
L’actual col·lectiu de 

Compromís a Rocafort, 

que hem constituït i ara 

fem públic, apareix com 

un instrument més de 

participació cívica per a 

la població, com una 

via d’obertura demo-

cràtica a Rocafort.  

Enllacem amb col·lec-

tius i candidatures pre-

vis en el temps, que 

arribaren a tindre pre-

sència institucional a 

l’ajuntament de Roca-

fort. D’una altra banda 

arrepleguem l’impuls 

renovador de la política 

valenciana que repre-

senta Compromís. I el 

més principal d’aques-

tes formes noves de 

fer política és comptar 

amb la gent, establir 

mètodes clars de con-

nexió amb les persones 

del poble, actitud per a 

escoltar i vies que per-

meten avaluar de ma-

nera contínua la tasca 

representativa. 

Ara fa vint-i-cinc anys a 

Praga, les mobilitzaci-

ons ciutadanes acon-

seguiren tombar un 

govern totalitari que  

insistia a donar l’es-

quena al poble... Ho 

feren pacíficament 

amb el lema comú 

“Quan, si no ara? Qui, si 

no nosaltres?”. Trobem 

adient fer-ne memòria 

davant de la nostra 

situació social i política 

actual. Quan el 2015 

representa una espe-

rança de canvi institu-

cional enmig de tantes 

incerteses.  

No és moment d’espe-

rar a veure què vindrà, 

sinó més bé de partici-

par en el canvi, d’ajudar 

a què realment puguem 

aconseguir una socie-

tat més justa, millor 

distribuïda, més demo-

cràtica, sense exclusi-

ons. Fem política de 

baix cap a dalt, i volem 

representar el protago-

nisme de les persones i 

les seues necessitats. 

Compromís a Rocafort: 

obrim vies d’acció ciutadana 

Si voleu decidir qui va en les llistes de 

Compromís, participeu en les primàries... 

A hores d’ara, i fins al 

21 de gener, esteu a 

temps d’inscriure-vos i 

triar les persones que 

formaran part de les 

candidatures de Com-

promís a les eleccions 

de maig de 2015, muni-

cipals i valencianes. 

Podreu participar a la 

votació de les primàries 

obertes els darrers dies 

de gener.  A través del 

portal web els dies 29 i 

30, i de manera presen-

cial el 31 de gener. 

A hores d’ara, i fins al 21 

de gener, esteu a temps 

d’inscriure-vos i triar les 

persones que formaran 

part 

de 

les 

can-

Millor comprem en el 

comerç del poble: 

 El comerç urbà és motor 

de l’economia local 

 El comerç xicotet i mitjà 

és el primer a col·laborar 

amb les festes i associa-

cions del poble 

 Són veïns, creen treball 

estable i podem acostar

-nos a les botigues a 

peu, no ens cal el cotxe In
fo
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Full informatiu de  

Compromís Rocafort 

Gener de 2015 

didatures de Compromís 

a les eleccions de maig 

de 2015, municipals i 

valencianes. 

Podreu participar a la 

votació de les primàries 

obertes els darrers dies 

de gener.  A través del 

portal web els dies 29 i 

30, i de manera presen-

cial el 31 de gener. 

No vos conformeu amb 

les polítiques teledirigi-

des, uneix-te i decideix. 



Inclou els passos se-

güents:  

1– Crear (assignar) un 

espai emblemàtic que 

faça el paper de Llotja. 

a) que concentre l’ofer-

ta de productes agroa-

limentaris i millore la 

rendibilitat de l’agricultura (podria 

fixar preus, com fan en altres 

llocs);  b) que puga formar els agri-

cultors amb cursos especialitzats; 

c) que amplie la cultura agrària a 

través de conferències i d’un agro-

museu (on els llauradors de l’horta 

puguen mostrar els seus atifells i 

manera de treballar) 

2– Convidar els pobles veïns a par-

ticipar. Perquè sovint no tenen 

sentit la construcció d’infraestruc-

tures exclusivament municipals. 

3– Mobilitzar el reconeixement i el 

suport social al patrimoni històric i 

cultural comú que representa l’hor-

ta. 

4– Ajudes per a projectes innova-

dors i joves agricultors 

Proposem la crea-

ció d’una Llotja 

Agrícola de l’Horta 

Nord. És un projec-

te encara per treba-

llar amb els dife-

rents agents socials 

implicats, però que 

podria aportar beneficis múltiples 

per a totes les parts. 

Com ara avançar en una articulació 

avantatjosa de Rocafort dins la co-

marca de l’Horta Nord. També 

aconseguir que la reivindicació de 

l’horta com a patrimoni cultural 

ajude a revifar el seu prestigi i la 

seua viabilitat econòmica. 

L’objectiu principal del projecte és  

impulsar l’agricultura a l’Horta 

Nord. 

A Compromís pensem que la políti-

ca l’hem de fer entre tots i totes. Si 

cadascú de nosaltres aporta el seu 

granet d’arena, junts multiplicarem 

la nostra força individual. Per això 

vos plantegem diver-

ses maneres d’apor-

tar les vostres inicia-

tives a l’activitat polí-

tica del dia a dia.  

I comencem per la 

millor, que és parlar 

cara a cara i dir la 

nostra sobre els as-

sumptes públics que 

dibuixen la convivèn-

cia que compartim. 

També podeu contactar i sumar la 

vostra aportació a través de les 

adreces de Compromís Rocafort.  

Web: http://

propostes.compromis.net/rocafort 

http://rocafort.compromis.net 

Facebook: 

https://www.facebook.com/

compromisrocafort 

Correu electrònic: 

rocafort@compromis.net 

Appgree: disposem d’un “Canal 

Compromís per Rocafort” en 

aquesta plataforma que permet 

comunicar-se, debatre plantejar 

preguntes i respostes via web. 

El Pacte d’alcaldies és un mo-

viment europeu actual, en què 

les autoritats locals assumei-

xen el compromís voluntari de 

millorar l’eficiència energètica 

i utilitzar fonts renovables.  

Considerem important que 

Rocafort també s’hi sume.  

A més l’ajuntament ha de pro-

mocionar la gestió permeable 

a les demandes de la pobla-

 ció, i establir  debats i decisions 

accessibles. Un exemple seria do-

nar vida a elements poc aprofitats, 

com ara la comissió de participació 

cívica. Des de Compromís Rocafort 

proposem que el diàleg amb les 

associacions del poble siga una 

pràctica constant, i que la comissió 

de participació tinga almenys 3 reu-

nions anuals amb els col·lectius per 

a consultar i prendre decisions. 
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Per una Llotja agrícola de l’Horta Nord 

Tria la teua manera d’informar-te i d’influir en el teu entorn 

Millor energia i més participació ciutadana  

Volem articular la presència 

positiva de Rocafort en la 

comarca i reivindicar l’horta 

viva com a patrimoni cultural 

compartit 

I N F O C O M P R O M Í S  


