
La gent de BLOC-Compromís ens caracteritzem pel dinamisme, el treball
i la capacitat d'oferir propostes a la ciutadania. Ho demostrem dia a dia el
Grup Municipal a l'Ajuntament i el col·lectiu en els diferents àmbits d'actuació.

Propostes polítiques realistes i d'actualitat
Les últimes propostes polítiques que hem realitzat afecten l'àmbit econòmic,
amb un document de reflexió i propostes per a impulsar Fimel 2013 i els
sectors econòmics locals; i també la proposta de Compromís per a un
finançament més just per a la Comunitat a través d'un concert econòmic
responsable. I aportacions pel que fa a l'urbanisme, amb un traçat per a les
bicis pel nucli de Roca; la seguretat, amb la moció aprovada per obtinde
més efectius i més coordinació; o l'acció social amb la proposta del menjador
d'estiu per als més menuts. També hem fiscalitzat el govern del PP.

Informació i presència continuada del nostre col·lectiu
Ens esforcem per informar la ciutadania i fomentar-ne la participació, a més
d’estar actius en les reivindicacions socials com ara les reclamacions de
la taxa Tamer. Continuem emetent els plens municipals complets per la
nostra web, on pots trobar tota la nostra actuació política. I ens pots seguir
en les xarxes socials, Facebok i Twitter. També pots participar en la millora
de Meliana amb l'aplicació Fem Meliana Millor. Però no oblidem les activitats
ludicoreivindicatives com el trofeu de pilota al carrer o el sopar a la fresca.

BLOC-Compromís dinámico, tanto el grupo municipal como el colectivo
La gente de BLOC-Compromís nos caracterizamos por el dinamismo, el
trabajo y la capacidad de ofrecer propuestas a la ciudadanía. Desde el
Grupo Municipal hemos hecho propuestas económicas para impulsar Fimel;
de urbanismo, de seguridad o de acción social, entre otras. Y desde el
colectivo nos esforzamos por informar y fomentar la participación, además
de nuestro activismo en las numerosas reivindicaciones sociales.

POTS SEGUIR LA NOSTRA ACTIVITAT POLÍTICA EN LA WEB:

www.blocmeliana.org
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INICIATIVES DE BLOC-COMPROMÍS
2n TROFEU DE PILOTA AL CARRER

BLOC-Compromís, amb la col·laboració del
Club de Pilota de Meliana, organitzà el 9 de
juny el 2n Trofeu de Pilota al Carrer Vicent
Venancio, tio Vicent, per a promocionar l’esport
autòcton. Hi van participar més de 200
persones en un acte amb partides de diverses
categories, una exposició fotogràfica, orxata
i fartons per a les persones assistents i el
lliurament dels recordatoris de l'acte.

Noves aplicacions des de la nostra web
El nostre col·lectiu t'oferix diferents aplicacions
des de la nostra web perquè tingues una bona
informació i també pugues participar de la
gestió municipal i la millora del nostre poble.

D'una banda, pots rebre cada mes el nostre
InfoBloc al teu correu electrònic. Només has
de punxar en l'apartat corresponent de la
nostra web. Com figura en la imatge.

Fem Meliana Millor
És l'altra novetat. Hi pots accedir punxant en
la imatge de la nostre web. Et permet
identificar millores en l'entorn urbà i paisatgístic
de Meliana, i fer les teues aportacions. Amb
esta aplicació ja hem aconseguit, per exemple,
que s'inicien les actuacions en la millora de
la passarel·la de la platja de Meliana.

Lliurament de la placa commemorativa al tio VicentLliurament de la placa commemorativa al tio Vicent

Estat de la passarel·la denunciatEstat de la passarel·la denunciat

Las actividades del
colectivo de BLOC-
Compromís de Meliana
son numerosas   y
variadas. Acabamos de
celebrar el 2º Trofeo de
Pelota Valenciana en la
C a l l e  y  e n  l a
c o n t r a p o r t a d a  t e
i n f o rma m os  de  la
próxima actividad. Pero
además, a través de
nuestra web puedes
a c c e d e r  a  d o s
aplicaciones interesantes
d e  i n f o r m a c i ó n  y
participación, el InfoBloc
y Fem Meliana Millor.

Actuacions del col·lectiu2
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DIFERENTS PROPOSTES FETES AL GOVERN
RUTA EN BICI PEL NUCLI DE ROCA

PROPUESTAS DE BLOC-COMPROMÍS
Algunas de las propuestas formuladas por
nuestro grupo al gobierno del PP en
diferentes ámbitos. Hemos elaborado una
alternativa de recorrido ciclista que permita
unir los dos tramos para bicicletas por el
núcleo de Roca. Además nos preocupamos
por la seguridad en el término de Meliana,

para evitar los robos, con una moción que
fue aprovada por unanimidad que busca
mayor presencia y coordinación de las
fuerzas de seguridad y la creación de la
Junta Local de Seguridad Ciudadana.
También hemos propuesto el servicio de
comedor infantil durante todo el verano.

Al setembre, BLOC-Compromís ja va
presentar una moció perquè per part de la
Diputació i l'Ajuntament es contemplara la
continuïtat del carril bici fins a la mar, tot
tenint en compte l’obstacle de les vies de
Renfe. El govern del PP va rebutjar la moció.
Ara, presentem una alternativa de recorregut
ciclista pel nucli de Roca que permeta
enllaçar els dos trams a una banda i l’altra
de les vies del tren. La proposta contempla
l’aprofitament del pas subterrani de l’estació
de Roca i Cuiper per a salvar les vies, un
dels principals problemes, la ubicació de
dos passos segurs a la CV-313, i diversos
punts amb elements amb l’obligació de
reducció de la velocitat dels automòbils.

La seguretat a Meliana
En el ple de 4 de juny es va aprovar la moció
de BLOC-Compromís amb la finalitat
d’augmentar la seguretat al terme municipal
de Meliana, tant al camp com als nuclis
urbans, davant de l'augment dels robatoris.
Es tracta d’optimitzar al màxim els recursos
de les forces de seguretat per tal
d’aconseguir una planificació i una actuació
com més ajustada a la realitat de Meliana
millor, que done més garanties de seguretat.
En eixe sentit, la moció insta les diferents
administracions a la coordinació tant de la
Policia Local com de la Guàrdia Civil i la
Policia Autonòmica. A més es va aprovar
accelerar la creació de la Junta Local de
Seguretat Ciutadana.

Menjador d'estiu per als més menuts
BLOC-Compromís de Meliana ha proposat
al govern municipal que s’elabore un informe
per part dels departaments de Servicis
Socials i d’Educació per a valorar la
necessitat d’oferir un servici de menjador
durant l’estiu per a garantir l’alimentació
bàsica dels més menuts, una iniciativa que
s’està generalitzant. Durant el juliol,
l’Ajuntament organitza l’escola d’estiu amb
servici de menjador, que podria donar

resposta a esta necessitat. Per a la resta de
l’estiu, caldria habilitar una solució fins que
comence el curs escolar. Per tal de finançar
el cost, l’Ajuntament es podria acollir al
programa que ha creat la Diputació, a més
de les modificacions del pressupost municipal.

Proposta de recorregut de BLOC-CompromísProposta de recorregut de BLOC-Compromís

BLOC-Compromís, propostes



APOSTA PER L'IMPULS DE FIMEL 2013
LA FIRA AGRÍCOLA I COMERCIAL DE MELIANA

ALGUNES DE LES PROPOSTES QUE RECULL EL DOCUMENT

BLOC-Compromís ha presentat en la
Comissió Organitzadora de Fimel un
document de reflexió, anàlisi i impuls d’este
espai de promoció econòmica que, enguany,
suposarà l’edició que fa catorze, la més
antiga d’estes característiques a l’Horta Nord.

Ens hem centrat en quatre àmbits d’actuació:
els professionals, els comerços i les iniciatives
agrícoles que interessa que hi participen, la
programació d’activitats més adequada per
a la fira, la promoció de l’esdeveniment i els
recursos econòmics i professionals.

Cal la implicació del sector de la restauració
de Meliana i hem fet diferents propostes.
Meliana compta amb un nombre significatiu
de locals de restauració reconeguts a la
comarca que suposen un pol d’atracció
important de visitants. També hi ha propostes

concretes per als sectors tradicionals de
l’alimentació, com ara els forns, les
pastisseries o les carnisseries; o sectors
industrials com ara les arts gràfiques.

En el sector agrícola, s’han de promoure, a
més de les activitats tradicionals, aquelles
iniciatives que es recollien en el Pla
d’Actuació Territorial de Protecció de l’Horta,
algunes de les quals ja estan funcionant a
Meliana. Com ara donar a conéixer les
varietats agrícoles locals o les experiències
d’agricultura ecològica, potenciar els canals
de comercialització local a través de les
botigues hortofrutícoles i la cooperativa
agrícola del municipi o l’impuls d’altres usos
terciaris vinculats a l’horta relacionats amb
l’agroturisme, l’agroeducació, les botigues
de l’horta o negocis de restauració associats
a les explotacions agràries.

BLOC-Compromís apuesta por Fimel
Des de BLOC-Compromís de Meliana hemos
considerado muy conveniente hacer una
reflexión y elaborar un documento con
diferentes propuestas para dar un impulso
a la edición de Fimel 2013.

La Feria Agrícola y Comercial de Meliana es
un escenario idóneo para la promoción de
nuestros sectores económicos, pero son
necesarias nuevas propuestas arriesgadas
e inovadoras. Nos jugamos el futuro
económico de nuestro municipio.

Tots els sectors d'activitat de Meliana.
Cal potenciar-ne la participació de forma
individual o col·lectiva.

Gastronomia. Activitats com ara la Ruta
de la tapa o un concurs gastronòmic d'un
producte tradicional com l'esgarrat.

ACTIVITATS QUE CAL QUE EXPOSEN PROGRAMACIÓ D'ACTIV ITATS

Cal evitar les parades més pròpies d'una
fira o d'un mercat tradicional.

Presència de la restauració. Si no és
amb estand propi, sí en l'apartat
d'activitats.
Presència col·lectiva de forns i
pastisseries, arts gràfiques, carnisseries,
etc., amb degustacions, mostres, difusió...

Campanya continuada. Des d'abans de
l'estiu, per a generar expectatives.

Programació d'activitats. No omplir per
omplir. Que atraguen gent i vinculades a
les activitats econòmiques.
Especifitat. Potenciar aquelles que poden
fer de Fimel una fira singular, diferent a
les moltes que han aparegut.
Sortejos. Vinculats a les compres en
comerços locals i en les parades de la
fira.

Professionalització del tractament de
Fimel per a rellançar el projecte.

ACTUACIONS DE PROMOCIÓ I RECURSOS

Noves tecnologies. Potenciar la web i les
xarxes socials, especialment Facebook.

Participació activa de les entitats locals
vinculades a estos sectors.

Sortejos, promocions, ofertes de
reclam.

Aposta econòmica. Els recursos ara són
limitats, però s'han d'optimitzar i cal
arriscar.

Fimel 20134
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Josep Riera,
portaveu de

BLOC-
Compromís

APOSTA PER L'IMPULS DE FIMEL 2013

Al setembre, tindrà lloc la 14ª edició de
Fimel, la Fira Agrícola i Comercial de Meliana.
A l  2000, fou la pr imera d’es tes
característiques a l’Horta Nord. La finalitat,
potenciar els sectors agrícola i comercial
del municipi. L’un, l’agrícola, en ser un dels
sectors tradicionals de Meliana, poble de
l’horta de València, on encara hi ha moltes
famílies i bona part del terme vinculats a
esta activitat.

L’altre, el comercial, en haver esdevingut al
final dels anys 90 un dels motors de
l’economia local, en créixer el nombre
d’establiments comercials i d’activitats
professionals, i haver fet de Meliana un
veritable centre comercial.

Hui, en el context de crisi econòmica, cal
repensar els projectes. A partir d’una identitat
pròpia, cal buscar noves maneres de
projecció i de presència d’uns sectors
econòmics molt castigats.

A Meliana, hem tornat als indicadors
econòmics anteriors a Fimel. Així, si al 2000
hi havia 192 activitats comercials minoristes,
al final del 2011 n’eren 173. Mentre que al
2007 van arribar a 270. Del 2006 al 2011,
l’activitat comercial s’ha reduït un 11,7%
en el sector comercial minorista, un 7,1%
en el majorista i un 23,2% en la restauració.
Paral·lelament, la desocupació entre la
població potencialment activa ha passat
del 5,2% del 2006 al 14% del 2011.

Per a fer front a esta realitat, la fira necessita
d’una reorientació. Cal actualitzar-ne el
format i el contingut perquè l’agricultura, el

comerç i els professionals locals siguen
protagonistes.

S’ha d’aprofundir en diferents línies d’actuació
amb un tractament integral, arriscat i
innovador. La primera i bàsica, reil·lusionar
els comerciants, els l lauradors i els
professionals de Meliana amb un format de
fira i unes facilitats que facen més atractiva
la participació, amb propostes que vinculen
els visitants amb l’activitat econòmica del
municipi. Cal reorientar l’oferta d’activitats
en la programació de Fimel, que s’ha
d’elaborar, sobretot, pensant en el públic
que es vol atraure. La fidelització de nous
visitants dependrà d’una bona estratègia de
promoció, que ha de ser més prolongada en
el temps i on l’ús de les tecnologies de la
informació i la comunicació (T IC),
especialment la web i les xarxes socials, han
de jugar un paper important. És necessari
un nivell tècnic i de professionalització major
i uns recursos econòmics suficients.

A Meliana ens juguem el futur econòmic del
municipi, però també un dels referents
emblemàtics que ens han cohesionat i ens
han projectat com a poble a la comarca.

FIMEL 2013, PUNT D'INFLEXIÓ EN LA PROMOCIÓ
ECONÒMICA A MELIANA (publicat en Levante-emv, 18-05-2013)

Todos los sectores de Meliana.
Hay que potenciar la participación de
forma individual o colectiva.

Gastronomía. Actividades com la Ruta de
la tapa o un concurso gastronómico de un
producto tradicional como el esgarrat.

Presencia colectiva de hornos y
pastelerías, artes gráficas, carnicerías, etc.
con degustaciones, muestras, difusión.
Nuevas tecnologías. Potenciar la web y
las redes sociales como Facebook.

Programación de actividades. No llenar
por llenar. Que atraigan gente y vinculadas
a las actividades económicas.

Profesionalización del tratamiento de
Fimel para relanzar el proyecto.

ALGUNAS DE LAS PROPUESTAS QUE RECOGE EL DOCUMENTO

Fimel 2013



EL PP, EN CONTRA DEL VALENCIÀ
S'ESTIMA LA DEMANDA DE BLOC-COMPROMÍS
El Jutjat del Contenciós Admnistratiu número
7 de València ha declarat nul l’acord de
l’Ajuntament de Meliana, per ser contrari a
dret, de supressió de la plaça de tècnica de
promoció del valencià. Acord impulsat i
aprovat pel govern del PP en el ple de 26
de gener de 2012. S'incomplix el Reglament
de promoció de l’ús del valencià de
l’Ajuntament de Meliana, aprovat per
unanimitat el 1997, i es condemna
l’Ajuntament al pagament de les costes del
procediment judicial.

Com diu el portaveu de BLOC-Compromís,
Josep Riera, “és molt trist i significatiu que
el PP no atenguera, en un acte clar de
prepotència i de nul·la sensibilitat respecte
del valencià, les crides contínues de BLOC-
Compromís perquè no se suprimira la dita
plaça i es permetera el funcionament normal
de l’Oficina de Promoció i Ús del Valencià,
amb els recursos humans i econòmics
adequats ”. Cal recordar que el grup municipal
valencianista esgotà la via administrativa. El
govern popular no va atendre cap dels
arguments dels valencianistes i, finalment, la
jutgessa ha condemnat l’Ajuntament i obliga
els populars a rectificar.

La jutgessa és clara i contundent. La plaça
de tècnica de promoció del valencià es troba
en una posició diferent a altres per
l’aprovació, el 1997, del Reglament de
promoció de l’ús del valencià i l’assumpció
voluntària d’esta obligació. A més,
l’Ajuntament no ha acreditat que ara hi haja
personal municipal capacitat, tècnicament,
per a complir les obligacions que determina
el dit reglament; i tampoc que les mesures
adoptades després de suprimir la plaça
permeten complir les dites obligacions.
També considera clarament insuficients els
500 € destinats en els pressupostos del
2012 a la promoció del valencià.

PER UN MILLOR SERVICI DE METRO
Dissabte 18 de maig, unes 500 persones
dels pobles de la línia 3 de Metrovalència
van participar en la mobilització convocada
per la plataforma No a les Retallades de
l’Horta Nord. La protesta s'inicià a l’estació
de Rafelbunyol per anar baixant en cada
una de les estacions del trajecte, on els
esperaven més usuaris i usuàries del
transport públic fins a Almàssera, on finalitzà
la reivindicació d’un transport públic i de
qualitat. Hi van participar Josep Riera, Maria
Pilar Asensio i Vicent Ahuir, del Grup
Municipal de BLOC-Compromís de Meliana.

REIVINDICACIONES DE BLOC-COMPROMÍS
BLOC-Compromís reivindica el valenciano
como lengua propia de nuestro municipio,
como recoge el Reglamento de Promoción
y Uso del Valenciano de Meliana. Una
sentencia judicial respecto de la demanda
presentada por nuestro grupo condena al
Ayuntamiento por incumplimiento.

Por otra parte, nuestro Grupo Municipal
participó el 18 de mayo en la movilización
convocada por la plataforma No a les
Retallades de l'Horta Nord por un transporte
público y de calidad en la línea 3 de
Metrovalència. Participaron unas 500
persones desde Rafelbunyol a Almàssera.

Emili Altur, Josep Riera i Enric MoreraEmili Altur, Josep Riera i Enric Morera

M. Pilar Asensio, Josep Riera i Vicent AhuirM. Pilar Asensio, Josep Riera i Vicent Ahuir

Sentència judicial a favor del valencià6
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Levante-emv, 10-04-13

Levante-emv, 18-04-13

Levante-emv, 03-05-13

BLOC-Compromís Meliana en:
Facebook

Bloc Meliana

Youtube
blocmeliana

Livestream
blocmeliana

Telèfon
608996311

Correu
blocmeliana@gmail.com
meliana@compromis.ws

la web
www.blocmeliana.org

meliana.compromis.ws



UN MODEL DE FINANÇAMENT JUST
UNA VERITABLE CORRESPONSABILITAT FISCAL
El portaveu de Compromís a las Corts
Valencianes, Enric Morera, ha proposat un
nou model de finançament per al poble
valencià que comence de zero amb una
autèntica corresponsabilitat fiscal. Un
document anomenat Per un concert
econòmic responsable.

Enric Morera considera que el concert
econòmic responsable ha d'incloure la
recaptació i la gestió per part de la Generalitat
de tots el tributs que es generen a la
Comunitat per mitjà d’una agència tributària
pròpia; la capacitat normativa plena sobre
els tributs; la capacitat financera en funció
de les competències assumides per cada
nivell de govern, i un mecanisme de
negociació i revisió del concert, en base a
la relación bilateral, per a renovar o modificar-
ne el contingut i fixar els criteris de solidaritat
entre territoris recollits per la Constitució.

Segons el responsable valencianista, les
necessitats de la Generalitat Valenciana
actuals no són inferiors als 16.000 milions
d’euros anuals per a no produir més dèficit,
atendre les obligacions del deute legítim i
poder fer polítiques actives pel benestar,

l’economia i l’ocupació. I advertix que
qualsevol import inferior de finançament no
resoldrà el problema.

El portaveu parlamentari destaca que l’actual
model de finançament autonómic perjudica
els valencians i les valencianes. Assegura
que, segons el Ministeri d’Economia mateix,
i aplicant el criteri dels ingressos, els
valencians paguem a l’Estat 23.000 milions
d’euros i en rebem 10.000. Això suposa un
dèficit anual de 13.000 milions d’euros i del
3,42% del nuestre Producte Interior Brut.
Això, en una comunitat per davall de la
mitjana estatal en renda per càpita, i encara
més de la mitjana europea.

Enric Morera, portaveu de CompromísEnric Morera, portaveu de Compromís

Concert econòmic8
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