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Bona nit, moltíssimes gràcies a totes i tots per vindre, muchas gracias en especial a las persones                 
que os cuesta un poquito entender el valenciano. Me gustaría tener la capacidad de hablar dos                
lenguas a la vez pero eso está reservado a superheroínas por lo que he tenido que elegir una de                   
las dos lenguas que domino. Hablaré en valenciano porque es la llengua que uso habitualmente               
con mi família y amigos y porque es una lengua que los expertos dicen que si no la usamos está                    
en riesgo de desaparecer. Y ya se sabe que cuando desaparece una lengua desaparece una               

forma de ver el mundo. Por eso hablamos también en valenciano, para que no se pierda, porque es como un pequeño                     
tesoro que os ofrecemos con una sonrisa. No os preocupéis, hemos pensado en todo y para facilitaros las cosas hemos                    
traducido mi discurso al castellano y nuestra amiga Edi tiene fotocopias a vuestra disposición.  

També volia agrair a tota la gent que, des de fa molts anys, ha recorregut un camí de pedres abans que jo, eixe és el camí                          
que ens ha ajudat a arribar fins on estem. Gràcies per la vostra tenacitat, per no defallir en els temps més durs. Ara i ací,                         
estem en condicions de ser la primera força d’esquerres a l’ajuntament de Bonrepòs i Mirambell.  

Per això volia fer una xicoteta menció a 5 persones que en diferents moments de la nostra xicoteta història van donar la                      
cara pel projecte i que, desgraciadament, hui no estan entre nosaltres: Paco Meseguer, Juan Enrique Moreno, Tico Lluch,                  
Miguel Muñoz i Lluís Rodrigo.  

Per una altra part, de tant en tant, va bé exercitar un poquet la memòria a més curt termini, fa 4 anys, un 15 de maig ,                          
multitud de persones van eixir al carrer,la majoria joves, amb il·lusió i ganes de canviar-ho tot i trencar amb un sistema que                      
ni és democràtic ni és just. Molts de nosaltres, entre els quals jo mateixa, vam assistir a assemblees, a manifestacions i el                      
que més ens va alegrar va ser que tot el que allí es cridava era el que nosaltres havíem defensat des de sempre. Vam                        
sentir el mateix fa dos anys i mig, amb els fets que es coneixen com Primavera Valenciana. Estudiants d’institut es                    
plantaven enmig del carrer per dir prou de retallades en educació, sense por a colps de porra o denúncies. Hui, gràcies a                      
eixos moviments, som més gent implicada en canviar-ho tot des de baix i des de dins de les institucions. 

Fa uns dies, decidírem els lema per als cartells electorals, encara no havia començat la campanya i encara ni tan sols                     
havíem començat amb la redacció del programa. Ens vam decidir per Les coses ben fetes i Amb nosaltres participes i                    
vam posar els dos lemes perquè pensem que els dos conceptes van lligats i defineixen perfectament el tipus de política                    
que proposem la gent de Compromís. 

Volem un poble més participatiu perquè tenim clar que és entre els veïns i veïnes com es pot dissenyar un poble per a                       
viure bé. La prova la tenim quan hem fet les taules redones obertes (si no heu vingut a cap, no patiu,en farem més) on una                         
mitjana de 40 persones hem compatit idees per al poble, la majoria de les propostes no necessiten diners sinó voluntat                    
política. Estes setmanes que hem visitat associacions, totes ens han dit que estan motivades a participar als fòrums que                   
proposem, com el Consell Municipal de Cultura. La gent de Compromís estem convençuts que si es posa en comú un                    
projecte es pot analitzar bé la seua necessitat, els pro i els contres i decidir si realment és necessari o no per al poble.  

Quan llegim per exemple al programa del PSOE “cubriremos la pista deportiva del jardín del polígonoen diversas fases”                  
pensem, això ho haurà demanat algú? Si fa quatre dies que està eixa pista en marxa i encara no s’ha avaluat l’ús que en fa                         
la ciutadania. Realment val la pena gastar-se els diners en això o el que fa falta és invertir diners en mantindre la piscina en                        
condicions d’higiene i salubritat?  

Un altre tema és l’ampliació de l’escola, està clar que és un problema greu que hi ha al poble, però s’ha estudiat bé el                        
tema? Hi ha espai per ampliar l’escola i que els xiquets i xiquetes tinguen un pati per jugar en condicions? Ahir mateix,                      
parlant en l’AMPA els vam comentar que ara s’ha de fer el nou PGOU i potser el que caldria és fer una altra escola, no                         
sabem si val la pena però tenim clar que és amb la comunitat educativa i el conjunt de la ciutadania amb qui s’han                       
d’estudiar tranquil·lament aquest tipus de propostes. I què dir dels llibres gratis del PP i PSOE? Realment és una proposta                    
justa? No seria millor destinar més recursos a qui més ho necessita? No seria millor promoure un banc de llibres gestionat                     
per l’AMPA com es fa en moltes escoles de pobles del voltant? (la meua cosina està ací i sap com ho fan al CEIP Max                         
Aub). Realment el PP i el PSOE han parlat amb l’AMPA i els mestres? Perquè nosaltres sí i ens han dit que estan                       
plenament d’acord amb el que vos acabem de plantejar. 



Si llegiu el nostre díptic (o el programa) voreu com hem dedicat apartats a quasi totes les àrees que es gestionen des de                       
l’ajuntament. Per què la resta de programes no dediquen ni una línia a medi ambient? No els preocupa quin planeta                    
volem deixar als nostres fills i néts? Nosaltres tenim al nostre ADN el lema “Pensa globalment, actua localment” calen                   
iniciatives en els pobles que promoguen l’estalvi energètic i les energies renovables (el petroli s’acaba i el canvi climàtic                   
serà irreversible si no actuem ací i ara). No cal inventar res, cal copiar iniciatives que es porten a terme en altres pobles,                       
per això proposem signar el Pacte d’Alcaldies contra el canvi climàtic, per compartir idees i compromisos.  

Tampoc veiem propostes serioses de lluita contra la desocupació més enllà de repartir treball precari entre les famílies                  
més necessitades. Compromís fem propostes concretes: un pla d’ocupació seriós conjunament amb l’ADL que és la tècnic                 
de l’ajuntament per a aquest temes, microcrèdits per a emprenedors, programes de formació i ocupació especialment per a                  
sectors amb més risc d’exclusió, campanyes de promoció del comerç local i del consum d’aliments produïts a l’horta.  

Ni una línia referent a urbanisme? Doncs és el que deia abans, just en temes urbanístics és on més ens juguem com a                       
poble i on més participació ciutadana s’hauria de donar. O un equip d’arquitectes que no és del poble ni sap res                     
(normalment tampoc els interessa saber) ha de decidir què volem planificar als terrenys de l’antic parc militar? Nosaltres                  
férem una assemblea oberta en setembre i replegàrem més de 10 propostes per al nou PGOU (ho podeu consultar a la                     
nostra web), si gestionem urbanisme a l’ajuntament tornarem a fer-ne una altra assemblea o dos o tres, les que facen falta                     
perquè es tracta de planificar el poble per a 10 anys!  

I què dir en general dels programes dels altres partits? Tot el que posem nosaltres és possible des del minut 0 i amb                       
molt pocs diners perquè som realistes i sabem que l’ajuntament estarà sense un duro. Recordeu la majoria de les                   
propostes del PP s’esfumaren quan arribaren al govern? Ampliació de l’escola, el 36 per Pintor Lluch... i les “xapusses” del                    
senyor alcalde que ara mateix estan al jutjat? Per això diem que volem les coses ben fetes perquè damunt hem de pagar                      
amb els nostres impostos els seus advocats! 

En fi, després de tot el que vos he contat, encara hi ha més raons per votar Compromís tant al poble com a les Corts                         
Valencianes el dia 24 de maig. 

- Perquè tenim les mans netes i la prova és que no hi ha cap cas de corrupció en el nostre partit i hem segut                        
qui més ha denunciat casos de corrupció tant a les Corts Valencianes com als jutjats. 

- Perquè tenim les mans lliures per defensar els interessos dels valencians ací en València, en Madrid, en                 
Brussel·les i on faça falta independentment de qui estiga governant i el mateix farem Compromís BiM,                
defensarem els drets dels veïns del nostre poble de la mateixa manera. 

- Sabem fer les coses ben fetes  i ho hem demostrat en tots els ajuntaments on hem estat governant. 
- Sempre estem al costat de les persones i en especial al costat de qui pateix les retallades en drets i en                     

recursos fetes pels governs del PP. 
- Apostem per la transparència front a tots els altres partits que el que busquen és amagar la seua mala                   

gestió. Per molt que ara en campanya facen promeses de transparència, nosaltres no hem de prometre res                 
perquè ho demostrem cada dia. 

En fi, per acabar, com bé diu Edilein, penseu bé el nostre vot perquè el que triem no ho podrem canviar en 4 anys. Per això                          
una última reflexió: 

- Volem la política de sempre o una política feta per a la ciutadania i amb la ciutadania? 
- Volem regidors que no ha estat mai implicats en res o persones que des de fa anys estan treballant en                    

associacions del poble de forma altruista? 
- Volem d’alcaldes a persones que només se senten còmodes amb majories absolutes o persones com               

nosaltres que estem acostumats a treballar amb gent que pensa diferent i pensem que justament la política                 
és això? 

- Volem regidors que improvisen sense parar o persones que valoren les qüestions amb serietat abans de                
prendre decisions? 

 

Si creus en la participació ciutadana, si creus en les coses ben fetes, el proper 24 de maig vota 
Compromís! 
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