
Març de 2015 

Et presentem els nostres candidats 
Com ja sabeu, som un partit obert i participatiu, i per això vam decidir fer primàries, per a que els ciutadans i ciutadanes triaren 

com s'havia de presentar la nostra candidatura. Vam optar per un sistema de llistes obertes per primera vegada a L'Alcúdia de 

Crespins, en el que totes les persones que es van inscriure per a participar, van ordenar per ordre de preferència els set candi-

dats que havien manifestat la seua voluntat d'estar a la llista. Qualsevol persona simpatitzant podia prendre part en el procés, 

com a candidat/a o com a votant, i vora 130 persones del nostre poble van participar. El recompte es va fer amb un sistema 

que donava punts en funció de les posicions que els i les participants indicaven en les seues paperetes per a cada candidat/a. 

Va resultar més votat Pepe Garrigós; per tant, ell serà el nostre cap de Llista i l'acompanyaran les altres sis persones que es van 

presentar a les primàries i en l'ordre triat per vosaltres. La resta de la candidatura es completarà amb voluntaris.  

1 Pepe Garrigós Gallego  41,781 vots 

2 Pedro García León 34,398 vots 

3 Angelina Perales Terol 30,311 vots 

4 Jordi Caparrós Gutierrez 25,880 vots 

5 Nativitat Ibáñez Perales 18,880 vots 

6 Toni Beltrán Sancarlos 12,550 vots 

7 Carlos Cabello Franco 12,382 vots 

El mateix dia i en un procés similar es van triar a les 

candidates i candidats a les corts valencianes, amb 

una llista que encapçalarà Mònica Oltra que será la 

nostra candidata a presidir la Generalitat Valenciana. 

En Compromís creguem que les ciutadanes i ciutadans 

teniu dret a opinar i ser escoltats i que sou la millor 

garantia de que una llista de candidatures representa 

realment la voluntat d'un poble. 

 

ARRIBEN NOUS TEMPS AL NOSTRE POBLE, CAL QUE 

TOTS JUNTS MILLOREM EL MÓN! 



 

Coalició Compromís per l'Alcúdia de Crespins va informar recentment sobre la intenció d'ADIF de modificar 

l'acord, signat fa 4 anys i acordat per unanimitat en ple, entre el nostre Ajuntament i l’empresa sobre el projecte 

que afecta a la zona de l’estació de l'Alcúdia de Crespins. El nostre col·lectiu s’ha assabentat que l'alcalde, Javier 

Sicluna, ha signat ja amb Adif l'acord de modificació del projecte sense informar als veïns ni donar cap explicació 

al respecte. Les modificacions que ara proposa ADIF suposaran la pèrdua d'una part important del projecte, subs-

tituint un pas inferior mixt per a vianants i un carril per a cotxes en el mateix pas actual, per una passarel·la eleva-

da sols per a vianants. Un canvi que dificultaria la relació i comunicació entre les dues part de l'Alcúdia de Cres-

pins, dividides ja per la via, atès que l'actual pas suposa l’eix principal de comunicació entre elles i també amb el 

poble veí de Canals. 

Vist l’obscurantisme de Sicluna, i després d'haver realitzat nosaltres una assemblea ciutadana per explicar els can-

vis que vol fer ADIF i que perjudicaran a la nostra població, vam registrar una petició a l'alcalde per a que informa-

ra dels canvis en el projecte i que la modificació fora portada a Plenari per a saber què s’opinava i decidir el que 

s’havia de fer. Aquesta petició ja va ser traslladada també verbalment pel portaveu del grup municipal a l'alcalde 

en una reunió mantinguda amb Adif. Unes peticions ignorades per Sicluna. 

Lamentem profundament l’actuació de Sicluna, sense informar i ignorant uns veïns que patiran les conseqüències 

d’una modificació en el projecte que, de portar-se a terme; repercutiran molt negativament en l’economia i be-

nestar del poble. 

Cal també assenyalar que aquesta signatura no és un fet aïllat sinó que s’integra en un abandó total per part de 

l’equip de govern. No de bades, Compromís per l’Alcúdia de Crespins va demanar que els pressupostos de l’estat 

contemplaren la construcció d’una nova estació, vist que des de l’alcaldia es tolera que es preste un servei de ma-

la qualitat en barracons des que es va tombar l’antiga. Una proposta d’esmena que va ser tombada pel Partit Po-

pular en el que milita el Sr. Sicluna i el seu equip. 

L'alcalde Sicluna deuria rectificar, no signar unilateralment i escoltar la veu dels veïns i altres partits polítics. Quan 

actua pel seu compte i sense dir res a ningú ja ha demostrat que és un perill per al poble. 

Sicluna signa pel seu compte un acord amb Adif que perjudica al poble 

Les alcudianes i alcudians no tenim perquè pagar les retallades  i malgasto d'ADIF! 

Si vols saber més d’aquest o altre tema passa per la nostra seu qualsevol dimecres a partir de les 

21:00. (Blasco Ibáñez, 14).  

http://alcudiadecrespins.compromis.net  

També ens pots seguir en Facebook: https://www.facebook.com/compromis.lalcudiadecrespins 

Última Hora 
Ens comuniquen l'ajuntament per fi a posat en marxa dos propostes nostres: El pagament d'ajudes Erasmus a estudiants i els des-

comptes en l'ús d'instal·lacions municipals per a gent sense treball i associacions esportives. Informarem amb més detall en saber 

més. 


