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Hem entrat en l’any nou i ja ha començat la precampanya de les eleccions 
municipals i autonòmiques del 2011. Segons apunta la coherència amb els temps 
que corren, els partits polítics hauran de reduir les despeses en propaganda 
electoral: la crisi aplega a tots. Eixa  ha de ser la norma que imperarà per respecte 
a totes i cadascuna de les famílies suecanes que estan passant-ho verdaderament 
mal. Com diu Baldo, l’alcalde de Sueca, en el nostre poble sense anar més lluny 
és viuen autèntics drames personals i són moltes les famílies que tenen dificultats 
per aplegar a final de mes. Per aquest motiu des de l’Ajuntament de Sueca s’han 
destinat diners per ajudar veïns necessitats creant llocs de feina i donant ajudes 
econòmiques en lloc de gastar-ho fent obres faraòniques que sols serveixen per 
aparentar allò que no som. Així i tot, no s’ha pogut aplegar a totes les persones 
necessitades donada la magnitud de la crisi, però sempre queda la satisfacció d’haver 
ajudat al poble amb els recursos que de què es disposa. Altres administracions 
mentrestant, ens presenten un pla polític basat en projectes indecents que suposen 
més endeutament de les arques públiques i més empobriment social, és a dir, 
seguir en barracons a les Escoles Carrasquer, per exemple. 

Així doncs, encarem un nou any electoral en què, per imperatiu de seny i 
coherència, els partits polítics hem de reduir les despeses pensant en els temps 
de crisi que estem vivint. S’ha de predicar amb l’exemple. Els  polítics són els 
responsables, presents i futurs, de la gestió dels diners públics. Per tant, qui hui 
“despilfarra” els diners amb una macro campanya de propaganda, ¿què no farà 
amb els diners de tots?. 

El passat dia 1 de gener entrant a Sueca ens topavem amb una ostentosa i, per 
què no dir-ho, caríssima tanca publicitària que anunciava a un veí com a candidat 
del PP de Sueca amb l’eslògan “Solucions”. Realment era per a quedar-se una 
mica al·lucinat i pensar “açò qui ho pagarà?”. Estem en crisi, una crisi gran que ha 

COMENÇA EL DESPILFARRO

OPTIMISME
COMPROMÍS

TREBALL
HONESTEDAT

SOM COM TU

Fes-te amic del 

BLOC de Sueca a

facebook



frenat de cop i volta l’activitat professional de moltes persones, moltes 
empreses, etc i ens trobem amb una precampanya al més pur estil 
americà “por todo lo alto”. Una cosa que mai s’havia fet en aquest 
poble, pròpia d’una campanya a president de la Generalitat Valenciana 
o del Govern d’Espanya. Justament el candidat d’un partit, el PP, que 
ha generat amb els “grans events” (de cotxes, veles i vents...) uns 
autèntics i monumentals problemes financers en la ja coneguda com la 
Generalitat del “despilfarro”. Al nostre poble, Sueca, ens podem alegrar 
per tot el contrari: ha estat la legislatura més austera. L’alcalde, Joan 
Baldoví, ha hagut de suportar crítiques per la seua política basada 
en la sensatesa, l’estalvi i el sanejament de les arques públiques. 
Gràcies a l’excel·lent gestió econòmica l’Ajuntament pot fer front als 
compromisos amb els creditors, pot endeutar-se en cas necessari i pot 
sentir-se orgullós d’un alcalde al que li poden disculpar errades, que 
com tothom ha pogut fer, però que malgrat haver pogut clavar la pota 
mai ha clavat la mà. Les solucions són aquestes, no malgastar. 

Ara ve la campanya electoral en la qual Baldo aporta la confiança 
necessària per als suecans i suecanes que miren al futur amb 
optimisme. Baldo es presenta, en representació del Bloc, com l’alcalde 
de totes les veïnes i de tots els veïns que aposten per l’honestedat, el 
compromís, la transparència i el treball. 

El Bloc farà una campanya transparent per tal que cada ciutadà 
sàpia d’on ixen tots i cadascun dels euros que invertirem en cartells 
o en qualsevol altre mitjà. No espereu tanques publicitàries, ni grans 
anuncis caríssims. Som com tu. Tenim els diners justos, però ens 
sobren els recursos humans, la il·lusió i les ganes de treballar. Vine 
amb el Bloc, unix-te al partit i a la gent que cada dia denuncia la 
corrupció i el “despilfarro”. Participa amb la gent com tu: valencianista, 
compromesa, transparent, alegre i treballadora. Des del Bloc seguirem 
insistint i llançant a l’aire la pregunta: això qui ho paga?

L’Ajuntament de Sueca posa en funcio-
nament un sistema de registre digital per 
controlar l’acompliment de la jornadada 
laboral dels funcionaris.

El sistema de control funciona amb la 
impressió digital dels treballadors en els 
diferents aparells que es troben en tots els 
centres de treball:  ajuntament, magatzem 
de serveis, pavelló cobert, casa de la cul-
tura, cementeri, centre ocupacional i fins i 
tot a les noves oficines de Serveis Socials 
(claustre dels franciscans). 

En enregistrar la presència del treballador el sistema informàtic 
guarda l’hora en què s’ha fet l’entrada i de la mateixa manera a l’hora 
de l’eixida. Si el sistema diu que el treballador ha d’estar present i no 
ho és haurà de justificar-ho al seu cap de departament per escrit.

El sistema romandrà en període de proves fins a gener quan s’apro-
varà en el plenari el reglament que regularitzarà l’us de l’esmentat sis-
tema. Este reglament ha estat consensuat amb els sindicats els quals 
han aportat els seus suggeriments.

CONTROL  HORARI

Ens trobaràs a: www.blocsueca.com

Sabies què:

 L’Ajuntament ha conce-’Ajuntament ha conce-
dit una subvenció de 5.000 
euros a la Societat Espor-Espor-
tiva Sueca i s’ha presentat 
el  llibre del 75 aniversari, 
que arreplega la història 
de l’entitat esportiva.

  S’ha inaugurat el nou 
magatzem i nau de la Poli-
cia Rural a Sueca.

  L’Ajuntament doblarà 
les subvencions l’any vi-
nent a les escoles de mú-
sica, per un total de 10.000 
euros.

 L’Ajuntament de Sue-
ca posa en marxa diverses 
campanyes per promocio-
nar l’ús del valencià.

  Els Serveis Socials 
s’han traslladat al Con-
vent dels Franciscans, per  
garantir la privacitat dels 
usuaris i gaudir d’una in-
fraestructura adequada a 
les seues necessitats.

  L’Ajuntament estalvia 
14.000 euros aprofitant 
l’autobús urbà, per anar 
també a l’IES Joan Fuster 
i, a més a més,  amplien el 
servici a tot l’alumnat es-
colaritzat.

 La platja de les Pal-
meres ha estrenat pas-
seig completament per a 
vianants aquest estiu.

 Sueca disposarà d’una 
nova ludoteca, situada als 
terrenys municipals que es 
troben al costat del col·legi 
Cervantes.



Sueca remodelarà la piscina cober-
ta i comptarà amb una descoberta. Les 
dues piscines quedaran comunicades 
de manera que, algunes de les instal-
lacions de la descoberta com el gim-
nàs, puguen ser utilitzades durant tot 
l’any per a comoditat de tots els usua-
ris, ha assenyalat la regidora d’Esports, 
Teresa Ribes.

Partides que anaven destinades a infraestructures s’han ha-
gut de destinar a les persones de la nostra ciutat, degut a la 
situació actual de desocupació, creant borses de treball per a 
gent que estava en l’atur, persones que s’han dedicat a pintar 
els passos de vianants, a reparar clots, a segar les voreres de 
moltes carreteres del nostre poble. En definitiva, a millorar as-
pectes de la nostra ciutat, i per suposat també s’han dedicat una 
bona part de diners en ajudes per als més necessitats.

S’ha construït una via d’evacuació 
al Centre d’Educació Especial Miquel 
Burguera (antic Tècniques Educatives) 
per facilitar l’eixida de l’alumnat i pro-
fessionals en cas d’emergència. 

S’ha aprovat la nova ordenança sobre accessibilitat i elimi-
nació de barreres, imprescindible per garantir que en tots els 
espais públics, edificis i mitjans de transport es permeta l’ús i 
gaudi de les persones amb discapacitat. 

Si vols rebre informació, envia un correu a blocsueca@blocsueca.com

La Mancomunitat ha portat a terme diversos cursos (d’Instal·-
lació de Sistemes d’Energia Fotovoltàica; Eòlica i Solar Tèrmi-
ca; Auxiliar d’Ajuda a Domicili; Animació Sociocultural) donant 
així oportunitast de formació a persones en l’atur.

Sabies què:



Per aconseguir uns bons resultats cal fer un esforç. No 
fa massa temps de l’esforç se’n deia sacrifici i encara avui 
en el món esportiu, s’afirma que l’única manera d’assolir 
uns bons resultats és sacrificant-se molt. I això és el que 
sempre ha fet qui és el nostre candidat a les properes 
eleccions. Esforçar-se, sacrificar-se, en definitiva, lluitar. 
Dedicar moltes hores als problemes del nostre poble i del 
nostres veïns i veïnes. Malgrat alguna que altra traveta 
que li han posat des de l’oposició, pensant més en in-
teressos partidistes, que no en els interessos del nostre 
poble.

Joan Baldoví, el nostre candidat, sempre a tingut  
la porta oberta per a atendre els problemes de qualsevol 
persona que ha volgut dirigir-se a ell. I mai no ha tingut 
en compte el color polític a l’hora d’intentar fer tot el que 
estava en les seues mans pels seus veïns o per les seues 
veïnes. De vegades s’ha pogut solucionar i d’altres no, 
però l’esforç, el sacrifici, sempre s’ha fet.
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Si calia reunir-se amb un conseller, director general o 
qualsevol representant de la nostra Generalitat sempre 
ha pensat en els interessos de la nostra ciutat. De vegades 
ens han fet cas i d’altres, després de fer anar a l’alcalde de 
Sueca, (no a Joan Baldoví, sinó a l’alcalde de Sueca) no 
s’han dignat ni a rebre’l. 

Altres polítics de Sueca l‘únic que han fet és posar 
entrebancs i dir mentides “tranquils ja he parlat amb el 
conseller i està tot clar. L’Escola la licitaran d’ací no res, 
quan l‘Ajuntament porte els papers que falten!”. 

Papers no en falta cap, i ni hi ha Escoles Carrasquer 
ni Escola Oficial d’idiomes, senzillament ens han arruïnat 
a tots els valencians i ara no tenen diners ni per a segells; 
cada valencià deu 3300 €. Esperem no haver-ho de tornar 
demà, ja que l’assumpte no està per fer bromes.

Esforç, sacrifici, un valor imprescindible en una soci-
etat amb projecte de futur, com el del nostre candidat 
Joan Baldoví i Roda.

L’ESFORÇ D’UN CANDIDAT

COMPROMÍS, LA PROPOSTA VALENCIANISTA, PROGRESSISTA I VERDA

MES DATA EXCURSIÓ COMARCA
SETEMBRE 26 CAP DE SANT ANTONI Marina Alta
OCTUBRE 17 SERRA BUIXCARRÓ Safor
NOVEMBRE 14 ELS MOLINS D’ARES Alt Maestrat
DESEMBRE 12 LA SELLA DEL CID Vinalopó Mitjà
GENER 16 EL RÀPITA Serra d’Espadà
FEBRER 6 EL PUIG CAMPANA Marina Baixa
MARÇ 6 ARAS DE LOS OLMOS Els Serrans
ABRIL 10 CULLA Alt Maestrat
MAIG 22 RAMBLA QUEIXAL Foia de Bunyol
JUNY 25 L’ESTELL Ribera Baixa


