
 
 
 

 
 
 
Estimada betxinenca, estimat betxinenc: 

 

Estic segur que ja em coneixes, i vull dir-te que seré el 
cap de llista del BLOC-COMPROMÍS  a les pròximes 
eleccions locals de maig de 2015.  La meua intenció és 
tornar a ser l'alcalde del nostre poble. 
 

Estic convençut que Betxí necessita continuar el projecte 
encetat ara fa 4 anys. Seguir amb la línia de prosperitat, de 
millora i de progrés que hem aconseguit en tot este temps.  Ser 
el municipi amb major inversió social; recuperar el nostre 
patrimoni històric; fer unes festes de tots i per a tots. Tindre les 
persones com a prioritat única i diària,  ha fet tornar a sentir-nos 
orgullosos de formar part d’este poble de taronja i taulell, de la 
muntanyeta i del Solaig.  Hem tornat a sentir-nos orgullosos 
de ser betxinencs. 
 
Com a persones i com a poble tenim moltes coses en joc: la 
millora de l'economia municipal, el foment de l'ocupació local, el 
manteniment i la prioritat de contractació de les empreses del 
poble.  Eixa és la nostra forma de fer política municipal, una 
política de propostes i en positiu, que exclou les crítiques i els 
enfrontaments.  
 
Tot això és el que hem aconseguit en este temps: ser un 
referent com a poble.  I ara, quan resten  4 mesos per  a   les   
pròximes   eleccions   municipals  et necessite per seguir 
impulsant el meu projecte, que vull que siga també el teu. 
 
Amb esta carta em pose a disposició de tots els betxinencs i 
betxinenques, em pose a la teua disposició.  M’agradaria que 
em feres arribar les teues crítiques, les teues idees, els teus 
comentaris i les teues propostes.  Si ho fem entre tots, és 
possible un Betxí millor. 
 
Cada dia formem part de la història de Betxí.   Amb el meu 
treball i experiència i la teua ajuda, estic disposat per 
escriure-la junts.  I per a fer-ho possible, et necessite a tu. 

 
 

  Betxí et necessita.  Jo et necessite. 
 
 
 
 

 

Alfred Remolar 

Candidat a l’alcaldia de Betxí 


