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COMPROMÍS AMB L'ESCOLA PÚBLICA,
VALENCIANA I DE QUALITAT:

COMPROMÍS AMB LA CULTURA, LA LLENGUA I EL
PATRIMONI:

PROPOSTES:

PROPOSTES:

El nostre futur es basa en la formació dels nostres joves, només un bon
sistema educatiu públic garanteix la igualtat d’oportunitats que resulta
imprescindible per a una societat democràtica i veritablement lliure.

• Exigir a la Conselleria l'ampliació de l'escola pública.
• Promoure ajudes a l'ensenyament.
• Potenciar l’educació en valencià.
• Donar suport a l'AMPA en les seues demandes i propostes.
• Recolzar la ILP per l'escolarització pública de 0 a 3 anys.
• Augmentar l'oferta de formació per a persones adultes potenciant les
noves tecnologies.

Bonrepòs i Mirambell és un poble ric en associacions que tenen la cultura
com a fi. Des de l’Ajuntament cal fomentar-les amb recolzament econòmic
i d’infraestructures amb l’objectiu d’elaborar una programació conjunta per
a totes les persones.

• Creació d’un Consell Municipal de Cultura.
• Elaborar un catàleg de Béns d'Interés Local
• Coordinar les associacions del poble per fer una programació cultural
anual, diversa i estable.
• Impulsar una Escola Municipal de Teatre



COMPROMÍS AMB LA QUALITAT DE VIDA DELS VEÏNS

PROPOSTES:

PROPOSTES:

COMPROMÍS AMB LA SANITAT PÚBLICA I PRÒXIMA
La Sanitat pública és competència de la Conselleria de Sanitat i no de
l’Ajuntament. L’actual equip de govern, davant l’incompliment d’aquesta
institució en la construcció d’un nou centre de salut, ha invertit  subvencions
 municipals, destinades a cobrir altres necessitats, en l’habilitació d’un espai
com ambulatori. Des del Bloc entenem que és Conselleria qui ha de construir
 un centre de salut digne i no que l’Ajuntament ocupe una planta d’un edifici
municipal destinat a altres usos com ara les associacions, els jubilats o un
espai per als joves.

• Reivindicar la construcció d’un Centre de Salut per part de la Conselleria
de Sanitat.

• Treballar per la creació d'una àrea de salut que englobe Tavernes Blanques,
Almàssera i Bonrepòs i Mirambell.

Com a veïns i veïnes del poble, al Bloc ens preocupa la qualitat de vida de tots els
ciutadans.  Açò inclou  tant el seu benestar com la seguretat ciutadana. La millora
de la qualitat de vida es podrà aconseguir potenciant els serveis que ofereix la
Mancomunitat del Carraixet que ja tenim i ampliant aquestes actuacions a altres
àrees, com ara la Policia Local.

Les institucions públiques, dins del concepte d’estat de benestar, han de tenir una
especial cura amb les persones en situació de vulnerabilitat social com ara aturats,
immigrants, discapacitats o tercera edat.

• Desenvolupar un programa d’integració dels nouvinguts per facilitar-los la
participació activa en la vida del poble.

• Promoure la construcció d'un centre de dia mancomunat per persones majors i
dependents.

• Incrementar els programes d’ajuda domiciliaria a les persones majors.

• Des de la Mancomunitat del Carraixet, ampliar l’horari d’atenció al públic de
l’Assistenta Social.

• Sol·licitar que es mancomune el servei de Policia Local, amb els pobles veïns, per
tal d’aconseguir més presència policial les 24 hores.

• Millorar els nostres espais de lleure i esplai com els parcs i jardins.



COMPROMÍS AMB LA JOVENTUT ACTIVA:

COMPROMÍS AMB LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA:

PROPOSTES:

PROPOSTES:

Nosaltres entenem que la joventut té la suficient capacitat per a decidir les
polítiques que els afecten i d’incidir amb propostes fresques i renovadores
en tots els projectes del poble. L’aposta del Bloc queda perfectament
reflectida amb la participació dels joves a les llistes electorals.

• Convocar el Fòrum Jove periòdicament i amb capacitat de decisió.
• Fomentar una programació d’activitats variades i formatives.
•  Habilitar la creació d’espais per a joves tant per a l’esplai com per a l'estudi
en èpoques d'exàmens.

La gent del Bloc  hem apostat sempre per la participació dels ciutadans en
els afers municipals, des de la profunda convicció que la democràcia no
hauria de consistir tant sols en emetre el vot en unes eleccions cada quatre
anys, sinó en un procés molt més complex on la ciutadania expressara les
seves idees i propostes, i aquestes foren escoltades, recollides i tingudes
en compte per part de l'administració.

• Potenciar les festes creant una Comissió on participen tots els sectors
implicats, com festers, festeres, associacions,  per tal de coordinar la
programació i les activitats anuals.
• Promoure pressupostos participatius en diverses àrees, com joventut,
cultura i festes.
• Dinamitzar els encontres d'associacions del poble/comarca.
• Reprendre les activitats d’agermanament amb el poble de Roccastrada, i
potenciar-ne d’altres.
• Adequar i rehabilitar les infraestructures esportives, per tal de fomentar
la formació i la pràctica esportiva.



PROPOSTES:

COMPROMÍS AMB UN URBANISME SOSTENIBLE I
INFRAESTRUCTURES:

COMPROMÍS AMB EL MEDI AMBIENT
I AGRICULTURA:

PROPOSTES:

L’urbanisme ha esdevingut un punt de conflicte entre el creixement dels
pobles i l’adequació a les veritables necessitats i possibilitats a l’hora de
dur-lo a terme. El BLOC propugna un creixement de població sostenible que
valore l’horta en el que val i que permeta als serveis municipals adaptar-se
al seu ritme per no perdre la personalitat del nostre poble i la qualitat de
vida que això comporta per als seus veïns i veïnes.

• Revisar el PGOU segons les necessitats del poble amb criteris de
sostenibilitat.
• Ordenació del tràfic, limitant la circulació al casc antic.
• Traçar un carril bici per dins del poble i amb connexions amb València i
l'estació de metro d'Almàssera.
• Demanar a l'EMT que amplie la freqüència horària del 36.

L’agricultura continua tenint una importància fonamental a la nostra
comarca, tant des del punt de vista econòmic com amb la influència directa
en la vida dels seus habitants. A més, és la nostra font directa d’aliments
de primera qualitat.
Així mateix, el BLOC es preocupa pel futur del nostre entorn més pròxim i
pels problemes mediambientals globals. Per això fem nostra la idea de
“pensa globalment, actua localment”.

• Potenciar la utilització de les energies renovables.
• Difondre campanyes d’estalvi energètic.
• Facilitar la recollida selectiva de residus i l’ús de l’ecoparc.
• Reactivar el Consell Agrari Municipal i col·laborar amb ell en la promoció
i formació de joves agricultors.



COMPROMÍS AMB L'ECONOMIA REAL:

PROPOSTES:

L’època de crisi econòmica obliga a reorientar completament la gestió
municipal. El BLOC presentarà a estes eleccions un projecte de poble pensant
en les persones, en els problemes i les necessitats del dia a dia, però
conscients de la greu realitat econòmica. Per fer-ho, apostarà per una gestió
millor, l’optimització dels recursos municipals i el control del gasto superflu
i innecessari, així com aquells serveis extern innecessaris. També pensem
en afavorir l’impuls econòmic dels comerços locals i en la creació d’ocupació.

• Crear la regidoria de promoció econòmica per ajudar als emprenedors i als
parats del poble
• Racionalitzar i controlar la despesa pública.
• Revisar els contractes de les empreses de neteja viària i jardineria per
estudiar la possibilitat de formar/contractar a parats del poble.
• Adequar els impostos municipals a l’actual conjuntura econòmica.
• Revitalitzar l’Associació de Comerciants com l’intrument mes adequat per
a la promoció del comerç local.

COMPROMÍS AMB LES POLÍTIQUES D’IGUALTAT:

PROPOSTES:

La igualtat  en el pla jurídic ja és un fet, i en la realitat quotidiana s'han fet
grans avanços. Però encara queden nombroses estructures, actituds i
comportaments que fan que les dones o altres col·lectius segueixen patint
discriminacions importants en els àmbits personal, familiar, associatiu,
professional i participatiu en la vida ciutadana. Per això el BLOC vol
desenvolupar polítiques que ajuden a la construcció d'una societat
veritablement igualitària.

• Crear la regidoria d’igualtat per oferir informació, assessorament i fomentar
espais per al dialeg i la reflexió.
• Treballar coordinadament amb els municipis integrants de la mancomunitat
per a difondre les practiques d'igualtat, donant suport als professionals que
treballen als Serveis Socials.
• Impulsar campanyes divulgatives encaminades a la sensibilització social
per a la igualtat.
• Promoure activitats pedagògiques per a la igualtat, encaminades  a la
comunitat educativa.
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El dia 22 de maig,
a les CORTS VALENCIANES


