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El futur es basa en l’educació dels nostres joves, un bon sistema educatiu públic garanteix a més de la igualtat d’oportunitats, la
sensibilitat, la dignitat i l’esperit crític de les persones, imprescindible per a una societat democràtica i veritablement lliure. L’educació
ha de durar tota la vida i l’ajuntament ha d’oferir l’oportunitat de formar-se a persones de totes les edats.

1 Exigir a la conselleria l’adequació de l’escola a les necessitats reals del poble i la construcció d’un institut que descon
gestione l’IES de Tavernes Blanques.
2 Potenciar l’educació en valencià i el voluntariat lingüístic
entre veïns i veïnes del poble.
3 Donar suport a l’AMPA en les seues demandes i propostes.
4 Demanar a la Conselleria l’escolarització pública de 0 a 3
anys.
5 Dissenyar i desenvolupar un pla de formació i orientació es
pecífic per a parats de llarga duració que els facilite la reinser
ció laboral.

per Bonrepòs i Mirambell

Propostes educació

bonrepos.compromis.net

@compromisbim

Compromís amb una escola pública, valenciana
i de qualitat

Amb nosaltres participes.

Aquest programa és un conjunt de propostes sorgides de les
diferents assemblees obertes que Compromís hem realitzat des
de juliol de l’any passat on veïns i veïnes del poble hem reflexionat
col·lectivament sobre el poble que volem. El nostre compromís és
continuar millorant aquest programa al llarg d’estos quatre anys
amb les teues idees. Amb nosaltres participes!

#ambValentia

Programa de govern de
Compromís per Bonrepòs i Mirambell

Compromís amb l’economia real
L’època de crisi econòmica que vivim obliga a reorientar completament la gestió municipal. Compromís presentem un projecte de
poble pensant en les persones, en els problemes i les necessitats del
dia a dia sent conscients de la greu realitat econòmica d’algunes famílies.
És necessària una gestió més eficient per part dels recursos
públics, optimitzant els recursos municipals, reduint les despeses supèrflues i innecessàries. Cal impulsar iniciatives que afavorisquen el
comerç local, els autònoms i les xicotetes empreses del poble perquè
són claus per a la creació d’ocupació i la recuperació econòmica.

Compromís amb la cultura i el patrimoni
Bonrepòs i Mirambell és un poble ric en associacions que tenen
la cultura com a fi. Des de l’Ajuntament cal promocionar-les posant al
seu abast les infraestructures i els recursos amb que compta el poble
amb l’objectiu que elaboren i porten a terme una programació completa i plural per a totes les persones respectant la seua autonomia.

Propostes cultura
1 Crear d’un Consell Municipal de Cultura amb participació de
associacions i persones expertes que promoga una programació
cultural anual, estable, diversa i enriquidora en tots els àmbits,
complementària a la de les associacions.

Propostes econòmiques

2 Elaborar d’un catàleg de Bens d’Interès Local i restaurar i digitalitzar l’arxiu municipal.

1 Adequar els impostos municipals a l’actual conjuntura 		
econòmica.

3 Mancomunar projectes culturals a nivell comarcal i projecció
cultural del poble en el entorn.

2 Impulsar programes de microcrèdits per a emprenedors
i programes de formació i ocupació per a persones parades
especialment joves, majors de 45 anys i parats de llarga
duració.
2 Limitar la despesa en càrrecs polítics i assessors.
3 Crear la regidoria de promoció econòmica per ajudar als
emprenedors, als autònoms, als xicotets empresaris i als
parats del poble.
4 Racionalitzar i controlar la despesa pública i promoure
pressupostos participatius.
5 Revitalitzar l’Associació de Comerciants com l’instrument
més adequat per a la promoció del comerç local.

Compromís amb la promoció de l’esport com a hàbit
saludable
La pràctica esportiva s’ha demostrat que és un hàbit saludable
per a totes les edats. El nostre poble, a més, compta amb un entorn
priviligiat per realitzar esport a l’aire lliure. L’ajuntament ha d’ofertar
activitats diverses per a totes les edats que promoguen l’estima per
l’entorn així com garantir el correcte manteniment de les instal·lacions.

Propostes esport
1 Revisar l’ús i l’estat de les infraestructures esportives i els
contractes d’explotació i fomentar les escoles esportives 		
municipals i mancomunades.
2 Diversificar l’oferta d’activitats esportives per tal que resulte
atractiva per a totes les edats i que aprofiten l’entorn de l’horta
i barranc de Carraixet.

Compromís amb la joventut activa

Compromís amb el medi ambient i l’agricultura

La joventut té la suficient capacitat per decidir les polítiques
que els afecten i d’incidir en la gestió municipal amb propostes fresques i innovadores. Des de l’ajuntament s’han de crear fòrums que
funcionen autónomament on els i les joves tinguen veu.

L’agricultura continua tenint una importància fonamental a la
nostra comarca des del punt de vista econòmic però també influeix
directament en la qualitat de vida dels seus habitants. A més, és una
font directa d’aliments de primera qualitat.
L’horta a més, com a espai natural i paisagístic té unvalor incalculable que només té futur si els llauradors i llauradores trauen
rentabilitat econòmica de les collites. L’ajuntament per tant ha de
promoure el consum de productes de l’horta i reivindicar a les institucions competents preus justos per als productes agrícoles.
El respecte al medi ambient i l’eficiència energètica és apostar
per un futur per als nostres fills i néts.

Propostes joventut
1 Crear un Fòrum Jove que es reunisca periòdicament i que
		
tinga capacitat de decisió.
2 Fomentar una programació d’activitats variades i formatives adreçades a joves sorgides del Fòrum Jove.
3 Habilitar espais per a joves tant per a oci com per a l’estudi
en èpoques d’exàmens.

Compromís amb una sanitat pública i pròxima
La salut no és només l´absència de malaltia sinó un concepte
que també inclou un estat de benestar físic, mental, social i en harmonia amb el medi ambient. L’ajuntament ha d’educar i facilitar la informació en matèria sanitària, fomentar la mancomunitat de serveis
amb pobles del voltant i col·laborar /ajudar a desenvolupar habilitats
personals. L’ajuntament és la institució més propera a la ciutadania i
ha de canalitzar les reivindicacions per uns serveis sanitaris de qualitat a les institucions.

Propostes sanitat
1 Dissenyar i desenvolupar campanyes de promoció de la
salut per a totes les edats en col·laboració amb els professionals sanitaris del poble.
2 Treballar per la creació d’una àrea de salut que englobe
Tavernes Blanques, Almàssera i Bonrepòs i Mirambell.

Propostes medi ambient i agricultura
1 Potenciar la utilització de les energies renovables i promoure l’estalvi energètic en famílies, comerços i indústria. Elaborar
un pla local de sensibiització de l’eficiència energètica i dels va
lors de l’ecologia.
2 Facilitar la recollida selectiva de residus i l’ús de l’ecoparc.
3 Reactivar el Consell Agrari Municipal i col·laborar amb ell
en la promoció i formació de joves agricultors i exigir a la
Conselleria polítiques que milloren la rentabilitat dels productes de l’horta.
4 Adherir Bonrepòs i Mirambell al pacte d’alcaldies per tal
de millorar els nivells d’emissió de CO2 i eficiència energètica de Bonrepòs i Mirambell.
5 Promoure l’ús municipal de parcel·les que no estiguin en
explotació per oferir-los com a horts socials o d’oci.
6 Impulsar iniciatives locals que promoguen el consum de
productes de proximitat entre el veïnat.

Compromís amb la qualitat de vida dels veïns i veïnes

Compromís amb un urbanisme sostenible

Com a veïns i veïnes del poble, a Compromís ens preocupa
la qualitat de vida de totes les persones. Açò inclou tant el seu benestar com la seguretat ciutadana. La millora de la qualitat de vida
s’aconsegueix 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 del benestar, han de tenir una especial cura amb les persones en risc de
vulnerabilitat social com ara aturats, immigrants, discapacitats o tercera edat.

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.
Compromís propugnarà un creixement de població sostenible que valore l’horta i que permeta als serveis municipals adaptarse 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.

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

Propostes urbanisme
1 Revisar el PGOU segons les necessitats del poble amb crite
ris de sostenibilitat i de preservació de l’entorn paissatgístic
de l’horta i amb l’objectiu de fer un poble més habitable a les
persones.

2 Promoure la construcció d’un centre de dia mancomunat
per persones majors i dependents.

2 Reordenar en trànsit rodat limitant la circulació al casc
antic i promoure l’ús del transport públic i la bicicleta entre
el veïnat.

3 Incrementar els programes d’ajuda domiciliària a les persones majors i creació d’un voluntariat intergeneracional.

3 Traçar un carril bici per dins del poble i amb connexions
amb València i l’estació de metro d’Almàssera.

4 Des de la Mancomunitat del Carraixet, ampliar l’horari 		
d’atenció al públic de l’assistenta social.

4 Treballar per solucionar definitivament el problema dels
terrenys de l’antic Parc Militar. Les nostre propostes per a
aquest espai són: la creació d’un gran parc urbà, la reserva
d’una zona dotacional per a ús educatiu i una altra per a
un possible centre de dia mancomunat amb Almàssera i/o
Tavernes Blanques.

5 Sol·licitar que es mancomune el servei de Policia Local, amb
els pobles veïns, per tal d’aconseguir més presència policial
les 24 hores.
6 Reivindicar a la Generalitat el compliment de la Llei de
Dependència i denunciar qualsevol tipus d’incompliment.

5 Protegir i treballar per recuperar l’antic magatzem de la
plaça de sant Ferran dotar d’ús com a centre de joventut, 		
sala d’exposicions o museu etnològic, sala de concerts o
altres propostes sorgides de la ciutadania.

Compromís amb les polítiques d’igualtat

Compromís amb la transparència
i la participació ciutadana

La igualtat en el pla jurídic ja és un fet i està clar 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 des de Compromís volem desenvolupar polítiques que
ajuden a la construcció d’una societat diversa i veritablement igualitària.

La gent de Compromís hem apostat sempre per la participació
de la ciutadania 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 expresse les seves idees i propostes em qualsevol
moment i aquestes siguen escoltades, recollides i tingudes en compte
per part de l’administració.

Propostes igualtat

Propostes participació
ciutadana

1 Crear la regidoria d’igualtat per oferir informació, assessorament i fomentar espais per al diàleg i la reflexió i dissenyar un pla d’igualtat en col·laboració amb l’Associació de
dones.

1 Potenciar la participació de totes les associacions del
poble creant una comissió permanent on participen tots
els sectors implicats, com festers, festeres, associacions,
per tal de coordinar la programació i les activitats anuals.

2 Treballar coordinadament amb els municipis integrants
de la mancomunitat per a difondre i aplicar bones pràctiques
en polítiques d’igualtat que han funcionat en altres pobles
donant suport als professionals que treballen als Serveis
Socials.

2 Crear una comissió de pressupostos on totes les persones
puguen participar, i el seu estat es farà públic periòdicament
a través de la web municipal.

3 Impulsar campanyes divulgatives encaminades a la sensibilització social tant per a la igualtat tant entre homes
i dones com per a sectors com LGTB, discapacitats, persones immigrades, etc.
4 Promoure activitats pedagògiques específiques per promoure la igualtat, el respecte a la diversitat i la prevenció de
la violència de gènere destinades específicament a la comunitat educativa.

3 Penjar els vídeos dels plenaris municipals a la web de
l’ajuntament.
4 Dinamitzar els encontres d’associacions de la comarca
tant culturals com socials o esportius.
5 Reprendre les activitats d’agermanament amb el poble de
Roccastrada i potenciar-ne d’altres, que durant esta última
legislatura han sigut inexistents.

Compromís amb les polítiques d’igualtat

Compromís amb la transparència
i la participació ciutadana

La igualtat en el pla jurídic ja és un fet i està clar 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 des de Compromís volem desenvolupar polítiques que
ajuden a la construcció d’una societat diversa i veritablement igualitària.

La gent de Compromís hem apostat sempre per la participació
de la ciutadania 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 expresse les seves idees i propostes em qualsevol
moment i aquestes siguen escoltades, recollides i tingudes en compte
per part de l’administració.

Propostes igualtat

Propostes participació
ciutadana

1 Crear la regidoria d’igualtat per oferir informació, assessorament i fomentar espais per al diàleg i la reflexió i dissenyar un pla d’igualtat en col·laboració amb l’Associació de
dones.

1 Potenciar la participació de totes les associacions del
poble creant una comissió permanent on participen tots
els sectors implicats, com festers, festeres, associacions,
per tal de coordinar la programació i les activitats anuals.

2 Treballar coordinadament amb els municipis integrants
de la mancomunitat per a difondre i aplicar bones pràctiques
en polítiques d’igualtat que han funcionat en altres pobles
donant suport als professionals que treballen als Serveis
Socials.

2 Crear una comissió de pressupostos on totes les persones
puguen participar, i el seu estat es farà públic periòdicament
a través de la web municipal.

3 Impulsar campanyes divulgatives encaminades a la sensibilització social tant per a la igualtat tant entre homes
i dones com per a sectors com LGTB, discapacitats, persones immigrades, etc.
4 Promoure activitats pedagògiques específiques per promoure la igualtat, el respecte a la diversitat i la prevenció de
la violència de gènere destinades específicament a la comunitat educativa.

3 Penjar els vídeos dels plenaris municipals a la web de
l’ajuntament.
4 Dinamitzar els encontres d’associacions de la comarca
tant culturals com socials o esportius.
5 Reprendre les activitats d’agermanament amb el poble de
Roccastrada i potenciar-ne d’altres, que durant esta última
legislatura han sigut inexistents.

Compromís amb la qualitat de vida dels veïns i veïnes

Compromís amb un urbanisme sostenible

Com a veïns i veïnes del poble, a Compromís ens preocupa
la qualitat de vida de totes les persones. Açò inclou tant el seu benestar com la seguretat ciutadana. La millora de la qualitat de vida
s’aconsegueix 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 del benestar, han de tenir una especial cura amb les persones en risc de
vulnerabilitat social com ara aturats, immigrants, discapacitats o tercera edat.

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.
Compromís propugnarà un creixement de població sostenible que valore l’horta i que permeta als serveis municipals adaptarse 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.

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

Propostes urbanisme
1 Revisar el PGOU segons les necessitats del poble amb crite
ris de sostenibilitat i de preservació de l’entorn paissatgístic
de l’horta i amb l’objectiu de fer un poble més habitable a les
persones.

2 Promoure la construcció d’un centre de dia mancomunat
per persones majors i dependents.

2 Reordenar en trànsit rodat limitant la circulació al casc
antic i promoure l’ús del transport públic i la bicicleta entre
el veïnat.

3 Incrementar els programes d’ajuda domiciliària a les persones majors i creació d’un voluntariat intergeneracional.

3 Traçar un carril bici per dins del poble i amb connexions
amb València i l’estació de metro d’Almàssera.

4 Des de la Mancomunitat del Carraixet, ampliar l’horari 		
d’atenció al públic de l’assistenta social.

4 Treballar per solucionar definitivament el problema dels
terrenys de l’antic Parc Militar. Les nostre propostes per a
aquest espai són: la creació d’un gran parc urbà, la reserva
d’una zona dotacional per a ús educatiu i una altra per a
un possible centre de dia mancomunat amb Almàssera i/o
Tavernes Blanques.

5 Sol·licitar que es mancomune el servei de Policia Local, amb
els pobles veïns, per tal d’aconseguir més presència policial
les 24 hores.
6 Reivindicar a la Generalitat el compliment de la Llei de
Dependència i denunciar qualsevol tipus d’incompliment.

5 Protegir i treballar per recuperar l’antic magatzem de la
plaça de sant Ferran dotar d’ús com a centre de joventut, 		
sala d’exposicions o museu etnològic, sala de concerts o
altres propostes sorgides de la ciutadania.

Compromís amb la joventut activa

Compromís amb el medi ambient i l’agricultura

La joventut té la suficient capacitat per decidir les polítiques
que els afecten i d’incidir en la gestió municipal amb propostes fresques i innovadores. Des de l’ajuntament s’han de crear fòrums que
funcionen autónomament on els i les joves tinguen veu.

L’agricultura continua tenint una importància fonamental a la
nostra comarca des del punt de vista econòmic però també influeix
directament en la qualitat de vida dels seus habitants. A més, és una
font directa d’aliments de primera qualitat.
L’horta a més, com a espai natural i paisagístic té unvalor incalculable que només té futur si els llauradors i llauradores trauen
rentabilitat econòmica de les collites. L’ajuntament per tant ha de
promoure el consum de productes de l’horta i reivindicar a les institucions competents preus justos per als productes agrícoles.
El respecte al medi ambient i l’eficiència energètica és apostar
per un futur per als nostres fills i néts.

Propostes joventut
1 Crear un Fòrum Jove que es reunisca periòdicament i que
		
tinga capacitat de decisió.
2 Fomentar una programació d’activitats variades i formatives adreçades a joves sorgides del Fòrum Jove.
3 Habilitar espais per a joves tant per a oci com per a l’estudi
en èpoques d’exàmens.

Compromís amb una sanitat pública i pròxima
La salut no és només l´absència de malaltia sinó un concepte
que també inclou un estat de benestar físic, mental, social i en harmonia amb el medi ambient. L’ajuntament ha d’educar i facilitar la informació en matèria sanitària, fomentar la mancomunitat de serveis
amb pobles del voltant i col·laborar /ajudar a desenvolupar habilitats
personals. L’ajuntament és la institució més propera a la ciutadania i
ha de canalitzar les reivindicacions per uns serveis sanitaris de qualitat a les institucions.

Propostes sanitat
1 Dissenyar i desenvolupar campanyes de promoció de la
salut per a totes les edats en col·laboració amb els professionals sanitaris del poble.
2 Treballar per la creació d’una àrea de salut que englobe
Tavernes Blanques, Almàssera i Bonrepòs i Mirambell.

Propostes medi ambient i agricultura
1 Potenciar la utilització de les energies renovables i promoure l’estalvi energètic en famílies, comerços i indústria. Elaborar
un pla local de sensibiització de l’eficiència energètica i dels va
lors de l’ecologia.
2 Facilitar la recollida selectiva de residus i l’ús de l’ecoparc.
3 Reactivar el Consell Agrari Municipal i col·laborar amb ell
en la promoció i formació de joves agricultors i exigir a la
Conselleria polítiques que milloren la rentabilitat dels productes de l’horta.
4 Adherir Bonrepòs i Mirambell al pacte d’alcaldies per tal
de millorar els nivells d’emissió de CO2 i eficiència energètica de Bonrepòs i Mirambell.
5 Promoure l’ús municipal de parcel·les que no estiguin en
explotació per oferir-los com a horts socials o d’oci.
6 Impulsar iniciatives locals que promoguen el consum de
productes de proximitat entre el veïnat.

Compromís amb l’economia real
L’època de crisi econòmica que vivim obliga a reorientar completament la gestió municipal. Compromís presentem un projecte de
poble pensant en les persones, en els problemes i les necessitats del
dia a dia sent conscients de la greu realitat econòmica d’algunes famílies.
És necessària una gestió més eficient per part dels recursos
públics, optimitzant els recursos municipals, reduint les despeses supèrflues i innecessàries. Cal impulsar iniciatives que afavorisquen el
comerç local, els autònoms i les xicotetes empreses del poble perquè
són claus per a la creació d’ocupació i la recuperació econòmica.

Compromís amb la cultura i el patrimoni
Bonrepòs i Mirambell és un poble ric en associacions que tenen
la cultura com a fi. Des de l’Ajuntament cal promocionar-les posant al
seu abast les infraestructures i els recursos amb que compta el poble
amb l’objectiu que elaboren i porten a terme una programació completa i plural per a totes les persones respectant la seua autonomia.

Propostes cultura
1 Crear d’un Consell Municipal de Cultura amb participació de
associacions i persones expertes que promoga una programació
cultural anual, estable, diversa i enriquidora en tots els àmbits,
complementària a la de les associacions.

Propostes econòmiques

2 Elaborar d’un catàleg de Bens d’Interès Local i restaurar i digitalitzar l’arxiu municipal.

1 Adequar els impostos municipals a l’actual conjuntura 		
econòmica.

3 Mancomunar projectes culturals a nivell comarcal i projecció
cultural del poble en el entorn.

2 Impulsar programes de microcrèdits per a emprenedors
i programes de formació i ocupació per a persones parades
especialment joves, majors de 45 anys i parats de llarga
duració.
2 Limitar la despesa en càrrecs polítics i assessors.
3 Crear la regidoria de promoció econòmica per ajudar als
emprenedors, als autònoms, als xicotets empresaris i als
parats del poble.
4 Racionalitzar i controlar la despesa pública i promoure
pressupostos participatius.
5 Revitalitzar l’Associació de Comerciants com l’instrument
més adequat per a la promoció del comerç local.

Compromís amb la promoció de l’esport com a hàbit
saludable
La pràctica esportiva s’ha demostrat que és un hàbit saludable
per a totes les edats. El nostre poble, a més, compta amb un entorn
priviligiat per realitzar esport a l’aire lliure. L’ajuntament ha d’ofertar
activitats diverses per a totes les edats que promoguen l’estima per
l’entorn així com garantir el correcte manteniment de les instal·lacions.

Propostes esport
1 Revisar l’ús i l’estat de les infraestructures esportives i els
contractes d’explotació i fomentar les escoles esportives 		
municipals i mancomunades.
2 Diversificar l’oferta d’activitats esportives per tal que resulte
atractiva per a totes les edats i que aprofiten l’entorn de l’horta
i barranc de Carraixet.

El futur es basa en l’educació dels nostres joves, un bon sistema educatiu públic garanteix a més de la igualtat d’oportunitats, la
sensibilitat, la dignitat i l’esperit crític de les persones, imprescindible per a una societat democràtica i veritablement lliure. L’educació
ha de durar tota la vida i l’ajuntament ha d’oferir l’oportunitat de formar-se a persones de totes les edats.

1 Exigir a la conselleria l’adequació de l’escola a les necessitats reals del poble i la construcció d’un institut que descon
gestione l’IES de Tavernes Blanques.
2 Potenciar l’educació en valencià i el voluntariat lingüístic
entre veïns i veïnes del poble.
3 Donar suport a l’AMPA en les seues demandes i propostes.
4 Demanar a la Conselleria l’escolarització pública de 0 a 3
anys.
5 Dissenyar i desenvolupar un pla de formació i orientació es
pecífic per a parats de llarga duració que els facilite la reinser
ció laboral.

per Bonrepòs i Mirambell

Propostes educació

bonrepos.compromis.net

@compromisbim

Compromís amb una escola pública, valenciana
i de qualitat

Amb nosaltres participes.

Aquest programa és un conjunt de propostes sorgides de les
diferents assemblees obertes que Compromís hem realitzat des
de juliol de l’any passat on veïns i veïnes del poble hem reflexionat
col·lectivament sobre el poble que volem. El nostre compromís és
continuar millorant aquest programa al llarg d’estos quatre anys
amb les teues idees. Amb nosaltres participes!

#ambValentia

Programa de govern de
Compromís per Bonrepòs i Mirambell

per Bonrepòs i Mirambell

La teua
Presidenta.

Les coses ben fetes.
Mónica

#ambValentia

Rosella

#ambValentia

@monicaoltra

Candidata a la presidència

compromis.net

@socrosella

Candidata a l'alcaldia de Bonrepòs i Mirambell

bonrepos.compromis.net

