
#TreballemPerXeresa 
 

 JOAN BALDOVÍ: Per què els VALENCIANISTES reclamem UN 

TRACTE JUST ? 

 

 TOMÀS FERRANDIS: Els accessos que reclamem per Xeresa? 

 

 ANABEL PEIRÓ.  Com està el Pas a Nivell elevat ? 

 FES LES TEUES PREGUNTES, i en acabar, una cerveseta ! 

COMPROMÍS per XERESA  
juliol-agost 2017. Per  un #TracteJust 
 

Compromís per Xeresa treballa per millo-
rar l’economia de Xeresa.  
La Regidora d’Hisenda, Anabel Peiró, 
col·labora organitzant reunions com la del 
Conseller d’Economia Sostenible, Rafel 
Climent amb empresaris de Xeraco i Xe-
resa per explicar propostes de millora per a 
l’exportació de la taronja així com altres 
reunions de treball sobre ajudes per millo-
rar polígons industrials. 
 
Però no volem caure en l’error del passat 
de confiar només en un sector –com va ser 
la construcció– per això treballem per obrir-
nos camí en l’economia turística valenci-
ana. 

Per XERESA 

Anabel Peiró, Regidora d’ 
Hisenda, amb el Conseller 
d’Economia Sostenible, Rafa-
el Climent. 

Conseller d’Economia, Rafael 
Climent en la reunió amb em-
presaris de Xeraco i Xeresa i 
els alcaldes. 

 “XARREM AMB JOAN BALDOVÍ” 

 

BALDOVÍ ATÉN LES DEMANDES DE XERESA 

 

DILLUNS 31 de JULIOL A LES 19,30 

 

CENTRE SOCIAL DE XERESA 



Des de Compromís per Xeresa reclamen un Tracte 
Just per als Valencians i també per a Xeresa. Pre-

sentem propostes al Ministeri de Foment a Madrid per 
millorar la vida i l’economia a Xeresa. 
 
Enguany, una vegada en marxa les expropiacions per al 
pas a nivell elevat, mamprenem una nova iniciativa políti-

ca per reclamar al Ministeri una millora en els acces-
sos des de carretera a Xeresa. 
 
A banda de la reunió de l’alcalde al ministeri a Madrid, 
Compromís va presentar al Senat una esmena als 
pressupostos que va ser rebutjada pel PP. Tal com fan 
amb totes les mocions presentades als Ajuntaments de-
manant un tracte just per als valencians.  

Per XERESA. Per un #TracteJust 

VOT E
N C

ONTRA 

Pel POBLE VALENCIÀ.  Per un #TracteJust 

PROPOSTA DE CREAR UNA 
ENTRADA I EIXIDA MÉS PER 
A XERESA 


