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407 compromesos 
d’Alfafar i el Parc 
porten el primer 
diputat de 
Compromís a 
Madrid 

 
 
Compromís-Ciutadans per Alfafar i 
el Parc ha aconseguir sumar de 
nou. 407 alfafarencs i alfafaren-
ques han fet també possible que el 
primer diputat de Compromís, Joan 
Baldoví, s’assente al Congrés dels 
Diputats espanyol. 407 comprome-
sos d’Alfafar i el Parc que revaliden 
que la nostra coalició és la quarta 
força política municipal, com ja ho 
van deixar clar en les passades 
eleccions municipals, en les que 
només la restrictiva legislació elec-
toral va impedir que un repre-
sentant de Compromís obtinguera 
representació a l’Ajuntament. 

Demanem fets i compromisos  
amb la participació ciutadana  
i els drets socials 
 
L’Ajuntament està en una profunda crisi, fruit d’una gestió 
política nefasta i obscura, i fruit de massa silencis i indolències 
també. 
En moments de greu crisi, la defensa del benestar i dels drets 
socials, les solucions als problemes dels ciutadans, passen 
per posar en el centre de l’acció la gent, en primer pla els seus 
problemes per viure (o a vegades, sobreviure). L’Ajuntament 
no compta amb tots els instruments i els recursos necessaris, 
però és molt el que sí es pot fer des de la política municipal. I 
si es fa amb la participació de la ciutadania, des de la 
cooperació amb el moviment ciutadà i social, es pot 
multiplicar. Fets i no sols gestos. Fets i compromisos amb la 
participació ciutadana i amb els drets socials.  
Complir els acords subscrits amb els col·lectius socials i 
comunitaris, practicar  els comptes clars i transparents (amb 
una auditoria participada per la ciutadania dels comptes 
municipals, capaç d’identificar el deute odiós), avançar cap als 
Pressupostos Municipals Participatius, promoure la parti-
cipació ciutadana amb instruments com ara la Junta de 
Districte per al Parc i el Consell Ciutadà d’Alfafar, impulsar la 
col·laboració real entre Ajuntament i associacions, organitzant 
una àmplia xarxa comunitària capaç d’empènyer iniciatives, 
elaborar un Pla Municipal Front a la Crisi, amb polítiques 
paliatives, fomentant l’auto-ocupació, l’ocupació comunitària, 
el cooperativisme, el suport al xicotet comerç i la xicoteta 
empresa…,  
En defintiva, que el centre de la vida política en Alfafar siga la 
gent, les persones (especialment, les que més estan patint 
una crisi que no han causat): obrir la Casa del Poble a la més 
àmplia i real participació democràtica, a la pluralitat i la decisió 
col·lectiva. 
Demanem fets i no sols paraules i gestos. Este és el nostre 
compromís. 
 



Obrir els Pressupostos 
Municipals a la Participació 
Ciutadana 
 
En els pròxims dies, l’Ajuntament d’Alfafar haurà de 
d’afrontar la qüestió dels Pressupostos Municipals de 
2012. En la reunió de forces polítiques a la que vam ser 
convocats passat l’estiu, la nostra coalició ja va traslladar 
al nou govern municipal la necessitat d’impulsar la 
Participació Ciutadana i, concretament, respecte dels 
Pressupostos Municipals, la necessitat d’obrir-los cap a 
un procés de pressupostos participatius. Això implicava i 
ho vam dir crear i donar consistència a instruments de 
participació com ara la Junta de Districte per al Parc i el 
Consell Ciutadà d’Alfafar. Estem acabant l’any, i és el 
moment de parlar clar, euro sobre euro, de com volem 
plantejar el 2012 en les finances municipals, i a dia de 
hui encara no hem vist que els gestos es traduisquen en 
fets i es donen passes decidides en el sentit que 
apuntem. 
I no és debades que ho diguem: la gent, especialment 
quan els moments són durs, com els que vivim, ha de 
tindre la capacitat de decidir si els diners (pocs) que hi 
ha es gasten d’una manera o d’un altra. I d’altra banda, 
com no ens cansem de repetir, és amb la participació de 
tots i de totes les ciutadanes que els recursos (pocs) es 
rendabilizen de la millor manera possible, per què la co-
responsabilització de cada alfafarenc en la gestió 
municipal, de cada associació del poble, és la que pot 
garantir que cada euro vaja destinat on toca i done tot el 
que pot donar de si. 
Som conscients que no es pot fer un canvi com el que 
proposem en unes poques setmanes, però també ho 
som que el camí es fa donant el primer pas. Eixe és el 
primer pas que esperem del govern municipal d’Alfafar i 
que encara no hem vist. 
Demanem de l’Alcalde i del seu govern municipal que 
convoque ja la formació d’un Consell Ciutadà d’Alfafar, 
en el que estiguen presents totes les associacions de tot 

tipus, partits, grups organitzats, sindicats locals, representacions gremials i empresarials locals, i 
l’Ajuntament, i que l’agenda de treball incloga la participació en els Pressupostos Municipals de 2012. 
Demanen del govern municipal que pose en marxa ja la Junta de Districte del Parc. 
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BREUS 
 

COMPROMÍS felicita 
els Nadals a tots els 
alfafarencs i els desitja 
un millor any 2012 
 
Compromís vol felicitar els Nadals a tots 
els alfafarencs i alfafarenques i de-sitjar-
los un millor any 2012. 
 

Compromís-Alfafar 
impulsarà la 
constitució de 
Compromís Horta-
Albufera 
 

 
Compromís-Ciutadans per Alfafar i el 
Parc impulsarà l’estructuració de 
COMPROMÍS Horta-Albufera, per su-
mar totes les voluntats i promoure la 
participació de tots i de totes les 
compromeses en la constitució d’un 
instrument polític útil en la vida dels 
municipis de la nostra sub-comarca. 
 


