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Compromis -Ciutadans per Alfafar i el Parc ha participat         
en la reunió de forces polítiques convocada per l'A juntament 
d'Alfafar, en la què l'Alcalde, Juan Ramon Adsuara,  ha retut 
comptes dels primers 100 dies del nou govern munici pal 
 

 

Els representants de COMPROMÍS, Joan S. Sorribes i Salvador Ferrando, a l’esquerra de l’Alcalde, Juan Ramon Adsuara  

En la reunió convocada per l'alcaldia, han participat els grups municipals representats en l'actual 
Ajuntament (PP, PSOE i IU) i Compromís-Ciutadans per Alfafar i el Parc (que queda sense 
representació municipal per l'existència de la limitació legal del 5%) i el CDL. El nostre grup ha 
volgut expressar el reconeixement a la invitació a participar de la vida política municipal al nou 
govern d'Alfafar, després que l'Alcalde expressara la voluntat que la trobada siga la primera dels 
contactes periòdics que es comprometen a convocar, obrint el camí a, segons paraules d'Adsuara, 
"unes noves formes de govern" i un impuls a la participació ciutadana. 
L'Alcalde, en nom de l'equip de govern, ha fet lliurament als grups polítics presents d'un breu dossier 
amb les mesures presses en els primers 100 dies de govern, centrat sobretot en les mesures 
d'estalvi donada la greu crisi financera que pateixen les arques municipals (de forma general, la 
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situació és que cal fer front a 5,5 milions d'euros de deute, més els seus interessos, en els pròxims 5 
anys, i reduir la despesa municipal per valor d'1,7 milions d'euros més en el mateix període. Una 
situació en la què, segons l'Alcaldia, el fet d'aconseguir reactivar les línies de crèdit és una peça 
cabdal). D'este document, i de la informació facilitada en la reunió, una vegada estudiat, i de la 
valoració política que fem donarem en els pròxims dies compte en una nova nota comunicativa. 
En la reunió, els representants de Compromís-Ciutadans per Alfafar i el Parc, Joan S. Sorribes i 
Salvador Ferrando, han intervingut per traslladar al govern municipal alguns dels temes que, 
especialment, ens preocupen. 
En primer lloc, els representants de Compromís han expressat que "les ratlles que poden marcar la 
diferència són la participació ciutadana a què es comprometa l'Ajuntament, la transparència i els 
comptes clars, i dins del sanejament financer del municipi, la defensa dels drets i les polítiques 
socials' així com avançar cap a uns Pressupostos Municipals participatius. I en això, els temps són 
importants, perquè els pròxims Pressupostos Municipals s'hauran de presentar en breu".  
En eixa línia, Compromís ha insistit en la necessitat de reforçar la societat civil, el moviment social, 
ciutadà i comunitari, en recuperar figures com el Consell de la Vila, com a òrgan de participació 
ciutadana, alhora que s'instaura la Junta de Districte per al Parc, i la relació de col·laboració amb les 
entitats ciutadanes, polítiques, gremials, socials, culturals, esportives, etc. 
Respecte de problemes concrets, Compromís ha expressat la seua preocupacio profunda per la 
situació que podria derivar-se de l'incompliment dels acords subscrits per l'anterior govern municipal 
amb la Koordinadora de Kol·lectius, que posaria en greu risc el treball social que realitza l'entitat. A 
este respecte, l'Alcalde ha expressat que els acords "subscrits i pressupostats" es compliran. 
Compromís també ha expressat la seua preocupació per la situació que es pateix en el Centre 
Social del Parc (la segona planta de l'Edifici Comercial) i la necessitat de recuperar el diàleg sobre 
això amb el conjunt d'associacions implicades en el mateix, amb la voluntat de dignificar i rehabilitar 
l'espai. Al mateix temps hem traslladat a l'alcaldia la preocupació per la col·laboració econòmica 
municipal amb el conjunt d'associacions, sense la qual la situació d'ofegament financer podria tindre 
greus conseqüències per al moviment associatiu, però també perquè entenem que "la col·laboració 
amb el moviment comunitari, i especialment en uns temps de crisi, pot ser econòmicament, fins i tot, 
molt més viable, rendible i fructífera per al municipi, com ho demostren les diverses iniciatives 
socials vehiculades per les diferents associacions". 
L'Alcalde ha expressat la voluntat de recuperar eixe diàleg, alhora que ha anunciat que ja estaven 
treballant en el tema, amb reunions amb la propietat de l'edifici. 
En la reunió, finalment, s'ha anar fent un repàs de temes municipals, com els nous pipi-cans en els 
jardins, els nous usos del local municipal del barri de sant Jordi, l'enquesta municipal passada per 
l'Ajuntament als veïns i veïnes, la situació del col·lege Jaume I, etc., en el qual cada grup ha 
expressat les seues opinions i ofert les seues pròpies valoracions i alternatives. 
L'Alcalde s'ha compromés a mantindre periòdicament estes reunions, així com a estudiar les 
propostes que es vagen presentant i augmentar les línies de participació ciutadana i col·laboració. 


