
InfoCompromis
Octubre 2019 Grup Municipal Compromís Godella

MÉS COMPROMÍS PORTARÀ EL PROPER DIA 10 DE NOVEMBRE DE NOU
LA VEU DE JOAN BALDOVÍ AL CONGRÉS DELS DIPUTATS

Anem a unes eleccions que ningú volia. El 10N tornarem a 
votar perquè la prepotència de Pedro Sánchez
i el PSOE i la poca cintura d’Unidas Podemos i Pablo Iglesias 
ens han tornat a abocar a les urnes. Han
estat cinc mesos on molta gent hem sentit vergonya per 
alguns lideratges polítics que han posat per davant els seus 
egos i les seues sigles, a l’interès general de les persones.

Moltes són les persones que han pagat el preu de no tindre 
un govern veritablement progressista:

• Les dones perquè no s’ataca de front la violència masclista
• La joventut perquè no es limiten els preus abusius del lloguer
• La gent treballadora perquè sense la derogació de la reforma laboral es perpetua la precarietat i les 
situacions d’explotació.
• Les persones majors, perquè no es blinden les pensions.
• Les administracions autonòmiques i locals, perquè continuem sense rebre el fi nançament que ens
pertoca.
• El conjunt de la societat perquè no es lluita contra l’emergència climàtica.

I Compromís no es queda de braços creuats davant d’esta situació. Per això hem conformat la coalició
Més Compromís, juntament amb Más País, amb qui compartim una visió diversa i plurinacional de l’estat
espanyol. Les persones que fem política hem de ser part de la solució, i no del problema.

Més Compromís ens presentem a estes eleccions per a impulsar un govern progressista al servei de les
persones i sumar per una majoria d’esquerres que no permeta que la dreta retrògrada i centralista forme 
o condicione un govern. Volem obligar a les diferents forces progressistes a acordar, a fer política útil, i
deixar-se d’egos, de vetos i de gesticulacions estèrils. I, per suposat, ens presentem per a defensar els
nostres interessos col·lectius com a valencianes i valencians, començant per un nou sistema de fi nança-
ment just que acabe amb la discriminació que patim.

Necessitem molta força i per això esperem que amb els vostres vots Joan Baldoví puga tindre un grup
parlamentari, que represente els interessos del poble valencià.

La vostra participació és necessària, perquè Més Compromís tinga la força sufi cient per a què torne la 
política útil i la resta de partits progressistes no tinguen més remei que acordar un govern al servei de
les persones.

Per això demanem el teu 

Joan Baldoví, candidat al Congrés per Més Compromís                       

Per això demanem el teu 

Més Compromís                       
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AGERMANAMENT

 • Perquè al Congrés i al Senat es  prenen decisions que a afecten el nostre dia a dia i hem de tindre una veu 
que defense allí els interessos del poble valencià.

 • Perquè volem un estat plurinacional, descentralitzat, que respecte la identitat i les particularitat de cadas-
cun dels territoris que el conformen.

 • Perquè ens cal urgentment un nou model de finançament. L’actual està caducat des de 2015 i discrimina 
clarament la nostra comunitat, que rep molt menys del que aporta i ens correspondria per població. No volem 
més, però volem el que proporcionalment ens pertoca.

• Perquè necessitem acabar les infraestructures de l’Arc Mediterrani, vitals per a la economia valenciana i que 
estes siguen sostenibles mediambientalment i respectuoses amb el territori.

• Per a què la nostra agricultura no siga una volta més moneda de canvi en acord comercials amb tercers paï-
sos. Amb preus per sota el cost de producció, sense relleu generacional i sense poder accedir a fons europeus, 
l’agricultura mediterrània està condemnada a desaparèixer.

• Perquè apostem per una economia productiva, diversificada i sostenible, que impulse la industria, les noves 
tecnologies i el comerç exterior.

• Perquè hem de garantir les pensiones de les persones majors.

• Perquè volem polítiques d’igualtat efectives, que facen els canvis legislatius necessaris i destinen recursos 
humans i econòmics per acabar amb la lacra de la violència de genere.

• Perquè volem traslladar a nivell de l’Estat, polítiques que el pacte del Botànic ha implantat amb èxit al País 
Valencià: Xarxa llibres, renda valenciana d’inclusió, dependència...

• Perquè volem retornar als municipis les competències i l’autonomia, que el PP en el seu afany recentralit-
zador i economitzador, ens va llevar, malgrat que som l’administració més pròxima als ciutadans i als seus 
problemes i la menys endeutada.

• Perquè volem garantir els drets de la ciutadania i revertir lleis que els limiten, com la «Llei Mordaza».

• Perquè volem sumar els nostres vots per fer possible una majoria progressista al Congrés, al Senat i al go-
vern de l’Estat.

Joan Baldoví i Maria Josep Picó, 

PER QUÉ ÉS ÚTIL VOTAR MÉS COMPROMÍS


