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      Manifestació

  sí al valencià

Dijous 9 junY
         19H
  plaça Mare De Dèu

         valència

280
Benvolguts veïns i veïnes, 

el Bloc-coalició coMproMís per Bonrepòs i MiraMBell, agraïx als 280 veïns i veïnes 
que vàreu apostar el passat 22 De Maig pel nostre projecte.
gràcies al vostre recolzaMent HeM aconseguit revaliDar la nostra presència a 
l'ajuntaMent, i Des De la nostra posició, a l'oposició, continuareM treBallant per un 
poBle Més valencià, Més participatiu i Més DeMocràtic.  
el pp Ha aconseguit la Majoria aBsoluta, nosaltres consiDereM que les Majories 
aBsolutes no són Bones, perquè no afavorixen el consens i la participació De tots 
i totes, no oBstant seguireM vigilant que la gestió Del nou equip De govern siga 
transparent i exigireM el coMpliMent De les seues proMeses electorals. 
Des Del Bloc, treBallant en equip, continuareM lluitant per Millorar la qualitat 
De viDa De tots els veïns i veïnes De Bonrepòs i MiraMBell. sereM la veu De totes les 
persones que ens Heu Donat el vostre suport.
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, per 
això ens coMproMeteM a convocar-te a asseMBlees oBertes per tractar aquells teMes 
que t'afecten DirectaMent.
                                                           soM coM tu, estiMeM el nostre poBle.

     acompanya’ns al ple de

 consTITUcIÓ del noU 
aJUnTamenT

dIssabTe 11 de JUny

a les 12h al 
salÓ de plens


