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L’Ateneu Popular del Parc va acollir l’acte central  d’Alfafar de recolzament a Compromís en les elecci ons al Parlament espanyol del 20N  

 
Cristina Domingo, segona candidata per València de 
Compromís, ha explicat en un acte electoral realitz at                 
a l'Ateneu Popular del Parc que les candidatures de  la coalició 
són la garantia per avançar cap a una democràcia 
participativa i per defensar els drets socials i le s llibertats 
 
Cristina Domingo, segona candidata per València de Compromís, ha explicat en un acte electoral 
realitzat a l'Ateneu Popular del Parc que les candidatures de la coalició són la garantia per avançar 
cap a una democràcia participativa i per defensar els drets socials i les llibertats. 
Cristina ha explicat que "Compromís és l'opció política de tots aquells que entenen que les coses 
han de canviar, que no ens poden aconformar amb allò que ens proposen PP i PSOE, que és 
possible fer les coses de forma que la majoria social que està patint la crisi no continue pagant els 
plats trencats, que eixa necessitat d'un canvi profund del paradigma és possible convertir-la en una 



 
ANECDOTARI…, O NO 

Dies després que l’Ajuntament comunicara a una associació del Parc, les dificultats per posar a 
disposició policia local, seguredat i alguna infrastructura necessària, amb la finalitat que l’entitat 
organitzara una “Milla Escolar” en col·laboració amb els col·legis de la zona, dificultats que 
argumentava l’Ajuntament en les despeses que això reportaria al consistori, el mateix Ajuntament ha 
posat a disposició d’una altra entitat tot el necessari per organitzar una processo religiosa, sense que 
semblen haver importat massa les despeses que poden haver comportat. I això a pocs dies d’unes 
eleccions: vestir un sant i desvestint uns altres.  
 
BREUS 

Després d’estudiar el documents que se’ns va lliurar en la reunió de forces politiques de principis 
d’octubre, COMPROMÍS saluda les mesures d’estalvi portades a terme de les que se’ns van informar 
i que l’Ajuntament estima en uns 713.316 euros. Al mateix temps, la nostra coalició encoratja al 
govern municipal a posar en marxa una Auditoria interna de les finances municipals, amb la 
participació dels ciutadans. Igualment, volem traslladar a l’Ajuntament la nostra preocupació davant 
l’impagament de compromisos subscrits amb entitats socials i proveïdors, d’una banda, i dels retalls 
que s’estan produint en les ajudes escolars, d’una altra banda, que posen en perill recursos socials i 
serveis als ciutadans d’Alfafar, especialment als qui estan patint amb rigor i cruesa la crisi econòmica 
i social. 
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acció política amb l'esforç de tots i de totes". 
L'acte, organitzat per Compromís-Ciutadans per Alfafar i el Parc, s'ha allargat en una animat 
col·loqui en què els veïns i veïnes han exposat a la candidata de Compromís els seus punts de 
vista, les seues preocupacions i la situació que es viu al Parc i Alfafar. 
Joan S. Sorribes i Salvador Ferrando, en nom de Compromís-Ciutadans per Alfafar i el Parc, per la 
seua banda, han aprofitat l'ocasió per convidar a tots els presents a formar part "d'un projecte polític, 
el de Compromís, bastit des de baix i de forma participativa, un projecte il·lusionant de l'esquerra 
valencianista i verda, lliure  d'esquematismes, sectarismes i profundament arrelat a la gent". 
 

EL 20N: VOTA COMPROMÍS! 

Vestint un sant, desvestint els altres?  
 

Compromís saluda les mesures d’estalvi presentades fa uns 
dies per l’Ajuntament, xifrades en 713.316 euros i encoratja    
al govern municipal a posar en marxa una Auditoria de les 
finances municipals, amb participació dels ciutadan s 
 


