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EL CONTINGUT

Comencem de nou, 
pel Real

És l’hora!
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• Compromís acusa l’alcaldessa del Real 
de fer electoralisme a propòsit del pont 
sobre el Vernissa

• El govern del Real precaritza el servei 
d’atenció psicopedagògica

• Propostes i idees per millorar El Real

LA FRASE
Joan Baldoví. Diputat per Compromís al Congrés. 
Setembre de 2013

“És importantíssim fer 
política; també a nivell local”

Ha arribat l’hora de donar a 
conèixer un nou equip de 
treball.
És l’hora de prioritzar les 
necessitats bàsiques de les 
persones.
L’hora de promoure la cultura 
i l’educació com a eix fona-
mental per aconseguir una 
millora social.
L’hora de la participació, amb 
el teu compromís podrem 
fer-ho. 
És l’hora del canvi.

AGENDA: 11 de març · 19h. 
Acte a Gandia amb Mònica Oltra. 
Saló de Foment (C/ Sant Francesc de 
Borja)
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Fa quatre anys, un grup de gent molt preparada i 
molt il·lusionada ens vam presentar pel BLOC-Com-
promís a l’Alcaldia del Real. Els resultats no van ser 
els esperats i ens vam quedar amb un regidor (per 
ben poc no en vam traure dos).

El Partit Popular va traure majoria absoluta i, com 
veníem de ser socis de govern en l’anterior legislatu-
ra, ens van oferir una regidoria. Després de diverses 
reunions, vam acceptar la regidoria d’Hisenda, sense 
que això ens obligara a estar d’acord amb les de-
cissions del govern del PP, cosa que el nostre repre-
sentant va parèixer no tindre clar. En pràcticament 
tots els plenaris votava a favor de les decisions que 
prenia el govern, encara que no comulgaren amb la 
ideologia de Compromís (d’esquerres, valencianista i 
ecologista). Vam intentar fer-li vore que ell represen-
tava tots els qui van dipositar la seua confi ança en 
nosaltres i, en prendre aquesta postura de manera 
individualitzada, estava traïnt els nostres ideals. En 
no voler canviar la seua actitud, li vam demanar que 
deixara el seu lloc a la segona de la llista, la qual 
cosa tampoc va voler fer. Aleshores és quan vam 
prendre una decisió molt dura i molt difícil per a 
nosaltres i que ens ha fet molt de mal. Vam fer fora 
al nostre regidor, qui va passar a formar part del grup 
mixt, i el nostre partit es va quedar sense reprensen-
tació a l’Ajuntament, la qual ens havíem guanyat de 
manera democràtica a les urnes.

Este fet suposà una decepció tant per a nosaltres 
com per a la gent que va votar Compromís pel Real, 
als quals volem demanar disculpes per haver con-
fi at en una persona que no va saber dur endavant el 
pensament de l’equip; però vam preferir ser lleials 
als nostre ideari que tindre a un regidor que no ens 
representava.

Quatre anys després, arriba l’hora de decidir si la 
gent del poble continua confi ant en nosaltres i si vo-
len que els representem en l’Ajuntament del Real en 
la pròxima legislatura. Convocarem properament una 
Assemblea Oberta per a decidir-ho conjuntament 
amb les veïnes i veïns que ens vulguen acompanyar. 
Us esperem.

Sabem que hi ha molta gent que comparteix la nostra 
ideologia i molta altra gent que està cansada del bi-
partidisme que ens ha portat a la situació que estem 
vivint hui en dia, on moltes famílies no són capaces 
d’arribar a fi nal de mes. Per això convoquem a tot 
el poble a una Assemblea Oberta on podreu aportar 
les vostres idees, fer-nos vore les vostres inquietuds 
i ajudar-nos a decidir si voleu que fem llista o no. 
Creiem que és l’hora del canvi, creiem que és l’hora 
de Compromís, tant a la Presidència de la Generalitat 
com al Real. No creus?

Tornem a començar, pel Real

Busca’ns i participa en una nova manera de fer política



Compromís acusa l’alcaldessa del Real de fer electo-
ralisme a propòsit del pont sobre el Vernissa

s’anuncia en premsa que ja tenen un projecte valorat 
en uns 450.000 €, a primers d’octubre s’aprova al ple-
nari de l’ajuntament de Beniarjó, la conformitat amb 
el projecte de reparació del pont i comprometre’s una 
vegada executades les obres a la seua recepció per 
a la seua explotació i conservació, donat que formen 
part de la xarxa de camins de titularitat municipal i 
fi nalment, al plenari del 29 de gener d’enguany, nou 
dies abans de l’esmentat esmorzar, s’aprova per 
urgència un conveni dels ajuntaments afectats amb 
la Diputació per a l’execució del projecte de reparació 
del pont, en termes similars a allò aprovat en octu-
bre.

L’alcaldessa del Real, sabent tot el procés realitzat i 
havent passat tan sols una setmana de rebre el con-
veni, aprofi tà el moment per reclamar una actuació 
que sabia de sobres que estava ja al seu tram fi nal 
intentant d’esta manera endur-se el protagonisme 
d’este llarg procés.

La setmana passada vam llegir la notícia “Rus 
aprueba el puente del río Vernissa tres días después 
de prometérselo a la alcaldesa del Real”, després 
d’escoltar la crítica de l’alcaldessa del Real en un 
esmorzar, donant a entendre que eixa crítica ha sigut 
la que ha accelerat el procés.

Volem recordar que la Diputació ja va anunciar l’any 
2012 “la reconstrucció del pont fi nançant totalment 
i amb fons propis les obres necessàries”, i a partir 
d’ahí ja no vàrem saber res més fi ns que l’11 d’abril 
de 2014, el diputat provincial per Compromís, Emili 
Altur, acompanyat pels regidors de la formació de 
Beniarjó i la representant al Real de Gandia, visitara 
el pont per comprovar la situació en que es trobava 
i denunciar públicament la deixadesa per part de la 
Diputació en este tema.

Fou a partir d’este moment en què començaren 
a desenvolupar-se les actuacions, el 24 d’abril 

23 d’abril de 2014
Compromís es felicita per l’anunci 
de la reconstrucció del pont sobre 
el Vernissa, entre Beniarjó i el Real 
de Gandia

11 d’abril de 2014
Compromís demana a Diputació 
que arregle ja el pont sobre el Ver-
nissa, entre el Real i Beniarjó

Marta Signes: “hi ha diners per a fer-lo, hi ha 
hagut anuncis i temps de sobra per executar les 
obres”.
Els regidors de Compromís per Beniarjó, Marc 
Estruch i Joan Josep Morant, i la representant de 
Compromís al Real, Marta Signes, han visitat el 
pont derribat, acompanyats pel diputat provin-
cial de Compromís, Emili Altur.



Les teues propostes, les nostres accions
Fes-nos arribar les teues propostes de treball per al Real

Nom i cognoms:
Adreça:
Correu e.:

Propostes i idees per millorar 
El Real

Mónica Oltra: “Tinc les vivèn-
cies, les emocions i les pro-
postes per a ser Presidenta 
de la Generalitat”

L’agrupació local de Compromís posa al vostre abast 
‘Millorem El Real‘ (propostes.compromis.net/elreal), 
un portal de participació on els veïns poden plantejar 
propostes o queixes, situar-les directament sobre 
el mapa del municipi, pujar imatges i afegir-hi una 
explicació.
El portal de propostes es complementa amb la sec-
ció de participació de la web, on la gent pot apuntar 
idees i propostes temàtiques, puntuar les existents i 
comentar-les: elreal.compromis.net/participa.
“A Compromís pensem que la política l’hem de fer 
entre tots i totes. Si cadascú de nosaltres aporta el 
seu granet d’arena, multiplicarem la nostra força 
individual. Per això animem a fer propostes i denún-
cies, per fer el nostre entorn millor”.

Mónica Oltra serà la candidata de Compromís a la 
Presidència de la Generalitat. Oltra ha assenyalat 
que “vull i estic preparada per ser la nova presidenta 
de la Generalitat. Tinc les vivències, les emocions i 
les propostes per a ser-ho”.
“Jo crec que el motor de la nostra lluita ha de ser 
l’amor, no la revenja, ni les retribucions, sinó l’estima 
pels homes i dones d’aquest poble que ho passen 
malament i també per aquells que somien amb un 
món millor. Entre tots podem fer un gran país des 
d’allò xicotet”, ha assenyalat Oltra.


