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La meua il·lusió és que tots els veïns i veïnes ho en-
tenguen així i que cada dia més persones vulguen 
implicar-se en el debat i en les decisions que ens 
afecten. Per fer realitat açò, hem creat nous espais 
de participació ciutadana com el Consell Munici-
pal de Cultura, organisme on estan representa-
des totes les associacions culturals locals; també 
hem impulsat assemblees ciutadanes per abordar 
iniciatives que ens arriben de veïns i veïnes, com 
per exemple els propietaris de gossos, amb l’ajuda 
dels quals hem obert el primer parc caní del po-
ble. La vostra veu ens importa, hem de reflotar 
l’autoestima col·lectiva i l’interés pel bé comú. 

La meua voluntat sempre serà la de prendre les 
decisions que més convinguen a l’interés general, 
assumir crítiques, saber rectificar, liderar i no ma-
nar. Entec el meu pas per la política com un encàrrec 
temporal, per damunt de tot ser una bona persona, 
compromesa amb el present i el futur del meu poble.

       

Me apasiona el poder compartir experiencias y aprender trabajando de manera cooperativa. 
Ahora tengo la suerte de estar en el ayuntamiento y poder ver las co-
sas desde otra perspectiva aunque con la misma ilusión y dedicación. 

Mi sueldo será el más bajo del las últimas legislaturas. Uno de los retos que tengo para de estos 
dos años es el de transmitir que una forma distinta de entender y de hacer política es posible.

CASTELLANO

Seguim treballant amb la 
mateixa il·lusió, ara des 
de l’alcaldia.

Bullying: la lluita contra l’odi a les aules.
   Marian Campello, diputada per Compromís a les Corts Valencianes  
vingué al nostre poble a compartir amb nosaltres la seua experiència 
personal com a víctima de l’assetjament escolar, per posar en comú les 
claus  que porten a xiquets i xiquetes a ser víctimes o agressors en casos 
d’assetjament a les aules i per reflexionar sobre quines són les ferra-
mentes que tenim per lluitar a casa i a l’escola contra aquest problema. 

El nombrós públic assistent, entre ells molts pares, mares i mestres, 
va valorar molt positivament la xarrada i ens va encoratjar a programar 
més activitats semblants. 

novembre 2017
Més a prop la desitjada ampliació del 
CEIP Mare de Déu del Pilar. 
  Vicent Marzà, conseller d’Educació, visita les instal·lacions del nostre 
centre escolar per tal d’interessar-se per les necessitats d’eliminar els 
barracons i escometre d’una vegada l’ampliació del col·legi. 

    Val a dir que l’ajuntament va a invertir en els pròxims mesos 230.000€ que 
es van a destinar a la substitució integral de portes i finestres la qual cosa 
comportarà un gran millora en l’eficiència energètica de les instal·lacions 
i un millor confort per a alumnat, professorat i personal no docent.

Unanimitat de tots els regidors i regidores de Bonrepòs i Miram-
bell en favor d’un finançament just.
   Històricament els valencians i valencianes hem sofert una infrafinanciació i un greuge en relació amb altres te-
rritoris de l’estat. El finançament que rebem els valencians i valencianes és hui per hui insuficient i no respon a les 
necessitats dels serveis que des de la Generalitat s’han de donar. 

   En este sentit, el posicionament de tots els partits polítics valencians (el PP només a nivell municipal) és unànime 
i la nostra obligació és instar al govern central a que s’aprove d’una vegada un nou finançament per a les comunitats 
autònomes que tinga en compte la nostra realitat actual. Igualment se sol·licita que les inversions que s’executen al 
nostre territori estiguen d’acord amb el nostre pes poblacional. 

El passat 17 de juny vaig prendre possessió del càrrec 
d’alcaldessa de Bonrepòs i Mirambell. Com molts de vosal-
tres sabeu, des de ben jove he estat involucrada en diverses 
associacions culturals del poble. 

 També m’he implicat en projectes relacionats amb l’ecologia 
i l’acció social. M’apassiona el poder compartir experièn-
cies i aprendre treballant de manera cooperativa. Ara 
tinc la sort d’estar a l’ajuntament i poder vore les coses des 
d’una altra perspectiva encara que amb la mateixa il·lusió i 
dedicació que ho he fet fins ara perquè pense que per a fer 
les coses ben fetes el primer és arromangar-se i treballar.

Els recursos d’un poble menut com el nostre són molt li-
mitats, per això en Compromís pensem que estos han 
d’aprofitar-se al màxim, per això el meu sou s’ha ajustat per 
a no limitar encara més eixos recursos. En este sentit, puc 
dir que el meu sou serà el més baix de les últimes legisla-
tures. No obstant això, no dubteu que la meua atenció cap 
a vosaltres serà plena i el meu treball incansable deixant-
me en tot moment la pell per Bonrepòs i Mirambell. 

Molts hem arribat a la conclusió que les majories absolutes 
ni són necessàries ni són bones perquè sempre es tendix 
a l’autoritarisme i sovint s’oblida la necessària rendició de 
comptes.  Per això, en Compromís ens creguem de veres els 
governs de coalició, arribar a acords des de la discrepància i 
la confrontació d’idees és la nostra manera de fer i entendre 
la política. Crec que estem demostrant que açò no sols és 
possible sinó que a més, esta manera de fer redunda en 
una gestió més eficient.  

Per un FINANÇAMENT JUST

també ens pots trobar 



  

Guanyem el futur.
MªJosep Amigó 

Nosaltres som si vosaltres sou.
Rosabel Bolaños

La compra de l’antic magatzem agrícola de la 
plaça de sant Ferran, considerat un immoble amb 
un alt valor patrimonial, únic en tota l’horta, tal 
i com ha destacat l’Institut d’Estudis de l’Horta 
Nord,  així com nombrosos professors de la Univer-
sitat de València, ha sigut un encert perquè consi-
derem que el poquet patrimoni que ens queda al po-
ble ha de ser, per una banda,  preservat, i per altra 
banda, ha de ser motiu d’orgull . Estem convençuts 
que quan estiga rehabilitat i el poble el veja acabat 
i el gaudisca, es comprovarà, de veritat, el seu valor.

Per a lluitar contra el canvi climàtic ens hem adherit 
al Pacte d’Alcaldies pel Clima i l’Energia, moviment 
europeu en què participen aquelles autoritats locals i 
regionals que han assumit el compromís voluntari de 
reduir les emissions de CO2 en un 40% abans del 2030,  
millorar l’eficiència energètica, utilitzar fonts d’energia 
renovable als seus territoris i desenvolupar mesures 
per a adaptar-se a les conseqüències del canvi climàtic, 
els efectes del qual ja són, a hores d’ara inqüestiona-
bles.  No dubteu que propiciant xicotets canvis a ni-
vell local estem aportant molt al conjunt del planeta.

En este sentit, som el primer ajuntament en formar 
part de l’entitat sense ànim de lucre Som Energia per 
a garantir a la ciutadania que tota la despesa elèctrica 
municipal ja prové de fonts 100 % renovables. També 
hem començat a fer els estudis necessaris per a mi-
llorar l’eficàcia energètica dels edificis municipals.

Sempre he pensat que Bonrepòs i Mirambell serà po-
ble mentre visca de cara a l’horta, per a açò els nostres 
llauradors han de poder viure de la terra, un repte im-
portantíssim en el qual estem treballant des de les dis-
tintes administracions. A nivell local, hem reviscolat 
el Consell Agrari incorporant joves llauradors i llau-
radores que estan posant en marxa noves iniciatives.

      Estem gestionant amb la Generalitat que es re-
forme una de les vivendes socials que tenim a 
l’Ajuntament. Seria la segona vivenda que aconse-
guim arreglar per a què una família puga habitar-la. 
A més, hem aprovat reduir el IBI en estes vivendes.

M’interessen molt les polítiques d’atenció als més 
majors, a banda del Taller de Memòria, en estos úl-
tims mesos hem posat en marxa  el Taller Físic-
Cognitiu. Començàrem amb quinze persones i ara 
hem duplicat el nombre d’assistents. Valorem el be-
nestar de la nostra gent major, per això ens plan-
tejàrem ajudar-los a guanyar en qualitat de vida.
Continuem treballant amb la Unitat de Preven-
ció Comunitària en Conductes Addictives, actualit-
zant el Pla de Prevenció per tal d’incorporar accions 
que són d’interés per als menors i les seues famílies. 
Ens transmeten molta informació en matè-
ria de prevenció de tot tipus. Organitzem xarra-
des tot l’any tant en l’escola com en l’Ajuntament 
depenent de les necessitats que anem trobant. 

Hem celebrat el dia de la diversitat sexual, hem lle-
git un manifest i hem pintat, com a símbol d’igualtat, 
un banc amb els colors de la bandera LGTBI. La set-
mana de la dona hem fet una xarrada, una pintura mu-
ral, batukada i una volta en bici. El dia internacional 
contra la violència de gènere férem la lectura d’un 
manifest i vàrem promoure una campanya divulgati-
va amb la col·laboració dels comerços del municipi.

 

Como concejal de ocupación tenía muy claro, desde el principio, que trabajar con la 
gente desocupada era uno de los objetivos más importantes para esta legislatura. 
Para mí, es muy importante humanizar este servicio. Es prioritario para noso-
tros que se marque un itinerario de inserción desde el primer momento. El día inter-
nacional contra la violencia de género hicimos la lectura de un manifiesto y promo-
vimos una campaña divulgativa  con la colaboración de los comercios del municipio.
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Para la mejora del pueblo se han ejecutado varias inversiones como la adecuación y acce-
sibilidad del Centro Cívico y del Hogar Parroquial, la creación de un parque canino, el cu-
brimiento de la pista polivalente, el césped del campo de fútbol, la reparación de calles.
Estamos trabajando en la captación de fondos para rehabilitar el Hogar Pa-
rroquial y el almacén agrícola recientemente adquirido por el ayuntamiento.

    Tenim una oportunitat única d’aconseguir entre 
tots i totes un poble més habitable, la modificació 
del Pla General d’Ordenació Urbana, que estem por-
tant a terme ens permetrà projectar-nos al futur de 
manera sostenible amb garanties. A més, tenim un 
repte molt important que és el de donar solució als 
terrenys que ocupaven el Parc dels militars. Dir-vos 
que la Diputació ens ha concedit una ajuda per fer 
front a part dels costos econòmics d’este pla i per tant 
ja podem accelerar la seua tramitació. Sapigueu que 
des de Compromís este projecte l’abordarem amb 
la suficient altura de mires per a què servisca a les 
generacions que ens seguiran. Sabem que este és un 
projecte del conjunt del poble, i la seua elaboració es 
realitzarà amb la màxima participació de la ciutadania.

Per a la millora del benestar del poble s’han execu-
tat diverses inversions com l’adequació i accessibi-
litat del Centre Cívic i la Llar Parroquial, la creació 
d’un parc caní, el cobriment de la pista polivalent,  
la gespa i enllumenat del camp    de fútbol, la repa-
ració de carrers. Estem treballant en la signatu-
ra d’un nou conveni de cessió amb la parròquia i la 
captació de fons per a rehabilitar la Llar Parroquial.

Com a regidora d’ocupació tenia molt clar, des del 
principi, que treballar amb la gent desocupada era un 
dels objectius més importants per a esta legislatura. 
En este sentit, estem duent a terme diferents pro-
grames de foment de l’ocupació, i la contracta-
ció d’una orientadora laboral mitjançant el progra-
ma Avalem Joves del Servef, ha facilitat que seguim 
donant continuïtat al servei d’ocupació que des de 
l’inici de legislatura tants bons resultats està tenint.

Per a mi  és molt important humanitzar este servei. El se-
guiment continuat i l’atenció de la persona aturada s’ha de 
realitzar des de la màxima implicació, i sobretot amb cons-
tància i recolzament per part de la persona  que l’atén. 

És prioritari per a nosaltres que es marque un itinerari 
individualitzat d’inserció des de la primer moment, ja 
que partir d’ací, podem assessorar millor a la persona, 
orientant-lo cap a una formació específica, cap a ofertes 
de treball que poden ser-li més adequeades o derviar-lo a 
altres serveis municipals que també la puguen ajudar.

El primer trimestre del 2017, hem estat el poble lí-
der en la baixada de l’atur. Es va registrar un descens 
del 22,35%. A més, som el poble de més de 1000 habi-
tants on més ha descendit la desocupació femenina, en 
un 18,75%. Al mes de setembre, hem baixat, de nou, 
un 4,58% la desocupació. Continuem treballant, sobre-
tot perquè hi han més dones que homes aturades de 
tots els col·lectius, menys en el de menors de 25 anys. 

Contem amb un altre orientador laboral, la tasca del 
qual és la de fer prospecció d’empreses a la comarca
per fer d’intermediaris entre les empreses i els usuaris, 
integrant les necessitats, d’uns i altres. Així, he coordi-
nat el treball dels tècnics sabent que entre tots baixa-
rem encara més els números d’aturats del nostre poble.

 En estos dos anys hem ampliat les hores dedicació 
de la treballadora social de manera que puga detec-
tar més ràpidament els casos que necessiten ajuda.


