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üu una máxima electoral que el polític que & dedica

agestionari no aferpolíüca sol pagar-ho amblaper-
dua de zuport popular. Segors aquesta maxim4 és

mes efectiu saber-se pubücitar que fer una excelient
gestió i nopreocupar-se dela seuadifisió. D'aquesta

imposhrra es unabona mestrala senyora De Cospe.

dal amb la seua versió z.o de "los Bnrtes Vends de

Zapatero", missatge que r:epetix insistentnent des de

la sala de premsa de Genola en compte de gestionar

Casblla-l¿ Mancha, que si no m'equivoque es lafirn-
ció per la qual la tiaren els votants.

Elproblemapero, radicaen qué enépoques de

crisi la societat tendix a fixar-se m6 en els pmblernes

reals que en períodes de bonang. Aixi per o<emple

durant el peúode de la bombolla immobiliaria, on no
hi hagué altemancia PP-PSO$ h madoria social no
r¡a canviar elvotperpor qt¡eles mss anaren apilior
amb els canvis. Pero les mes han canviat, ja no rcs &
igual i a la gran majoria no se li ecapen les dades del

desficaci eonómig Ia idea de que agqno & una cr-isi

sinó una gran esbft está nefrendada per les dades,

els números gelab que no enganyen, que ensonten
com estavem abans i mm shapervertit Ia g€stió dels

rccursospublics.

Ia GeneralitatValenciana esd goremada des de
l'anyrqgspel PR defetels menorsde z5 anys nohan
onegutun alhe govem en "esta nuesha comunidad'.
Tants anp de política ficció i de mnhol de¡s milians
de omunicació, publicitant obres frradniques (hem
passatdels panhns ales doUines) i "eventos mun-
diales', no han pogut ocr:ltar que el govem del PP no
paga als centra de discapacitaq als firmaceutia, les

ajudes esmlars, Ies residencies de majors, els sqells
de les cattes a notificar, amtant finalment al tanca-
ment de la Rádio Tetevisió Prülica Valenciana.

El PP tra heballat a estall" per a durla Genera-
liUtValencianaalnivellde"BONOBASI[Í\*',amb
29.45 milions d'eruw de deute estimatal primer
semesnre del zog ; d, z9' 4oYo de)nos{¡e PIB. Per fer-
nosunaide4 al1995 anyzerc delesseues majories

absohrteq el deute autonómicvalenciá era de 2.75o

milions d'euros, un 6'5o% sohe el PIB.

A l'Ajuntament de Torrent el govern del PP tam-
bé destaca per la seua ineficacia a3r de desembre de
eo12 el deute financer era de 74 milions d'euros, han
doblat el deute des que gestionen les finanoes munici-
pals. ftont alló, fúnica inversió municipal ha sigutla
Casa de la Dona Larcsta d'inversions aTonenthan
sigut "Planes E, planes Confiarza i Fons Europeus',
aleshores, com sha provocat este forat? Unbon
exemple d alló el tindrem d'ací ben poc amb la pre
sentació dels pressupostos de Tonent per d,zot4.


