
Rafa Climent

Vaig nàixer a Muro el 27 de juliol de 1960.

La meua família era molt humil, i com moltes famílies d'aleshores havien de guanyar-

se el pa de cada dia com podien. Mon pare va treballar al camp, després en l'obra,

fins que el contractaren en una fàbrica de tèxtil a la població de Muro. Ma mare era

mestressa de casa i es va encarregar de criar-nos a la meua germana menuda i a

mi.

La  meua infantesa i  adolescència  ha  transcorregut  entre  l'escola,  els  amics  i  el

treball de cambrer els caps de setmana des de ben menut en un restaurant d'un

familiar  meu. Treball  que calia fer per ajudar a mantenir  les despeses de casa i

poder pagar els meus estudis.

Vaig estudiar Filologia a la Universitat de València. En acabar els estudis l'any 1984

vaig començar a fer classe en diversos instituts d'ensenyament secundari, com són

el de Castelló de la Ribera, el de  Cocentaina, el d'Ontinyent i finalment el d'Albaida,

on vaig obtenir la plaça definitiva de professor de Grec.

Sóc casat des de l'any 1986 amb Mª Carmen Cascant, fruit d'una relació de molts

anys, ja que ens vam conéixer ben menuts. Tenim dues filles: Tània i Anna.

Sempre he estat implicat en els moviments associatius del meu poble, des de ben

jovenet he format part de moviments juvenils, associacions esportives i associació

de festes del meu poble. I encara que sempre he estat atent als moviments polítics,

no és fins a l'any 1995 quan comença la meua vida política activa. Aleshores vaig

anar de número 2 en les llistes locals per la UPV (Unitat del Poble Valencià), i vaig

ser regidor en l'oposició durant 4 anys.

L'any 1999 vaig encapçalar la llista i els ciutadans i les ciutadanes de Muro ens van

donar la seua confiança fins al 2015 de manera ininterrompuda.

L'any 2008 vaig tenir  la sort   de ser el  candidat  a les eleccions generals per la

circumscripció d'Alacant per la coalició Bloc-Iniciativa-Verds.

A més d'alcalde de Muro, exercisc de president de la Mancomunitat de l'Alcoià i el

Comtat des de la seua creació el febrer de 2012 i també sóc portaveu del partit en la

Federació Valenciana de Municipis i Províncies des de l'any 2001.


