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Creiem que és moment de comprometre’s, creiem què é s moment de COMPROMÍS  

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

SUMAR VOLUNTATS, SUMAR CONSENSOS 
 
Pel camí de la participació és d’on vindran les solucions als problemes que patim. Que el govern 
municipal assumisca un canvi en les relacions entre la institució local i els ciutadans (entre, per tant, 
l’Ajuntament i les associacions, els gremis, els partits i sindicats, la resta d’agents socials), que 
acabe amb anys de govern d’esquenes al poble i pose l’accent en la transparència, la cooperació i 
la participació, formalitzant els instruments institucionals que garantisquen que mai més no tornaran 
els vents de l’obscurantisme i un nepotisme escasament il·lustrat, és el repte dels pròxims mesos: 
d’això se’n diu regeneració democràtica, tornar la política al seu sentit més noble, més net i a les 
mans de la majoria. 
Els resultats de les polítiques anteriors han sigut mil despropòsits, alguns focs d’artifici que ja s’han 
apagat, i una fallida de les arques municipals que fa por (som més pobres que fa uns anys i no 
tenim més patrimoni que fa anys, perquè la realitat és que ho devem pràcticament tot, estem 
hipotecats i els serveis que s’haurien de prestar als veïns i veïnes s’enfronten a no poder ser donats 
per falta de diners públics a l’abast) i en moments de crisi com els actuals, la majoria dels ciutadans 
d’Alfafar som els que estem pagant-los, ressentint-se especialment els sectors més desfavorits… La 
participació ciutadana és la que pot generar nous recursos per la via d’un esforç col·lectiu fruit d’un 
consens social ample. 
Un exemple concret dels últims mesos de les possibilitats que oferix la participació ciutadana és 
l’obertura del diàleg entre Ajuntament i Plataforma d’Associacions d’Alfafar (PASALF). Farà bé 
l’Ajuntament de seguir-lo, d’atendre les demandes i les solucions proposades des del moviment 
social i ciutadà. Alfafar necessita sumar voluntats, sumar consensos, sumar esforços. 
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DEFENSAR  
ELS NOSTRES DRETS! 
 
DEFENSAR  
EL NOSTRE FUTUR! 
 
DEFENSAR  
LA NOSTRA LLIBERTAT! 



 25 d’Abril: Per damunt dels valencians, ningú! 
Han passat 305 anys des de la Batalla d’Almansa i posterior promulgació del Decret de Nova Planta, 
305 anys des què els valencians vam perdre la Sobirania, 305 anys d’aquell 25 d’Abril de 1707. Hui, 
en una situació de crisi que ens condemna a tots, la pèrdua de la Sobirania i del propi estat, dels 
instruments que ens podrien permetre prendre les rengles del nostre futur i defensar els nostres drets 
i legítims interessos, construir una societat més nostra, justa i lliure, el 25 d’Abril significa no sols el 
record d’aquella data i dels herois maulets, sinò el compromís per recobrar-nos com a Poble, de 
recuperar la nostra Sobirania. Per això tornem a dir hui: Per damunt dels valencians, ningú! 
 

 En defensa de la Salut, l’Educació i els Serveis 
Públics, en defensa dels Drets Socials 
La gent de COMPROMÍS d’Alfafar i el Parc hem participat i continuarem fent-ho en les mobilitzacions 
socials en defensa de la Salut, l’Educació i els Serveis Públics, quan les continues retallades 
imposades pel Govern espanyol i pel Consell de la Generalitat Valenciana amenassen amb la 
destrucció de dècades de drets i conquestes socials. Perquè estem convençuts que no és per la via 
dels retallaments als més necessitats, a treballadors, pensionistes, joves…, per on està l’eixida a una 
crisi que només han causat els poderosos. 
 

 És el moment dels Pressupostos Participatius      
en Alfafar, és el moment de la Participació Ciutada na 
Ben prompte es complirà el primer any del nou Govern municipal d’Alfafar, amb majoria absoluta del 
PP i amb un PSOE desaparegut de tota activitat política municipal mínimament seriosa. Els 
Pressupostos Municipals aprovats en solitari pel PP passat 29 de desembre, sense cap participació 
ciutadana, han de ser els últims de la foscor. L’Alcalde Adsuara i els seus regidors tenen en els 
pròxims mesos l’oportunitat i el repte d’encetar un nou camí, el de la Participació Ciutadana i el dels 
Pressupostos Municipals Participatius. Encoratgem al Govern municipal d’Alfafar a acceptar el repte i 
aprofitar l’oportunitat, convocant partits i teixit social i ciutadà a emprendre eixe nou camí. 
 

 Cap a la constitució de COMPROM ÍS (Horta Sud-
Albufera), construint una alternativa de tots i tot es 
S’ha constituït ja Compromís Jove de Benetússer, Sedaví, Alfafar i Massanassa. És el primer pas 
cap a la constitució de COMPROMÍS Horta Sud-Albufera, en què ja treballen els diferents col·lectius 
de la coalició, i de la qual ben aviat donarem informació i vos convidarem a participar-hi. 
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