
Discurs Rosella Antolí com a portaveu de 
Compromís al Ple constitució (13 de juny de 

2015) 

 

Abans que res voldria donar les gràcies a totes les persones que el 
passat 24 de maig van confiar en Compromís. Des del primer dia 
vam entendre quin era l'encàrrec que ens vau fer: Construir un 
govern de progrés que gestionara durant 4 anys en nostre poble. Si 
ens ha costat un poquet és perquè volíem que el que isquera de la 
negociació no fóra qui seria alcalde o alcaldessa i per a quant de 
temps sinó quines polítiques anem a portar endavant, com anem a 
gestionar l'ajuntament i quines eren les persones que tindrien la 
responsabilitat en les diferents àrees. Crec que, tot i que ha tingut 
algun moment dur, aquest procés ens ha servit per créixer com a 
equip i ara tenim per davant 4 anys per demostrar al poble el que 
Compromís hem dit durant tota la campanya. Si no hi ha majories 
absolutes, el poble guanya perquè totes les iniciatives s'analitzen 
amb més calma, es discutixen i si són bones per al poble es fan i 
sinó no. 

En primer lloc, vull felicitar a Rubén i desitjar-li el millor com a 
alcalde de tots els veïns i veïnes del nostre poble així com dir-li 
públicament el que li vaig dir anit personalment: al teu costat 
tindràs a tot el col·lectiu de Compromís per fer de Bonrepòs i 
Mirambell un poble més participatiu, més just socialment i més 
solidari, més valencià i més respectuós amb el medi ambient. Cada 
problema que et trobes el vorem com a un problema de tot l'equip 
de govern i cada xicotet èxit també el compartirem. 

En segon lloc, voldria dir-li a Fernando com a portaveu de l'oposició 
que en este nou govern tindrà moltes portes obertes per a que el 
seu partit tinga accés a tota la informació, puga participar en 
Comissions de nova creació com la d'urbanisme o Juntes de 
portaveus per això només li demane que dirigisca una oposició 
responsable i constructiva, com hem fet Compromís estos 4 anys, 
perquè serà el millor per al nostre poble. 

Volia també fer notar que en l'equip de govern serem 4 dones i 2 
homes. Compromís vam demanar crear la regidoria d'Igualtat 
perquè el nostre poble no pot deixar passar ni un any més sense un 
Pla d'Igualtat per garantir la igualtat real entre homes i dones però 



també tenint presents altres sectors socials que tradicionalment han 
estat oblidats com discapacitats, immigrants, persones LGTB, etc. 
Aprofite per dir-los a les dones que estan ací i formen part de 
l'Associació de Dones que es preparen perquè quedàrem que  el 
faríem i el desenvoluparíem conjuntament. 

No puc deixar de comentar que si en alguna cosa ens anem a deixar 
la pell és en aconseguir una vida digna per a tots els veïns i veïnes 
de Bonrepòs i Mirambell, especialment per aquelles famílies que ho 
estan passant pitjor. En aquesta tasca, per sort no estarem sols, 
tindrem al nostre costat al futur govern de la Generalitat Valenciana 
que, abans de decidir qui ocuparà cada càrrec, ja han signat l' 
"Acord del Botànic" amb un primer apartat està titolat Rescat de 
persones que es concreta en desenvolupar polítiques que 
garantisquen un habitatge, accés als serveis bàsics, contra la 
pobresa infantil, per l'aplicació efectiva de la llei de dependència i 
combatre la violència de gènere. S'albira per tant, un futur 
d'esperança, un futur on siga més senzill somriure per a totes i tots. 

Per acabar, vull aprofitar aquesta intervenció per convidar-vos a 
participar de la vida política del nostre poble sense por ni prejudicis. 
Este poble l'hem de fer entre totes i tots i encara que totes les 
iniciatives que porteu a les assemblees obertes, consells, fòrums, 
etc. no podran fer-se realitat vos garantim que, com a mínim,  totes 
les que allí es parlen es valoraran amb serietat i moltes segur que es 
portaran endavant. Que mai se vos oblide que l'ajuntament és la 
vostra casa, que els polítics, les persones que ocupem càrrecs, som 
els que estem pas amb l'encàrrec de gestionar el millor possible els 
diners de tots. 

Moltes gràcies per vindre, el futur el tenim a les nostres mans. 

 

Bonrepòs i Mirambell, 13 de juny de 2015 

 

 

 


