
Estimades companyes i companys,

Em dirigisc a vosaltres per anunciar-vos la meua intenció de pre-

sentar-me a les eleccions primàries de Coalició Compromís a les

Corts Valencianes per la circumscripció d'Alacant. I he volgut que

aquesta decisió us tinga a vosaltres com a primers coneixedors. Per

a mi, la gent de La Marina, els meus companys i companyes, su-

posen una força indispensable en la construcció del País Valencià

que volem. Un moviment bàsic per entendre la societat de les per-

sones que cal edificar per allunyar als lladres de les institucions.

Com sabeu, sóc regidor de Compromís a l'Ajuntament de Dénia des

d’octubre de 2010, he estat secretari local del BLOC i ara mateix

sóc portaveu local de Compromís, a més a més, forme part del Con-

sell Nacional del BLOC, formació a la qual porte lligat des de ben jove. Ara és l'hora de donar un pas endavant, de comprometre'ns en la

societat que volem, i com us he dit abans, el pes de la nostra comarca ha de ser cabdal en la construcció del futur. La Marina ha estat sempre

una terra d'emprenedors i emprenedores, hem estat clau en la construcció de la nostra entitat nacional i alhora en la nostra defensa dels

drets bàsics de la gent i ara, més que mai, hem de tornar a estar protagonistes del canvi decisiu que ha de tenir el nostre país. El pes històric

de La Marina dins del nostre moviment nacional, amb l'UPV, BLOC, i Compromís, ha estat importantíssim per mantindre la flama del nacionalisme

a les comarques meridonals del territori. És hora de que un nacionalista de La Marina, un representant del BLOC, estiga present a les Corts,

ens ho mereixem i se’ns déu. Aquest, sense dubte, no serà un repte fàcil, però confie  en la capacitat de la gent del meu poble i la meua

comarca: Dénia i La Marina.  Som gent activa, treballadora i al mateix temps arriscada que sempre ens hem crescut davant les dificultats. No

podem quedar-nos com estem, hem de continuar endavant, hem de continuar progressant com a poble.

El futur ha de passar irremediablement per un canvi de polítiques, un gir social, una mirada col·lectiva entre persones. Som les persones les

que ens hem d’assentar en les institucions. Hem de créixer com una societat de persones. El poder i les decisions han de ser cada vegada

més horitzontals i allunyades de les cúpules de partits. Eixe serà un dels meus eixos de treballs. I ho hem de fer perquè volem unes institucions

que aposten per les decisions socials, les persones com a centre de l'acció política. Però al mateix temps, hem de construir una

societat respectuosa amb el nostre entorn. Actualment treballe com a Assessor Mediambiental, hem de ser capaços de fer de

la defensa del nostre territori un acció política bàsica i primordial per al nostre present i futur. A la nostra comarca hem vist com gran part

del nostre patrimoni natural ha estat destruït pels depredadors i carronyers de la rajola, eixe no pot ser el futur que volem per a les nostres

filles i fills.

El 2015 ha de ser l'any del canvi valencià. Però necessitem un canvi real, no ens val un canvi de torn. Volem noves alternatives per refer el País

que desitgem. Les valencianes i valencians tenim a les nostres mans llaurar el nostre futur com a poble. Volem un País Valencià obert,

integrador amb els nouvinguts, multicultural i orgullós de les nostres arrels. Hem de revifar el nostres esperit nacional com a poble.

Ara em pose a disposició de la militància, dels meus companys i companyes de Compromís. Per això
us demane que confieu en mi per representar la nostra terra al parlament valencià. 
El vostre Compromís és el meu.

Josep Crespo i Ferrer


