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DEBATREM SOBRE ECONO-

MIA LOCAL, MEDI AMBIENT 

I PATRIMONI, ESPORTS, CO-

MERÇ LOCAL, ETC.  

 El pròxim divendres 3 de febrer a les 19:00h, 
a la Casa de Cultura, la coalició d’esquerres de Crevi-
llent (Esquerra Unida—Esquerra Republicana) orga-
nitza la primera Assemblea Participativa.  
 L’Assemblea Participativa vol comptar amb la  
participació i aportació del major nombre de crevi-
llentins i crevillentines ja que s’hi tractaran temes de 
la política municipal que ens afecten i t’afecten 
com a ciutadà o ciutadana.  
 Per això esperem la teua assistència!!  Fes-nos 
arribar les teues propostes i suggeriments al nostre 
Facebook (EUPV-ERPV Crevillent) i al correu-e:  
crevillentunitatesquerra@gmail.com 

 

 A principis d’este mes de gener el 
grup municipal EUPV-ERPV va mostrar la 
seua preocupació per la demolició que la 
Regidoria d’Obres estava fent de l’antiga 
fàbrica Imperial ja que havíem pogut com-
provar que en eixes instal·lacions hi ha 
plaques senceres, fragmentades i crema-
des d’Uralita (fibrocement).  
El portaveu de la coalició d’esquerres, 
Daniel Galvany, va alertar que “el risc 
que passen fibres a l’aire augmenta 
durant la manipulació de materials 
que contenen amiant, per exemple, 
en treballs de demolició com el de 
l’antiga fàbrica Imperial”. En este 
sentit, Daniel Galvany va remarcar que 
“l’exposició a l’amiant pot ocasionar 
malalties irreversibles i molt greus”. 
Per això, el representant republicà va de-
manar si s’estaven seguint “les pautes que 
marca la legislació i la normativa estatal”.  
 A més, hem pogut comprovar que 
no s’està seguint el Projecte Tècnic 
de Demolició ja que este consta de sis 
parts, de les quals el propi enderrocament 
és la fase 5a. La primera fase és la neteja  

 

de les restes de l’incendi. I per si no en 
tinguérem prou, l’Ajuntament governat 
pel PP ha sigut el responsable –una vega-
da més— d’un nou cas de destrucció 
del patrimoni històric ja que han en-
derrocat l’antic “secaó” de la dècada de 
1920.  
 La resposta del Regidor d’Obres, 
Rafael Candela, va ser pròpia d’un polític 
irresponsable i incompetent, tal i com va 
reflectir la premsa d’aquells dies:  

Més informació: 
 

www.amianto.net 
 

http://
afectatamiant.com 
 

www.tv3.cat/30minuts
/reportatges/1783/
Exposats-a-lamiant 

   

 

[E[EL L BBUTLLETÍ UTLLETÍ IINFORMATIU NFORMATIU DDE E LLA A UUNITAT D’NITAT D’EESQUERRES SQUERRES DDE E CCREVILLENT:REVILLENT:  

  EESQUERRASQUERRA   UUNIDA NIDA DDEL EL PPAÍS AÍS VVALENCIÀALENCIÀ——EESQUERRASQUERRA   RREPUBLICANA EPUBLICANA DDEL EL PPAÍS AÍS VVALENCIÀALENCIÀ]]  
Núm. 4 Núm. 4 ——  Gener 2012Gener 2012  

    

    

3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 DEEEEEEEE        FFFFFFFFEBREREBREREBREREBREREBREREBREREBREREBRER, 19:00 H, 19:00 H, 19:00 H, 19:00 H, 19:00 H, 19:00 H, 19:00 H, 19:00 H         

CCCCCCCCASAASAASAASAASAASAASAASA        DDDDDDDDEEEEEEEE        CCCCCCCCULTURAULTURAULTURAULTURAULTURAULTURAULTURAULTURA        
(CREVILLENT)(CREVILLENT)(CREVILLENT)(CREVILLENT)(CREVILLENT)(CREVILLENT)(CREVILLENT)(CREVILLENT)        

DEBATREM SOBRE ECONOMIA LOCAL, DEBATREM SOBRE ECONOMIA LOCAL, DEBATREM SOBRE ECONOMIA LOCAL, DEBATREM SOBRE ECONOMIA LOCAL, 

MEDI AMBIENT I PATRIMONI, ESPORTS, MEDI AMBIENT I PATRIMONI, ESPORTS, MEDI AMBIENT I PATRIMONI, ESPORTS, MEDI AMBIENT I PATRIMONI, ESPORTS, 

COMERÇ LOCAL, ETC.COMERÇ LOCAL, ETC.COMERÇ LOCAL, ETC.COMERÇ LOCAL, ETC.    

 

VINE I PARTICIPA!!VINE I PARTICIPA!!VINE I PARTICIPA!!VINE I PARTICIPA!!VINE I PARTICIPA!!VINE I PARTICIPA!!VINE I PARTICIPA!!VINE I PARTICIPA!!        
ORGANITZEN LES SECCIONS LOCALS  

D’ESQUERRA UNIDA DEL PAÍS VALENCIÀ 
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ESQUERRA REPUBLICANA DEL PAÍS VALENCIÀ 
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 El grup municipal d’EUPV-ERPV 
ha treballat per aconseguir que la comissió 
de cultura aprove i situe el seu retrat al 
saló de plens, que en realitat és el lloc 
que li pertoca com a alcalde. 
 Des del grup municipal l’Esquerra: 
ESQUERRA UNIDA—ESQUERRA REPU-
BLICANA, volem expressar la nostra satis-
facció i alegria davant este fet tan impor-
tant per a la democràcia, la justícia i la 
memòria històrica. Com a republicans que 
no reneguen dels seus valors i dels seus 
principis, volem manifestar que ens sen-
tim hereus del darrer alcalde republicà de 
Crevillent.  
 No oblidem el seu treball i el seu 
testimoni a favor d’una societat justa i 
igualitària, malgrat que han sigut neces-
saris més de trenta anys per poder 
obtenir el lloc que li correspon dins 
l’Ajuntament, fet que ha coincidit amb l’ 
entrada d’ EUPV-ERPV al consistori. 

Sr. Alfonso Alfonso Mateo, 
 Alcalde de Crevillent (1936) 

 

 Davant  un fet concret que ens afecta a totes i a tots com és l’augment de les 
taxes i dels impostos, este grup municipal es posiciona de la manera següent: 
 “QUE PAGUE MÉS, QUI MÉS TÉ” 
 - Les taxes tracten tots els ciutadans i les ciutadanes de la mateixa manera sen-
se tenir en compte els seus recursos i el número de membres que té la família.  
 - Si el govern municipal  de la dreta vol recaptar més diners , hi ha dos impos-
tos que ens diuen d’una manera més justa qui té més recursos i qui en té menys: L’IBI 
i l’Impost de Tracció Mecànica de Vehicles. 
 - A més a més, el govern del PP bonifica els pisos buits que no paguen brossa i, 
no vol aplicar allò que diu de la Llei d’Hisendes locals, la qual permet apujar fins a un 
50% de l’IBI a eixes cases buides. 
 -Des d’EUPV-ERPV pensem que s’haurien d’haver congelat les taxes i els 
impostos, ja que l’Ajuntament té superàvit.  Això és el que pot fer i és el que s’espera 
d’un polític que tinga sensibilitat davant d’una situació tan difícil com  la que estem 
passant. 
 - Pel que fa al tema de la brossa, com que la gestió és privada i, a més a més, 
deficitària en 290.000 euros que l’Ajuntament ha de bonificar , proposem que es-
tudie la possibilitat de fer una gestió pública de la neteja i recollida de re-
sidus.  Posem com a exemple la gestió pública de la brossa de Guardamar. 
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 El Grup Municipal EUPV-ERPV considera que davant la greu situació de 
crisi, és necessari que l’ Ajuntament prenga una posició clau en la dinamització de l’ 
economia, prenent decisions i innovadores i no creuant-se de braços amb resignació. 
 El Banc de Terres és un instrument que permet que terres de qualitat que no 
estan sent cultivades puguen ser accessibles a persones, empreses o cooperatives per 
tornar a treballar-les. Així l’ ajuntament, després d’ inventariar totes les parcel·les útils 
del terme municipal,  actuaria d’ intermediari entre els interessats i els propietaris. 

 A més l’Ajuntament hauria d’imp-
licar-se en la formació dels agricultors, 
amb cursos o tallers relacionats amb la 
innovació en tècniques agràries i per fo-
mentar l’ agricultura ecològica. 
 Esta  proposta és una bona oportu-
nitat per protegir i promoure el sector 
agrari, en uns moments en el que la indús-
tria tradicional a Crevillent està en hores 
baixes.  

 

 Davant els entrebancs, els problemes i denúncies que ha rebut el grup organit-
zador del concert del passat dia 30 de setembre del grup La Gossa Sorda, hem pogut 
constatar el fet que el concert de Filiu que es va fer el passat més d’octubre no té cap 
permís ni informe avalat per cap tècnic municipal.  
 En el plenari anterior, el regidor Rafael Candela de La Fuente va posar com a 
model a seguir l’organització de la Barraca Municipal. Nosaltres que volem apren-
dre i som benintencionats hem pogut constatar que la Barraca Municipal no té cap 
informe juridicotècnic tal i com indica el Decret 52/2010 de la Generalitat Valen-
ciana sobre mesures de seguretat, activitats, personal, eixides d’emergència, etc. amb 
la qual cosa posava en perill els assistents. 
Per tot això en el plenari, el grup municipal d’EUPV-ERPV li va preguntar al regi-
dor Rafael Candela si havia posat en coneixement de les autoritats perti-
nents esta irregularitat o no ho faria perquè ell és el responsable polític. 
 Rafael Candela ens va deixar sense resposta i el portaveu Daniel Galvany li 
va demanar l’informe tècnic. Si este informe existeix, el portaveu d’EUPV-ERPV es 
compromet a eixir públicament en els mitjans de comunicació tot reconei-
xent el seu error. A dia de hui, eixe informe encara no el tenim. El tindrem 
alguna dia? Podrem tenir un informe que no existeix? 

Unitat d’Esquerres 
Crevillent 


