
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   

    BENVINGUTS A XERACO DE LES GERRES ! 
 

               
 
La GLORIOSA entrada del nostre poble està representada pel producte MÉS TÍPIC de la nostra 
economia que com TOTS sabeu és la fabricació de gerres, cànters, canterelles, botiges, llibrells, pitxers... 
      Sobre gustos no hi ha res escrit, però és que el gust dels que manen ara a  Xeraco és patètic ! 
 
 
 
   

 
La font del campanar que voreu a l’esquerra amb el frontis de manises formant hexàgons i dos aixetes al peu ja 
forma part del patrimoni fet desaparèixer per ordre de l’actual ajuntament. Mira que la font havia contemplat 
canvis a la plaça: arbres gruixuts que deixaven caure a la tardor unes boletes punxoses, una tanca verda envoltant 
tot el quadrat, la pavimentació amb una agegantada farola al centre, una reforma d’ajardinament amb una discreta 
estrada adossada a la paret. Ningú no gosava tocar aquelles manises blanques i verdes ben segures de la seua vàlua. 
De sobte, un ajuntament balafiador del patrimoni cultural i econòmic de Xeraco va manar picar i destruir aquell 
frontispici amb una substitució incoherent i ordinària. Ara han afegit una font de sortidors absolutament 
desproporcionada per aquesta plaça d’entranyable recolliment. 
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Esta font no hagués lluït més a l’entrada del poble en compte de les gerres??? 

Esta és més bonica que la 
que hi havia? 

Per què no RESTAURAR 
en compte de destrossar? 



 
MODIFICACIONS URBANÍSTIQUES DE L’ALCALDE A LA CARTA 

 
PRIMERA MODIFICACIÓ 

 

             
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

             
 
 

SEGONA MODIFICACIÓ                                                                 I ESTA SERÀ LA TERCERA? 
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 A l’Avda Comunitat Valenciana, 
que com tots sabeu és molt estreta, 
s’han modificat  les altures que hi 
havia de planta baixa més 4 pisos a 
planta baixa més 2. 

Ara bé, quina casualitat que hi 
havia una casa cantonera que 
continuava mantenint les antigues 
altures de planta baixa més 4. 
Després que l’oposició preguntara 
per què esta casa era diferent a les 
altres, excusant-se el Sr Alcalde 
amb un error tècnic es va veure 
obligat a canviar-ho. 

Des del Bloc ens preguntem quin 
criteri s’ha seguit per modificar 
les altures amb una avinguda tan 
ampla i on fa ben poc s’ha fet 
una finca amb planta baixa, més 
3 pisos i un àtic. 
 
 

Per què no ha seguit el mateix criteri respecte de 
les altures en el C/Lluís Vives?? 
 
Serà que este carrer és més ample que el de 
l’Avda Comunitat Valenciana, amb parc, jardí, i 
un carrer enfront? 

 
Venint de Gandia, al costat de la carretera 
general es pretén  augmentar les altures que 
actualment són de planta baixa més 4 cara a la 
carretera i de planta baixa més 2 cara al poble. 
Probablement tindrem un bon pirulí per a 
identificar el poble, ja que les gerres no es 
veuen des de la carretera.  

Acosteu-se al Polígon Industrial, queda 
un solar preciós al costat de les gerres 
on es trobava la Casa Galiana.  
Serà de veres que la pròxima 
modificació a la carta del Sr Alcalde és 
transformar este pati industrial en pati 
residencial per a fer uns quants pissets 
de desprotecció oficial? 



 
PROPOSTES DEL BLOC QUE ENS  COPIEN 

 
En el nostre butlletí nº27, primavera del 2006, respecte als pressupostos de l’Ajuntament de 
l’any passat, cal recordar: 
1. 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. . Recodeu que hi ha molts carrers fets malbé i això és important.  

 

                 
Pluvials per S. Isidre                        Baixa aigua F. Ull                   Acondicionament Placeta Tornes 

 
Havent transcorregut quasi un any, observem que ens han copiat algunes de les nostres propostes: 
S’estan fent els desaigües o canalització d’aigües pluvials del C/ S. Isidre i adjacents, després d’haver-ho demanat 
en diverses ocasions. Però és clar era més important fer primer la gespa artificial del camp de futbol a càrrec 
íntegrament del pressupost municipal (408.000 €) que arreglar un problema d’inundacions que ja ve de llarg 
(100.000 €), i que han esperat tres anys per sol·licitar la subvenció a Diputació. I ara pagarem entre tots amb el 
rebut de l’aigua ( canon de sanejament) que ha pujat de preu. 
1. S’han quedat a mitges amb la nostra proposta d’acondicionar la Placeta Tornes i sols han millorat una vorera. 

Però no patiu encara queda temps per a les eleccions i si tenim sort ho acabaran. 
2. L’aigua de la Font de l’Ull, tot i estar aprovat per unanimitat del plenari a proposta del Bloc, segueix perdent-

se en el barranc. Com això no es veu, no dóna vots. 
3. Del Carrer Xeresa continuem esperant notícies. A més a més hi ha altres que també fa molta falta esfaltar. 
 

REQUIEM PEL PRIMER ANIVERSARI DE LA CREMA DE LA NOSTRA MUNTANYA 
 
Amb el consentiment del Sr. Alcalde els tractors de cadena varen entrar. I molts dels arbres que no estaven 
cremats varen ser assassinats. 
I el compromís que vosté, Sr Alcalde, va adquirir en una reunió a l’ajuntament de que no entraria maquinària 
pesant?    “La paraula fa a l’home”.           
                                                                                                                                              Rastre de la màquina      
I este estava cremat???                                          I este????                  I este??                               de cadenes 
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XE QUE A GUST!!! 

 
Puja l’aigua, puja el fem, puja la llum, pugen els interessos del banc, de la vivenda no cal 
parlar-ne que la hipoteca ja l’heretaran els néts, si el ball segueix com el ballen tant mal 

haurà d’acabar que ni aquells que no treballen guanyaran per a menjar. 
 

No tenim prou amb tot el que està pujant que al PSOE de Xeraco se li va ocórrer la brillant idea de pujar els 
guals. Com que des de l’oposició ens vàrem negar, damunt la taula es va quedar. Estudiant’ho estan. 

 
  La carrossa dels reis va costar 3000 € i els joguets 2118 €. “Al que poc li costa, poc li dol”. 
                                                          Gasteu, gasteu, que el xollo s’acaba ! 
 Felicitació als dos nous ADLs. Tant de protestar quan n’hi havia un que ara en tenim dos al mòdic preu de 
1800€ per barba. Si no volies caldo, dos tasses. 
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