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Bona nit companyes i companys. 

Gràcies a la presidencia de la taula per deixar-me pendre la 

paraula. 

Vull, i estic segur d’això, que la principal aportació a l'agrupació 

socialista d'Alboraia de la llista que hui vos presente siga la 

capacitat de treball i la oferta constant de participació i diàleg. 

Esta candidatura a l'executiva local va acompanyada d'un projecte 

definit per a l'agrupació local  que te com a objetius principals  

• Tornar a tots els afiliats i afiliades la possibilitat real de 

PARTICIPACIÓ en el partit, tant en les seues accions com 

en les seues decisions. 

• Obrir el partit a Alboraia, a tots el ciutadans d’Alboraia,  a 

través de la nostra integració activa en el teixit social  

• i recuperar la confiança de la ciutadania en el PSPV-PSOE 

d’Alboraia.  

Com sabeu només es confia en allò que es coneix, per a això 

devem donar a coneixer les iniciatives del nostre partit, escoltar 

els nostres veins i veïnes, i convertirnos en  l’instrument 
necessàri de la ciutadania d’Alboraia per aconseguir una major 

participació en la política municipal. 

Els alboraiers i alboraieres, només podran confiar en nosaltres si 

ens coneixen. 

 

Per a la consecución d’aquestos objectius ens  anem a recolzar 

fonamentalment  

• En una NOVA i més dinàmica organització, 

MODERNITZADA, i atenta no soles als nous 
intruments i a les noves maneres de fer, sino també als 
canvis en les velles formes de fer les coses.  

Aquests canvis, que s'estan proposant  des de tots els sectors del 
partit, ens serviran per a construir també en Alboraia el NOU 
PSPV-PSOE,  
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Aquests canvis ens ajudaran, en definitiva, a ser més eficientes i 

eficaços  

tant en la connexió amb la ciutadania  

com en la transmissió de les nostres idees i missatges per 

donar resposta als problemes i les inquietuds dels ciutadans i 

ciutadanes 

 

I  per a aconseguir açò, vos propose per a l’executiva una llista de 

companys i companyes que aporten il·lusió i nous enfocaments en 

l'organització del partit i en la dinàmica ciudadana,  

reforçada amb persones de provada experiència i  demostrades 

ganes de treballar per aquest partit i per aquest poble  

Els uns i els altres estem disposats a treballar junt a tota 

l’agrupació per Alboraia i pel nostre partit, sempre des dels 

ideals i propostes del PSPV-PSOE. 

 

Amb aquesta proposta estic convençut que donarem a Alboraia un 

NOU IMPULS SOCIALISTA, unint el projecte de l’agrupació 

d’Alboraia al de tots els moviments MODERNITZADORS del 

partit socialista que en el NOU PSPV-PSOE lidera el nostre 

secretari general Jorge Alarte.  

Res mes. 

Moltes gràcies per la vostra atenció 

 

 


