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Algunes propostes de Compromís
des del poble a les Corts

30/07/2014
Compromís a favor del transport públic gratuït per a persones aturades

Compromís en defensa de les caixes i cooperatives de crèdit valencianes

Compromís en contra de la LOMQE i per l’escola pública valenciana

29/09/2014 
Compromís en defensa del camp valencià front al veto de Rússia

 Quan es complia un any del tancament de la ràdio i la televisió pública valenciana, 
un servei públic essencial per a la ciutadania valenciana i l’únic mitjà de comunicació en la 
nostra llengua, Compromís vam presentar una moció a l’ajuntament demanant al Consell la 
reobertura el més prompte possible d’una ràdio i televisió públiques de qualitat, objectiva i 
en valencià com així ha reclamat la ciutadania tant al carrer com amb la presentació de més 
de 90.000 signatures. El PP del poble va votar en contra d’aquesta proposta al·legant motius 
econòmics quan alguns directius i exdiputats del PP estan sent investigats pel desviament 
de fons de rtvv a familiars i “amiguitos del alma”.

 El veto de Rússia a la importació de productes agrícoles procedents de la Unió Eu-
ropea, entre ells les fruites i hortalisses, representa una problemàtica afegida a la ja mala 
situació del camp valencià. Compromís per Bonrepòs i Mirambell presentà una moció en que 
es demanava que el Consell exigisca al Govern Espanyol un major compromís amb el camp 
valencià, exigint que s’augmenten les ajudes, que s’afavorisca l’obertura de nous mercats 
per als nostres productes i que es pressione Rússia perquè alce el veto.

 Presentàrem una moció al plenari demanant que l’ajuntament de Bonrepòs i Mirambell 
reconega la necessitat de les persones que no tenen treball a tindre accés al transport públic. 
Pensem que en la situació de crisi que patim, les persones desocupades veuen com la recerca 
de treball, assistència a entrevistes personals etc, suposen moltes voltes una despesa dintre 
d’economies deprimides, que no poden assumir. Per això pensem que és important que tinguen 
dret a transport públic gratuït per facilitar la seua reinserció laboral.

 Pensem que exigir consens amb la comunitat educativa i els agents sindicals en un 
tema tan important com una reforma educativa és una petició raonable per a qualsevol par-
tit polític que es considere democràtic. Demanem, per tant, la retirada d’una llei que retalla 
econòmica i democràticament l’escola. No volem tornar al passat, volem una escola pública, 
en valencià i de qualitat. 

 Les Cooperatives de Crèdit i caixes Rurals estan en perill per culpa d’un nou Reial 
Decret que les obliga a fusionar-se i convertir-se en bancs. L’economia valenciana necessita 
una banca pròpia i socialment responsable que desenvolupe la seua activitat financera en 
els àmbits local i comarcal amb un model de gestió de proximitat i democràtic i els poder 
públics han de garantir aquest tipus de banca i aquest paper en aquest moment només el 
juguen aquestes entitats valencianes.

Rosella Antolí, la nostra candidata

més info a www.bonrepos.compromis.net

El passat 7 de desembre, el col·lectiu de Compromís de Bonre-
pòs i Mirambell vam celebrar una assemblea general en la que, 
per unanimitat triàrem Rosella Antolí com a candidata a l’alcaldia 
del nostre poble.

A continuació podeu llegir la carta escrita per la nostra candidata 
adreçada a totes les veïnes i veïns de Bonrepòs i Mirambell. 

Un nou Compromís, una nova responsabilitat

Ahir mateix les meues companyes i companys van triar-me com a 
candidata a l’alcaldia per a les eleccions de 2015. Per una banda 
és un repte personal molt important però crec que compte amb un 
equip de treball meravellós que, espere, s’anirà ampliant en els 
propers mesos. Sóc una persona que creu fermament en el treball 
en equip, en que no hi ha res millor que compartir el debat, la re-
flexió i l’acció per portar a terme qualsevol iniciativa. 

 És cert, que a partir d’ara seré una de les cares més visibles del 
col·lectiu però això no em fa por perquè sé que no va a canviar en res la meua vida. Seguiré anant 
a treballar a l’institut cada dia, assistint a manifestacions per reivindicar tot allò que considere just 
i necessari, continuaré gaudint de les associacions en les que participe (Brama, Coral i Macarella) 
i de les activitats d’aquelles en les que no participe però en les que m’ho passe d’allò més bé (tea-
tre, banda, rondalla,etc.) i, sobretot, continuaré passejant per l’horta del meu poble i enamorant-
me d’ella cada dia. Quina sort tenim de viure a Bonrepòs i Mirambell!

 I políticament, quin és el meu Compromís (i el de tot el col·lectiu)? Doncs, si el veïnat aposta 
per nosaltres per governar l’ajuntament, el primer que farem serà obrir les finestres i les portes de 
l’ajuntament de bat a bat. No solament perquè es ventile l’edifici, que falta li fa després de tants 
anys tancat a “cal y canto”, no només per a què els veïns i veïnes s’asomen i vegen tot el que allí 
es discuteix i es decideix sinó sobretot perquè és necessari que la ciutadania entre i participe de 
tot. Més avant anirem concretant propostes de transparència i participació ciutadana, també in-
clourem per suposat les que ens faces arribar tu, però d’entrada aplicarem 2 de les propostes que 
hem fet als plenaris i el PP ha rebutjat amb excuses absurdes: penjarem els vídeos i les actes dels 
plenaris a la web de l’ajuntament.
           continua a la pàgina següent...

Rosella té 35 anys, és
professora de secundària 
de l’especialitat de física i 
química. Participa activa-
ment en diferents associa-
cions del poble: La Brama, 
La Coral i l’Associació Cul-
tural Macarella.

26/11/2014 
Compromís per la reobertura de Ràdio Televisió Valenciana



Entra  www.bonrepos.compromis.net
segueix-nos a Facebook i twitter @compromisBiM

Compromís és participació

setembre 2014: Assemblea oberta i ruta pel poble per parlar d’urbanisme

juliol 2014: Assemblea oberta “El poble que volem” i música en directe

Octubre 2014:  Assemblea-taller amb la cooperativa elèctrica Som Energia

El dia 5 de setembre celebràrem una altra assemblea oberta per 
compartir idees sobre urbanisme a propòsit d’un document pre-
sentat per l’equip de govern. Les propostes que vam presentar per 
escrit a l’ajuntament foren les següents:
1 Que les parcel·les d’horta productiva que al nou PGOU estan 
com a urbanitzables es tornen a considerar rústiques.
2 Que s’urbanitzen en primer lloc els terrenys de l’antic parc mili-
tar, que allí es reserve un espai per fer un gran parc urbà i que les 
noves vivendes i edificis públics s’integren en aquest espai verd.
3 Que es catalogue i es rehabilite tot el patrimoni: cases antigues, 
trama urbana i llavador de Mirambell, magatzem de la plaça de sant 
ferran, etc.
4 Que s’estudie la transició entre poble i barranc com un passeig 
per a bicis i vianants.

El 18 de juliol vam celebrar una assemblea ober-
ta per replegar propostes per al poble, un bon grup 
de veïns i veïnes van aportar idees sobre cultura, 
mobilitat, esports, joventut, benestar social, educa-
ció, sanitat, festes, ocupació,etc. Les conclusions les 
pots consultar a la nostra web. Després vam fer un 
sopar de germanor i vam gaudir del concert de Ta-
bernícolas (grup del poble) i Veus Manifestes. La 
participació ciutadana és l’essència de Compromís 
per això aquestes propostes seran la base del nostre 
programa electoral i ho de la nostra acció política a 
l’ajuntament.

...ve de la portada
 
 I què més? Doncs farem tot el possible per posar en valor allò que fa de Bonrepòs i Mi-
rambell un poble privilegiat per a viure: la tranquil·litat massa sovint pertorbada per un trànsit 
excessiu per dins del poble, el clima perfecte per apostar per les energies renovables, l’orografia 
i el paisatge ideal per promoure l’ús de la bicicleta i l’esport a l’aire lliure, les associacions del po-
ble que afavoreixen el treball en equip, la creació i l’estima per la cultura i l’esport, el veïnat com 
a base de la solidaritat amb les persones més necessitades, la proximitat a València amb tot el 
que ens pot aportar la ciutat i sobretot una terra que produeix aliments d’una qualitat excel·lent…

 Està clar que tenim molt de treball per davant però també tenim moltes ganes, jo la prime-
ra, de passar de l’oposició a la gestió de les nostres (i teues) propostes. D’entrada, et demane 
que si tu també tens un Compromís amb el poble et sumes al nostre equip, cal que totes les 
persones compromeses feu un pas avant i vos impliqueu, perquè el nostre futur depén del que 
fem hui i com deia Fuster: “tota política que no fem nosaltres serà feta contra nosaltres”

Gràcies companys i companyes del col·lectiu per confiar en mi, sé que tinc a les mans un gran 
repte però estic convençuda que si ens arromanguem totes i tots i eixim al carrer amb un somriu-
re a la cara, el nostre treball serà recompensat. T’apuntes a treballar pel poble que volem? 
Escriu-nos a bimbloc@gmail.com        

Compromís no només proposem un nou model energètic basat en 
les energies renovables sinó que entenem que és la ciutadania la 
que ha de ser protagonista del canvi per això el dia 31 d’octubre vam 
organitzar una assemblea-taller amb la cooperativa elèctrica Som 
Energia, per animar als veïns i  veïnes a abandonar les companyies 
que promouen la recol·locació de polítics en agraïment als beneficis 
que els aporten quan governen i apostar per un model cooperatiu que 
pose l’èmfasi en que l’electricitat és un servei bàsic de la ciutadania i 
que cal aprofitar que l’estat espanyol és un lloc privilegiat per desen-
volupar projectes de generació respectuosos amb el medi ambient. 
Van ser moltes persones les que es van interessar i algunes van 
aprofitar per canviar allí mateix les seues factures de la llum.

Els “perquès” de Compromís

Quart: Per què fa quasi un any que s’aprovà la publicació de les actes dels plenaris a la web 
municipal i encara no s’ha fet? No ha tingut temps l’informàtic contractat el primer mes de legis-
latura per a un problema puntual i que més de 3 anys després continua treballant a l’ajuntament?

Tercer: Per què tant el nou jutge de pau com el suplent són persones molt lligades al partit po-
pular? Per què no es va fer publicitat de la convocatòria? Per què es va fer xantatge a l’anterior 
jutgessa de pau perquè no es presentara a la renovació?

Segon: Per què s’han gastat 20.000€ més dels previstos en festes (en total més de 50.000€ 
comptant la carpa)? Per què el regidor del PP no entrega les factures ni dóna explicacions?

Primer: Per què hem pagat els veïns i veïnes la miniampliació de l’escola quan ho havia de fer 
la Conselleria? Per què hem pagat el nou ambulatori quan també li corresponia a Conselleria?

Rosella Antolí Santolària

Cinqué: Per què no s’ha inaugurat ja l’edifici multiusos quan fa temps que està acabat? Per què 
no s’ha fet una reunió amb les associacions interessades per acordar la distribució d’espais?

que el PP no contesta
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anys tancat a “cal y canto”, no només per a què els veïns i veïnes s’asomen i vegen tot el que allí 
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