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Compromís per l’Alcúdia de Crespins 
proclama Pepe Garrigós candidat per 
l’alcaldia en 2019.
Esperem consolidar el bon treball d’aquesta legislatura en la propera.
Pepe ha mostrat ser la persona ideal per coordinar la gestió del nostre 
poble.

En abril vam celebrar una assemblea oberta a 
la que   qualsevol militant o simpatitzant podia 
manifestar la seua voluntat de participar a les 
llistes de Compromís per l’Alcúdia de Crespins i la 
seua opinió sobre quin procediment es seguiria per 
fer-les. A aquesta reunió únicament l’actual alcalde 
Pepe Garrigós, va manifestar aquesta intenció. Per 
tant, es va acordar per unanimitat que Pepe siga 
el nostre candidat per al 2019. Aquesta decisió ha 
sigut ratificada per l’executiva local. A l’assemblea 
es va acordar que la resta de la llista s’elaboraria 
després d’un procés participatiu amb les persones 
que han manifestat la seua voluntat d’integrar-se 
a la candidatura i que aquest serà també ratificat 
per una assemblea oberta a la que podrà participar 
qualsevol persona del poble.

A l’assemblea els participants van mostrar el seu 
grau de satisfacció amb la gestió de Pepe Garrigós 
com vice-alcalde fins 2017 i com alcalde actual. Una 
legislatura a la que s’ha tornat al poble l’estabilitat 
econòmica perduda durant el govern de Sicluna al 
temps que s’han augmentat i millorat els serveis 
que rep la ciutadania, en especial les persones 
més necessitades. Una gestió que ha generat vora 
70 llocs de treball temporals municipals que han 
ajudat a les persones amb més dificultats a reinte-
grar-se a la vida laboral i obtenir ingressos. Altra 
fita d’aquesta gestió ha sigut la negociació amb 
ADIF que ha permès eliminar el mur que pretenia 
dividir la nostra localitat i que ha estat substituït 
per un túnel que, segons el govern anterior del 
Partit Popular, “era impossible”. Un talant que ha 
resolt problemes enquistats durant molts anys 
com la recuperació de la zona de bany del Riu 
Nou que serà possible després d’una complexa 
negociació amb la Confederació Hidrogràfica del 
Xúquer.

Pepe Garrigós ha sigut durant 
aquesta legislatura la cara visible 
d’una nova forma de fer les coses 
al nostre poble, centrada en la 
gestió per a les persones i que 
s’ha orientada a la millora de la 
qualitat de vida a l’Alcúdia de 
Crespins sense oblidar mai el rigor 
econòmic. D’aquesta forma s’ha 
millorat de forma notable l’estètica 
del nostre poble amb accions 
d’enjardinament i renovació 
urbana al temps que s’aconse-
guia reduir el deute heretat del 
govern municipal anterior. Un 
exemple de bona administració i 
gestió centrada en allò que toca: 
vetllar pels interessos i benestar 
de les persones i que esperem 
que es repetirà el 2019 amb un 
resultat electoral que permeta a 
Compromís liderar un nou govern 
de progrés a l’Alcúdia de Crespins.



Millorem el poble i treballem contra el  
canvi climàtic

En estos dies que el canvi climàtic ens pega 
fort, no podem deixar d’agrair el treball de la 
nostra corporació municipal i en especial 
dels nostres companys Angels Perales i Jor-
di  Caparrós per introduir vegetació als nost-
res carrers. Plantes que netegen l’aire i ajud-
en a baixar la temperatura. Uns “refrigeradors    
naturals” que, a més a més, milloren la imatge 
del nostre poble. Un treball per a nosaltres i 
per a les generacions futures. 

Inversions en els centres educatius del 
poble per millorar el futur dels xiquets i 
joves del poble. 

No ens cansem de dir que les xiquetes i 
els xiquets són el futur i per això pensem 
que cada cèntim que es gasta en millorar 
l’educació és un cèntim ben gastat. És per 
això que des de l’inici de la legislatura es 
van programar una sèrie d’inversions a 
la guarderia-escoleta que van millorar les 
condicions a les que es trobava el centre.  La 
bona notícia és que ara s’ha aconseguit que 
la Conselleria d’Educació, dirigida pel nostre 
company Vicent Marzà, cree a l’escoleta un 
aula gratuïta per a xiquetes i xiquets de 2 i 
3 anys. Una mesura que ajudarà a millorar 
l’educació que reben al temps que facilitarà 
la vida de les famílies. També s’han invertit 
190.000 € més en la millora de l’escola que 
s’afegeixen a obres anteriors que s’han fet al 
llarg de la legislatura. 

Un compromís amb tot el poble.

Sempre hem considerat que tot el poble té el 
mateix dret a gaudir de bones instal·lacions i 
carrers en condicions. 

El govern anterior del Partit Popular va centrar 
les seues intervencions sempre als mateixos 
llocs, el resultat va ser barris sencers que no 
van veure cap obra de millora en 8 anys de 
govern. Al govern hem intentat mantenir un 
equilibri, repartint les necessitats per barris i 
actuant allà on era més necessari.

Seguint aquesta política, enguany les ajudes 
de repavimentació aniran al carrer Senyera 
(front a les escoles), a l’Av. Corts Valencianes i 
al carrer Alfonso Vila (Muntanyeta).

També s’han executat millores al carrer Vi-
cent Andrés Estellés  i s’està executant un pro-
grama de millora integral del Barri de l’Aurora.

Actuacions que es sumen a les que s’han fet 
al carrer 9 d’octubre amb plantació d’arbres i a 
l’antic Camp de Fútbol on s’està habilitant un 

parc. 

Gran treball del nostre company Jordi  Ca-
parrós i de la resta de l’equip de govern que 
estan contribuint a millorar el poble de for-
ma més solidària.



El nou pas a nivell
El passat dissabte a les 20:00 es va obrir al pas el túnel per vianants al pas a nivell. ADIF i 
el PP ens van deixar un mur i amb molta lluita hem aconseguit construir un element de 
comunicació. Tota una mostra de les diferents formes de governar que té cadascú. L’en-
horabona a l’equip de govern per un èxit que és de tot el poble (en uns mesos tindrem el pas 
per cotxes).

Una reflexió: Com estaria ara el nostre poble d’haver continuat el PP? Partit en dos per 
un mur i amb una passarel·la que no garantiria la seguretat de les persones i sense pas de    
vehicles...  Vam dir que volíem canviar les coses i ho estem fent. Nosaltres no fem “aero-
puertos del abuelito”, treballem per millorar la qualitat de vida de les persones.

L’ajuntament torna quatre anys abans del 
previst el deute generat per la mala gestió 
del PP

El Partit Popular afirmava quan va per-
dre el govern del nostre poble que deixava 
“1.000.000 d’euros en la caixa…” Llàstima que 
oblidaren afegir que eren els diners que feien 
falta per al funcionament normal de l’ajunta-
ment i anar pagant els deutes que deixaven 
per a la resta de l’any. Una situació més greu 
si es té en compte que a l’ajuntament ens vam 
trobar amb factures pendents de pagament 
que no estaven incloses a la comptabilitat i 
un deute de milions d’euros al que es va afe-
gir la “Sentència del Riu Nou” que ens obliga 
a pagar cada any vora 435.000 € per les er-
rades urbanístiques i la incapacitat de trobar 
solucions que va mostrar l’anterior equip de     
govern.

La bona notícia és que en 3 anys de bona 
gestió hem aconseguit millorar i ampliar els 
serveis que oferim al poble i disminuir en 
bona part el deute que vam heretar d’eixa 
dreta que diu que sap administrar millor que 
ningú. Serà que no és veritat que els del PP 
administren tan bé.

Els de Compromís ho tenim clar:

Les persones i l’interés del nostre poble i la  
nostra terra són la nostra prioritat. 

A l’Alcúdia de Crespins, València, Madrid i allà 
on siga necessari



@Comp_Alcudia_Cr/compromis.lalcudiadecrespins
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www.alcudiadecrespins.compromis.net

Baldoví: “Ja coneixem el que ha 
promés Sánchez, ara és el moment que             
Compromís comence a negociar”

El nostre portaveu al Congrés dels diputats ha 
recordat a Pedro Sánchez que els vots de Com-
promís seran imprescindibles per a aprovar els 
pròxims Pressupostos General de l’Estat (PGE) i 
encara no els té.

Baldoví ha explicat que Compromís actuarà amb 
total coherència amb el Govern del Botànic i 
amb l’última moció aprovada sobre finançament 
en la qual s’exigia al Govern central que els PGE 
contemplaren mesures de suficiència i inver-
sions per sobre de l’11% per a compensar el dèfi-
cit, l’ampliació del dèficit, un dèficit asimètric 
perquè consideren el territori valencià és una 
anormalitat, i la compensació del deute històric 
entre 2002 i 2018, que es xifra per sobre dels 
21.000 milions d’euros.

El portaveu de Compromís ha explicat que “farem 
valdre els nostres quatre vots” i ha avançat els 
plans de la formació valenciana, “un calendari 
concret perquè el nou sistema de finançament 
siga una realitat en 2020 i, fins que s’aprove un 
model just de finançament autonòmic, un model 
de transició que compense les diferències entre 
comunitats autònomes”.

El sistema de dependència atén ja 
71.503 persones.
La Conselleria d’Igualtat i  polítiques 
inclusives dirigida per la nostra com-
panya la Vice-Presidenta Mónica Oltra 
ha informat que el pla d’impuls i l’incre-
ment del pressupost han permés  mil-
lorar la tramitació d’expedients i revertir 
la  situació que es va trobar a l’inici de 
la legislatura. El sistema d’atenció a la 
dependència del País Valencià atén ac-
tualment 71.503 persones a través d’al-
gun tipus de servei o prestació econòmi-
ca.

Des de juliol de 2016 vora 55.000 persones 
més reben les ajudes a les que tenen dret. 
Un increment possible gràcies al pla de 
la Conselleria amb l’objectiu de resoldre 
els expedients amb major velocitat, el 
que ha reduït la llista d’espera en més de 
22.000 persones. Sabem que encara no 
s’han pogut atendre totes les demandes, 
però s’està treballant bé i de valent per  
millorar la vida de la gent que realment 
ho necessita. 

Compromís som esquerra de veritat, de 
la que quan entra a governar ajuda a les 
persones i destina els recursos allà on 
fan més falta. Vam dir que volíem #Res-
catarPersones i ho estem complint. 


