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Propostes
▼

de Compromís que ja són realitat

Escola Oficial d’Idiomes

Economia / Turisme

En 2011 vam presentar una moció per exigir a la
Conselleria un aulari de l’Escola Oficial d’Idiomes. El
passat estiu l’Ajuntament anuncia la creació d’una
extensió de l’EOI al poble.

Una moció de Compromís va declarar Catarroja municipi turístic per a impulsar l’economia i la creació
de llocs de treball. En 2014 l’Ajuntament recuperà
les marques “Catarroja descoberta” i “Catarroja,
bressol de l’allipebre”.

Patrimoni artístic

Trobada d’escoles en valencià

Gràcies a la feina dels nostres regidors hem aconseguit que finalment Catarroja tinga un inventari del
patrimoni artístic municipal.

Carril Bici al Port

Ha estat una reivindicació històrica de Compromís i,
finalment, en 2014 les Trobades d’Escola Valenciana
es van realitzar al nostre poble.

Mascotes

En 2013 vam presentar una esmena als pressupostos de l’Estat per a construir un carril bici que
connectara el poble amb l’Albufera. En 2014 la Conselleria ha licitat el projecte al camí de Port.

Al llarg de la legislatura hem presentat una bateria
d’iniciatives per exigir que l’Ajuntament no entregara els gossos abandonats a una empresa exterminadora. En 2012 Catarroja trencà el contracte amb
esta empresa i signà un de nou amb una protectora.

Memòria històrica
A iniciativa de Compromís l’Ajuntament acorda retirar la medalla d’or honorífica de Catarroja a Francisco Franco.

Transparència
Les accions de Compromís han possibilitat que hui
es graven els plens i es publiquen les actes i les convocatòries dels plenaris a la pàgina web.

Infraestructures
Hem proposat millores en senyalització, passos de
vianants, voreres, il·luminació, parcs i jardins, vigilància dels abocadors incontrolats...

Port / Festes
Les nostres denúncies sobre l’abandó de les naus
al costat de l’Escola de Capatassos han propiciat el
trasllat del concurs d’Allipebre a un lloc més segur.

#CatarrojaComTuVols

Assemblees segon dimarts de cada mes.
Entra a la nostra web i participa!

I encara hem fet moltes més propostes...

▼

que han estat rebutjades pel PP. Ens ajudes a fer-les realitat?

Transparència

Educació

• Publicació sous de l’alcaldessa, regidors/es i personal de confiança.
• Pacte de regeneració democràtica… damunt la
taula del despatx de l’alcaldessa des de juny de
2011.
• Compareixença de regidors de l’equip de govern
per donar explicacions de la seua gestió.

• Hem denunciat el desmantellament del col·legi número 6 i hem exigit la construcció d’un de nou.
• Millores en l’oferta d’ensenyament en valencià a
l’EPA.
• Banc de llibres municipal.

Infraestructures i medi ambient
Salut
• Ampliació de l’actual centre de Salut de Catarroja,
rebutjat pel PP a les Corts Valencianes.
• Ampliar i millorar l’actual centre d’especialitats i el
servei d’urgències.
• Millores del transport al Centre de Salut.
• Atenció mèdica per al barri de Les Barraques.

• Posada en valor de les troballes arqueològiques de
la vil·la romana.
• Construcció d’un complexe poliesportiu amb piscina coberta i pavelló junts.
• Millores en la “ruta del colesterol” i riba del barranc de Xiva.
• Adequació de la zona verda i pàrquing del camp de
futbol Mundial 82.
• Rescinció del contracte amb l’empresa de neteja
viària pels seus incompliments continuats.

Benestar social
• Hem demanat la creació d’un Banc d’aliments
municipal.
• Millores als serveis municipals d’atenció de menors i depenents, front a les retallades del govern
local.

Posa ací la teua proposta
Envia les teues idees a catarroja.compromis.net/
participa i fes #catarrojacomtuvols.

Horari d’atenció:

Dimarts de 19 a 21,00 hores

Seu del Compromís per Catarroja
Plaça Major, 13-baix

Parlem amb tu a travès de les xarxes:

Telèfon: 722 294 603
catarroja@compromis.net

