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ELS COMPROMISOS DEL BLOC DE BONREPÒS I MIRAMBELL

Crear la regidoria de promoció econòmica per ajudar als emprenedors i als parats del poble
Exigir a la Conselleria l’ampliació de l’escola i establir un sistema d’ajudes a l’ensenyament

Treballar en la creació d’un centre de dia mancomunat per a majors i dependents
Posar en pràctica pressupostos participatius en diverses àrees com joventut i cultura

Racionalitzar i controlar la despesa pública
Revisar el PGOU segons les necessitats del poble i amb criteris de sostenibilitat

www.coaliciocompromis.net    www.bloc.ws        www.bimbloc.blogspot.com

Benvolgut veí/ Benvolguda veïna de Bonrepòs i Mirambell: 

Sóc Maria José Amigó Laguarda, cap de llista del BLOC en les 
pròximes eleccions municipals. Em presente com a candidata 
a l’alcaldia, amb la il·lusió de continuar treballant pel nostre 
poble. 

Per aconseguir-ho compte amb un equip molt preparat de 
dones i d’homes, gent com tu, que m’acompanyen de nou en 
este repte. Tenim molts projectes per al nostre poble, idees 
realistes i il·lusionadores i tenim clar que volem un poble viu i 
participatiu. 

Per al BLOC, són importants tots i cada un dels veïns i veïnes, 
majors, joves i menuts, treballadors del camp, de la indústria o del 
sector servicis; qui forma part d’una associació, d’una comissió 
festera o d’una entitat cultural. Ens preocupa l’educació, la 
sanitat, el medi ambient, l’urbanisme sostenible i la promoció 
econòmica del nostre poble, especialment en l’actual cojuntura 
de crisi.  És el benestar de totes i tots el que ens mou a implicar-
nos i fer propostes constructives per al nostre poble.

Des del BLOC sabem que no és un repte fàcil, però confiem 
que entre tots i treballant en equip serem capaços de millorar la 
nostra qualitat de vida. Els veïns i veïnes de Bonrepòs i Mirambell 
som gent emprenedora, treballadora i motivada. 

El BLOC volem comptar amb tu, amb les teues propostes i les 
teues inquietuds. Volem que participes en la construcció del 
poble que vols per a tu i per als teus. 

El 22 de maig, confia en mi i en el BLOC, perquè som l’alternativa 
que necessita Bonrepòs i Mirambell.  

Maria José Amigó Laguarda 
Candidata a l’alcaldia de Bonrepòs i Mirambell


