
Edita: Col·lectiu del Bloc de Sueca
Adreça: C/ Moro, 5, 1
E-mail: sueca@bloc.ws
Web: www.bloc.ws/locals/sueca
Tots els divendres a les 20:30h ens podràs trobar a la nostra seu

Si vols més informació emplena la següent butlleta i deixa-la en la nostra seu:
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Edat:
Vull rebre més informació, convocatories... del Bloc de Sueca 
Vull col·laborar amb el Bloc de Sueca com a simpatizant  
Vull ser del Bloc de Sueca      
Comentaris:
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Dissabte 16 de febrer tingué lloc a la seu de la Mancomunitat de la Ribera Baixa l’Assemblea 
anual del col·lectiu de Sueca del Bloc Nacionalista Valencià, on es procedí a l’elecció d’una 
nova executiva local. 
Intervingueren el nostre alcalde, Joan Baldoví, així com  el secretari local eixint, Josep 
Navarro.
Després Francesc Ortells, secretari d’organització i fi nances llegí el seu informe.
Tot seguit es presentaren els nous candidats que foren votats per unanimitat aprovant-se 
d’aquesta manera la nova executiva, formada per:
Secretari Local: Salvador Giménez Rodríguez
Secretari d’organització i fi nances: Francesc Ortells Matoses
Secretari de política municipal: Josep Cortell Moya
Vocals: Carme Arlandis Escrivà, Bernardino Campillo i Tomàs, Marisa Franco 
Martínez, Héctor Gimeno Fuset, Raül Martínez Sendra, Joan Antoni Martínez i 
Vendrell, Felip Moreno i Soriano i Teresa Verdeguer Miquel.
Finalment prengué la paraula el nou secretari local, Voro Giménez, qui encoratjà els assis-
tents perquè continuaren treballant de valent pel Bloc i per Sueca, i es fi xà com el major 
repte de la legislatura aconseguir llevar la via del tren que parteix Sueca en dos. També es 
posa com a objectiu intern traure més regidors a les eleccions municipals de l’any 2011, fent 
créixer el col·lectiu.
Salvador Giménez és un suecà de 42 anys, 
tècnic d’automoció, casat i amb dues fi lles. 
En la primera reunió de l’executiva es van 
organitzar les diverses àrees de treball 
així com els membre de cadascuna d’elles, 
d’acord amb el següent organigrama:
Àrees de Presidència, Polítiques 
d’Igualtat i Participació Ciutadana: 
Carme Arlandis, Raül Martínez i Joan Antoni 
Martínez.
Àrees de Cultura i Educació, Promo-
ció Econòmica, Sanitat i Medi Ambient: 
Josep Cortell, Francesc Ortells i Teresa Ver-
deguer.
Àrees d’Obres i Urbanisme i Serveis: Bernardino Campillo, Marisa Franco, Héctor Gime-
no i Felip Moreno.
Tots coordinats pel secretari local, Salvador Giménez.

S u e c a   e n   m a r x a
A punt d’acomplir-se el primer any de govern 
del BLOC a l’Ajuntament, podem dir sense reti-
cències que Sueca està en marxa. Bona part 
de les nostres propostes programàtiques ja han 
començat a caminar. 
Si repassem el programa des del princi-
pi trobarem: a l’apartat de Joventut, està en 
obres el nou Casal Jove, un espai on s’habilita-
ran locals d’assaig per als grups de música del 
nostre poble; una seu digna per al Consell 
de la Joventut i per al Centre d’Informació 
Juvenil. I hem començat a arreglar la zona 
de patinatge i continuarem millorant-la.
Pel que fa a Immigració 
hem ampliant els mit-
jans, diverses iniciati-
ves d’acollida i integra-
ció dels nou-vinguts 
(parelles lingüísti-
ques, suport a les 
associacions d’im-
migrants...).
En Educació han co-
mençat els tràmits 
per aconseguir una 
Escola Ofi cial d’Idi-
omes a Sueca. S’ha 
treballat colze a col-
ze amb les escoles 
públiques i concer-
tades, atenent en la mesura 
de les nostres possibilitats les seues demandes. 
Hem ampliat l’Escola d’Estiu i hem organit-
zat per primera vegada un Concurs de joguines 
reciclades. També mantenim puntualment infor-
mades les escoles de les activitats que des de 
les regidories d’Educació i Cultura realitza l’Ajun-
tament (teatre infantil, cinema en valencià, etc), 
aportant-los totes les novetats editorials en què 
l’Ajuntament hi participa. Estan molt avançades 
les negociacions per a construir les noves esco-
les del Mareny i del Perelló.
En Esport s’han organitzat noves activitats: la 
1a caminada popular, la 1a mitja marató, la 1a 
cursa nadalenca, així com el Campionat d’Espa-
nya de billar.
S’han millorat les instal·lacions i ben aviat comp-

tarem amb una nova pista al polígon, s’ajudi-
caran les obres per acabar la pista coberta al 
carrer Sebastià Diego i començaran les obres al 
camp de l’Infantil.
En Cultura hem tornat a fer una programació 
estable i de qualitat de teatre i música, apos-
tant decididament pels creadors valencians, i 
amb una millor difusió. Aquest estiu comença-
ran les obres de condicionament  del CM Bernat 
i Baldoví, per convertir-lo en un espai escènic 
modern i més còmode.
En Serveis Socials s’ha posat en marxa 
l’autobús urbà, en una ruta circular que 

uneix Sueca, passant pel 
centre de salut, la piscina, 

Sueca Parc, i les princi-
pals vies de la ciutat.

En Urbanisme s’ha 
fet la primera 
subhasta de vi-
vendes de pro-
tecció ofi cial, 
s’han controlat 
les casetes il-
legals, aplicant 
la llei. A més, 
amb la reversió 

a Sueca del tram 
de la N-332 que 

travessa el poble, tenim 
l’oportunitat històrica de 

dissenyar un gran boulevard al centre de la 
ciutat, amb jardins i aparcaments.
En Personal treballem conjuntament amb els 
sindicats per aconseguir una optimització dels 
recursos humans del nostre Ajuntament, per 
donar un millor servei als nostres ciutadans. I 
aviat recuperarem la policia de barri.
I en les altres parcel·les que duen els nostres so-
cis de govern, també s’han fet molts progressos.
El treball diari dels nostres regidors comença a 
donar els seus fruits, un treball que de vegades 
no apareix a la llum pública, però són moltes 
hores de dedicació i esforços, en contacte amb 
la ciutadania, escoltant les seues necessitats i 
les seues propostes.

infoBLOC
ASSEMBLEA ANUAL DEL BLOC

B
ut

lle
tí 

de
 c

om
un

ic
ac

ió
 in

te
rn

a 
de

l B
LO

C
 D

E
 S

U
E

C
A

. N
úm

. 8
 J

U
N

Y 
20

08



2 3

Salvador Giménez.
Secretari Local del BLOC

El nostre treball

Educació
Les obres de les noves escoles seran 
una realitat ben aviat, i així acabarem 
amb els barracons. Cal esperar que 
el compromís de la Conselleria siga 
en ferm d’una vegada per totes. Hem 
d’estar també ben contents perquè 
els tràmits per a les noves escoles del 
Perelló estan molt avançats i van per 
bon camí.

Urbanisme
Per fi  Sueca és lliurarà de la condem-
na de la carretera que la parteix en 
dos. I, a més, el poble recuperarà 
un espai on farem el que decidesca 
la ciutadania (zones verdes, aparca-
ments, etc.)

Joventut
Ja han començat les obres del que 
serà el Casal Jove, un espai per a la 
participació de la gent més dinàmica 
del poble.

També s’han començat els tràmits per 
aconseguir una Escola Ofi cial d’Idio-
mes.

Esports
La nova pista del polígon està a punt 
per a ser inaugurada i posada en fun-
cionament, una nova dotació per a 
l’esport de base. També s´han millo-
rat les instal·lacions actuals com, per 
exemple, el camp de gespa artifi cial.

Cultura

En Promoció Lingüística hem ela-
borat una útil ferramenta per a 
l’aprenentatge del valencià.

I millorarem les instal·lacions cultu-
rals renovant les butaques del C. M. 
Bernat i Baldoví.

Ja fa un any que el Bloc compta amb 2 diputats a les Corts Valencianes, integrats 
en el grup parlamentari EU-Bloc-IR: Compromís. Des d’aleshores han fet una im-
portant tasca de control del govern, presentant un gran nombre d’iniciatives i pre-
guntes parlamentàries. Algunes d’aquestes afecten a Sueca, com són per exemple:

- Oposició a l’augment de bombeig d’aigua en l’aqüífer de la Manxa Oriental.

- Control, verifi cació i en el seu cas, clausura de tots els pous d’extracció d’aigua 
que no estiguen degudament autoritzats, al Xúquer i al Segura.

- Doblar la inversió en la modernització 
del regadiu.

- Creació d’un Banc Valencià de l’Aigua, 
per a redistribuir els recursos propis i 
i poder comprar drets d’aigua quan es 
puga.

I açò només són algunes de les proposici-
ons que Enric Morera i Josep Maria Pañella 
han presentat i defensat al Parlament Va-
lencià, amb resultats diversos per la ma-
joria absoluta de la que disposa el Partit 
Popular.

el bloc a les corts

Hui us escric per primera vegada i, com no, en primer lloc 
agrair a tots la confi ança que heu dipositat en mi i en tota 
l’executiva. Intentarem no decebre-vos.
A tot el poble de Sueca dir-li que la nova executiva del 
BLOC està a disposició dels ciutadans per a qualsevol 
problema o dubte que tinga i que ens vulga comunicar.
Des del BLOC volem governar per al poble i, per tant, el 
poble ha de ser el primer en ser escoltat.
El projecte de la nova executiva és fer de Sueca un referent 

a nivell de País Valencià, defensant l’identitat del nostre poble, la nostra cultura, els 
nostres artistes, cantants, músics, escriptors, esportistes, etc. Encara que alguns 
pensen que a la nostra ciutat no hi ha gent preparada, la realitat és que en tots els 
sectors en trobem de molt qualifi cada.
Apostarem fort pels nostres joves, invertint en educació i esports, cosa que ja estem 
fent.
Volem seguir defensant les nostres terres, el parc natural, és a dir, publicitar el millor 
que tenim.
A més el BLOC és l’únic partit que realment fa valencianisme, i el fa amb il·lusió, 
perquè tenim coses a dir i moltes coses a fer. El BLOC no es deu als designis que 
vinguen de cap lloc, ni està hipotecat per cap peix gros: no hem de concedir un PAI 
per tapar boques, ni col·locar a ningú en cap lloc. El BLOC és un partit de gent sana, 
un partit on tots poden parlar i entre tots decidim què és el millor per al poble. Per 
això anime a tota la gent del poble perquè s’unisca a nosaltres i poder fer entre tots 
un poble del qual ens puguem sentir orgullosos i orgulloses.


