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Amb nosaltres participes!

El poble que volem construir amb tu

és l’hora de governar entre tots i amb valentia

 El grup de persones que conformem la can-
didatura de Compromís per Bonrepòs i Miram-
bell (i les que formen part de l’equip però no ca-
bien a la llista) som un grup de gent molt implicada 
en el poble i amb ocupacions diverses: autònoms, 
mestres i professors, estudiants, treballadors 
d’empresa, infermeres, músics i alguns sense fae-
na remunerada però que mai estem parats.
 No ens agrada gens la situació que estem 
vivint, en què no para d’augmentar el número de 
famílies sense ingressos mentre els rics cada dia 
ho són més a base de corrupció, explotar als treba-
lladors i  trampes fiscals. Ara bé, no ens resignem 
a pensar que no podem fer res. Hem decidit treba-
llar per canviar la realitat enlloc de quedar-nos al 
sofà lamentant-nos. Pensem que és en els pobles 
on es poden fer polítiques a favor de les xicotetes 
empreses, del comerç local, polítiques que ajuden 
als joves emprenedors, li aposten per la cultura i 
l’esport com a font de riquesa. Estem convençuts 
que és la promoció del producte de proximitat la 
que farà que els productes del camp es paguen 
a un preu digne i que en això els pobles xicotets 
envoltats d’horta com el nostre tenen molt a dir. 
 La gent de Compromís pensem que pre-
cisament és el canvi en la forma de fer política el 
que ens pot fer eixir d’esta situació de crisi econò-
mica, democràtica i de valors. Ja no valen les po-
lítiques de sempre, calen polítiques valentes i in-
novadores. Pensar globalment i actuar localment i 
de forma cooperativa, colze a colze amb totes les 
persones actives del poble.
 Per això ens comprometem a posar totes 
les nostres energies en aconseguir augmentar el 
benestar dels veïns i veïnes, mirar de front als pro-
blemes, replegar propostes directament de la ciu-
tadania i treballar amb valentia per canviar la rea-
litat. No cal inventar res, cal confiar en projectes 
que estan funcionant en altres pobles i posar-los 
en marxa en Bonrepòs i Mirambell.

   El grupo de personas que conformamos la 
candidatura de Compromís per Bonrepòs i Miram-
bell (y las que forman parte del equipo pero no cabían 
a la lista) somos un grupo de gente muy implicada en 
el pueblo y con ocupaciones diversas: autónomos, 
maestros y profesores, estudiantes, trabajadores de 
empresa, enfermeras, músicos y algunos sin trabajo 
remunerado pero que nunca estamos parados.
 No nos gusta nada la situación que estamos 
viviendo, en que no para de aumentar el número de 
familias sin ingresos mientras los ricos cada día lo son 
más a base de corrupción, explotar a los trabajadores 
y trampas fiscales. Ahora bien, no nos resignamos a 
pensar que no podemos hacer nada. Hemos decidido 
trabajar para cambiar la realidad en vez de quedarnos 
en el sofá lamentándonos. Pensamos que es en los 
pueblos donde se pueden hacer políticas a favor de 
las pequeñas empresas, del comercio local, políticas 
que ayuden a los jóvenes emprendedores, y apuesten 
por la cultura y el deporte como fuente de riqueza. Es-
tamos convencidos que es la promoción del producto 
de proximidad lo que hará que los productos del cam-
po se paguen a un precio digno y que en esto los pue-
blos pequeños rodeados de huerta como el nuestro 
tienen mucho que decir.
 La gente de Compromís pensamos que preci-
samente es el cambio en la forma de hacer política el 
que nos puede hacer salir de esta situación de crisis 
económica, democrática y de valores. Ya no valen las 
políticas de siempre, se necesitan políticas valientes 
e innovadoras. Pensar globalmente pero actuando 
localmente y de forma cooperativa, codo a codo con 
todas las personas activas del pueblo.
 Por eso nos comprometemos a poner todas 
nuestro empeño en conseguir aumentar el bienestar 
de los vecinos y vecinas, mirar de frente a los proble-
mas, recoger propuestas directamente de la ciudada-
nía y trabajar con valentía para cambiar la realidad. No 
hay que inventar nada, hay que confiar en proyectos 
que están funcionando en otros pueblos y ponerlos en 
marcha en Bonrepòs i Mirambell.

Els valencianes i valencians estem farts de posar la televisió i vore que sempre
que es parla de nosaltres es parla de lladres i corruptes, sort que apareixen de tant en tant
Fran, Mónica, Enric, Mireia, Pañella... que ens fan sentir un poquet més dignes.
És per això també que diem que volem un poble més valencià , 

I respectar el medi ambient és aprofitar que Bonrepòs i Mirambell és un lloc privilegiat per
produir molta més energia de fonts renovables (fotovoltaica) i reduir emissions de CO2. Hi
ha multitud d’exemples d’iniciatives per instal·lar plaques fotovoltaiques en edificis públics
i promoure’n la instal·lació als sostres de les indústries i a les cases particulars, hi ha
projectes per promoure l’eficiència energètica entre els escolars com el 50-50. Vivim en un
lloc privilegiat per desplaçar-se pel poble caminant, en bici o en patins. Es pot reduir el
trànsit en bona part del poble i el barranc i convertir les vores en una senda per a vianants i
bicicletes (accés restringit per als usos agrícoles) i exigir seguretat als desplaçaments en
bici a la ciutat per la carretera de Barcelona.
Per acabar dir que no sé si conegueu a Senior i el Cor Brutal, doncs tenen un disc que es
diu “El poder del voler”, si es vol és pot i si no es vol no es pot. Ací al nostre poble, els
nostres governants no volen, o volen altres coses per això necessitem un canvi.
I arribats ací, prepareu-vos per escoltar que el que proposem des de Compromís són
fantasies que no es poden dur a la pràctica perquè no tenim ni idea del que és gestionar el
dia a dia d’un ajuntament. Doncs si vos diuen això somrieu i els contesteu que tot açò ja
s’està fent als pobles on governa Compromís: Muro, Vila-Real, Betxi, Godella... i només
caldria preguntar-los com ho fan i adaptar-ho al nostre poble.
I també vos diran que la gent és molt còmoda i no participaria de res. Torneu a somriure i
els dieu que la prova de que estan equivocats són les Primàries de Compromís. S’han
apuntat més de 40.000 persones per configurar la candidatura de Compromís a les Corts
Valencianes, res més lluny del dia a dia d’una persona. Imagineu si se’ns pregunta per temes

El poble que volem és un poble on la participació ciutadana siga la bandera. Volem un poble 
més just i solidari, més respectuós amb el medi ambient i més valencià.

Volem un poble participatiu i per poder participar cal saber. Des de fa 
molts anys uns i altres, els de la rosa i els de la gavina s’han preocupat de 
tindre els despatxos de l’ajuntament ben tancats per fer i desfer sense que 
ningú s’entere de res. En el nostre poble la participació ciutadana compta 
amb un gran aliat, la multitud d’associacions que hi ha al poble (culturals, 
esportives, cíviques i festives). Participació ciutadana és crear un organis-
me independent on les associacions puguen discutir i decidir autònoma-
ment, per exemple, els recursos que necessita cada associació i dissenyar 
una programació conjunta. L’ajuntament, assessorat per les associacions, 
ha d’oferir una programació complementària de qualitat. I això es pot apli-
car a cultura, a festes, a joventut, a benestar social, a urbanisme, medi 
ambient,esport...

+ Participació 
ciutadana

Volem un poble més solidari i entenem perfectament la diferència 
entre caritat i solidaritat i justícia social. Els polítics a més de pro-
moure la solidaritat entre els veïns i veïnes, tenen la responsabilitat 
de buscar solucions a l’arrel del problema i exigir drets. Cal atendre 
les necessitats urgents però sobretot buscar solucions a problemes 
com la falta de treball i exigir drets. Els polítics, i Compromís ho 
farem, han d’exigir que s’aproven lleis a les Corts Valencianes, al 
Congrés dels diputats o al Parlament europeu, que impedisquen 
que te tiren de casa i que es proporcione a les famílies un mínim 
d’ingressos per poder viure amb dignitat. 

+ Solidaritat 
       + justícia social

Volem un poble més valencià i més respectuós amb el medi am-
bient. Estem orgullosos del que som i del que tenim. Compromís pro-
mourem totes les iniciatives que calguen per augmentar l’ús del valen-
cià entre el veïnat i restaurarem el patrimoni com l’arxiu municipal i el 
llavador de Mirambell. L’horta és el nostre paisatge, aire pur, aliments de 
qualitat excel·lent, patrimoni centenari... i els nostres llauradors han de 
guanyar-se la vida dignament. L’ajuntament ha d’apostar per l’eficiència 
energètica i les energies renovables, reduir el trànsit per dins del poble 
i promoure l’ús de la bicicleta.  Respectar el medi ambient és cuidar la 
nostra salut i la dels nostres fills i néts.

+ valencià
+ medi ambient
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1 Rosella Sóc professora de físi-
ca i química, cante en la coral del 
poble i toque la dolçaina en La Bra-
ma. Crec que els governants han 
d’atendre més les necessitats reals 
de les persones. 

2 Mª José Sóc advocada i media-
dora. Tinc un compromís amb les 
persones que estan passant dificul-
tats econòmiques per això treballe 
en el torn d’ofici des de fa molts 
anys.

3 Rosabel Sóc gestora de centres 
educatius i estic en la Junta  direc-
tiva del club de rugby on juguen els 
meus fills. Tinc un compromís amb 
l’esport, amb la transparència  en 
la gestió pública i  crec que són ur-
gents polítiques serioses de foment 
de l’ocupació.

4 Doménec Sóc músic i estic molt 
implicat en la banda del poble. Tinc 
un compromís amb la cultura i crec 
que l’ajuntament ha de ser més sen-
sible a les injustícies, respectar la 
dignitat i els drets de totes les per-
sones. Ha de ser sensible amb el 
paisatge i amb el valencià i poten-
ciar l’art i la creativitat,  ha de valorar 
més el treball de les nostres asso-
ciacions.

5 Nelo Sóc mestre i director de la 
coral de l’Eliana. Visc al poble des 
de fa 4 anys. Tinc un compromís 
amb la participació ciutadana i la 
defensa d’una escola pública, en va-
lencià i de qualitat arrelada a l’horta.

6 Amparo Sóc venedora en el mer-
cat central de València i fallera des 
de fa més de 25 anys.  Tinc un com-
promís amb  el xicotet comerç, que 
dóna molta vida als pobles i amb les 
falles, que no només són festa sinó 
una cultura molt àmplia que engloba 
des de música a artistes fallers, pi-
rotècnia, etc. 

7 Xavi Sóc mestre i pel meu tre-
ball sóc molt sensible a la situació 
tan penosa que vivim actualment a 
la nostra societat i que estan patint 
sobretot els xiquets i les xiquetes. 
Crec en l’esperit assembleari i en la 
participació ciutadana com a motor 
del canvi, per a sumar més sensibi-
litats i fer poble.

8 Josep Vicent Sóc estudiant de Belles Arts i músic en la banda i en La 
Brama. Tinc un compromís amb la gent jove, que té molta il·lusió i molt bo-
nes idees per al poble i ha de tindre veu a l’ajuntament. Tinc un compromís 
amb el valencià i amb la cultura. M’agradaria que l’ajuntament  apostara 
més pels artistes locals: músics, pintors, fotògrafs, ceramistes i pels joves 
creadors.

9 Isa Sóc restauradora i estic des 
de fa molts anys participant activa-
ment en l’associació de dones. Tinc 
un compromís amb la igualtat i crec 
que les propostes de les associa-
cions han de ser més escoltades 
per l’ajuntament.

10 Jordi Treballe en Lladró i prac-
tique el ciclisme. Pense que s’han 
de gestionar millor els diners que 
paguem els veïns i veïnes, pensant 
en el bé comú i amb  trellat. Crec 
que és necessari promoure l’esport 
en totes les edats.

11 Tica Sóc perruquera i estic molt 
implicada en l’Associació Cultural 
Macarella. Em preocupa molt la 
situació de pobresa que pateixen 
famílies del poble i crec que des 
de l’ajuntament es pot fer molt més 
respectant sempre la dignitat de les 
persones.

12 Vicent Sóc viverista. Crec que 
l’horta és una font d’aliments de 
primera qualitat i que les polítiques 
que s’han fet fins ara estan portant 
a la ruïna. Tinc un compromís amb 
el camp valencià i crec que des de 
l’ajuntament s’ha de treballar molt 
més per revitalitzar el sector agrari.

13 Edilene Soy enfermera en una 
residencia de ancianos y  voluntaria 
de una asociación de ayuda a la gen-
te mayor. Nací en Salvador de Bahia 
(Brasil) pero me siento una valenciana 
más. Creo que el progreso de un pue-
blo no tiene que significar la destruc-
ción de las costumbres y raíces por 
ello creo que desde el ayuntamiento 
se deberían plantear más proyectos 
de voluntariado intergeneracional.

14 Vicent Sóc enginyer especialitzat 
en energies renovables. Pense que 
aquest sector pot crear molts llocs de 
treball. Crec que totes les persones 
hem d’implicar-nos en la política del 
dia a dia perquè tots podem aportar 
idees per fer de Bonrepòs i Mirambell 
un poble més habitable, amb menys 
desigualtats entre famílies i més res-
pectuós amb el medi ambient. 

15 Xusa Sóc professora de filosofia 
en un institut de Godella i pense que 
és molt important que les persones 
que gestionen l’ajuntament siguen 
actives en les associacions del poble 
amb ganes de treballar i que creguen 
profundament en els principis i valors 
democràtics.

16 Vicent Sóc llaurador i jardiner. 
Tinc un compromís amb l’horta per-
què pense que l’horta té futur com a 
espai natural i productiu. M’agrada 
molt la pilota valenciana i crec que 
l’ajuntament en col·laboració amb 
l’associació Amics de la pilota podria 
fer molt més pel nostre esport.
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