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JOVES COMPROMESOS PER ALFAFAR I EL PARC 
 
Sovint pensem que la joventut està dormida, que no té 
expectatives ni inquietuds. Pensem que és gent que sols pensa 
en el botelló, en els videojocs, en l’oci i que fuig de 
compromisos amb valors com el treball, la solidaritat, etc... Ens 
estem equivocant. 
 
Compromís és un moviment jove, i no sols perquè és recent. 
Compromís és un moviment jove perquè està ple de gent jove 
inconformista, ple de gent que creu que les coses es poden fer 
d’una altra manera, ple de joves preparats per a assumir 
responsabilitats, ple de joves compromesos amb l’ecologia i el 
valencianisme, ple de joves d’esquerres i ple d’ il·lusió i de 
ganes. 
 
Prova de tot això són la qüantitat de joves que han participat en les últimes llistes electorals per tot 
arreu del país. I, un clar exemple és el nostre diputat a les corts Fran Ferri. 
 
Des de les últimes eleccions locals a Alfafar, molts han sigut els joves que s’han acostat a nosaltres 
preguntant de quina manera poden participar en COMPROMÍS i què poden aportar. Joves 
compromesos amb el seu poble que pensen que els polítics actuals no els tenen en compte i, que 
volen canviar les coses. Tots ells i molts altres tenen en COMPROMÍS la seua casa. 
 

 
 

SI ERES JOVE I, CREUS QUE ELS JOVES SÓN ELS GRANS O BLIDATS D’ALFAFAR: 
NO T’HO PENSES, VINE A COMPROMÍS!  
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Temps de comprometre’s: temps de COMPROMÍS 
 

 Han passat ja vora 9 mesos de les eleccions locals, canviant totalment el panorama polític 
d’Alfafar. A data de hui ens trobem amb un govern amb majoria absoluta del PP que no troba 
oposició alguna en l’Ajuntament. El PSOE després de la derrota electoral es troba assumint la seua 
nova situació immers en disputes internes pel lideratge del partit sense fixar-se en el que està fent el 
govern municipal. Esquerra Unida, per la seua banda, ha obtingut representació, però està 
demostrant que és incapaç de fer mirar als socialistes cap a l’esquerra, cap als problemes de la gent, 
del poble, i liderar una vertadera oposició. 
 
Mentre, el Govern dels populars, amb l’excusa de la fallida econòmica de l’Ajuntament i la penosa 
situació de les arques locals ha començat una campanya de retallades desmesurades sense tindre 
en compte als veïns d’Alfafar, ha aprovat uns pressupostos restrictius per baix mà i sense comptar 
amb la participació ciutadana, vol deixar sense locals socials a les associacions del barri d’Orba i 
sense cap tipus d’ajuda a la resta d’entitats…, mentre pretén canviar el nom de la plaça del País 
Valencià pel de plaça de l’Ajuntament, juga a no se sap ben bé què amb el projecte d’Ikea i restringix 
(i trivialitza) la Participació Ciutadana a consultes ornamental a propòsit d’un monolit… 
 
Des de Compromís, tot i que no vàrem tindre representació a l’Ajuntament per escassos vots, hem 
continuat treballant per Alfafar i el Parc  estant del costat de les associacions i de les 
reivindicacions dels veïns i veïnes. Hem mantingut reunions amb l’Alcalde de la mà del nostre 
portaveu Joan Sorribes i li hem traslladat les nostres propostes, hem fet treball i continuem a peu 
d’obra…  SOM LA VERTADERA OPOSICIÓ  i els únics a data de huí que fan front de veritat a les 
polítiques regressionistes del PP.  
 
Per això, comptem amb de gent compromesa, gent jove amb ganes de liderar la vertadera oposició 
d’esquerres i fer les coses diferents. Pel bé de tots, pel bé del Poble. 
  
Creiem que és moment de comprometre’s, creiem què é s moment de COMPROMÍS.   

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
DEFENSAR  
ELS NOSTRES DRETS! 
 
DEFENSAR  
EL NOSTRE FUTUR! 
 
DEFENSAR  
LA NOSTRA LLIBERTAT! 


