
Compromís treballa per 
millorar el barri de l’Institut

Gràcies a les nostres denúncies, el 
solar situat entre la Ronda Nord i 
els carrers Tribunal de les Aigües, 
Lluís de Santàngel i Arnau de Vi-
lanova s’està tabicant. Este solar 
incomplia la normativa municipal 
perquè l’empresa propietària, Amey 
Capital, ja no disposa de llicència 
d’obres perquè esta ja es troba ca-
ducada. Compromís ha exigit que es 
tancara per seguretat ciudadana, 
molts xiquests utilitzaven el solar 
per a jugar i es produeixen nombro-
sos robatoris.

A més, el grup municipal de Compro-
mís ja ha exigit a l’actual equip de 
govern millores en la neteja viària; 
els carrers del barri presenten mol-
tíssima brutíca i estan en molt mal 
estat, especialment el carrer Tri-
bunal de les Aigües i l’avinguda de 
Blasco Ibánez. El mateix passa amb 
els parcs de la zona que presenten 
molta brutícia i alguns d’ells presen-
ten una deficient il•luminació com 
ara la pinada del carrer Cristòfor 
Aguado o les zones de jocs del Parc 
de les Moreres.
Des de Compromís hem denunciat 
que hi ha una evident deixadesa 
amb els problemes de les zones pe-
rifèriques de la població, tot i que 
tots els ciutadans paguem els nos-
tres impostos. Açò és el fruit del 
desficaci del govern del PP de Sole-
dad Ramón, un govern que sols pen-
sa en comprar voluntats amb el Pla 

Solidaritat, malbaratar els diners 
públics i col•locar a gent amb crite-
ris subjectius de contractació i sen-
se borses de treball. L’antítesi d’allò 
que hauria de ser un govern transpa-
rent i democràtic. No obstant això, 
des de Compromís seguirem lluitant 

per les millores en els parcs, jardins, 
zones verdes, per l’asfaltatge dels 
carrers, per la neteja del clavegue-
ram, per una millor il•luminació, per 
l’ordenació del trànsit de vehicles, 
en definitiva, per fer del nostre barri 
un lloc més agradable on viure. 

Seguim lluitant per les millores en les zones verdes, per l’asfaltatge dels 
carrers, per la neteja... per fer del nostre barri un lloc més agradable on viure. 
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