Tardor de 2016
Alguns estaran contents.

Jordi Caparrós, nou regidor d'urbanisme,
medi ambient i agricultura.
Volia utilitzar estes línies per saludar i
presentar-me al meu poble com al nou
regidor
d’urbanisme,
medi
ambient,
agricultura i animals de l’ajuntament de
l’Alcúdia de Crespins.

Informa

Ja tenim un govern a Madrid. Un govern que aplicarà
polítiques anti-socials contra la gent treballadora i
retallades en els serveis que paguem amb els nostres
impostos. Uns impostos que continuaran dedicant-se a fer
més rics als rics i ajudar a les seues grans empreses en
contra dels autònoms i els xicotets empresaris. Un govern
antivalencià que ens nega un finançament just similar al de
la resta de la ciutadania de l'estat. I encara més, un govern
que s'ha construït amb maniobres fosques encara per
aclarir.
Als que estiguen contents amb aquest nou govern els
donem l'enhorabona, sols volem recordar-los que per cada
persona que va votar a Rajoy hi ha més de tres que no el
volien. Si això es “guanyar” i ser majoria... Rebentar la
democràcia per tal de conservar el poder no és bo per a
ningú, ni per al que es queda al govern.

Per a mi és un honor poder participar de la
política, una política que cada vegada ha
estat més allunyada de la societat, un fet que
crec que s’ha canviar.
Els polítics hem d’estar amb el poble, amb
perquè les polítiques es deuen de debatre
entre totes i tots, no sols entre els
representants públics sinó un joc entre la
gent i els polítics, que al cap i a la fi no estem
ni per sempre i som persones.
Espere que els anys que queden de
legislatura siguen profitosos i pròspers per al
nostre poble. Ja sabem l’herència rebuda:
deute, sentències, les vies del tren...
Estic obert a qualsevol surgència vinga d’on
vinga i del sector que vinga, hem de treballar,
com he dit, juntes totes i tots sense mirar
d’on venim, sinó el que volem fer i de segur
que serà millor ací on vivim.

Dones amb Compromís per l'Alcúdia de Crespins ens sentim
orgulloses de la feina que hem fet i que estem fent
juntament amb el nostre partit. Ha sigut un any intens
perquè hi havia molt per fer i pocs recursos. La nostra veu,
cada vegada més nombrosa gràcies a l'augment participatiu
de les dones en el col·lectiu, és de les més crítiques perquè
per a nosaltres "no val tot". Treballem per fer que la
presència de la dona no es limite a tan sols un dia, sinó a
estar present durant tot l'any preparant jornades i activitats
d'interés.
Totes tenim el nostre lloc en el partit, participem en tot el
que es fa en el poble perquè aportem idees i formes d'actuar
que després fan efectives les persones que ens representen
en l'ajuntament, els nostres regidors i la nostra regidora.
Des d'ací els felicitem per la tasca feta i per la que estan fent ,
per com ens representen, per ser com són i pensar
conjuntament, primant per davant de tot el bé per al poble.

També ens pots seguir a Facebook i Twitter i al web: alcudiadecrespins.compromis.net
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El Regidor d'Hisenda, Pepe Garrigós, fixa a la
baixa el tipus de gravamen de l’IBI en el
0,82% amb noves bonificacions.
De tots és sabut que el Sr. Sicluna ens va
deixar un desagradable regal d'acomiadada,
una pujada de l'IBI (contribució) del 10%
anual per a uns quants anys. Des del govern
hem intentat trobar els mecanismes per a
reduir la pujada acordada entre el ministre
Montoro i el PP de l'Alcúdia de Crespins.
L'any passat vam baixar el coeficient aplicat
de forma que la pujada del 10% es va quedar
al voltant del 6%. Enguany hem tornat a
baixar el gravamen del 0,85 al 0,82, de forma
que la pujada en lloc de ser del 10% serà sols
del 4%. A més a més, a la ja coneguda
bonificació per a les famílies nombroses, hem
afegit altres dos que permetran que en alguns
casos l'impacte de la pujada siga encara
menor:
Una bonificació del 25% de la quota íntegra
de l'IBI als edificis de protecció oficial i altra
del 5% per als que instal·len sistemes solars
de producció d'electricitat o escalfament
d'aigua, perquè nosaltres, al contrari que el
Partit Popular apostem per les energies
renovables

Xarxa Llibres
Ja sabeu que Compromís som un partit crític, però no sols
amb els altres sinó també amb nosaltres i és per això que
començarem amb els errors comesos que s’han comés. Ha
sigut caòtic el funcionament i hem pecat de “novatos”, el
funcionament entre els centres escolars i la pròpia
administració autonòmica i molta desinformació en tots els
aspectes.
Però hem de ser realistes i adonar-nos que el concepte de
Xarxa Llibres ha suposat un estalvi a les famílies de xifres que
mai havíem tingut. La iniciativa ha estat un encert amb erros,
clar, però és una iniciativa que permés a les famílies no
desembutxacar quantitats astronòmiques al mes de setembre.
I la Conselleria d’Educació, treballada pel conseller Vicent
Marzà de Compromís, està treballant per a què tothom
tinguem les mateixes possibilitats dins del sistema educatiu.
Com millorem el nostre poble?
La regidora de serveis municipals, Àngels Perales, és l'encarregada,
amb molts poquets mitjans, de mantenir el nostre poble en ordre i
funcionament. És un treball desagraït i que sempre es veu pel costat
que falla i no pel que encerta. Per això volem donar reconeixement al
gran treball que està fent en llocs com el poliesportiu on s’han
renovat valles perimetrals, sombratges, zona de piscines, calfadors
solars d’aigua i altres millores.
En el cementeri, on el PP no va fer res durant 8 anys, el passat Tots
Sants els visitants s’han trobat una teulada nova a l’entrada i les
estances adjacents, que amenaçaven ruïna i unes escales segures per
arreglar els nítxols. En l’escola s'han fet millores, com la reparació de
persianes, l’ eliminació de la doble tanca del pati, el vallat de la zona
d’Infantil, la nova porta al carrer Vicent Asensi … S’atenen les
demandes de la ciutadania, s’organitzen cerimònies per celebrar la
vida de les persones com “Benvinguts a la vida” per als bebès,
“Benvinguts a la consciencia” per als xiquets i xiquetes, “Tota una
vida” per als majors. La neteja, l’enllumenat, les plagues… I ara també
s’ocupa dels parcs i jardins Gran tasca, molta voluntat i diners molt
limitats

Formem un gran equip, lluitem per les persones més desafavorides i més desprotegides.
Cal anar poc a poc, la situació econòmica no ens permet fer-ho d'altra forma, per aquest motiu és molt
necessària la participació ciutadana. Per estalviar cal respectar els horaris del fem i altres residus, conscienciar
els més joves en respectar les instal·lacions que són de tots. També cal fer ús de les papereres, així a més a més
d'evitar la contaminació podem gaudir més a sovint d'un ambient net.
Agraïr als mestres i professors el treball que han fet amb la xarxa llibres, i a tota la gent que ha col·laborat
portant llibrest. També al conseller Marzà de Compromís que ho ha fet possible.
Tots junts treballem per un món millor. Si estàs d'acord pot-se unir-te amb nosaltres per a col·laborar i opinar
sobre coses que afecten a tota la ciutadania.

