
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   

 
HAN CREMAT LA NOSTRA MUNTANYA 

 
Com tots sabeu el passat dia 10 de març per la nit va començar un foc a les Foies de Simat ocasionat per una 
imprudència que va ocasionar un incendi de dimensions catastròfiques. Es va cremar el nostre Mondúver i va 
calcinar els termes de Simat, Benifairó, Xeraco, Xeresa, Barx i Gandia. 
 
Des del Bloc vàrem manifestar en el seu moment i ara volem refermar la nostra indignació per la forma d’actuar 
del govern de la Generalitat Valenciana davant l’incendi. 
 
Durant la nit del divendres i el dissabte pel matí degut al ponent entenem que fóra impossible l’actuació dels 
mitjans aeris i terrestres. Ara bé, a partir del migdia, deixa de bufar el vent i és quan es nota la incapacitat del 
govern valencià d’haver previst durant les hores que no es podia fer res (més de 14 hores) un pla d’actuació ràpida 
per sufocar l’incendi en quan les condicions meteorològiques es van tornar favorables.  
 
L’actuació coordinada i planificada de tots els mitjans concentrats a l’entrada del poble, així com si s’haguera 
demanat l’ajuda aèria al Ministeri i comunitats autònomes veïnes durant les 14 hores famoses i s’haguera deixat 
participar als veïns coneixedors de la zona possiblement la tragèdia haguera sigut molt inferior. 
 
L’arribada de l’exèrcit quan els fets ja estaven consumats no deixa de ser un exemple més de la falta de planificació 
i previsió en tot este desgraciat incendi. 
 
Esperem que una vegada el mal ja està fet les promeses de repoblació, d’actuació per part de brigades forestals, 
d’acondicionament de les pistes forestals, realització de tallafocs i recuperació de fauna es duguen a terme. 
 

                  
 

            Racó Ferragud                                  Pas del Burro                                                Pedrera              
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PRESSUPOST PER AL 2006. 
 

El Bloc de Xeraco va votar en contra en el passat plenari del dia 2 de març al pressupost 
presentat pel govern socialista per al 2006 pels següents motius: 
 
1. No ens creiem el pressupost presentat pel govern socialista, ja que és tònica habitual 

que ens diguen que faran una cosa i després en fan una altra. Exemple: des del l’any 
2003 van dient que faran l’escoleta municipal, que compraran els solars per a la 
unificació de les escoles, que tancaran la piscina municipal, que compraran terrenys per 
fer un parc públic... I l’única cosa que han fet de moment, de forma ràpida,  silenciosa i 
sense publicitat ha sigut gastar-se 408.000 € i algun afegit posterior en la magnífica 
gespa artificial del camp de futbol que tanta falta ens feia als xeraquers i xeraqueres. 

  
2. Respecte de les inversions, l’any 2005 s’havien de gastar més de 4 milions d’euros, 

però una vegada més aquest govern no fa els deures i en poc més d’1 milió d’euros es 
van conformar.Part d’eixos diners per a la gespa artificial i els altres no se sap on van 
parar. Per al 2006 tenen pensat gastar-se’n 2’2 milions. 

 
3.  El capítol que sempre pateix la NO execució és el d’inversions reals. Des que ha 

començat la legislatura venim denunciant any rere any les poques inversions que arriba 
a executar el govern socialista xeraquer respecte de les que ha previst als seus propis 
pressupostos, així tenim que: 

 
 l’any 2003 sols va invertir el 44% del previst. (Dels 3.832.428 € previstos tan sols  

se’n     gasta  1.139.701€) 
 l’any 2004 el 21%. (Dels 4.880.594 € previstos tan sols  1.040.869 €) 
 I l’any 2005 el 25%. (Dels 4.191.525 € previstos tan sols  1.068.505 €) 

 
Amb la conseqüència lamentable de que el nivell d’inversions des que va començar la 
legislatura ha anant baixant de forma preocupant, passant del 33% de l’any 2003 al 
escàs 17% del 2005, amb un pressupost definitiu al 2005 DE MÉS DE 9 MILIONS 
D’EUROS. Per a què? En el paper tot queda bé. 
 

4. Es continua venent patrimoni municipal del sòl amb l’excusa que es necessiten els 
diners per fer inversions que es preveuen als pressupostos i que mai duen a terme. Així 
tenim que el dia 24 de gener de 2006 es van posar a la venda dos solars: un a la platja 
per 1.278.598 € i un altre al polígon industrial per 63.725 €. Continuen desfent-se del 
nostre patrimoni i les inversions no es veuen per cap lloc. 

5. La pressió fiscal també ens preocupa, ja que des de l’inici de la legislatura està per 
damunt del 50% i la previsió que hi ha per al 2006 és la de continuar amb aquesta 
tendència. La pressió fiscal són els impostos que paguem tots els xeraquers, i que any 
rere any, com haureu observat van pujant. Ha pujat l’aigua, ha pujat el fem, han pujat 
les taxes dels guals, etc. 

6. Podem parlar també del capítol de personal que continua suposant més del 30% del 
total del pressupost, concretament  2.136.356,63 €. 
D’eixos, convé recordar el que correspon a l’equip del govern: 
 

Ferran Bofí 53.204,72 €+ Seguretat Social
Vicent Coscollà 10.864.07 € + Seguretat Social
Elena Puig 6.643.29 € + Seguratat Social
Guillermo Lloret 7.004.,01 € + Seguretat Social
Mª Carmen Chova 6.296,46  €+ Seguretat Social
Francisco Martí 6.754,27  €+ Seguretat Social
Ana Belén Enguix 6.281,46 € + Seguretat Social
José Garcia(Cap de Serveis) 24.875,51 € + Seguretat Social
Perfecto Garcia (Gerent Poliesportiu) 21.365,69 €  + Seguretat Social



 
 

Total equip de govern:               143.289,48 €    +     Seguretat Social 
 

Tots els 6 regidors de l’oposició:          3.704,05 €     i no es paga  Seguretat Social 
 
7. Cal destacar també que la redacció del pressupost ens ha vingut donada, sense tindre 

dret a dir res, o l’acceptes o el rebutges. 
 
8. En el Bloc per a votar a favor dels pressupostos ens conformàvem amb ben poca cosa, 

que no va ser acceptada pel govern socialista, en concret sols demanàvem el següent: 
- Canalització d’aigües pluvials del carrer sant Isidre i adjacents.  
- Condicionament de la placeta al final del carrer Les Tornes. 
- Baixada de l’aigua de la font de l’Ull al poble. 
- Reasfaltat del carrer Xeresa, molt transitat per les persones que van al consultori 

mèdic, a les escoles i al centre social. Carrer que tots podeu observar en quin 
estat es troba.  

 

                       
Pluvials per S. Isidre                        Asfaltat c/ Xeresa              Acondicionament Placeta Tornes 
 
Per últim, com estem en un any preelectoral, el PSOE de Xeraco que governa l’Ajuntament, s’ha 

posat a vendre com un descosit el patrimoni municipal per afrontar aquelles inversions que havia promés i 
que a hores d’ara encara no sabem on estan. Inversions com l’escoleta municipal infantil, que ja podia ser 
una realitat si el senyor alcalde no s’haguera negat tan rotundament a què s’habilitara al tancat de Galiana, 
furiosament enderrocat amb el seu consentiment. La coberta de la piscina municipal, la compra de solars 
per a la unificació de l’escola, entre altres. Totes aquestes hipotètiques inversions encara estan per realitzar-
se. No han passat de promesa electoral. Potser el senyor alcalde haurà de donar explicacions del per què de 
tanta pressa a vendre el patrimoni de la platja, uns solars, que avui valen un potosí i estan en mans del mateix 
constructor. Si tot el programa socialista s’ha de construir enguany, el poble de Xeraco bullirà més que la 
cassola en forn. Aquesta manera de fer-ho tot pols en dos dies perquè s’acosten les eleccions retrata una forma 
de govern indesitjable perquè de forma intencionada es perjudiquen els interessos de tots els xeraquers. I això, 
companys, no es manera de llaurar recte. 

 
 

 

      Levante-Safor 

EL SENYOR ALCALDE SEMPRE ESTÀ DIENT 
QUE ELS DEL BLOC NO S’ENTEREN, QUE 
VOLEN ENGANYAR AL POBLE I PRETENEN 
DESPRESTIGIAR L’AJUNTAMENT. 
SI NO ENS ENTEREM, PER QUÈ HA 
RECONEGUT QUE LA CONTRACTACIÓ D’UN 
TREBALLADOR QUE EL BLOC VA 
DENUNCIAR ERA IL·LEGAL  ? 
QUI AMAGA LA VERITAT??? 
 



 
BREUS 

 
 
L’alcalde ha manat que s’excave el lloc on estava la torre mora, enderrocada quan ell era 
regidor de Cultura. La mala conciència s’ha d’apagar d’alguna manera. Una actuació que 
s’havia d’haver mamprés en aquell moment i que ara, per raons electorals l’alcalde, Ferran 
Bofi, vol aprofitar en favor seu. Passarà igual amb tots els edificis que autoriza a tombar al 
centre històric? 
 
 
El Bloc va felicitar en el seu dia a la concejala de juventut i arxius, Ana Belén Enguix, per 
haver  renunciat al seu sou de regidora, mantenint de forma desinteressada les seues 
funcions. Però, per a sorpresa nostra únicament ho va fer per dos mesos. Li haurem de 
retirar la felicitació. 
 
  
El PSOE de Xeresa s’ha oposat a la privatització de l’aigua potable que pretén el seu 
alcalde. El PSOE de Xeraco, va renovar la privatització de l’aigua potable de Xeraco per 10 
anys, que tant havien criticat quan eren oposició. A què juguen els companys socialistes? 
Quan estan a l’oposició diuen una cosa, quan tenen el poder fan la contrària. Qui no els 
conega, que els vote. 

    
El president Camps plora ara davant Europa allò 

 que no va voler defendre davant Madrid l’any 2003                                                                                                   
                                                                             

 

Les palmeres de la redona de les gerres multicolors ja 
han mort. Segur que les que hi havia a Galiana han 
arrelat profundament. Tan prop que estaven les del 
costat i a la mar han anat. 


