
Tu tens la clau

Rosella Antolí, una alcaldessa amb garantia de bona gestió.

El programa electoral que 
proposem per als pròxims quatre 
anys és realista alhora que 
contempla les nostres aspira-
cions imaginant el poble que 
tots voldríem. Al mateix temps, 
entenem el nostre programa com 
un document OBERT. Obert a 
la participació de tots els veïns 
i veïnes, i obert perquè sabem 
que les majories absolutes s’han 
acabat; perquè pensem que la 
ciutadania ens demana als partits 
que per damunt de tot ens posem 
d’acord pel bé del poble. Per això, 
nosaltres, com hem fet estos anys, 
assumim un COMPROMÍS ÈTIC 
amb tots vosaltres:

 » Escoltar i atendre sempre els 
veïns i veïnes.

 » No governar amb enganys, 
dir la veritat en tot moment 
i fer sempre el més correcte 
anteposant l’interés general a 
qualsevol altra consideració. 

 » Fer les coses ben fetes encara 
que coste més temps el que 
volem fer.

 » Fomentar la participació dels 
veïns i veïnes en la presa de 
decisions. Fer costat a les 
nostres associacions locals.

 » Buscar consensos amb la resta 
de partits; acordar des de la 
discrepància, anteposar el bé 
del poble i fer transparents els 
acords que es prenguen.

 » Fer possible uns pressupostos 
realistes i participatius on 
primen els serveis a les persones 
i les inversions sostenibles.

 » Transparència total, fent públics 
els comptes. Els diners públics 
són sagrats, no podem deixar 
que hi haja malbaratament.

 » Urbanisme de consens amb la 
participació dels veïns i veïnes 
per unir el poble en el projecte 
comú. Lluitar contra l’especulació 
urbanística vetlant pel 
creixement sostenible del poble 
i defensant la nostra horta com a 
entorn natural que cal preservar 
per a les generacions futures.

VINE AL MITIN FINAL
Dimarts, 21 de maig 2019 a les 20 h 
en el saló de plens de l’Ajuntament

Segueix-nos a les xarxes socials!

 bonrepos.compromis.net

 @CompromisBonreposiMirambell 

 @CompromisBiM

Pots consultar el nostre  
programa complet a la nostra web »
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QUÈ HEM FET?
EDUCACIÓ
1. Llibres gratuïts des d'Infantil fins a l'ESO.

2. Conveni firmat amb l'Ajuntament de València pel qual els 
escolars de Bonrepòs i Mirambell tenen accés a tota l’oferta 
formativa i d’oci de l’ajuntament de València.

3. Substitució de totes les portes i finestres del CEIP Mare de Déu 
del Pilar. Instal·lació de plaques solars per a l'autoconsum de 
llum. Projecte «Cuina contra el canvi climàtic» en el menjador.

4. Augment de les subvencions a l'AMPA del CEIP Mare de Deu del 
Pilar, i per primera vegada, subvenció a l'AMPA de l'IES Tavernes 
Blanques.

5. Millora de l’Escola Pública d'Adults reorganitzant l'oferta i 
fent-la atractiva a tota la ciutadania. PROMOCIÓ ECONÒMICA

1. En el nostre municipi, les persones demandants 
d'ocupació, s'han reduït un 33 %, baixant-se l'atur en 
més de 100 persones.

2. Dinamització i suport decidit a l’associació de 
comerciants, augmentant les ajudes econòmiques que 
reben.

ESPORT
1. Reparació del trinquet municipal i hem posat gespa 

artificial en el camp de futbol.

2. Senyalització de camins per a fer senderisme amb el 
projecte «Camins del Carraixet».

3. Construcció d'un Skate Park per iniciativa dels jóvens.

4. Reparació i millora dels frontons del poliesportiu i la 
pista d'atletisme.

IGUALTAT
1. Creació de la regidoria d'Igualtat i contractació d'una 

persona tècnica en igualtat.

2. Adhesió de l'Ajuntament al Pacte Valencià contra la 
Violència de Gènere i Masclista.

JOVENTUT
1. Espais per a l’estudi en èpoques d’exàmens.

2. Formació complementària, ioga i robòtica als jóvens 
que van a l'institut de Tavernes Blanques.

3. Promoció dels jóvens artistes locals.

CULTURA
1. Creació del Consell Municipal de Cultura.

2. Declaració de Bé de Rellevància Local l'antic magatzem agrícola 
de Mirambell i redacció del pla director per a la seua restauració.

3. Adquisició de la Llar i pròxima execució de les obres.

4. Publicacions d'interés local: El Receptari Extraviat, la 
investigació sobre els orígens de Bonrepòs i Mirambell i el 
documental de la història de la Llar.

5. Augment de les ajudes econòmiques destinades a les 
associacions culturals.

BENESTAR SOCIAL I SANITAT
1. Ampliació de l’equip tècnic de serveis socials.

2. BONO ORO de l’EMT per als nostres jubilats i pensionistes.

3. Les urgències de Bonrepòs i Mirambell ara s'atenen a Alboraia en 
lloc de Massamagrell.

4. Més activitats per als majors: taller de memòria, taller físic 
cognitiu, escola de majors i balls de saló.

5. Adquisició d'un desfibril·lador en el cotxe de policia i uns 
aparells desatragantadors per a l'escola i el poliesportiu.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA I TRANSPARÈNCIA
1. Pressupostos i vídeos dels plens en la web municipal.

2. Publicació trimestral de EL POBLE i bans en el mòbil (INFOBiM).

3. Pressupostos participatius.

4. Assemblees ciutadanes i procés participatiu per al Pla General 
d'Ordenació Urbana.

GESTIÓ MUNICIPAL
1. S'ha baixat la taxa del fem i l'IBI.

2. S'ha reduït un 52 % el deute de l'Ajuntament alhora 
que s’han executat nombroses inversions (més de 
3.000.000 €).

3. 30.000 € anuals destinats a pressupostos participatius:

4. S'ha comprat una agranadora, una furgoneta elèctrica i 
un nou cotxe de policia.

URBANISME I MOBILITAT
1. Construcció de la coberta en el parc dels paellers.

2. Redacció d’un nou PGOU.

3. Més de 3.000.000 € en millores (detallades en el nostre 
programa).

4. Més aparcaments de motos, de bicis i per a persones amb 
mobilitat reduïda. Creació de ciclocarrers.

5. Desenvolupament del projecte «Camins escolars segurs».

AGRICULTURA I MEDI AMBIENT
1. Incorporació de jóvens i dones al Consell Agrari.

2. Retirada d'enderrocs del barranc i col·locació de 
barreres.

3. Ecoparc mòbil, recollida dels trastos quinzenalment i 
recollida selectiva de restes orgàniques.

4. Parc caní en la zona del parc dels paellers.

5. Substitució de lluminàries del carrer per les de 
tecnologia LED, més eficients i de color ambre que 
resulten més adequades mediambientalment i per a la 
salud de les persones.
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QUÈ FAREM?
EDUCACIÓ
1. Executar les obres d'ampliació i reforma del CEIP 

Mare de Déu del Pilar amb una inversió prevista 
de més d'1.100.000 €.

2. Adherir-se a la Xarxa de Pobles i Ciutats Educadores.
3. Promoure l’educació afectiva i sexual en l’àmbit 

escolar i amb la col·laboració de les associacions 
locals. PROMOCIÓ ECONÒMICA

1. Obertura d'un punt col·laborador de LABORA (antic 
SERVEF) per a fer els tràmits bàsics en el poble.

2. Donar suport a les persones emprenedores i als projectes 
que suposen inversions en noves tecnologies, medi 
ambient i la salut de les persones.

ESPORT
1. Millorar la gestió i l'oferta de l'escola esportiva.
2. Promoure un gimnàs municipal.
3. Reparar la piscina municipal i promoure un acord amb 

l'Ajuntament d'Almàssera per a l´ús mancomunat de la 
seua piscina coberta que a hores d'ara roman tancada. 

IGUALTAT
1. Crear el Consell de la Dona i de la Igualtat.
2. Organitzar tallers de defensa personal per a dones.
3. Impulsar l’adhesió de les empreses al Pacte Empresa i 

Gènere.
4. Reforçar les polítiques inclusives i LGTBI que s’impulsen 

des de la GVA.

JOVENTUT
1. Donar-los protagonisme i promoure una associació juvenil 

local de manera que els jóvens tinguen poder de decisió i 
d'autogestió en les polítiques que els afecten.

2. Posar a l'abast de la joventut un espai on desenvolupar 
les seues activitats, pensem que el Magatzem Agrícola, 
una vegada rehabilitat seria un bon lloc.

3. Promoure beques de transport per a estudiants.

CULTURA
1. Rehabilitar i obrir la Llar. Una vegada rehabilitat, 

adherir-se al Circuit Cultural Valencià per a 
millorar l'oferta cultural del poble.

2. Rehabilitar i donar un ús sociocultural al 
Magatzem Agrícola de Mirambell.

BENESTAR SOCIAL I SANITAT
1. Exigir a la Conselleria de Sanitat la millora de 

l’assistència sanitària primària.
2. Millorar les instal·lacions de l’ambulatori.
3. Tallers intergeneracionals de memòria oral i 

participació ciutadana.

FESTES, PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I TRANSPARÈNCIA
1. Crear una comissió de festes que propose 

activitats festives a l'Ajuntament.
2. Projecte 50 / 50: iniciativa europea d’eficiència 

energètica i participació ciutadana de la 
comunitat educativa.

3. Millorar la transparència en l'àmbit de consum 
energètic dels edificis municipals i enllumenat 
públic.

GESTIÓ MUNICIPAL
1. Baixar l'IBI en les vivendes que tinguen instal·lades 

plaques solars.
2. Adequar la plantilla de l'Ajuntament per a millorar els 

serveis.

URBANISME I MOBILITAT
1. Aprovar un nou Pla General d'Ordenació Urbana, 

un Pla de Prevenció d’Inundacions i un Pla de 
Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS).

2. Demanar el servici nocturn de la línia N2 fins a les 
Cases de Bàrcena i la connexió de la línia 16 fins 
a Moncada.

3. Sol·licitar l’adequació de les vores del barranc 
fins a la platja.

4. Executar la retirada de les torres elèctriques del 
parc de davant de l'Ajuntament.

AGRICULTURA I MEDI AMBIENT
1. Pla d'incentivació d'instal·lacions d’energies renovables en 

vivendes privades.
2. Embellir el poble millorant la jardineria i posant flors en els 

parcs, en els cossiols i en els escocells.
3. Promoure el consum de productes de proximitat entre el 

veïnat.
4. Realitzar campanyes de sensibilització i civisme 

d’excrements animals domèstics.
5. Protegir el mobiliari urbà de les miccions dels animals amb 

l'aplicació d'un sistema especial.
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Compromís per Bonrepòs i Mirambell, un equip per a fer realitat el millor futur per al poble

L’EQUIP

1 Rosella. Professora 
de física i química.
Estos dos últims anys he tingut 
l’honor de ser l’alcaldessa de 
Bonrepòs i Mirambell i durant tota 
la legislatura, regidora d’Educació, 
Cultura i Participació Ciutadana. Per 
a mi ha pagat la pena, hem trans-
format el poble per a bé i encara 
tenim il·lusió per fer moltes coses 
més estos pròxims anys».

2 Mª Josep. advocada i mediadora.
He segut regidora d’Urbanisme, Medi 
Ambient i Agricultura. A més, esta 
legislatura he sigut vicepresidenta 
de la Diputació de València. Hem 
obert un procés participatiu per a 
redactar el nou Pla General d’Orde-
nació Urbana. Per fi, esperem poder 
ordenar els terrenys de l’antic parc 
militar i assegurar un creixement 
sostenible respectuós amb l’horta.

3 Rosabel. secretaria de dirección 
en un desPacho de abogados.
En esta legislatura he sido conce-
jala de bienestar social, igualdad y 
promoción económica. Mi prioridad 

han sido las políticas de empleo para 
reducir el paro. Hemos ampliado la 
plantilla de bienestar social del ayun-
tamiento para atender con celeridad 
a las personas que nos piden ayuda, 
no se trata de caridad, se trata de 
derechos. También me he volcado 
en activar a las personas mayores y 
trabajar por la igualdad real.

4 DoMénec. Professor de 
conservatori i intèrPret.
Estos últims anys he tingut l’oportu-
nitat de treballar en favor de la xarxa 
d’escoles de música des de l’admi-
nistració perquè crec que la formació 
musical reporta molts beneficis a les 
persones. Com a músic de la banda 
del poble estic molt orgullós del nou 
conveni que s’ha firmat amb l’Ajun-
tament. Vull ressaltar l’aposta de 
Rosella per promocionar els nostres 
artistes locals que fins ara no havien 
actuat mai en el poble.

5 Josep. LLicenciat en beLLes 
arts i dissenyador gràfic.
Crec que la joventut és molt creativa 
i l’únic que necessita és l’oportunitat 

de tindre veu pròpia per decidir. 
Veig la rehabilitació del magatzem 
agrícola de Mirambell com un espai 
ple de possibilitats. Evitar la pèrdua 
d’este edifici i aconseguir la seua 
protecció com a Bé de Rellevància 
Local és una de les coses que més 
valore del treball de Mª Josep Amigó 
en l’àrea d’Urbanisme.

6 caRMen. comerciaL.
Soc una persona molt activa al poble 
i m’encanta dedicar part del meu 
temps al voluntariat. Estic molt impli-
cada en l’Associació Contra el Càncer 
i vaig impulsar la campanya Bonrepòs 
i Mirambell Poble Refugi. Crec que 
val la pena implicar-se en política 
per a canviar les coses i estic molt 
orgullosa de formar part del col·lectiu 
local de Compromís.

7 aMpaRo. JubiLada.
Tota la vida m’he dedicat a la parada 
familiar del Mercat Central de 
València. Soc una apassionada de les 
falles i sempre he anat a la ciutat en 
transport públic. Per a mi ha segut 
una alegria que s’haja aconseguit el 
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Bono Oro de la EMT. Per fi podrem 
rehabilitar la Llar, les associacions 
estem molt agraïdes, perquè hem 
estat al corrent de tot el procés de 
negociació i permuta amb la parrò-
quia. Al remat, s’ha trobat la millor 
solució per a tots. Guanya el poble en 
tots els sentits.

8 nelo. caP d’estudis deL ceiP 
JoseP maria oLtra de montcada 
i director deL cor de L’eLiana.
Córrer per l’horta és la meua afició. 
Crec que vivim en un entorn privi-
legiat que ens dóna aliments de 
primera qualitat. La meua filla va 
a l’escola del poble i estic encantat 
amb el projecte Cuina contra el canvi 
climàtic. Per a mi un poble culte és un 
poble millor i és inqüestionable que 
esta legislatura la cultura ha sigut 
una prioritat.

9 Ruth. Professora d’educació física.
Estic molt implicada en l’AMPA de 
l’escola. Per fi, tindrem l’ampliació 
que tant reivindicàvem. M’agrada que 
s’haja pensat en fer un pati d’infantil 
més acollidor amb elements que 
inviten a diversificar el joc. També 
pense que s’hauria de diversificar 
més l’oferta esportiva, sobretot entre 
la gent jove i les dones. Cal donar un 
impuls a l’escola esportiva.

10 XavieR M. advocat. trebaLLe 
en La gestoria famiLiar.
Valore molt la bona gestió muni-
cipal que s’ha fet, especialment la 
reducció del temps de pagament 
als proveïdors, reducció d’impostos 
amb criteris socials i medi ambi-
entals i sobretot la digitalització de 
les gestions. Detalls com la bústia 
ciutadana, en la web de l’Ajuntament, 
per a presentar queixes a l’alcaldia o 
l’InfoBim per Whatsapp resulta genial 
per a les persones que treballem.

11 Xavi a. metge de famíLia, 
i LLaurador de menut.
Els meus pares són persones molt 
majors i puc acreditar com s’ha 
millorat el tema de la dependència. 
La nostra regidora Rosabel ha fet 
un treball extraordinari en l’àrea de 
benestar social. Per a mi, un dels 
reptes per a la propera legislatura, 
és el de coordinar millor les àrees 
de benestar social i salut. També és 
urgent millorar la part de salut mental 
que no es té suficientment en compte.

s1 inMa. mestra d’infantiL i Primària.
Les instal·lacions esportives han 
millorat molt estos quatre anys però 

a mi m’agrada molt nadar i crec 
que seria bo que l’Ajuntament de 
Bonrepòs i Mirambell col·laborara 
amb el d’Almàssera per poder obrir 
de nou la piscina coberta i donar 
servei als dos municipis. També és 
urgent reparar i modernitzar la nostra 
piscina municipal.

s2 Rosita. regenta La 
PaPereria deL PobLe.
Prompte em jubilaré, però he estat 
implicada tota la vida en la defensa 
del xicotet comerç i seguisc tenint 
ganes de fer coses. No estic d’acord 
amb allò de què tots els polítics son 
iguals. El que puc dir de Rosella i de 
les regidores de Compromís és que 
s’han deixat la pell per millorar el 
poble, tenim molta sort de tindre unes 
dones tan preparades en l’Ajuntament.

s3 JoRDi. trebaLLa en La 
fàbrica de LLadró.
Sóc un enamorat del ciclisme. Quina 
sort que ara es potencien les rutes 
per a ciclistes i vianants. Cal seguir 
apostant per la bicicleta i els mitjans 
de transport públic. En el poble, crec 
l’equip de govern ha funcionat molt 
bé. És fonamental que els polítics es 
posen d’acord a l’hora de gobernar i 
no es miren el melic.

s4 santi. enginyer 
industriaL de L’estat.
El canvi climàtic és un problema 
d’àmbit mundial que ja ningú pot 
obviar. Des de l’àmbit local valore 
molt el treball que ha fet Compromís 
per combatre la contaminació 
lumínica en el poble millorant l’efi-
ciència energètica alhora que s’opta 
per lluminàries de color ambre que 
resulten més adequades per a la 
salut de les persones.

s5 eDilene. auxiLiar de enfermería.
Nací en Salvador de Bahia (Brasil) pero 
me siento una valenciana más. Por mi 
experiencia trabajando con personas 
mayores, sé que los hábitos saludables 
son claves para el bienestar y para 
mantener, a largo plazo, una buena 
salud. El taller de la memoria, el taller 
fisico cognitivo y el baile de salón, han 
sido iniciativas muy bien recibidas que 
van por el buen camino.

s6 tica. Perruquera.
Estic molt sensibilitzada amb el medi 
ambient, per això, implantar la reco-
llida selectiva de matèria orgànica 
era una cosa que esperava des de 
feia molt de temps. A banda, ara, la 
recollida de trastos es fa amb més 

assiduïtat. Crec que Compromís, és el 
partit que més decididament aposta 
per polítiques de progrés. Espere 
que quan passen les eleccions, de 
nou, Compromís estiga en el govern 
municipal, i si pot ser, liderar-lo com 
fins ara.

s7 Xavi b. mestre de Primària i músic.
Crec en l’esperit assembleari i en la 
participació ciutadana. M’ha semblat 
una iniciativa genial el posar en 
marxa uns pressupostos partici-
patius per triar quines inversions 
resulten més importants a la gent. 
Cal seguir avançant en este sentit i 
crear més fòrums de debat copiant 
l’experiència tan positiva del Consell 
Municipal de Cultura.

s8 Xusa. Professora de fiLosofia 
en un institut de godeLLa.
El meu compromís és amb l’educació 
de qualitat. L’Escola Pública d’Adults 
estava molt descuidada, calia 
pegar-li la volta i així s’ha fet. Ara la 
seua oferta és molt més atractiva i 
per això, ara, tots els sectors de la 
població se senten convidats a anar. A 
més, s’ha posat en marxa una escola 
de majors. La formació al llarg de la 
vida és molt important per satisfer 
els nostres interessos i inquietuds.

s9 natXo. director generaL de 
comerç i consum de La conseLLeria 
d’economia sostenibLe.
Esta legislatura, des de la Generalitat 
hem posat fre a la llibertat horària 
dels grans centres comercials perquè 
pensem que els treballadors han de 
poder conciliar el seu treball amb 
la família. Hem fet costat al xicotet 
comerç en les seues reivindicacions. 
La meua implicació en el col·lectiu 
local no ha minvat perquè no podíem 
perdre l’oportunitat de demostrar 
que sabem fer-ho molt bé en tots els 
àmbits a on governem.


