forces polítiques, l’elecció
directa d’alcaldes pretén imposar-se
sense consensos i enfront de tots, a ﬁ
d’evitar pactes i coalicions que pogueren posar en perill les quotes de poder que el PP té ja bén amarrades en l’àmbit local.
Suposem que és l’horror als acords postelectorals el mateix que alimenta l’intent de reforma en solitari de
la llei electoral, sabent, que açò suposa canviar les regles del joc de manera accelerada i improvisada, i de
que, per lògica, només des d’una visió tèrbola de la democràcia podria considerar-se una reforma procedimentalment democràtica.
Les majories, en democràcia es constitueixen negociant, cedint i compartint. Tenim un sistema electoral
proporcional per a donar veu a les minories i també per tal que agrupant-se puguen arribar a ser majories.
El Partit Popular parla de democràcia però ni la coneix ni la practica. El primer que hauria de saber el Sr
Rajoy és que un 40% no és majoria absoluta i que 5+2 són més que 6. Mentre este principi no estiga
clar, no pot haver negociació possible.
Optar per una elecció directa per a les alcaldies suposa, en principi, passar d’un model proporcional a un
més presidencialista, i açò exigeix canvis molt substancials i matisats en el govern local que no sabem si
es van a produir o no, però que exigirien, sens dubte, els amplis consensos polítics i socials que ara es desprecien.
Que les nostres institucions necessiten un canvi, i no sols les representatives, ni en l’àmbit local, és a estes
altures més que evident, però no pareix que l’elecció directa dels alcaldes, siga ara necessària, ni obeïsca
tampoc a un clamor popular, màximament quan en el 90% dels Ajuntaments governa ja la llista més votada. I si, a més, tan rellevant com és, es planteja sense repòs, ni consens, i a pocs mesos d’una cita electoral,
resulta grosserament inoportuna i oportunista.
Per això des d’ací diem un NO rotund al canvi d’elecció d’alcaldes que planteja el PP: No els preocupa
la democràcia sinó el seu interès partidista. I en açò que no compten amb nosaltres.

Eleccions Europees

L’austeritat i la via per eixir de la crisi
de la Troika posada en qüestió...

En primer lloc, volem agrair a totes les persones que
ens donàren el seu vot de confiança. Com podem
sentir, els temps canvien i evolucionen ràpidament.
Canvien els centres de poder i de decisions, canvia
el marc. La globalització ens passa per damunt i els
poders econòmics controlen els poders polítics.

Si foren eleccions municipals el PP podria perdre el
poder en més de 2/3 dels
llocs on ara governa...

L’Europa de la Troika marca el destí de molts milions de ciutadans europeus sense complexes.

La importància dels resultats europeus cada vegada és major, i han estat els següents: el Grup
Popular Europeu va obtindre majoria de diputats, 221, seguit pels 190 diputats del Grup de l’Aliança
de Socialistes i Demòcrates, 59 els liberals, 52 els Verds, 46 els conservadors i reformistes, 41
l’esquerra unitària europea, 38 la ultradreta, i finalment 59 no adscrits encara a cap grup.
El que ha estat més significatiu sens dubte és el fort increment dels partits d’extrema dreta, especialment a França on fins i tot han guanyat les eleccions. Però també al Regne Unit, a Finlàndia,
a Grècia i molts altres països... De vegades sembla que estem repetint els primers anys del segle
XX! Que no aprenem del passat i que este sempre torna, que no hi ha manera d’eradicar la pobresa, la fam, els conflictes, les crisis o les guerres al món. Ara tot depén de pactes i majories!

A l’Estat espanyol s’han acomplert les previsions en el sentit pronosticat pel que fa a les votacions.
El motiu: la desafecció ciutadana envers els polítics, possiblement per la seua incapacitat per legislar en favor dels ciutadans i en canvi fer-ho en favor dels bancs, grans empresaris i multinacionals, cosa que s’ha fet més visible que mai en situació de crisi.

El resultats a l’Estat han estat els següents: en
primer lloc el PP passa de 24 diputats a 16, perd
vuit diputats i quasi sis milions vuitcents-mil vots
respecte les últimes eleccions estatals. En segon
lloc el PSOE passa de 23 a 14 diputats i en perd
once. A partir d’ahi Izquierda Unida passa de 2 a
6, apareix Podemos, que en 4 mesos de campanya aconsegueix més d’un milió dos-cents mil
vots i 5 diputats. UPyD passa d’1 a 4, Coalició
per Europa augmenta en vots però es queda
igualment amb 3 diputats. L’Esquerra pel dret a
decidir (ERC principalment amb certs canvis en
les coalicions) passa d’1 a 2 diputats, Ciutadans
apareix amb 2 diputats, Los Pueblos deciden
(Bildu i BNG principalment) 1 diputat, i també
apareix Primavera Europea (Compromís, Equo,
La Chunta...) amb 1.
Com podem observar, ha caigut força el bipartidisme i s’ha fragmentat el vot, especialment el
vot d’esquerres. Això no ha d’amagar que el vot
d’esquerra ha superat en escreix al vot de dreta.
Al País Valencià, el PP de Fabra ha estat més

castigat encara. Esta vegada sembla que la metàstasi de la corrupció si que els ha passat factura, amb una pèrdua de més de mig milió de
vots i 23 punts percentuals menys respecte a las
europees de 2009, tot i que la participació ha
estat tres punts inferior, set-cents mil vots menys
que en les autonòmiques de 2011. El PSOE ha
perdut uns tres-cents trenta mil vots. Tots estos
vots han anat a d’altres partits i a l’abstenció. Els
vots del PSOE van de manera evident a les pujades d’IU, PODEMOS, PRIMAVERA EUROPEA...
Però el vot popular no té una traspàs tan clar
més enllà de VOX, C’s, UPyD o l’abstenció i tot
indica que també ha tingut cert transvasament de
vot cap a partits d’esquerres.

I finalment, Vinalesa, no ha estat immune a la situació general com es pot observar si comparem
amb les darreres eleccions estatals al següent
gràfic, doncs resulta molt més clarificador que
respecte a les europees prèvies; cadascú pot
treure les seues conclusions.

Variacions eleccions estatals 2011 vs europees 2014

L’abstenció ha pujat 3,69 punts, un poc menys electorals. No participar, no té cap sentit lògic
que en les anteriors, així i tot continuem sent un més enllà de mostrar malestar, que al final en
dels pobles més participatius.
això es queda.

Per acabar de donar la nostra visió de les elecAltres continuaran prenent les decisions que ens
cions, també volem agrair a totes les persones
faran la vida millor o pitjor de la que tenim i marque han votat el seu civisme i animar als que
caran les expectatives de futur dels nostres fills.
s’han abstingut a participar en els processos
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7
8
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2

2
2
2

1
3
3
7

3

4
16

4
2

3

13

13
16
262

8
6
298

733

740

Els percentatges globals en Europa per grups parlametnaris ha estat així:

4
2
1
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TOTAL

13,19%
16,28%

0,27%
7,19%
6,57%
0,19%
5,14%
0,04%
0,19%
0,85%
1,24%
0,19%
3,98%
0,39%
0,04%
0,23%
0,04%
0,08%
0,04%
0,12%
0,12%
0,27%
0,15%
0,62%
0,15%
0,50%
0,08%
0,04%
1,47%
1,43%

38,90%

100,00%

LA CONTRA

A L’ESTIU, VINALESA VIU!

Com cada any, i ja en van 15, l'Ajuntament de Vinalesa organitza a l'estiu activitats per a menuts i
grans. Així, sobretot juny i juliol les activitats esportives i culturals omplin matins, vesprades i algunes
nits per viure més el poble. La gal·la de l'esport, el fi de curs de les escoles esportives, l'escola d'estiu, les activitats a la piscina o les nits a la fresca dónen l'oportunitat a veïnes i veïns a gaudir a Vinalesa. Moltes són les persones que participen en els cursos de la piscina, molts xiquets i xiquetes
-150- es divertixen i aprenen amb monitors i monitores professionals en els calurosos matins de
l'estiu. I és que des del PSPV-PSOE tenim molt clar el model de poble que volem. Un poble viu i
participatiu, que puguem oferir el màxim d'activitats i serveis per a les persones. Un poble on viure
millor!
NO al Copagament al Consorci
de Serveis Socials

El Consorci de Serveis Socials de l'Horta Nord
que atén a persones amb discapacitat i xiquets
amb problemes en el desenvolupament evolutiu de 21 municipis -entre ells Vinalesa- també
està patint els impagaments de la Conselleria,
el que fa molt difícil el seu funcionament.
A més la Generalitat ha establert el 'copagament', pel qual hi ha casos que els usuaris han
de pagar més de 300 €. Este és un greu problema, denunciat pels usuaris i les seues famílies, que veuen que perilla l'atenció a les
persones més febles. La majoria d'ells, no
tenen altre lloc on anar i amb el copagament
molts hauran de quedar-se a les seues cases,
i això suposa un greu risc d'exclusió social.
Des del PSPV-PSOE de Vinalesa donem tot el
nostre suport a les famílies i usuaris del
Consorci i mostrem la nostra oposició al copagament.

Les vostres aportacions al programa
electoral

En maig de 2015 seran les eleccions municipals. Des del PSPV-PSOE sempre hem estat
oberts a les aportacions per a elaborar el programa electoral. Continuem configurant el
poble de progrés que ens venim plantejant
des de 1999 al govern de l’ajuntament.

Per això volem que ens feu arribar les vostres
propostes, això si, amb la condició indispensable, que siguen propostes d’interès col.lectiu. Ho podeu fer a la nostra pàgina web
www.pspvpsoevinalesa.com, al correu
electrònic vinalesa@pspv-psoe.net o apropant-te a la nostra agrupació els dimecres a
partir de les 19:30h.
PARTICIPA!!

Agrupació Local de Vinalesa del PSPV/PSOE. Plaça de Gafaüt,13
facebook: pspvpsoevinalesa
e-mail: vinalesa@pspv-psoe.net

