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per la felicitat de tots els dies

educació per a tots i totes

sanitat pública i de qualitat

transport sostenible

escoletes infantils gratuïtes de 0 a 3 anys

societat civil com a motor de progrés

compromís amb l’ocupació

aplicació de la llei de la dependència

paisatge i territori

dret a la vivenda

transparència = participació ciutadana

corrupció: tolerància zero

cohesió social 
igualtat d’oportunitats

Joan Baldoví (candidat per València), Aitana Mas (candidata per Alacant) 
i Roger Mira (candidat per Castelló

Eleccions Generals 2011
A Compromís tenim 176.213 raons per a man-
tindre la il·lusió. Ara encarem amb força reno-
vada les eleccions generals del 20 de novembre. 
Ara com ara, totes les enquestes -que mai no ens 
han tingut molta “estima”- coincideixen a ator-
gar entre 1 i 3 representats de Compromís al 
Congrés dels Diputats. Per a les eleccions autò-
miques passades ens deien que no arribàvem al 
3% i vàrem aconsguir un 7,37%. Què pot passar 
ara?

En Compromís tenemos 176.213 razones para 
mantener la ilusión. Ahora encaramos con fuerza 
renovada las elecciones generales del 20 de novi-
embre. A día de hoy, todas las encuestas -que nun-
ca nos han tenido mucho “cariño”- coinciden en 
otorgarnos entre 1 y 3 representantes de Com-
promís en el Congreso de los Diputados. Para las 
elecciones autonómicas pasadas nos decían que 
no llegabamos al 3% y conseguimos un 7,37%. 
¿Qué puede pasar ahora?

benestar social

OCTUBRE-NOVEMBRE 2011       @BlocTorrent              facebook.com/compromistorrent   www.bloctorrent.com
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I TU QUÈ  FARIES 
AMB ELS 
TEUS DINERS?

¿Y TÚ QUÉ
HARÍAS 
CON TU DINERO?

PRESSUPOST DE FESTES 2008-2010:  4.468.177 €

581 
salaris 
anuals

...

...

85% DE L’OBRA DEL COL·LEGI Nº 10

El pressupost de festes de la legislatura equival al col·legi nº10 o  
a l’escolarització pública de tots els xiquets de 0 a 3 anys.
CEl presupuesto de fiestas de la legislatura equivale al colegio nº10 
o a la escolarización pública de todos los niños de 0 a 3 años. *

VOLS SABER QUÈ HA FET EL PP AMB ELS TEUS DINERS?

RAPHAEL 121.500 € 1 any punt d’aliments

 189 salaris mensuals

 16 salaris anuals

 ¿ESCÁNDALO?
i la zona VIP què? 

ROCKEJAT 123.964 € 1 any punt d’aliments
HOMBRES G 75.800 € 10 salaris anuals
ROSARIO 73.213 € 10 salaris anuals
TAMARA 24.780 € +3 salaris anuals
40 PRINCIPALES 9.440 € +1 salari anual
UNA  NOCHE CON LUCIO 8.850 € +1 salari anual

Açò són només exemples 
de l’any en què, a causa 
de la crisi, menys diners 
s’han balafiat en “flato i 
boato”. L’austeritat de què 
tant predica el PP se’n va 
per la butxaca forada-
da quan els toca portar 
a Raphaeles, Pantojas i 
altres a les festes de Tor-
rent. I més encara quan 
es tracta de promocionar 
la imatge de María José 
Catalá utilitzant els di-
ners públics de tots. Heu 
passejat mai per Torrent 
sense veure una foto de 
l’alcaldessa? És temps de 
rigor i de gastar els diners 
en allò que és essencial: 
el benestar de tots.

Estos son solamente 
ejemplos de un año en 
que, a causa de la crisis, 
menos dinero se ha mal-
gastado en “flato y boato”. 
La austeridad que tanto 
predica el PP se va por su 
bolsillo agujerado cuan-
do les toca traer a Rap-
haeles, Pantojas y otros 
a las fiestas de Torrent. Y 
más aún cuando se trata 
de promocionar la imagen 
de María José Catalá con 
el dinero público de todos. 
¿Habéis paseado por Tor-
rent sin ver una foto de la 
alcaldesa? Es tiempo de 
rigor de gastar el dinero 
en lo que es esencial: el 
bienestar de todos.

PARTIDO POPULAR

y suma y sigue...

bloctorrent.com        coaliciocompromis.net

8 guarderies 
municipals

Hi ha una altra manera de fer fes-
tes al model de butxaca forada-
da que han practicat PP i PSOE. 
Aquestes xifres són per a entendre 
què vol dir tobrar-se, per exemple,  
Raphael en el Parc Central. Vol dir, 
per exemple, 16 anys sencers i ín-
tegres de faena d’algú que cobra el 
salari mínim interprofessional. O 
un any sencer del punt d’aliments, 

del qual hi ha 2.100 famílies, si fa 
no fa 8.000 veïns i veïnes, que ne-
cessiten eixe servei. Un autèntic 
drama.

Per a entendre també què es 
gasta en festes podem analitzar 
l’exemple del pressupost de 2009 
en la partida per a Falles. Dels 
376.805€ que hi havia destinats, 
només 94.500€ van a cada co-

missió, allò que és la festa estric-
tament. Els diners restants es re-
parteixen entre els 122.305€ de la 
falla de l’Ajuntament -que, a més, 
és “competència deslleial”- i eixi-
des de “flato i boato” a València a 
l’hípica, carpes, etc. Coses absolu-
tament prescindibles i molt més 
encara en aquests temps de crisi. 

Si es compta amb les associaci-

ons i el teixit cívic de Torrent es 
poden fer unes festes moltíssim 
més austeres i amb més qualitat 
fins i tot. 

I, finalment, què dir de la des-
pesa en publicitat i imatge? Doncs 
que, com tots sabem, acaba sent 
partidista i per a la promoció per-
sonal. A més d’una immoralitat, 
un balafiament intolerable.
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CONSELLERIA
PARALIZA 
SIN FECHA
EL HOSPITAL
El gobierno del PP 
ha mentido reite-
radamente dici-
endo estos cuatro 
años que las obras 
comenzarían.
Pero no hay ni ter-
renos, ni proyecto 
ni dotación pre-
supuestaria de la 
Generalitat.

En 2009, se nos dijo que ya estaba 
en marcha el proyecto, la compra de 
terrenos y, como no, que las obras co-
menzarían ese año.

Al mismo tiempo nos pusieron el car-
tel tan bonito que veis en la foto, un 
gran paisaje para que pasten los bor-
regos que nos costó 18.000€ 

Sin embargo, el 12 de mayo de 2011, 
en plena campaña para las eleccio-
nes municipales, para María José Ca-
talá, esta imagen era la de:

“El hospital que, pese a lo que 
os digan, ya existe, porque fi-
gura en el mapa sanitario de la 
Comunidad Valenciana.”
María José Catalá, 12 de mayo 2011

______________________________________ 
Podéis ver el video de las declara-
ciones en hospitaldetorrent.info

¿QUIERES CONOCER TODA LA INFORMACIÓN SOBRE EL HOSPITAL DE TORRENT Y LOS ENGAÑOS DEL 
GOBIERNO DEL PP? ENTRA A WWW.HOSPITALDETORRENT.INFO

“Estamos pendientes de la licitación del mismo 
[el Hospital de Torrent] que se producirá este año 
[2010]. A partir de la adjucidación tiene un plazo de 
ejecución de unos 16 meses aproximadamente. Se 
trata de mi compromiso electoral más importante 
y, sin duda, voy a llevarlo a cabo.”   
-María José Catalá, 21 de abril de 2010, Levante-EMV 

SEGÚN LOS PLAZOS DEL “COMPROMISO” DE LA ALCALDESA, 
¡EL HOSPITAL TENDRÍA QUE ESTAR CASI ACABADO!

En 2007, María José Catalá fue 
elegida con la promesa de con-
struir el hospital en esa legis-
latura. NO LO HA CUMPLIDO.

En 2011, ha vuelto a presentarse 
a las elecciones con la misma 
promesa. Pocos meses después, 
desde su propio partido le han 
descubierto el engaño. 

Primera piedra de la construcción del hospital que regalamos a 
María José Català desde el grupo Compromís para que se hiciera la 
foto en las elecciones inaugurando el solar. Aún puede aprovechar-
la antes del 20N.

* més publicitat i imatge 

Nota metodològica: Les dades corresponen a les partides estrictes de Festes i Imatge i Publicitat dels exercis de 2008, 2009 i 2010, les darres que tenim disponibles. No vol dir, però, que siguen 
“tots” els diners gastats en aquests conceptes, sinó els mínims. Els salaris han estat calculats en base al salari mínim interprofessional.



Paro Població Parats Habitants
12,45% Torrent 9.941 79.843
12,05% Xirivella 3.727 30.910
11,90% Burjassot 4.545 38.170
11,84% Mislata 5.184 43.792
11,43% Alzira 5.120 44.785
11,23% Paterna 7.403 65.921
11,10% Ontinyent 4.211 37.935
10,50% Gandia 8.341 79.430
10,16% Sagunt 6.737 66.259
9,23% València 74.735 809.267

Torrent és la ciutat amb més taxa de 
desocupació entre les deu més pobla-
des de la província de València.

Torrent es la ciudad con más tasa de 
paro entre las diez más pobladas de 
la provincia de Valencia.

PER A TROBAR UNA TAXA DE PARO METROPOLITANA 
COM LA DE TORRENT HEM DE BUSCAR A SEVILLA, EN 
ANDALUSIA, LA COMUNITAT AMB MÉS PARO D’ESPANYA
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govern per a les persones

GODELLA
Governada per un pacte de progrés amb 
ja dues legislatures, Godella és la ciutat 
de l’àrea metropolitana de València amb 
menys taxa d’atur. La meitat que la de 
Torrent.

Gobernada por un pacto de progreso con 
ya dos legislaturas, Godella es la ciudad 
del área metropolitana de Valencia con 
me- nos tasa de paro. La mitad que la de 
Torrent.

Enfrontats a la catastròfica herència 
que ens ha deixat el PP, en els primers 
mesos hem pagat 4,5 milions d’euros de 
deute amb proveïdors mentre que a Tor-
rent les empreses han de tancar perquè 
l’Ajuntament no els paga.

Enfrentados a la catastrófica herencia 
que nos ha dejado el PP, en los primeros 
meses hemos pagado 4,5 millones d’euros 
de deuda con los proveedores mientras 
que en Torrent las empresas han de cer-
rar porque el Ayuntamiento no les paga. 

El nou alcalde de Burjassot, Jordi Sebas-
tià (Compromís), ha retallat les màximes 
despeses innecessàries. En setembre, 82 
persones han trobat faena, 3 cada dia, 
una baixada de l’atur de l’1,90%. 

El nuevo alcalde de Burjassot, Jordi Sebas-
tià (Compromís), ha recortado al máximo 
los gastos innecesarios. En septiembre, 
82 personas han encontrado trabajo, 3 
cada día, una bajado del paro del 1,90%.

ALCOI BURJASSOT

Font: INE i SERVEF. Dades de població de l’últim padró estable (2010). Dades d’atur corresponent a setembre 2011. Percentatge calculat sobre el total de la població. 

Comparació de Torrent 
respecte a municipis d’àrees 
metropolitanes d’Espanya.

A València, només n’hi ha 4 muni- 
cipis d’un total de 40 que tinguen 
més taxa de paro que Torrent.

Cap municipi de les àrees metro- 
politanes de Madrid, Barcelona o 
Bilbao té una taxa de paro supe- 
rior a la de Torrent. Més encara, 
com es pot veure als mapes, es 
tracta de percentatges molt infe- 
riors.

Hem d’anar a Sevilla per a trobar 
dos municipis d’àrea metropoli- 
tana en tot Espanya que tinguen 
més paro que Torrent. 
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PP i PSOE marginen el corredor mediterrani i és la UE qui ha de posar trellat

El govern espanyol del 
PSOE va signar un do-
cument amb el govern 

francés en què apostaven 
pel corredor central (que 
margina el País Valencià) 
com a projecte prioritari. El 
PSOE valencià va callar.

El corredor central va ser 
impulsat pel govern d’Aznar 
en 2003 i els presidents del 
PP d’Extremadura, Madrid, 
Castella-La Manxa i Aragó 
varen fer una declaració do-
nant-hi suport el setembre. 
El PP valencià va callar.

IU defensa a Andalusia 
el corredor central i al País 
Valencià està en contra del 
mediterrani.

El govern espanyol del 
PSOE ens ha presentat tam-
bé un projecte que, per tal 

que passe per Madrid de to-
tes totes, en deixen fora Ala-
cant. I li’n diuen “mediterra-
ni” al corredor.

El corredor mediterrani 
és una infraestructura vital 
per al nostre creixement. 
Però ha de ser la Unió Euro-
pea qui pose trellat. Depén 
del govern espanyol desen-
volupar el corredor i, fins 
ara, amb PP i PSOE, sempre 
se’ns ha girat de costat.

A més a més, el corredor 
central és obsolet, amb una 
connexió amb túnel que 
hauria de travessar els Piri-
neus i que suposa una gran 
obra que està fora de tot 
trellat en aquests temps que 
corren. És una obsessió cen-
tralista.

Nosaltres sempre hem 

defensat el corredor medi-
terrani com a eixida de les 
exportacions valencianes a 
Europa i foment de la indús-
tria. Els governs del PP i del 
PSOE ens han deixat de ban-
da per igual i, ara com ara, 
hi ha un coll de botella entre 
Castelló i Tarragona. 

De qui ens hem de fiar? 
Dels que ara ens vénen 
amb cants de sirena 
electoralistes i que por-
ten dècades posant-nos 
pals a les rodes? O dels 
qui hem defensat el 
Corredor Mediterrani 
-pràcticament en solita-
ri- des de sempre?  

Els valencians ens empobrim respecte a Espanya i Europa
El monocultiu de la rajola i 
l’especulació immboliària 
ens ha portat als valencians 
a ser 4 punts més pobres en 
conjunt en només quatre 
anys en relació al nivell de 
convergència europea (mi-
reu les taules de sota). Les 
autonomies que han diver-

sificat la producció i han 
mantingut el teixit empre-
sarial (com el País Basc i Na-
varra) s’han vist afectades 
en menor mida per la crisi.

El País Valencià ha pas-
sat de ser un territori amb 
una indústria i un sector 
productiu fort a trobar-nos 

amb tot el nostre futur fiat 
al miratge de l’especulació 
irreponsable de la rajola. 

Hem perdut el poder eco-
nòmic per la gestió delin-
qüent pels polítics del PP i 
PSOE en la CAM -absoluta-
ment dessolada- i Bancaixa 
-”regalada” a CajaMadrid i 

en la qual l’exministre Rato 
i l’expresident de la Gene-
ralitat Olivas cobren un sou 
immoral de 10,5 milions 
d’euros anuals.

Mentrestant, els valenci-
ans som els únics de tot l’es-
tat que, tot i estar per sota 
de la mitjana de renda, en-

cara paguem més al govern 
central del que rebem en 
inversions. Tot açò significa 
un llast per a poder canviar 
de model i poder aconseguir 
els recursos necessaris per a 
garantir una educació, una 
sanitat, en definitiva, uns 
serveis bàsics de qualitat.

Els valencians som un 12% més pobres que la mitjana 
espanyola, però paguem com si fórem un 12% més rics
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ESTO ES “RECICLAR” EN TORRENT
•	 La posada en marxa del se-

gon Ecoparc va tardar 2 anys 
més del termini establit en 
el contracte. A una penalit-
zació de 12.000 euros per 
dia ix que l’Ajuntament po-
dia reclamar a l’empresa 
per incompliment de con-
tracte 15 milions d’euros.  

Per què el govern del PP 
no els ha reclamat?

•	 Fomento acumula des de 
2008 dues faltes greus i 
dues molt greus per de-
ficiències en el servei.  

El govern del PP sempre 
li ha aplicat la menor de 
les sancions possibles.

•	 Només en 2010 l’Ajuntament 
de Torrent tenia un deute 
d’al voltant de 5 millions 
d’euros amb Fomento. D’ei-
xe import l’empresa liqui-
da períodicament interessos 
de demora a l’Ajuntament.  

La xifra es va acumu-
lant.

•	 La plica del contracte de fo-
mento va ser aprovada pel 
PSOE dos mesos abans de 
les eleccions de 2007 per un 
període de 18 anys.

Què passa amb Fomento (FCC)? Què passa amb la neteja de Torrent?
¿Qué pasa con Fomento (FCC)? ¿Qué pasa con la limpieza de Torrent?

Podeu veurre el vídeo 
a la nostra pàgina web:

bloctorrent.com/alasaca

“¡A LA SACA!”

Els valencians som 
els únics que paguem 
a l'estat central més 
del que rebem estant 
per baix de la mitjana 
de renda

N.C.E D.F.
Extremadura 68,72% +15,73

Andalusia 71,08% +4,29

Castella-La Manxa 71,96% +5,75

Múrcia 76,18% +1,05

Canàries 80,64% +6,35

Galícia 83,08% +7,19

País Valencià 83,58% -3,22

Astúries 89,37% +11,08

Castella-Lleó 93,83% +4,34

Cantàbria 95,83% +2,12

Balears 100,76% -7,47

Aragó 101,63% -1,10

La Rioja 102,18% -2,32

Catalunya 110,48% -6,55

Madrid 122,37% -9,13

Navarra 122,45% -2,01

País Basc 127,89% -0.59

N.C.E=Nivell de Convergència Europea
D.F=Dèficit Fiscal
Font: MIR i GVA

El fem de Torrent a l’aire

•	 La puesta en marcha del se-
gundo Ecoparc tardó 2 años 
más del plazo establecido en 
el contrato. A una penaliza-
ción de 12.000 euros por día 
sale que el Ayuntamiento po-
día reclamar a la empresa 
por incumplimiento de con-
trato 15 millones de euros.  

¿Por qué el gobierno del 
PP no los ha reclamado?

•	 Fomento lleva desde 2008 dos 
faltas graves y dos muy gaves 
por deficiencias en el servicio.  

El gobierno del PP siem-
pre le ha aplicado la me-
nor de las sanciones po-
sibles.

•	 Sólo en 2010 el Ayuntamien-
to de Torrent tenía una deuda 
de al rededor de 5 millones 
de euros con Fomento. De 
ese importe la empresa liqui-
da periodicamente intereses 
de demora al Ayuntamiento.  

La cifra se va acumulan-
do.

•	 La plica del contrato de fo-
mento fue aprobada por el 
PSOE dos meses antes de las 
elecciones de 2007 por un 
periodo de 18 años.

COMPROMÍS ÉS MEDI AMBIENT



3.319     9.941 +300%
                      

% Torrent % P. Valencià % Espanya

% DE PARO

PP PP PSOE

Manant Catalá, s’ha 
multiplicat per tres la 
xifra de parats.

A Torrent hi ha 9.941 
parats. 6.622 parats i 
parades més en 4 anys.

Zapatero ha enganyat 
els progressistes amb 
unes retallades socials 
ineficaces.

23,6%

20,9%

26%

Font: INE i SERVEF

 Maig 2007 Setembre 2011

Catalá: l’alcaldessa del PARO
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De les 10 ciutats més poblades de la província de Valèn-
cia, Torrent es:

De les 10 ciutats més poblades de la província de 
València, Torrent és:

La que més taxa de desocupació té

En la que més ha crescut la desocu-
pació en aquests 4 anys

La que más tasa de paro tiene

En la que más ha crecido el paro en 
estos 4 años

SETEMBRE 2011, PERQUÈ HI HA UNA ALTRA MANERA DE GOVERNAR

TORRENT
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BURJASSOT

152 torrentins més que han PERDUT la faena, 
5 per dia

Un increment del +1,55%

88 burjassoters  més que han TROBAT faena, 
3 per dia

Una baixada del -1,90%

Des d’un ajuntament no es pot solucionar-ho tot. Les competències són bàsicament autonòmiques i estatals. Però sí que es poden pendre mesures per 
a paliar la situació. En les pàgines interiors i a la nostra pàgina web podreu trobar molta més informació detallada
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