
Els veïns d’El Pilar es mereixen 
un barri amb tots els servicis

Més de cinc dies han hagut de su-
portar els veïns del nostre barri els 
carrers a fosques.  Es tracta d’una 
mostra més de la ineficàcia del go-
vern del PP de Catarroja. A tot açò 
s’uneix el malbaratament dels diners 
públics, els “enxufats” de l’equip de 
govern, els camps de futbol sense 
regar, la brutícia dels carrers, les 
vagues en la recollida de residus, 
instal•lacions esportives tancades o 
en un estat lamentable, com la pis-
cina coberta i el poliesportiu.

Jesús Monzó i Anna Martínez, regi-
dors de Compromís a l’Ajuntament 
de Catarroja, han denunciat 
l’abandonament en què es troba 
el barri d’El Pilar, fonamentalment 
pel que fa a la seua il·luminació. Un 
exemple paradigmàtic de la situació 
del barri és el carrer de l’Horta en la 
seua confluència amb l’avinguda de 
la Rambleta. Esta via ha estat molts 
dies completament a  fosques, ja que 
no hi ha cap fanal en marxa. La situa-
ció d’este carrer, que limita amb Al-
bal, ha preocupat el veïnat i als via-
nants que hi passen, ja que la foscor 
va generar un risc més que evident 
per a la seguretat de les persones.
La manca d’il·luminació s’uneix al 
problema de la urbanització de la 
zona, que marca la línia divisòria en-
tre Albal i Catarroja i pateix directa-
ment el fet que els dos ajuntaments 
no es posaren d’acord per a fer una 
actuació conjunta que haguera fet 
possible una gran avinguda, i no un 
seguit de carrers en mal estat com 

els que hi ha actualment.
Per culpa de les successives reta-
llades, hi ha molts carrers i places 
que s’han quedat sense gran part 
dels seus fanals, ja que han hagut de 
ser apagats per a estalviar. Els go-
verns del PP a tots els nivells (local, 
autonòmic i estatal) s’estimen més 
retallar en les necessitats bàsiques 

dels ciutadans en lloc de retallar els 
sous dels regidors i assessors que 
costen molt més diners a l’erari pú-
blic. 
Els regidors de la Coalició Compro-
mís traslladaran les queixes i inquie-
tuds dels veïns al pròxim ple munici-
pal, reclamant més atenció per part 
del govern municipal per al barri.

Després de les reiterades denúncies de Compromís, el govern municipal ha tornat a 
il·luminar el carrer de l’Horta, que ha estat durant dies a fosques
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--> La manca d’il•luminació s’uneix al 
problema de la urbanització de la zona, que 
marca la línia divisòria entre Albal i Catarroja 

--> Els regidors de la Coalició Compromís 
traslladaran les queixes i inquietuds dels veïns 
al pròxim ple municipal


