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EDITORIAL
DAVANT LA CRISI, HI HA ALTERNATIVES
No és cert que no hi haja alternatives davant la crisi: les alternatives estan a l'esquerra.
No és cert que davant la dictadura dels “mercats” la única opció siga la resignació:
l'alternativa és exercir la democràcia, de manera que les decisions les prenga el poble,
directament (com en Islàndia, on es van negar en referèndum a pagar el deute dels
bancs) o a través de representants democràticament elegits que apliquen els
programes electorals amb els quals se'ls va triar.
Les polítiques aplicades pel govern de Zapatero al dictat dels delegats en Bruxelles del
capital financer, que són les mateixes polítiques dissenyades per la FAES d'Aznar, estan
fent patir el pes de la crisi a la gent de baix, des dels nounats al que se'ls retira el “xec
bebè” fins a la gent major a qui li neguen jubilar-se en bones condicions; des dels
treballadors i treballadores a qui se'ls imposa una reforma laboral que abarateix
l'acomiadament fins als petits empresaris que no troben crèdit.
No és cert que abaratir l'acomiadament facilite la contractació de treballadors i
treballadores: el que facilita és l'acomiadament i la coacció als que continuen treballant.
No és cert que les pensions públiques amb la jubilació als 65 anys no foren sostenibles.
El cert és que la Seguretat Social ha continuat tenint superàvit fins i tot durant la crisi, i el
que volen és empentar a la gent a fer-se plans privats de pensions.
No és cert que l'Estat no tingués diners per a mantenir els salaris dels treballadors
públics i el poder adquisitiu de les pensions. El cert és que el Govern vol els diners per a
donar-li-ho als bancs.
I no és cert que la única opció per a les Caixes d'Estalvis siga privatitzar-les després
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d'unflar-les amb diners públics. L'alternativa és integrar-les en una Banca Pública, única
forma a més d'assegurar el crèdit per a les petites i mitjanes empreses.
No és cert que la crisi obligue a fer retalls en l'Educació Pública, com els que està
aplicant el govern de Camps, i en la investigació, com els que ha fet el govern de
Zapatero. El cert és que la única forma de sortir de la crisi amb un desenvolupament
sostenible és impulsant la investigació científica i tecnològica i l'educació pública, per a
tenir treballadors i treballadores ben formats i amb capacitat d'innovació.
El que cal és tenir voluntat política de fer-ho. Però és el poble, en el carrer i en les
eleccions, qui té la darrera paraula. Cal que la faça sentir.
http://eumeliana.blogspot.com/

LOS CASTILLOS EN EL AIRE DEL PP

ELS NOSTRES PROJECTES PER A MELIANA (2)

El PP nos deleito en su momento con sus 146 Propuestas para mejorar Meliana, ahora al final de su
legislatura con mayoría absoluta y con los millones de euros que la Generalitat nos iba a obsequiar a
este ayuntamiento, enumeramos en que han quedado algunas de esas propuestas:

ampliant les hores del servei amb l’objectiu de gaudir d’un sistema públic de transport mes comode i
econòmic i molt menys contaminant.

?
Nuevo consultorio Médico en Roca. Resultado, el nuevo consultorio no existe al final de la legislatura.

AGRICULTURA
Potenciarem el desenvolupament de l’agricultura biológica.
El Consell Agrari potenciarà la modernització del rec per goteig i impulsará el cooperativisme que
garantisca la comercialització del productes amb preus de garantia.

?
Crearemos el “Chalet/Jardín de la infancia”. Resultado, un Jardín de Infancia en suelo municipal con

gestión privada, con una subvención del ayuntamiento lo que supone una discriminación respecto al
resto de las escuelas infantiles.
?
Construiremos una Residencia de la tercera edad y centro de día. Resultado, la residencia se quedó en
la foto de la propuesta.
?
Construiremos un nuevo conservatorio de música, así como el auditorio polivalente. Resultado

construcción de un conservatorio con dinero del plan Zapatero e inadecuado para las necesidades de
Mediana.
?
Construiremos la piscina cubierta. Resultado, la piscina existente sigue sin estar cubierta.
?
Crearemos el servicio de vigilancia rural. Resultado, dicho servicio no existe.
?
Dotaremos de papeleras a todas las calles de la población. Resultado, las papeleras existentes en las
calles son practicamente las que existian el legislatura pasada.
?
Dotaremos de papeleras a todas las calles de la población. Resultado, las papeleras siguen
desaparecidas, por que no han existido nunca.
?
Rediseñaremos los parques y jardines mejorando su limpieza, mantenimiento. Los dotaremos de
juegos infantiles homologados. Resultado, los parques existentes están abandonados, solo es
suficiente darse una vuelta por ellos para observar en qué estado están, los juegos infantiles, la limpieza
y los jardines.
?
Unión mediante transporte publico de Roca y del Barrio de Nolla con Meliana. Resultado, transporte
inexistente aunque sigue estando la carretera.
?
Rehabilitación y conversión en Museo de “Villa Ivonne”. Resultado, el deterioro de dicho edificio sigue
imparable y seguro que lo constataría la Ilustre invitada que estuvo en el homenaje que se hizo al Sr.
Nolla.

ECONOMIA I TREBALL
Reforçarem i millorarem la gestió i les actuacions tant de l’Agencia de Desenvolupament Local com del
Pacte Territorial per a l’Ocupació (Pactem Nord) per a fer d’aquestes unes eines efectives en la lluita contra
l’atur a Meliana on tenim (en dades de febrer de 2011) 508 dones i 510 homens (el 10% dels habitants del
poble) inscrits a les oficines del SERVEF com a demandants d’ocupació.
Plantejarem a tal efecte una borsa de treball amb aturats de Meliana per a treballs municipals.
Fomentarem actuacions per a la integració laboral dels joves de Meliana. El 40% dels inscrits al SERVEF
tenen menys de 35 anys, molts d’ells busquen el seu primer lloc de treball.
Crearem “zones wi-fi” municipals per a facilitat l’acces dels ciutatans a la informació, al coneixement i a la
recerca activa d’ocupació
Ampliarem la cobertura del “bono – metro” subvencionat per als aturats sense ingresos.
PAU I SOLIDARITAT
Declararem el municipi de Meliana antimilitarista i no violent.
Promourem accions a favor de la pau i de la solidaritat activa amb els moviments d’alliberament dels
països del món.
Destinarem l’1% del pressupost en projectes de Cooperació en països en vies de desenvolupament.
Exigirem al govern central que adopte una postura clara al voltant del conflicte del Sàhara Occidental
respectant la voluntat d’autodeterminació del poble saharaui.

?
Implantación de un carril para bicicletas en el municipio. Resultado, el carril está desaparecido.
?
Promoveremos el soterramiento del metro a su paso por Meliana. Resultado, el Metro ha retirado al
agente que existía en la estación y los usuarios ante cualquier problema o duda no tienen a quien
dirigirse. También se iban a invertir varios millones en mejorar la estación y su entorno, como resultado ha
empeorado la accesibilidad a los andenes y al acceso a la otra parte del municipio.
?
Construcción de un pabellón multiusos. Resultado, del pabellón no existen ni los cimientos.

Así se podrían ir enumerando muchos incumplimientos de las 146 propuestas, con las que nos deleitó el
PP, para supuestamente mejorar Meliana, y que se ha demostrado que eran promesas gratuitas. No se
puede ir engañando al electorado con sueños y castillos en el aire y más cuando un partido como el PP
está durante muchos años presente en el ayuntamiento y es conocedor de sobra del presupuesto con el
que se suele contar.

ELS NOSTRES PROJECTES PER A MELIANA
PARTICIPACIÓ
Impulsarem una vertadera participació ciutadana mitjançant els Consells d’Àrea per a augmentar la
transparència en la gestió dels recursos públics i democratitzar la presa de decisions, garantint el control
de les despeses i una asignació dels pressupostos de manera mes solidaria.
Plantejarem uns Pressupostos Participatius, de manera que una part del pressupost d'inversions siga
decidida pel veïnat a través de reunions de delegats dels barris que recollisquen el que s'haja debatut en
cada barri.
URBANISME I RESIDENCIA
Conectarem el carril bici per a donar-li continuitat des de Valencia fins Puçol i tambè fins a la platja de
Meliana.
Promourem una autèntica política d’estalvi energètic mitjançant l’ús d’energies renovables començant
pel propi ajuntament i les instal·lacions municipals així com l’alumbrat pùblic.
Crearem un Centre Civic i Social (en l’antic colegi Pius XII) com a espais de trobada de colectius i
associacions
Impulsarem la millora de la xarxa de ferrocarrils. No volem l’AVE.
Reivindicarem (junt a altres municipis) la millora de la linia 3 del metro augmentant la frecuencia i

MEDI AMBIENT
Protegirem la costa i millorarem els seus accesos, fonamentalment mitjançant la construcció d’un carril
polivalent (bici – peatons) que comunique els nuclis urbans amb la nostra platja.
Promourem campanyes de respecte al Medi Ambient.
Potenciarem l’ús de materials reciclats i reciclables tant per part de l’administració com del sector privat i
dels ciutadans.
Promourem actuacions en tots els àmbits que siguen respectuoses amb el medi ambient així com la
difusió d’actituts i valors entre la població que afavorisca el desenvolupament sostenible.
EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS
Crearem l’Escola Taller i Escola d’Oficis per a la recuperació del patrimoni cultural de Meliana (Palau de Nolla
– Antiga Fábrica “Azulejera Valenciana”) i per a la integració laboral dels col·lectius amb mes dificultats.
Promourem convertir el Poliesportiu Municipal en un espai amb capacitat de dotar de serveis esportius al
municipiconstruint un pavelló multiusos amb piscina coberta.
L’Ajuntament serà el primer dinamitzador de la diversitat cultural a Meliana, garantint la rendabilitat social
de les inversions publiques en infraestructures culturals. Impulsarem una política de preus publics que
afavorisca l’accés a la cultura i a les activitats culturals promogudes des de l’Ajuntament.
Impulsarem una política municipal de reutilització dels llibres de text en escoles i instituts per a reduir el cost
que soporten les families.
Millorarem les beques infantils i beques de menjador atenent a la capacitat econòmica de les families.
Promourem l’ús del valencià.
SALUT I SERVEIS
Fomentarem la creació de un centre de dia per a la tercera edat amb asistència integra
Recuperarem un espai de trobada i d’atenció especialitzada a dones impulsant les polítiques d’igualtat en
l’àmbit municipal.
Millorarem la protecció a les persones victimes de l’actual crisi econòmica millorant les prestacions de
serveis socials i impulsant les ajudes econòmiques per a aquelles persones que disposen d’escasos
recursos.
Millorarem els serveis l’atenció i assessorament als inmigrants i potenciarem la seua integració social i
laboral.
Aquesta és una proposta inicial que pot enriquir-se amb les vostres aportacions, que podeu enviar a
eumeliana@gmail.com o comentar-les al nostre blog http://eumeliana.blogspot.com/

