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De de les seues àrees de responsabi-
litat a l’ajuntament, l’equip del BLOC 
continua treballant amb un únic objec-
tiu: millorar la qualitat de vida dels ve-
ïns de l’Olleria. Van encetar esta tasca 
quan Julià Engo va assumir l’alcaldia, i 
segueixen fent-ho des de les seues re-
gidories, sense entrar en amiguismes ni 
prebendes.

Són un equip que treballa pel poble, 
per a cadascun dels seus veïns i veïnes, 
sense distinció. Perquè són un grup de 
persones, els del BLOC, que creuen 
que a l’administració pública no hi pot 
haver ciutadans de primera, i de sego-
na. D’eixa premissa, naix l’aposta de Ju-
lià Engo per encetar noves vies de Parti-
cipació Ciutadana, per a poder escoltar 
de primera mà a tot lo món. Perquè tots 

tenim els mateixos deures, però també 
els mateixos drets.

El grup municipal del BLOC és gent 
amb paraula, i assumeixen amb respon-
sabilitat el pacte fins al final de la legisla-
tura.  Però ho fan des del seu propi estil: 
des del diàleg, la gestió eficaç, honesta 
i transparent. Perquè ells, a l’únic que 
es deuen és al poble. I això garanteix la  
seua imparcialitat en el treball.

Per tot plegat, des d’ara i fins al proper 
mes de maig, l’equip del BLOC continu-
arà aprofitant l’oportunitat que els van 
oferir les urnes, amb 1332 vots, de con-
tribuir a construir l’Olleria que tots ens 
mereixem. Perquè sap que queda molt 
per a fer, i té la capacitat, la integritat i 
les ganes de seguir treballant amb il-
lusió per molt de temps. 

I DE LES FESTES QUÈ?FESTES DEL POBLE
UN EQUIP
QUE TREBALLA
PER A TOTES i TOTS
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L’adequació de l’antic Hospital de Sant Joan Baptista 
com a Centre de Dia per a Majors suposa un doble 
èxit per al veïnat de l’Olleria. Possibilita la rehabilita-
ció i posada en valor d’un edifici amb una gran càr-
rega sentimental per als ollerians, i la creació d’un 
servici especialitzat per als majors, amb capacitat per 
a 40 usuaris.

Centre de Dia de majors

L’HERÈNCIA D’UNA BONA GESTIÓ
A l’Olleria s’estan executant actualment obres de gran importància per a la localitat. Per a aconseguir les 
ajudes i subvencions que les han fetes possibles, ha calgut un llarg procés de tramitacions i gestions. Són 
la culminació dels dos anys de treball de Julià Engo com a alcalde, i de tot el seu equip, que deixen con-
solidats nous servicis i instal·lacions. L’alcaldia del BLOC les ha gestades, pensant en tot el veïnat.

En col·laboració amb la Generalitat Valenciana i la 
Diputació de València l’Ajuntament està invertint a la 
casa i terrenys de l’Heretat del Salido. Les obres que 
s’estan executant des del mes de maig permetran 
restaurar parcialment l’edifici i convertir-lo en un al-
berg. A més als voltants de la casa es crearà una àrea 
recreativa, i es farà una intervenció de repoblació.

El Salido: alberg i zona recreativa

Pràcticament ningú no es pensava que poguera aple-
gar a ser una realitat, després de tants anys parlant-
ne i parlant-ne. Però la piscina coberta climatitzada ja 
està de camí, amb el finançament de la Generalitat i 
la Diputació. La nova instal·lació comptarà amb ves-
tidors i dutxes, i el vas tindrà 5 carrers de 25 metres.

De projecte a realitat

El govern central ha assumit els costos de la recu-
peració de les pintures murals de la sala noble i de 
l’escala de la Casa Santonja. Uns treballs que estan 
essent supervisats per l’Institut Valencià de Conser-
vació i Restauració de Béns Culturals. Alhora s’està 
instal·lant ascensors, construïnt lavabos i edificant 
unes noves sales que convertiran la Casa Santonja 
en un veritable Espai Cultural.

Pintures, ascensor i espai cultural

Espaiet i amb bona lletra. Per al carrer de Sant Vicent 
hi ha projectada una actuació similar a la realitzada 
al carrer de l’Església. Una obra emmarcada dins del 
pla de revitalització del centre històric, que pretén, 
mitjançat diverses actuacions successives, contribuir 
a retornar l’esplendor a la part més antiga de l’Olleria.

Cuidar el centre històric

www.bloclolleria.net
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TRANSPARÈNCIA en els 
assumptes públics i po-
tenciació de la Participació 
Ciutadana amb reunions 
amb totes les associacions

Millora i adequació de les 
ZONES VERDES per gau-
dir de l’espai urbà

Ampliació de l’oferta d’EDUCACIÓ reglada 
i no reglada perquè tot lo mon puga seguir 
formant-se al llarg de tota la vida

CREACIÓ de nous espais es-
pecialitzats per a sectors de la 
població com els JÓVENS o els 
majors

MODERNITZACIÓ de les instal·lacions 
municipals per a posar-les a l’alçada de 
les necessitats del poble

DINAMITZACIÓ 
dels sectors econò-
mics tradicionals, i 
potenciació de no-
ves vies d’ingressos 
com el TURISME

ESTABILITAT 
financera en 
els comptes 
municipals

Promoure un comportament 
SOSTENIBLE i saludable 
amb el medi ambient i amb el 
veïnat

LES PARAULES CLAU DE LA GESTIÓ DEL BLOC
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Vols rebre l’InfoBLOC 
al teu correu? Escriu i 
envia’ns les teues dades 
a l’adreça electrònica
bloclolleria@gmail.com

JULIÀ ENGO FRESNEDA, TRIAT CANDIDAT 
DEL BLOC A L’ALCALDIA DE L’OLLERIA
La presentació oficial serà el divendres 19 de novembre
a les 20.30h al Teatre Cervantes

Ja és oficial. Julià Engo és el candidat del BLOC a 
l’alcaldia de l’Ajuntament de l’Olleria per a les properes 
eleccions municipals. L’Assemblea Local del BLOC 
l’ha ratificat com a alcaldable, amb l’objectiu de se-
guir amb la tasca realitzada durant la legislatura actual. 
Segons s’acordà a la mateixa assemblea, l’acte 
de presentació oficial del candidat serà el pro-
per divendres 19 de novembre al Teatre Cervan-
tes. Des del BLOC, es considera que tot i que que-
den molts mesos per a les eleccions, i molts mesos 
de treball i gestió en el consistori actual, es vol fer 
pública a tota la població, l’aposta per continuar 
amb la línia de treball que representa Julià Engo.

“Julià ha estat alcalde durant dos anys, i al llarg d’eixe temps ha posat en 
evidència que es pot gestionar d’una manera equitativa per a tots, afron-
tant els problemes, i invertint l’energia i la il·lusió a situar a l’Olleria al lloc 
que es mereix. És a dir, amb el nivell de servicis, activitats i inversions que 
ens cal i mereixem”, comenta Montse Albiñana, secretària local del BLOC.
Julià Engo ha estat l’alcalde de l’Olleria des d’abril de 2008 fins a abril de 2010, 
i actualment segueix a l’equip de govern amb les regidories d’Urbanisme, Fes-
tes i Participació Ciutadana. Actualment té 36 anys i és professor tècnic de for-
mació professional a l’Institut “Veles e Vents” de Gandia, on fa classes de co-
municació audiovisual (ara té una excedència per exercir un càrrec públic).

Des del BLOC considerem que els poder públics han de garantir l’ensenyament, 
universal i gra tuït, també per als xiquets i xiquetes dels 0 als 3 anys. Esta aposta no la 
veu igual el PP, ja que la Generali tat Valenciana ha rebaixat les ajudes als ajuntaments 
valencians que tenen centres educatius d’infantil. Pel que fa a l’Olleria, el curs 2009-
2010 el PP va re tallar en 35.000 euros estes ajudes a l’Escola Infantil, i el curs 2010-
2011 ens ha llevat 10.000 euros més. Estes retallades han estat denunciades pel grup 
parla mentari BLOC-Compromís a les Corts Valencianes, però el PP ha fet com si res.
Al BLOC-Compromís som conscients de la imperiosa necessitat dels pares i les ma-
res treballadores per compaginar una vida laboral i familiar digna. Per això, no només 
volem que es  tornen a incrementar les ajudes dels xecs escolars, sinó que a més la 
Generalitat pose en funcionament una  xarxa pública valenciana d’escoles infantils.

EL BLOC DEMANA UNA EDUCACIÓ
INFANTIL UNIVERSAL I GRATUÏTAA
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