
Lleno absoluto en la presentación del Candidato y la
 lista del Partido Popular Maig 2011 nº 3

Si vols saber quina opció política representa millor les teues 
preferències contesta les següents afirmacions:

1. Horaris amplis i flexibles per a la Biblioteca destinats als 
estudiants.

 a)Totalment d’acord b) Indiferent c) Totalment en desacord

2. Connexió a Internet gratuïta per al poble.

 a)Totalment d’acord b) Indiferent c) Totalment en desacord

3. Potenciar una cultura des de la pluralitat, donant cabuda a totes 
les corrents i recolzant tots els artistes del poble.

 a)Totalment d’acord b) Indiferent c) Totalment en desacord

4. Facilitar les ajudes i el transport als universitaris, 
independentment de la universitat on estudie.

 a)Totalment d’acord b) Indiferent c) Totalment en desacord

5. Fer una gestió econòmica rigorosa del gasto.

 a)Totalment d’acord b) Indiferent c) Totalment en desacord

6. No pujar els impostos municipals de forma desmesurada.

 a)Totalment d’acord b) Indiferent c) Totalment en desacord

7. Vols tindre els parcs en condicions?

 a)Totalment d’acord b) Indiferent c) Totalment en desacord

8. Eliminar la tassa de la brossa.

 a)Totalment d’acord b) Indiferent c) Totalment en desacord

Si tens més de 6 respostes a la opció a) Totalment d’acord, la 
teua opció política es el Partit Popular.

Si la resposta majoritària es la b), indiferent, està clar que no 
t’interessa la política gens ni miqueta, la qual cosa es totalment 
legítima.

Si la resposta a les preguntes 5, 6, 7 i 8 es c)Totalment en 
desacord, la teua opció política es el Bloc Nacionalista Valencià.

La Consellera de Cultura, Trinidad Miró, asistió 
al acto y enfatizó la gran labor que está realizando 
todo el equipo del Partido Popular de Muro enca-
bezado por Ángel Mollá. Afirmó que son un equipo 
ganador, lleno de energía y de confianza,  el idó-
neo para gobernar Muro.

Más de doscientas personas asistieron tanto al 
acto de presentación como a la cena. Ángel decla-
ró sentirse muy arropado por la gente de Muro y 
dispuesto a trabajar como el que más para mejo-
rar las condiciones de vida de todos los mureros.

Mostrem algunes de les propostes que els lectors 
murers ens han fet aplegar:

- Un veí murer ens manifesta: Que existeixen diver-
sos abocadors de brossa incontrolats on s’acumu-
la des de fa temps i no s’ha fet res per netejar-ho.

- Un veí de Benàmer demana una major utilitat del 
Centre Social, ja que està tancat la major part del 
temps.

- Un veí de Muro presenta una queixa respecte els 
excessius actes vandàlics que tenen lloc al poble 
durant les festes, i proposa una major seguretat i 
vigilància,  així com la instal·lació de més urinaris 
públics durant les entrades.

- Un jove demana poder utilitzar les instal·lacions 
esportives tot el cap de setmana inclòs les dels 
col·legis.

El test de la política Inquietuts dels lectors

Any 1999
GOVERN PP

600.000€

Els deutes de l’Ajuntament
El deute ara és quatre vegades més gran, 

s’ha multiplicat per quatre

Any 2009
GOVERN BLOC

2.500.000€

“XE, QUÈ CURIÓS, NO?”
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El Partit Popular presenta a l’equip il·lusionat per treballar

Gent nova fent nous camins per a Muro

Un equip
il·lusionat 
i preparat

El Partit Popular 
presenta 
el seu candidat 
i la llista electoral.

Un equip preparat 
per a atendre totes 
les necessitats 
de Muro.

Àngel Mollà Belvis Pep Jordà Llopis Xelo Cascant Pla

Aquest equip 
de persones 
conformarà el futur 
del nostre poble. 
Som persones  
molt il·lusionades 
i amb una gran 
capacitat de treball 
i compromís. 
Moltíssimes famílies 
de Muro necessiten 
veure que els 
politics locals    
s’impliquem de 
veritat.

El Partit Popular 
es compromet 
a fer una gestió 
econòmica 
excel·lent pensant 
en els veïns. 
Potenciarem 
l’economia 
local, el treball i 
l’austeritat dins 
de l’Ajuntament.  
Sabem que les 
necessitats de hui 
han canviat molt.

Som persones 
amb valors i amb 
una gran formació. 
Estem capacitats 
per dur endavant el 
canvi que necessita 
el nostre poble. 
Hem d’ajudar al 
jove a formar el 
seu futur. Mirarem 
sempre per les 
necessitats reals 
dels murers.

Inmaculada Navarro Tomás

Fanny Torregrosa Gimenez

Pau Orts Valor

Romina Vilaplana Picornell

José Ramón Masanet Mateu

Miguel Beneito Gilabert

Juan Oltra Senabre

Milagro García Cortés

Rafael Reig Calatayud

Ramón Cascant Pérez

Carolina Lloria Borrell
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