
 
 
 
Discurs Rosella Antolí Santolària en  l'acte de presentació de  la candidatura 
de Compromís per Bonrepòs i Mirambell (9 d'abril de 2015) 
 
En  nom  de  tot  el  col·lectiu  de  Bonrepòs  i  Mirambell  gràcies  a  totes  i  tots  per 
vindre! 
 
Ja  han  parlat  moltes  persones  i  encara  he  de  cedir  la  paraula  a  Enric  Morera, 
candidat per València a les Corts Valencianes. No patiu que vaig a fer‐ho curt. 
 
Fa unes setmanes, el dia 23 de gener, vaig parlar del "poble que volem" (si voleu 
podeu llegir el discurs que està en internet). En poques paraules vaig explicar que 
volem un poble més participatiu, més valencià, més just i solidari i més respectuós 
amb el medi ambient. Vivim en un poble tranquil on pràcticament ens coneguem 
tots, amb multitud d'associacions i envoltats d'horta. Tenim moltes propostes  per 
millorar‐lo (que estem construint entre totes i tots) però crec que podem dir que 
tenim sort de viure a Bonrepòs i Mirambell. 
 
Bé,  anem  al  gra,  ací  en  el  poble  fins  al  dia  20  d'abril  no  sabrem  cert  quantes 
candidatures  es  presenten  a  les  eleccions.  PP,  PSOE  i  Compromís  segur  però  en 
l'aire  està  l'agrupació  d'electors  dels  que  queden  de  Podemos  i  sempre  pot 
aparéixer una candidatura fantasma d'EU com fa 4 anys.  
 
Per  això  jo  vaig  a  dir‐vos  ràpidament  perquè  ens  hem  d'activar  i  fer  realitat  2 
reptes:  
 
1) que el dia 24 de maig Compromís per Bonrepòs i Mirambell traga uns resultats 
històrics (volem governar per plasmar les vostres propostes) i 
2) que cap partit tinga majoria absoluta. 
 
Una cosa porta a l'altra així és que vos anime a treballar per aconseguir la primera. 
 
Per què pense que hem d'apostar per Compromís: 



 
1.‐ Perquè creguem en la participació ciutadana prova d'això és aquesta llista on 
tots  els  integrants  participen  en  associacions  cíviques,  les  assemblees  obertes  i 
taules  redones que  celebrem periòdicament  i  la  creença que  tenim que  cal  obrir 
portes  i  finestres  de  l'ajuntament  i  donar  la  paraula  a  la  ciutadania.  Fer  política 
amb els veïns i les veïnes del poble.  Dir sí a Compromís és dir sí a la participació 
ciutadana. 
 
2.‐  Perquè  posem  sempre  el bé  comú  per  davant  dels  interessos  individuals  no 
com qui  ens  governa ara mateix que el  primer que  feu  és  col·locar  a un amic,  el 
segon pujar‐se el jornal al doble, el tercer donar‐li l'assegurança de l'ajuntament a 
la  seua  germana,  el  quart  col·locar  a  militants  del  seu  partit  com  a  jutge  de 
pau/suplent.  Dir  sí  a  Compromís  és  dir  sí  al  bé  comú,  a  les  contractacions 
transparents, a la igualtat d'oportunitats. 
 
3.‐ Perquè la nostra cultura, el nostre esport, les nostres tradicions i la nostra 
llengua han d'ocupar el lloc que es mereixen en el poble, se les ha de promocionar 
i  no  arraconar‐les  com  fan  altres  partits  quan  han  governen,  sabeu  que  l'única 
programació cultural la fan les associacions del poble? Sabeu que el valencià ja fa 
temps  que  només  s'utilitza  el  que  obliga  la  llei?   Dir  sí  a  Compromís  és  dir  sí  al 
valencià,  si  a  la pilota,  si  a  les  falles,  si  a  les  festes populars,  si  a  les bandes  i  les 
dolçaines i tabals, si a la cultura. 
 
4.‐ Perquè creiem en la democràcia en majúscules, en què qualsevol ciutadà ha 
de  tindre accés a  tota  la  informació que demane, que  la política  és diàleg, debat, 
proposició  i  acords  del  govern  amb  l'oposició  i  amb  la  ciutadania.  Dir  sí  a 
Compromís  és  dir  sí  a  la  democràcia  i  la  transparència  i  no  al  autoritarisme  i  al 
poder absolut. 
 
 
 
5.‐  Perquè  el model  de  societat  que  proposem és  el  dels  drets,  el  que  totes  les 
persones  som  iguals  i  si  per  circumstàncies  de  la  vida  ens  quedem  sense  faena, 
sense  poder  pagar  la  hipoteca,  amb  una  discapacitat,  etc  creiem  en  que  les 
institucions  ens  han  de  proporcionar  seguretat  i  garantir  que  seguim  sent 
ciutadans  dignes  i  no  deixar‐nos  caure  en  l'exclusió  social.  Altres  creuen  en 
societats de triomfadors i perdedors, de que els drets només els té qui pot pagar‐
se'ls  i que a  la  resta  cal donar‐li  caritat.   Dir  sí  a Compromís és dir  si  als  serveis 
públics de qualitat, dir si a la solidaritat i a la justícia social, dir si a la diversitat. 
 
 
6.‐ El nostre projecte per al poble es desenvoluparà en equip, amb les persones 
en  el  centre  de  l'acció  política  i  amb  la  llibertat  de  saber  que  Compromís  per 
Bonrepòs i Mirambell no és una plataforma per fer punts de cara a que ens regalen 
un  càrrec  (tenim  primàries  obertes).  El  projecte  d'altres  és  personalista,  es 
desenvolupa  en  despatxos  tancats  a  "cal  y  canto"  i  amb  la  boca  tapada  en 
esparadrap  per  no  criticar  als  amos,  no  siga  cosa  que  no  puga  escalar.    Dir  sí  a 
Compromís és dir si a la cooperació i la política sense pors ni tuteles. 
 



 
Per això, des del col·lectiu de Compromís de Bonrepòs i Mirambell vos animem a 
que actueu com diu el nostre lema de campanya, AMB VALENTIA, i eixiu al carrer 
amb  un  somriure  a  explicar  que  el  que  es  votarà  el  dia  24  de maig  no  és  a  una 
persona com altres volen fer‐nos creure (per a que no se'ls relacione amb els seus 
partits esquitats per corrupteles i retallades de drets i llibertats) sinó a un projecte 
de  poble  digne  i  participatiu  i  dir  ben  alt  que  estem  orgullosos  de  tots  els 
representants que tenim a les institucions des del regidor o regidora del poble més 
menut a  l'alcalde o alcadessa, des dels diputats  i diputades que tenim a  les Corts 
Valencianes, al que tenim a Madrid i al que tenim a Bruseles! 
 
 

Rosella Antolí Santolària 
9 d'abril de 2015 

 
 
 
 
 


