
Alfafar, 9 de Juliol de 2014 

CONSTRUÏM JUNTS L’ALTERNATIVA DE GOVERN MUNICIPAL A ALFAFAR 

COMPROMÍS PER ALFAFAR I EL PARC entén que la situació política i social en el nostre poble no admet 
més demora per vertebrar uns acords que possibiliten després de les eleccions municipals de maig de 2015 
un vertader canvi en el govern municipal i, sobretot, en les polítiques que en l’àmbit local s’han desenvolupat 
en les últimes dècades. I entenem que la responsabilitat major en això ens compet sobretot a les forces 
politiques situades a l’esquerra que la ciutadania d’Alfafar ha assenyalat electoralment com més 
representatives d’eixa voluntat i com instruments del canvi, un canvi que nosaltres entenem ha d’anar de la 
mà activa i amb la participació també dels moviments socials, cívics i comunitaris del nostre poble i d’un 
potent procés de participació ciutadana, des de baix, que empodere la gent.  

COMPROMÍS PER ALFAFAR I EL PARC descarta totalment participar en cap futur Govern Municipal regit 
pel PP o pel PSOE, partits als quals responsabilitzem de la situació a l’Ajuntament d’Alfafar, en mantindre 
ambdós la mateixa lína política, amb ben escases diferències de fons, que manté la institució municipal molt 
lluny dels principis de Transparència i Participació Ciutadana, de Racionalitat i Sostenibilitat en la gestió, de 
protecció i foment del valencià i de la cultura valenciana, i de l’aplicació de polítiques municipals amb un 
profund contingut social, al servei de la majoria del poble i, especialment, dels sectors més desfavorits que 
estan resultant les víctimes d’una situació de fractura social, pèrdua de drets, empobriment i abocament a 
l’exclusió social. 

COMPROMÍS PER ALFAFAR I EL PARC entén que per fer possible un futur Govern Municipal que realment 
canvie la situació a la que ens referim, un Govern Municipal que convertisca en realitat que en Alfafar una 
altra política és possible i necessària, cal potenciar un marc de cooperació entre les forces polítiques 
compromeses amb això, capaç de concitar la confiança i voluntat d’una majoria social. Una cooperació la 
plasmació de la qual no té perquè comportar cap convergència electoral prèvia ni excloure-la, però sí ha 
d’abraçar un conjunt de compromisos i de pràctiques politiques que, des de ja, permeten anar construint una 
alternativa de Govern Municipal al PP i al PSOE, alhora que posem al servei de les necessitats de la gent i 
dels moviments socials i cívics les nostres respectives organitzacions per a tot@s junt@s actuar de mur de 
contenció efectiu i eficaç contra les polítiques regressives en curs i les previstes en l’agenda política 
pròxima, i impulsar iniciatives i propostes participades per la majoria social i en defensa dels interessos 
d’eixa majoria. 

Per això, COMPROMÍS PER ALFAFAR I EL PARC hem pres la iniciativa de dirigir-nos en este sentit a les 
forces polítiques que han mostrat la seua voluntat d’un canvi real, alhora que impulsem des de hui i en els 
pròxims mesos un ample procés de Participació Ciutadana per desenvolupar les bases d’un Programa 
Polític Municipal que reculla i concrete l’Alfafar que volem construir amb totes i tots en els pròxims anys, amb 
l’objectiu de fer possible en 2015, amb les eleccions municipals previstes, un vertader canvi en l’Ajuntament 
d’Alfafar i un Govern Municipal del Poble, amb el Poble i per al Poble. 


