ROGER CERDÀ,

CANDIDAT A L’ALCALDIA

ROGER CERDÀ:
“LES PRIORITATS LES TENIM CLARES:
MÉS LLOCS DE TREBALL, MENYS PRESSIÓ FISCAL
I MÉS RIGOR EN LA GESTIÓ DELS DINERS PÚBLICS”
Roger Cerdà i Boluda (Xàtiva, 1979) afronta la seua segona convocatòria d'eleccions com a cap de
llista dels socialistes xativins. En un moment crític per a la ciutat, Roger es presenta amb
l'experiència de deu anys com a regidor a l'ajuntament. Conscient de què és el moment del canvi,
aporta un nou model de gestió participativa i transparent que pretén donar resposta als principals
problemes que presenta hui la ciutat: la falta de treball, l'increment del nombre de famílies en risc
d'exclusió social, la falta d'oportunitats per als joves i la degradació del nucli antic.
Què és el primer que faries si fores elegit alcalde?
hagueren preguntat com invertiria 12 milions d'euros,
Reunir-me amb tots els col·lectius que treballen contra
ningú no haguera escollit soterrar-los en una plaça de
la pobresa i l'exclusió social. És una lacra amb la qual
bous. I també li oferisc la possibilitat de tenir un alcalm'he proposat acabar i ho hem de fer tenint en compte
de per a qui la seua prioritat siga la ciutat, que estiga a
a la gent que lluita en primera línia contra aquest drapeu de carrer, que la recórrega de dalt a baix, preocuma. A Xàtiva hi ha 700 famílies en risc d'exclusió social.
pant-se pel dia a dia, donant resposta al ciutadà i busHi ha 350 xiquets i xiquetes que només fan un menjar
cant solucions als seus problemes, no com passa ara.
al dia. Davant d'aquestes xifres
hem d'actuar des de l'Ajuntament
“La meua prioritat és Xàtiva; Has dit en premsa que la situació
que és l'administració més propera estaré a peu de carrer donant econòmica de l'ajuntament és crítial ciutadà i qui ha de donar resposresposta al ciutadà i buscant ca. Quines serien les prioritats d'un
ta ràpida a aquestos problemes.
govern socialista?

solucions per als seus
problemes”

Què li ofereixes a la gent de Xàtiva?
Li oferisc un canvi que percebran
des del primer moment. Vull que la participació ciutadana siga un pilar bàsic de la gestió dels socialistes,
que la gent puga decidir com i en què s'ha d'invertir el
pressupost municipal. També vull oferir rigor i transparència en la gestió. Ja està bé de malbaratar els
diners públics! Si a qualsevol ciutadà de Xàtiva li

Clarament, crear ocupació de qualitat,
disminuir l'endeutament i rebaixar la
pressió ﬁscal. Hem de fer una autèntica promoció econòmica de Xàtiva,
reindustrilitzant-la i modernitzant el comerç. Hem de
desenvolupar una política d'incentivació ﬁscal a la
creació de noves empreses i de nous llocs de treball.
També hem de posar en valor el nostre patrimoni per
tal d'aconseguir la creació d'una autèntica indústria
turística local, com a font de riquesa i ocupació. Actual-

ment, tenim un 29% d'atur a Xàtiva, set punts per
damunt de la mitjana. Amb l'endeutament que ens ha
deixat Rus, no podrem fer projectes faraònics, però
gestionant amb rigor es pot treure avant la ciutat. I a
més, rebaixant impostos. Xàtiva és la ciutat de més de
20.000 habitants que major pressió ﬁscal soporta, per
damunt d'Ontinyent, Alzira o Gandia.

esportius. En matèria d'educació, per exemple, nosaltres no hem renunciat mai a dur la universitat pública a
Xàtiva i anem a treballar per aconseguir-ho.

Els darrers dies hi ha hagut cert debat sobre l'estat
del patrimoni històric artístic de la ciutat. Quina és
la teua posició al respecte?
Els socialistes som els grans artífexs de la recuperació
La crisi ha colpejat dur a les classes mitjanes i, espedel patrimoni de Xàtiva. Nosaltres el recuperàrem i el
cialment, als joves que busquen un primer treball.
posàrem en valor. I ho tornarem a fer. Per contra, Rus
Què pot fer un alcalde per pal·liar eixa situació?
l'única cosa que ha fet ha estat priJa he dit abans que cal lluitar amb tots
vatitzar Santa Clara i abandonar-la a
els mitjans possibles contra el risc “Els socialistes recuperarem i la seua sort i continuar amb la resd'exclusió social a Xàtiva, amb la parposarem en valor el nostre
tauració de Sant Doménech, la qual
ticipació dels col·lectius implicats. patrimoni i farem del turisme
cosa està molt bé, però no deixa de
Una de les mesures que duguem en el
cultural una font de riquesa
ser un projecte socialista. En matèprograma és un pla de xoc contra
per a la ciutat”
ria urbanística, nosaltres apostem
l'atur juvenil. La política en matèria
per la redacció d'un Pla Integral del
social, d'educació i de sanitat ha de
Nucli Antic (PINA), que contempla,
garantir la igualtat d'oportunitats i,
entre altres coses, una rehabilitació integral de la
com no, la igualtat de gènere. Per això és molt imporPlaça del Mercat. Hem de fer compatible un nucli antic
tant salvaguardar els serveis públics que les asseguque millore la qualitat de vida dels seus veïns amb una
ren, com ara crear nous centres de salut, conservar les
posada en valor del seu potencial atractiu turístic. Per
línies als col·legis públics, garantir l'accés als llocs de
això,
hem d'arreglar-lo i dotar-lo de les infraestructutreball públics mitjançant oposicions o atendre les
res necessàries.
necessitats de les associacions ciutadanes i els clubs

Vols ajudar-nos a fer realitat el CANVI a
Xàtiva?

Vols conèixer a Roger? T'agradaria fer-te un
café amb ell? Coneixes a més gent que tinga
ganes de parlar amb ell?
Si la resposta a les tres preguntes és
aﬁrmativa, deixa'ns les teues dades personals
en el qüestionari que trobaràs a la web i ens
posarem en contacte amb tu per tancar el dia i
l'hora.
Junts farem possible el CANVI a Xàtiva!
www.socialistesxativa.com/cafe_roger

Si vols participar de forma activa en
l'elaboració del programa electoral, fer-nos
arribar les teues propostes al voltant de
qualsevol tema relacionat amb la nostra
ciutat, col•laborar en la nostra campanya o
simplement t'apeteix conèixer-nos. Deixa'ns
les teues dades i ens posarem en contacte
amb tu. Volem que aquest siga un procés
participatiu, on la teua opinió conte.
No et quedes de braços creuats, suma't al
CANVI a Xàtiva
www.socialistesxativa.com/construint_el_canvi

Contacta amb nosaltres:
xativa@pspv-psoe.net • Telèfons 962 289 830 (matí) • 962 273 599 (vesprada)
www.socialistesxativa.com • Twitter:@pspvxativa

XÀTIVA

