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En primer lloc i com a portantveu i regidora del  BLOC, vull felicitar a tots els 
companys de la nova corporació, i especialment a Fernando, que és, des de 
hui l'Alcalde del nostre poble. 

Però no vull deixar de recordar-li que hui assumix una gran responsabilitat, i 
que no pot oblidar que és el seu deure i la seua obligació governar per a tots 
els veïns i veïnes de Bonrepòs i Mirambell, i no sols per a aquells que han votat 
al Partit Popular. 

A més volem manifestar que al  BLOC considerem que les majories absolutes 
no son positives, perquè no afavorixen el consens i la participació de tots els 
grups polítics.  No obstant en les seues mans està gestionar amb trellat eixa 
majoria absoluta que han donat les urnes. 

Des del  BLOC farem una oposició constructiva, i  aportarem quantes idees i 
propostes alternatives siguen necessàries per afavorir el consens, com hem fet 
sempre.  Exigirem que la gestió del nou equip de govern siga democràtica i 
transparent i també exigirem el compliment de les seues promeses electorals. 

Aixi  estarem  a  favor  de  totes  aquelles  propostes  que  siguen  bones  per  a 
Bonrepòs i Mirambell, però ens oposarem a totes aquelles polítiques que ens 
semblen  perjudicials  per  al  nostre  poble  i  per  al  nostre  País,  com  l'última 
actuació del PP que ens sembla extremadament greu: 

El decret anunciat pel Consell que presidix Francisco Camps i per l'aleshores 
Conseller d'educació Alejandro Font de Mora, que elimina les línies en Valencià 
i  establix  el  sistema  de  línia  única,  que   significa  un  pas  arrere  en 
l'ensenyament  plurilingüe,  s'oposa  al  criteri  dels  experts,  se  situa  fora  del 
consens  educatiu,  hipoteca  les  capacitats  lingüístiques  de  les  noves 
generacions,  arracona  el  valencià  en  l'ensenyança  i  posa  en perill  la  seua 
supervivència en la societat, amb una mesura impulsada amb criteris ideològics 
i no pedagògics i al marge del consens de la comunitat educativa. 
Amb aquestes polítiques es corre el  risc,que el  valencià  seguisca l'exemple 
d'Irlanda: on la gent sap llegir i escriure l'irlandés, però tot el món parla anglés. 

Per això, fem una crida als militants del PP del nostre poble que porten als seus 
fills  a l'escola en valencià perquè facen rectificar al Consell  abans d'adoptar 
formalment el canvi de model. 

I des d'ací també denunciarem, actuacions com la carrega policial del dijous 
passat,  recolzada pel  ministre  de l’interior  A.P.Rubalcaba,  contra la gent  del 



moviment del 15M que pacíficament es manifestava a les portes de les Corts 
Valencianes, aquesta actuació és absolutament intorerable, i està molt lluny de 
ser pròpia d'un país democràtic. 

Davant d'este tipus de polítiques i actuacions, tant el govern de la Generalitat 
Valenciana,  com el  govern  de  l'estat  Espanyol,  es  trobarà  sempre  en  front 
l'oposició i la condemna del BLOC. 

Vull  també aprofitar  aquest  acte per  agrair  en nom de tots  els  companys  i 
companyes  del  BLOC  de  Bonrepòs  i  Mirambell,  la  confiança  que  moltes 
persones heu dipositat en nosaltres.

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 democràtic, més just, més participatiu, més valencià i més lliure.  

Continuarem lluitant per millorar la qualitat de vida de tots els veïns i veïnes de 
Bonrepòs i Mirambell. I no ho dubteu, serem, a l'Ajuntament, la veu de totes les 
persones que ens heu donat el vostre suport.   

Moltes gràcies. 


