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L’AJUNTAMENT VELL,
UN NOU CAS DE DESTRUCCIÓ DE PATRIMONI
El BLOC hem votat sempre en contra d’aquest projecte.
El dilluns 12 de juliol de 2010 l’ajuntament vell fou enderrocat. Un edifici de principi del segle XX 
que segons el Pla General D’ordenació Urbana (PGOU) havia de protegir-se per la seua morfologia. 
Un edifici que ha segut el centre de vida del poble durant molts anys sent ajuntament, biblioteca, 
ambulatori, correus, escola, punt d’informació juvenil... En altres pobles estan orgullosos dels  seus 
edificis històrics i els rehabiliten, alguns exemples són els ajuntaments d’Almàssera, Tavernes Blan-
ques, Meliana, Burjassot, Vinalesa.

En el nostre poble, la destrucció del patrimoni no ha parat des que el PSOE governa, el pouet i el 
llavador de Mirambell, l’empedrat de quasi tot el casc antic, el magatzem agrícola de la plaça de 
Sant Ferran, algunes cases del carrer major i de Mirambell. El patrimoni d’un poble és l’herència 
del seu passat. Un poble que no conserva el seu patrimoni històric, cultural i natural és un poble 
condemnat a desaparéixer. 

En març de 2009 el BLOC vam presentar una moció per fer un catàleg de béns patrimonials que 
segons la Llei de Patrimoni Valencià han de tindre tots els pobles però no es va aprovar perquè 
votaren en contra el PSOE, el PP i CV.

SI NO S’ACABA L’EDIFICI MULTIUSOS ABANS DE GENER DE 
2011 ES POT PERDRE LA SUBVENCIÓ
Des de juliol de 2009 està rodant el projecte està el projecte d’un edifici multiusos que acollirà el 
nou ambulatori. El BLOC mai ens hem oposat a la construcció d’aquesta instal·lació però no estem 
d’acord que es tire a terra un edifici històric, no ens agrada que els projectes de l’ajuntament tin-
guen irregularitats ni que l’ajuntament gaste subvencions en una instal·lació que és responsabilitat 
exclusiva de la Conselleria de Sanitat. Però ara el mal ja està fet i el que necessitem tots els veïns 
i veïnes és que s’acabe el nou edifici abans del 31 de desembre perquè sinó es podria perdre la 
subvenció del Pla Confiança i si es perd serà responsabilitat exclusiva de l’equip de govern (PSOE-
CV) que han tardat 1 any, 7 plenaris i una sol·licitud de pròrroga de la subvenció per aprovat el 
projecte sense errors.

Ajuntament d’Almàssera 1927

Ajuntament de Tavernes 
Blanques 1927

Ajuntament de Burjassot 1915

Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell  †

Ajuntament de Meliana 1923
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El trànsit excessiu de cotxes al Carrer Major 
impedeix el descans dels veïns.
A partir de les 6 del mati centenars de cotxes passen 
pel carrer major, és impossible dormir.
Fa més d’un any i mig l’equip de govern va decidir canviar l’ordenació 
del trànsit pel poble, el BLOC vam presentar al·legacions perfectament 
raonades en les que es desviava el trànsit perquè no es concentrara al 
casc antic, que es prioritzaren els vianants i les bicicletes als cotxes, una 
progressiva peatonalització de sectors del poble com les proximitats a 
l’escola i l’eliminació de creuaments perillosos per evitar accidents. 

Totes les nostres propostes foren rebutjades i ara els veÍns del carrer 
major han vist multiplicat ek trànsit d’una forma insuportable, s’han pro-
duït accidents en els punts negres que va marcar el BLOC i no hi ha  
projectat cap carril bici per dins del poble. Una mala planificació vol dir 
més problemes, ara què?

Els veïns de Dr. Fleming abandonats per 
l’ajuntament.
El carrer Dr. Fleming ja fa mesos que està en condicions deplo-
rables: no hi ha enllumenament públic, ni voreres, l’asfalt està en 
pèssim estat i el servei de neteja no passa per allí. La regidora 
del BLOC a l’ajuntament, en el ple del mes de novembre de 
l’any passat va demanar que es solucionaren els desperfectes 
amb els 23.771 euros que l’empresa constructora va dipositar 
com a fiança a l’ajuntament.  En aquell moment se’ns va dir que 
s’atendria el prec però 6 mesos després només han arreglat un 
poquet la vorera i han apedaçat l’asfalt del carrer. Ara s’han re-
prés les obres d’una finca que estava paralitzada. Ara els veÍns 
es pregunten quan s’asfaltarà el carrer, quan funcionarà correc-
tament l’enllumenat públic, quan s’arreglaran les voreres i quan 
podran descansar sense soroll. El BLOC considerem lamenta-
ble que s’atenga als veïns més de mig any després de la seua 
sol·licitud i la incapacitat de l’equip de govern per solucionar el 
problema de seguretat ciutadana que han patit els per als veïns 
del carrer Dr. Fleming durant més d’un any i demanem que es 
solucionen el problemes que encara patixen.

El BLOC celebra els 10 primers anys a 
l’ajuntament.
El passat divendres 11 de juny el BLOC de Bonrepòs i Mi-
rambell va reunir prop d’un centenar de veïns i veïnes de 
totes les edats per celebrar els 10 anys de presència inin-
terrompuda. Els organitzadors van fer un repàs de la trajec-
tòria dels valencianistes a l’ajuntament des de 1999 fins a 
l’actualitat, van agrair el recolzament dels assistents i van 
reivindicar la vigència del projecte polític del BLOC front al 
bipartidisme.

Maria José Amigó, regidora valencianista durant estos 10 
anys, va destacar “la importància d’un projecte valencianis-
ta, arrelat a la terra i proper als veïns front al menyspreu a 
la ciutadania i la poca estima pel poble que representen els 
altres partits. El BLOC a Bonrepòs i Mirambell és necessari 
i insubstituïble”.

L’acte va concloure amb un vídeo amb imatges d’aquests 
10 anys i amb una foto amb tots les persones que han for-
mat part de les diverses candidatures.

El PSOE utilitza el butlletí d’informació municipal com si fóra la revista del partit
Per al PSOE de Bonrepòs i Mirambell el Butlletí d’Informació Municipal “El Poble” és la revista del partit. Des de fa mesos 
només s’ha entrevistat a persones afiliades al partit i a persones que han anat en llistes electorals socialistes. En la majoria de 
fotos només apareixen regidors del PSOE i alguns càrrecs autonòmics del partit i les notícies responen més a l’autobombo que  a 
l’interés per informar els veïns. És trist que no entenguen que una publicació de l’ajuntament ha de ser plural i donar veu a perso-
nes i associacions del poble amb diverses sensibilitats, que la finalitat principal és informar als veïns i veÍnes i no fer propaganda 
electoral. 

I el mateix ocorre amb l’autoproclamat fotògraf oficial de l’ajuntament(regidor del PSOE) que fa fotos de mala qualitat seleccionant 
molt i molt els objectius evitant en tot moment que aparega la regidora del BLOC encara que estiga present als actes.
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El BLOC demana un ple 
extraordinari per exigir 
responsabilitats sobre l’estat de 
parcs i jardins.
Els jardins del poble i la greu irresponsabilitat que comet 
l’equip de govern (PSOE-CV) per permetre l’incompliment 
sistemàtic del contracte firmat amb l’empresa. 
El contracte de manteniment de jardins suposa 40.000! 
a l’any dels impostos que paguem tots els veïns i veïnes, 
el mínim que pot fer el senyor alcalde i el seu equip de 
govern és fer un seguiment del seu treball. L’empresa 
hauria de mantindre en bon estat els sistemes de reg i 
subsanar les avaries en menys de 48h, segar la gespa 
cada 7 dies en estiu i cada 15 dies en hivern, netejar les 
vores dels parcs i cavar freqüentment totes les zones 
ajardinades, podar tots els arbres (incloses les palme-
res) i fer tractaments preventius per evitar la morts dels 
arbres, revisar setmanalment les jardineres i canviar les 
flors cada 4 mesos.
La realitat és ben diferent, com s’observa a les fotos que 
il·lustren la notícia, per això el BLOC ha demanat un ple 
extraordinari per demanar explicacions i responsabilitats 
a qui corresponga.

El Parc Militar segueix degradant-se, l’ajuntament 
segueix sense presentar una solució clara.

De tots és sabut que la culpa de la degradació del Parc Militar és d’un alienígenes 
verds i amb antenes, tres ulls i cua de porc.

O almenys això és el que ens vol fer creure l’equip de govern, que després de 3 anys 
continua sense fer cap moviment (creïble i útil) per a la solució del problema. No po-
dem oblidar que el PSOE i 2 exregidors del PP paralitzaren els intents de solució que 
el BLOC va aportar quan tinguérem l’alcaldia, amb trencament de la disciplina de vot 
del PP inclosa, en una fosca maniobra que mai no ha estat aclarida.

Tot i que possiblement la solució que donava el BLOC no era “perfecta”, el temps 
ens ha donat la raó i demostra que si que era oportuna i adequada, ja que la poste-
rior crisi ha fet que es disolga qualsevol interés en urbanitzar i netejar el solar en què 
l’antic quarter s’ha convertit.

Ens trobem doncs, amb un triple problema:

- La inexistència d’eixides justes i raonables per a uns propietaris que legítimament 
tenen dret a poder fer ús de les seus propietats després d’anys de reclamacions i 
d’haver guanyat un judici contra el Ministeri de Defensa.

- La incompetència demostrada del regidor d’urbanisme, l’alcalde (ara Jesús i abans 
Vicenta) i la resta de l’equip de govern PSOE-Coalició Valenciana per a traure’s de 
les mans un dels temes dels que feren arma 
electoral quan estaven en l’oposició, i

- Les lamentables situacions higiènico-sani-
tàries i de vida que pateixen les persones 
que han ocupat el parc. Qualsevol dia hi 
haurà un incident, i tindrem el dubtós honor 
d’eixir a totes les televisions, on es comptarà 
la tragèdia i que l’Ajuntament de Bonrepòs i 
Mirambell no va estar capaç d’evitar-la.

Per tant, en relació amb l’antic Parc Militar, el 
BLOC de Bonrepòs i Mirambell només té una 
cosa que dir: SOLUCIÓ JA!



Compromís defensa la creació 
d’una xarxa educativa pública per 
als alumnes de 0 a 3 anys.
El diputat Compromís, Josep Maria Pañella (BLOC), 
ha declarat que “el naixement d’un fill no hauria de su-
posar per a les famílies un esforç econòmic considera-
ble, que moltes vegades complica de manera greu la 
seua situació econòmica; i això se suposa que un go-
vern com el del PP, que diu voler estimular la natalitat, 
ho hauria de tindre molt clar. Però per desgràcia no és 
així, un dels problemes que complica més l’economia 
familiar és què fer amb eixe xiquet quan tots els mem-
bres de la família treballen; dit d’una altra manera, el 
problema de l’escolarització de 0 a 3 anys, una etapa 
en la qual la xarxa educativa pública és pràcticament 
inexistent. I  l’ajuda que atorga la Generalitat als pares 
per a l’assistència a centres privats, que és el que li 
agrada al PP, és clarament insuficient, i es basa en una 
quantitat fixa a repartir, de manera que quantes més  
famílies la sol·liciten, més disminueix la quantitat a ator-
gar a cadascuna d’elles. Un sistema profundament in-
just, que incrementa les dificultats familiars”.

Morera lamenta que Camps i Alarte no hagen evitat “la catàstrofe de les Caixes”
Després de les reaccions del consell d’administració de la CAM al voltant del procés de fusió freda en què hi participa, el portaveu 
de Compromís en les Corts Valencianes, Enric Morera (BLOC), ha lamentant que tant el líder del PP com de la delegació valencia-
na del PSOE no hagen “evitat una catàstrofe econòmica per al País Valencià com és la pèrdua de les caixes”. De fet, Morera ha 
felicitat les veus crítiques d’alguns destacats alcaldes socialistes, “que han dit el que no s’ha atrevit a dir mai Alarte en este tema 
del SIP amb el que hem perdut les dos nostres principals entitats”.

Pañella: “la pujada de l’IVA frenarà 
la recuperació sense generar 
augments significatius en la 
recaptació tributària”
El diputat del BLOC i candidat per Compromís, Josep 
Maria Pañella, ha ratificat “el que ja vam dir quan el go-
vern espanyol va aprovar la pujada de l’IVA a partir de 
l’1 de juliol. Augmentar justament en aquests moments 
de crisi un impost finalista que repercuteix sobretot en 
les economies més dèbils, a banda de representar una 
profunda injustícia social, no servirà per a l’objectiu 
anunciat, incrementar significativament els ingressos 
de l’estat i disminuir així el dèficit pressupostari;  per-
què la reducció del consum de les persones i les famí-
lies degut a la pujada farà que aquesta recaptació no 
siga tan superior a la prevista abans de la pujada”.

Compromís demana en les corts que la 
generalitat incloga en els pressupostos de 
2010 les reivindicacions de la FSMCV i la 
declaració BIC per a les bandes.
El diputat de Compromís Josep Maria Pañella (BLOC), ha presentat 
en les Corts Valencianes una Proposició No de Llei amb dos propos-
tes d’acord, totes estes adreçades a millorar la situació de margi-
nació que pateixen les societats musicals del País Valencià. Des del 
grup parlamentari valencianista i progresssita demanen la declaració 
immediata de Bé d’Interés Cultural per a les entitats musicals de la 
nostra terra i també demanen una implicació del Consell per resoldre 
el problema de finançament que tenen les bandes i les escoles de 
música per culpa de les retallades d’ajudes aprovades pel Consell 
de Camps.

Pañella ha declarat que després de la reunió entre les representants 
de la federació i el conseller Blasco, el passat 17 de març, “la Gene-
ralitat encara no ha fet res ni sabem si ha acceptat o no les reivindica-
cions de les societats musicals. El Consell de Camps està perdent el 
temps, està llançant balons fora per a no donar la cara per les nostres 
bandes i per les escoles de música perquè no creuen en este movi-
ment cultural i associatiu que forma part de la nostra identitat”.

Morera: “Camps confon manipulació amb 
transparència, i per això dimitixen els caps 
d’edició de canal 9”
El portaveu de Compromís en les Corts Valencianes, Enric Morera 
(BLOC), ha lamentat que el cap d’edició dels Informatius de Canal 
9 haja dimitit, “per les pressions i per les ordres que reben des de la 
Generalitat i des dels despatxos de la seu del PP de com s’ha de fer 
la televisió pública i com s’ha de desinformar a la ciutadania. Lamen-
tem que un professional que ha volgut fer canvis per a bé no els haja 
pogut materialitzar i, a més, ha hagut de deixar el seu càrrec”.

Segons Morera, “el president de la Generalitat, que l’altre dia va traure 
pit parlant de la transparència del seu govern, resulta que confon la 
transparència amb manipulació. El problema, a més, és que la mani-
pulació que es fa en la televisió pública valenciana és tan dolenta que 
cada vegada els Informatius de Canal 9 perden més audiència i és 
evident, per a la ficció ja existixen altres canals més interessants”.
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Josep Mª Pañella, Mònica Oltra, Enric Morera i Mireia Mollà - diputats.


