
I ara, on està la granera d’or?
Els serveis públics privatitzats no 
funcionen a Catarroja. Al llarg dels 
últims mesos el poble ha hagut de 
patir multitud de problemes relacio-
nats amb la inoperància de serveis 
bàsics per a la població.
El més cridaner d’estos problemes 
va ser la vaga indefinida que els tre-
balladors del servei de la neteja (que 
explota l’empresa Valoriza) van dur 
endavant durant el mes de setembre, 
per tal de reclamar uns salaris dig-
nes. L’empresa no sols va acomiadar 
a una bona part de la plantilla, sinó 
que a més va retallar el sou dràsti-
cament als que encara conservaven 
el seu lloc de treball. La vaga va fina-
litzar després de deu dies durant els 
quals la passivitat del govern muni-
cipal es va posar de manifest.
El caos també està present en la 
contrata dels serveis esportius, amb 
l’estat desastrós de les dues pisci-
nes del poble, tant la del poliespor-
tiu com la coberta, que encara està 

tancada i sense data d’obertura. 
Així, les persones que feien esport 
en esta instal·lació han d’anar a po-
bles veïns. Compromís reclama una i 

una altra vegada la compareixença 
de l’alcaldessa perquè explique els 
marges de les empreses contracta-
des. De moment, sense resposta.

Compromís proposa la creació d’un banc d’aliments

Davant la situació de penúria que moltes famílies estan 
patint i la falta d’implicació per part de l’Ajuntament 
de Catarroja, el grup municipal Compromís ha dema-
nat a l’alcaldessa Soledad Ramón que negocie amb 
les grans superfícies comercials per signar convenis 
per tal que els aliments sobrants, encara aptes per al 
consum, puguen ser recollits a través d’un banc mu-
nicipal d’aliments, per a que siguen distribuïts en co-
ordinació entre l’Ajuntament i entitats col•laboradores 
com Cáritas i ONG’s sense ànim de lucre.
Des de Compromís per Catarroja s’ha detectat que amb 
el Pla Solidaritat que impulsa el PP molts ciutadans i 

ciutadanes no compren aliments de primera necessi-
tat i les persones en situacions realment complicades 
no tenen accés a les ajudes. Potser siga per este motiu 
que el PP va votar en contra de la creació d’este banc. 
Mentre milers de famílies no poden arribar a final de 
mes, hi ha aliments que es llancen als contenidors en 
bon estat i l’actual equip de govern ho permet amb la 
seua passivitat. 
Compromís també ha demanat que l’Ajuntament de 
Catarroja sol•licite a la Generalitat que aprove amb 
caràcter d’urgència una normativa que prohibisca 
desfer-se dels aliments en bon estat.

El desastre de la neteja se suma al caos de la resta de serveis privatitzats 
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El PP va votar en contra de la moció de Compromís en el ple d’octubre



Compromís demana a 
Madrid que ADIF instal·le 
un ascensor a l’estació

El diputat de Compromís al Confrés 
dels Diputats, Joan Baldoví, s’ha 
compromés a reclamar davant el 
Ministeri de Foment millores per a 
l’estació que Renfe té a Catarroja. 
Baldoví ha fet una visita al nostre 
poble i  ha comprovat, de primera 
mà,  el que ha de fer la ciutadania 
per a pujar al tren i anar a València. 
Des de Compromís hem exigit el 
soterrament de les vies des de Si-
lla fi ns a València però mentre es-
tes obres puguen arribar (si arriben 
algun dia) reclamem un ascensor o 
solucions alternatives que perme-
ten a les persones amb mobilitat 

reduïda o que duen cotxes de bebè 
o carrets de la compra accedir a 
l’andana. 
Compromís per Catarroja ha tras-
lladat a Baldoví la preocupació que 
té tota la ciutadania després de 
veure que passen els anys i que cap 
dels dos partits majoritaris fan cas 
de les demandes dels catarrogins i 
les catarrogines. 
Així mateix, també se li ha traslla-
dat a Baldoví altres preocupacions 
que afecten a Catarroja i que són 
competència del govern de l’estat 
espanyol, com ara el patrimoni cul-
tural i i la seguretat ciudadana.

Joan Baldoví va visitar l’estació de Catarroja per 
conéixer la situació dels usuaris del tren

El grup municipal de Compromís ha 
demanat a l’Alcaldessa de Catarroja, 
Soledad Ramón,  i al Regidor d’Edu-
cació, David Nácher, que es posen 
les piles i que insten a la Conselle-
ria d’Educació, Formació i Ocupació 
perquè es cree al nostre municipi un 
aulari per a poder impartir classes 
de l’Escola Ofi cial d’Idiomes (EOI), el 
mateix que ara es fa a pobles com Xi-
rivella, Alboraia, Torrent o Aldaia.
Des de Compromís entenem que 
en una època de crisi com l’actual, 
l’Ajuntament de Catarroja ha de vet-
llar perquè la ciutadania tinga accés 
a la formació, especialment pel que 
fa a l’ensenyança d’idiomes. 
Compromís considera que Catar-
roja no es pot quedar al marge i ha 
d’apostar fort per aconseguir un au-
lari i que idiomes com l’anglès o l’Ale-
many també es puguen impartir al 
nostre municipi. Este aulari perme-
trà complementar la docència que 
actualment es dóna a altres centres.
Esta proposta, presentada mitjan-
çant una moció al Ple de l’Ajunta-
ment del passat mes d’octubre, va 
ser aprovada per unanimitat.

Compromís 
demana una 
extensió de l’Escola 
Ofi cial d’idiomes 
per a Catarroja


