
Javier Gil: “ Al PSOE de Bielsa li falta 
transparència, participació ciutadana i 
bon govern”
Amb poc més d’un any en el càrrec de regi-
dor, Javier Gil està treballant durament 
per fer una Mislata millor, més centrada 
en les persones i transparent. Una Misla-
ta amb la mirada posada en el futur i que 
mira cap a fora amb un somriure a la boca, 
el somriure de les xicotetes coses que fan 
gran un poble, el somriure de qui dialoga i 
construïx ponts, el somriure de la felicitat 
de cada dia. 

Què et fa donar el pas a la política?
Porte molts anys lluitant per defensar 
els interessos dels treballadors i estava 
cansat de patir les conseqüències d’unes 
polítiques i uns polítics amb els quals no 
m’identificava. Volia posar al servei de 
totes les persones tots aquells coneixements 
que a través de la lluita sindical havia anat 
adquirit i tractar, en la mesura del possible, 
de combatre les injustícies i la desigualtat 
social. Crec que la política està per a solu-
cionar els problemes a la gent i no tenia la 
sensació de que açò estiguera succeint. 

Quines coses creus que poden millorar de 
Mislata?
Mislata té pendent tres grans iniciatives 
que el govern del PSOE de Bielsa no ha 
aconseguit, entre altres qüestions per 
manca d’interés i per la seua manera 
d’entendre la política: la transparència, 
la participació ciutadana i l’administració 
electrònica i el bon govern. Evidentment hi 
ha més, però, per a mi, a través d’aquestes 
tres iniciatives podríem fer de Mislata una 
ciutat model pel que fa a la gestió pública. 

Quina és la teua prioritat en la teua tasca 
política?
Dignificar la vida de les persones i de la 
política. La majoria de les persones iden-
tifiquen a la política com a la responsable 
dels seus problemes i açò no és així. La 
política els hi dóna solució; el problema 

són els responsables polítics i la seua for-
ma d’entendre la política. Des de Compro-
mís estem demostrant que una altra forma 
de fer política és possible. Nosaltres no 
atenem a les necessitats ni a les pressions 
del “mercat”, sinó a les necessitats de les 
persones, i açò no està causant cap cat-
aclisme econòmic, sinó tot el contrari, les 
inversions ací estan augmentant des de la 
conformació del Govern del Botanic. 

Creus que l’actual govern socialista de 
Mislata diu tota la veritat als mislaters i 
mislateres?
El govern de Bielsa és extremadament fosc 
i tradicional, la seua forma de governar és 
calcada a l’època de Morales o Corredera, 
control absolut de tot, falta d’informació i 
de participació. El gran assoliment que 

Més personal

Data de naixement: 6 de juny de 1974
On vius?: a Mislata
Un color: el taronja
Un llibre: El lector de Julio Verne, 
d’Almudena Grandes
Una pel·lícula: la trilogia de El Señor 
de los anillos
Un menjar: la paella valenciana
Un esport: ciclisme
Una mania: ho llig tot, fins i tot el 
prospecte de les medecines.
Un compromís: no canviar com a 
persona. 

El govern del PSOE de 
Bielsa és extremadament 

fosc i poc transparent



ens ven Bielsa és la gestió econòmica i la 
reducció del deute, si no fóra perquè la llei 
s’ha tornat molt més rígida en el control de 
la despesa pública, el “miracle econòmic” 
de Bielsa no s’haguera produït, només cal 
vore com gasta aquest ajuntament. Fa 
només quatre mesos van aparèixer més 
de 640.000 euros en factures impagades 
dels exercicis 2014 i 2015, em va resultar 
curiós veure entre eixes factures, una de 
2.500 euros en flors per a una missa, però 
açò solament és un xicotet exemple de 
com malbarata Bielsa els diners dels veïns 
i veïnes de Mislata. És molt difícil contro-

lar la gestió d’un ajuntament que emet 
més de 19.000 factures a l’any.

Ets la cara visible de Compromís a Mis-
lata, que pot fer Compromís pels veïns i 
veïnes?
La nostra obligació és la de fiscalitzar la 
tasca de l’equip de govern per a tractar 
que les seues polítiques siguen el més 
justes possibles, però a més també som 
propositius. Des de la nostra arribada a 
l’ajuntament no hem deixat de presen-
tar iniciatives per a millorar la qualitat de 
vida dels mislaters i mislateres en qües-

tions com transport, educació o sanitat 
entre d’altres. Respecte a açò últim, Com-
promís per Mislata va presentar una es-
mena als pressupostos de la Generalitat 
perquè s’incrementara el pressupost de 
l’Hospital Militar en 400.000 euros, cosa 
que es va aconseguir. No obstant, açò no 
va eixir publicat en cap mitjà públic local. 
I és a açò al que em referia quan parlava 
del control absolut del govern Bielsa, si 
eixa proposta haguera partit del PSOE de 
Mislata, hui tots els nostres veïns tindrien 
coneixement d’aquesta esmena. 

de prop els esforços de l’Agrupació de Fall-
es de Mislata en fer realitat este gran dia: “ 
El paper del’agrupació de Falles de Mislata 
cal que siga més potenciat pel govern mu-
nicipal per tal de cohesionar el treball entre 
les diferents comissions de la vila. Les fall-
es hi son un gran vehicle dins de la cultura 
festiva i a Mislata, enfortir una agrupació 
d’este tipus es la porta per a crèixer com a 
poble   i  entre tots aconseguir que les falles 
siguen  patrimoni inmaterial de l’UNESCO”. 

 9 d’octubre: un dia d’orgull i reivindiació 

El 9 d’octubre es una data molt especial 

Compromís va estar present a la jornada 
de germanor de les falles i a les festes 
populars de Mislata
Compromís per Mislata treballa per unes 
festes per a totes i tots, amb volunta inte-
gradora, igualitària i tradicional però con-
scients de l’evolució de la festa. Per això, 
durant les festes populars de Mislata els 
veïnes i veïnes de la nostra localitat van 
poder comptar amb la presència de Pere 
Fuset, president de la Junta Central Fall-
era, que acompanyat del regidor de Com-
promís per Mislata, Javier Gil, va visitar 
totes les casetes de les festes populars de 
Mislata.  A les festes populars també ens 
van acompanyar  el Síndic de Compromís 
a les Corts Valencianes, Fran ferri; i les 
diputades de Compromís, Marian Campel-
lo i Isaura Navarro. 

Els respresentants de Compromís van 
vore com s’ho passa bé el poble de Mislata  
i a més es van emportar l’estima del molts 
mislaters i mislateres.  
 
Compromís no falta a la festa de germanor 
de les falles de Mislata

Ja amb l’entrada del mes d’octubre, el regi-
dor Javier Gil i gran part del col·lectiu de 
Compromís van estar presents a la jornada 
de germanor organitzada per l’agrupació de 
falles de Mislata. El dia va començar amb 
castells unflables per als xiquets i xiquetes 
a la plaça de la Constitució, lloc d’encontre 
establit per aquesta celebració del mig any 
faller. Les onze comissions colaboraren en 
fer un dia de festa i diversió per a tots els 
veïnat i fallers i falleres de Mislata, que va 
culminar amb una discomòbil per la nit.

Javier Gil, a la seua vegada faller de la 
comissió Barri Quint- Pizarro, va conèixer 

Javier Gil i Pere Fuset visitant la caseta de l’Associació de Veïns del Quint

per al poble valencià. Des de el col·lec-
tiu de Compromís per Mislata estimem la 
nostra terra, la nostra llengua i la identi-
tat valenciana. Un exemple que donen 
en el dia a dia i que volem normalitzar a 
la nostra vila i en tots els àmbits on som 
partíceps. Convidem als mislaters - tant 
d’arrel com a qualsevol ciutadà nouving-
ut a la vila- a viure amb alegria i orgull el 
9 d’octubre  i prendre-ho com un dia de 
consciència identitaria. Cal viure des de 
el diàleg, el pensament  i el desig de con-
struir entre totes i tots, un poble valencià 
treballador, digne i amb  un gran futur per 
davant. 



El PSOE de Bielsa ha traído de vuelta a Mis-
lata el autobús que tantas alegrías elector-
ales le ha dado, un autobús con el que los 
mislateros y mislateras nos hemos entera-
do a través de la prensa que sin bonobús y 
si queremos variar el trayecto podemos lle-
gar a pagar 5,90 euros para un recorrido de 
ida y vuelta a Valencia, por ejemplo a la Uni-

versidad. También nos hemos enterado que 
con la propuesta de la EMT la frecuencia de 
paso sería más baja, de 8 minutos, frente a 
los 21 del bus alado de Bielsa. Además, la 
promesa de Bielsa de llevar el bus al Mer-
cado Central es muy efímera ya que la plaza 
de Brujas de València será peatonal cuando 
terminen las obras y, por tanto, no podrán 

llegar a aquella zona. Además esto supone 
un desplante a los vendedores del mercado 
de Mislata que ven como el alcalde les da 
la espalda públicamente. En definitva, el 
autobús alado de Bielsa no es más que una 
muestra del afán del alcalde de socialista 
de salir en la foto y codearse con los altos 
cargos de su partido. 

Bielsa te da 
un autobús 
con alas por 
el que puedes 
llegar a pagar 
casi 6 euros 
ida y vuelta



dones;  el 8 de març es va presentar es va 
realitzar una declaració institucional en 
commemoració del dia de les dones;  i el 
26 d’abril, en motiu del dia de la visibilitat 
lèsbica, també es va portar al ple una mo-
ció donant suport a tots els tipus d’amor 
i, concretament, a l’amor de les parelles 
formades per dues dones. 

Aquesta tasca que realitzem a l’ajuntam-
ent amb Javier Gil al cap no seria possible 
sense un grup de persones de Dones amb 
Compromís per Mislata, dones i homes, 

que lluiten colze a colze amb nosaltres dia 
a dia per a impulsar la igualtat real i així 
aconseguir un món més just per a totes i 
tots. 

Des de Compromís per Mislata i des de 
Dones amb Compromís seguirem pro-
posant moltes més iniciatives al ple de 
Mislata i posarem en pràctica les reco-
manacions igualitàries com l’ús de llen-
guatge igualitari i no masclista com hem 
fet a l’infoCompromís que ara mateix es-
tan llegint. 

Compromís per Mislata 
treballa per la igualtat 
real entre dones i homes

Des de l’arribada de Compromís per Mis-
lata a l’ajuntament hem treballat incansable-
ment per fer efectiva la igualtat entre 
dones i homes en la qual creiem i que 
forma part dels nostre ADN polític.  I per 
això hem engegat una série d’inicatives: 
el dia 25 de novembre vam portar a ple 
una moció  contra la violència cap a les 

Compromís per Mislata se queda solo 
contra el maltrato animal
El pleno de Mislata rechazó en el pleno 
extraordinario de agosto la propuesta de 
Compromís per Mislata de suspender los 
actos taurinos en la localidad hasta que 
no se realice la consulta que se aprobó 
realizar en el pleno de febrero de 2016. El 
grupo socialista y el Partido Popular en 
bloque votó en contra de la suspensión, 
mientras que Ciudadanos se ha abstenido. 
Compromís per Mislata, por tanto, se ha 
quedado solo en su postura de oposición 
al maltrato animal.

La propuesta que presentó Compromís 
partía de las condiciones que Bielsa impu-
so para aprobar la celebración de la con-
sulta. Su condición principal era que no se 
realizaría la consulta hasta que no la re-
alizaran otros municipios aleatorios donde 
también hay actos taurinos. Compromís 
propuso en el pleno de hoy la suspensión 
de los festejos hasta que no se celebre la 
consulta, pero en el pleno extraordinario 
de agosto el PSOE intentó volver a dina-
mitar nuestra propuesta presentando una 
enmienda a la propuesta de Compromís 
per Mislata en la que aceptaba dicha sus-
pensión siempre que otro grupo de muni-
cipios también suspendiera sus festejos. 
Con esta manera de actuar Bielsa actúa 
como un portero que lanza balones fuera 

para no admitir publicamente que disfruta 
con el maltrato animal. 

De hecho, según Javier Gil, portavoz y 
concejal de Compromís per Mislata:  “la 
votación en contra de nuestra propuesta 
por parte del PSOE de Mislata evidencia 

al lado de quien está el señor Bielsa: de 
los que maltratan al animal y disfrutan del 
maltrato hacia el toro. Por fin Bielsa y su 
equipo se retratan colocándose al lado del 
sufrimiento animal y quitándose la más-
cara que tanto tiempo han llevado puesta 
para tapar sus vergüenzas”.


