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SUBVENCIONS A LES 
ASSOCIACIONS DEL POBLE
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Compromís per Rafelcofer

@CompromisRFL
R

afelcofer

Estem a prop d’unes eleccions, tant a l’Ajuntament de Rafelcofer com al govern 

moment de canvi

-
tica, més transparent i més participativa.

Des de Compromís per Rafelcofer

BENEFICIARI
Associació musical 
Santa Cecília 10.000 €
Associació esportiva 7.000 €
Escola de música 
Santa Cecília 1.350 €
Subvenció Col·legi 
Ausiàs March 1.350 €
AMPA CP Ausiàs March 1.350 €
ONGs 1.000 €
Associació de 
Jubilats L’Amistat 810 €
Associació Ames 
de Casa Tyrius 810 €
Comissió festes Sant Vicent 685 €

Comissió festes Sant Diego 540 €
Comissió festes Sant Antoni 540 €
Agrupació de 
danses Al Bell Mig 540 €
Associació El Rebrot 450 €
Associació senderisme Coferer 450 €
Moros Alcoferfers 405 €
Comparsa mora Alany Ke Ve 405 €
Comparsa mora El Ben Fadrí 405 €
Comparsa cristiana Pirates 405 €
Comparsa mora Al-Rabolets 405 €
Comparsa Alvidianes 400 €
Associació contra el càncer 400 €
Associació Joves Coferers 270 € 

LA CULTURA A RAFELCOFER FESTES DEL POBLE
Compromís per Rafelcofer volem agrair a les 
diferents associacions  

-

Grà-
cies a l’Associació Cultural El Rebrot, als Joves 
Coferers, al Senderisme Coferer, a l’Agrupació 
Musical Santa Cecília, a l’Associació de dan-
ses Al Bell Mig, a l’Associació de Jubilats, a 
l’Associació d’Ames de Casa, comparses de 
moros i de cristians, comissions de festes: El 
Crist, Mare de Déu del Carme, Sant Antoni, Sant 
Vicent i Sant Diego, Ampa de l’Escola i Escole-
ta  infantil i Col·legi Ausiàs March. Sense elles 
tindríem el desert cultural més absolut.

Al plenari del mes de juliol passat, la nostra 

-

-

Des de 
Compromís per Rafelcofer

-
proposem la creació d’una co-

missió de festes que realment tinga el poder de 
decisió sobre l’organització de les nostres festes.

‘#somSafor’ 
àrees, s’articula a partir de la web somsafor.
compromis.net

-

-

La primera de les àrees, la Safor de les per-
serveis 

públics i de qualitat.
-

L A  G E N T  D E  C O M P R O M Í S 
APOSTEM PER LA COMARCA
I això cal visualitzar-ho sumant més gent poble a poble

per posar les persones en el primer plànol de la 

En segon lloc, promocionar la tasca de la  
Mancomunitat de Municipis de la Safor, una 

-

-

com disposar d’un pressupost per a reciclatge pro-

posar en comú la visió que té la gent del 
patrimoni comarcal i natural, mitjançant eixides i 
propostes de caire supramunicipal.

mobilitat 
sostenible comarcal la trans-
parència, participació i regeneració democràtica, 

properes setmanes.



NETEJA DE PARCEL·LES RÚSTIQUES

MALBARATAR 
D I N E R S 
SENSE TRELLAT

TRANSPARÈNCIA 
A L’AJUNTAMENT

SEGURETAT CIUTADANA

-

terres als propietaris. Fins a este punt, des de 
Compromís per Rafelcofer estem d’acord. El 

-
3.000 euros per 

fanecada
 

Pretenien cobrar més que el que costa la terra!

Això pensem des de Compromís per Rafel-
 l’equip de govern gas-

tarà més de 10.000€ en reformar el jardinet 
que hi ha darrere de l’antic motor de Sant 
Diego -

va manifestar a diferents plenaris la seua 

els punts de vista innecessària. En molts plenaris, al llarg de tota la legisla-
les actes de tots els 

plenaris estigueren completes a la web mu-
nicipal

entreu i les llegiu. www.rafelcofer.es

contra les retallades 

unanimitat.

exigisca el pagament del deute històric que l’estat 
espanyol té amb el País Valencià 

Aprovada per unanimitat de tots els grups.

contra la proposta de llei del Ministre de 

reforma de la llei de l’avortament

repulsa per les agressions del GAV a 
menors assistents a la Trobada d’Escoles en Valen-
cià
Aprovada per unanimitat de tots els grups.

MOCIONS
l’Ajuntament no cobre als propietaris la contribu-
ció com a urbana de les terres incloses, mentre no 

per unanimitat de tots els grups.

suport a les caixes d’estalvis valencianes, 
-

per unanimitat de tots els grups.

retirada del decret de la 
Conselleria d’Educació sobre el currículum de 
l’ensenyament primari -

llengua i elimina la democràcia dins dels centre esco-

tots els grups.

 l’exempció del IVA de tots els ser-
veis dedicats a la infància

els costos per a les famílies i no supose un motiu 

aprovada per unanimitat de tots els grups.

ELS PERILLS DE VIURE 
A L  C A R R E R  X I Q U E T

ÚS DE L’AUDITORI 
M U N I C I P A L
Des de Compromís per Rafelcofer, pensem 

-

puga demanar-lo en igualtat de condicions. 
L’auditori és de tot el poble. 

-
mar els carrers del centre de Rafelcofer en peatonals. Això, 

d’elles majors, amb total llibertat per aparcar els vehicles. 

Al llarg d’esta legislatura, Compromís per 
Rafelcofer


