
Demanem + inversions 
per a Catarroja!

El PP ha dit que no a totes les nostres propostes a 
l’Ajuntament, a les Corts Valencianes i al Congrés
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Nosaltres...

i volem una...

Als pressupostos de l’AjuntAment hem demAnAt

MENYS salaris per als alts càrrecs

MÉS polítiques de serveis socials que 
ajuden a les persones

Als pressupostos de lA GenerAlitAt hem demAnAt...

Una oficina de turisme per potenciar 
el Port

Un aulari de l’Escola Oficial 
d’Idiomes per facilitar l’accés a la 
formació.

El manteniment i ampliació de 
totes les consultes del Centre 
d’Especialitats

La construcció d’un nou col·legi 
públic

Un pla integral de rehabilitació del 
barri de les Barraques

Un pla de recuperació dels horts 
abandonats.

▼▼

Als pressupostos de l’estAt hem demAnAt...

Millors accessos des de la pista de Silla

Una estació de Renfe adaptada a les necessitats de tot el 
veïnat

La creació d’un carril bici al Port per la riba del barranc

Posar en valor el jaciment i les restes arqueològiques de 
la Vil·la Romana

▼

▼



Horari d’atenció:
Dimarts de 18 a 20,30 hores 
Seu del Compromís per Catarroja
Plaça Major, 13-baix

Telèfon: 722 294 603
compromis@catarroja.es

Un estudi realitzat per l’Ajuntament evidència que 
des de 2007 hi ha 2.000 persones menys trebal-
lant en el polígon, i que el 88% de les empreses 
tenen menys de 9 treballadors. Per això proposem 
l’elaboració d’un pla per a reactivar el polígon, ja 
que el regidor d’industria no ha fet cap proposta en 
la present legislatura. Suposem que estarà ocupat 
en altres coses...

 
▼

Hem traslladat a les Corts Valencianes una petició 
perquè el govern valencià i, especialment, la Con-
selleria de Medi Ambient intervinguen i actuen de 
manera ràpida per a solucionar el problema d’unes 
naus industrials abandonades dins del Parc Natural 
de l’Albufera. La passivitat de l’equip de govern amb 
estes naus resulta alarmant, i mentrestant l’entorn 
del Port es degrada.

recuperem les nAus del port

▼

L’alternativa que planteja el PP és 
donar ajudes puntuals sense una orde-
nança clara, així com un Pla de Solidari-
tat que ha fracassat perquè sols pre-
tenia comprar voluntats. L’Ajuntament 
concedeix sols el 10% dels diners 
pressupostats el 2013 per ajudes, el 
diners sobrants s’han destinat a pagar 
el deute de l’Ajuntament que supera els 
15 milions d’euros.

proposem un BAnc de lliBres i un BAnc d’Aliments

▼

#rescatempersones

#mésriquesaxcatarroja

Compromís estarà al costat d’Escola Valenciana, 
com sempre ha estat, per fer les millors trobades de 
la història. Demanem un impuls a la nostra llengua 
i que el PP de Catarroja deixe de menysprear-la. 
Duem quasi quatre anys sense assessoria lingüísti-
ca i la inversió pressupostària en formació i promo-
ció és de 0 euros. Després diuen que defensen els 
nostres interessos... Vergonya, cavallers, vergonya!

per fi, les troBAdes A cAtArrojA!
▼

#escolaenvalencià

El PP després de gastar-se milers d’euros per a 
connectar la piscina amb el pavelló, decideix no 
fer aquesta nova infraestructura de l’avinguda de 
la Diputació. El tancament de la piscina coberta 
de Les Barraques ha obligat als clubs a anar-se’n 
del poble, i a fer una reforma de més d’1,5 milions 
d’euros, sense que ningú assumisca cap respon-
sabilitat. Mentrestant el poliesportiu es cau a 
trossos i la ciutadania ha de pagar unes taxes abu-
sives sense tindre un servei de qualitat; el pavelló, 
amb deficiències greus, es deteriora perquè no 
duu un adequat manteniment i el PP calla.  

Volem equipAments esportius en condicions

▼

#esportperatothom

El portaveu de Compromís, Jesús Monzó, ha demanat a 
l’Ajuntament que dote de contingut l’empresa pública encar-
regada de fer les infrestructures al poble, ja que en 2014 
esta empresa destinarà només 86.000 euros a inversions 
reals (voreres, asfaltar carrers... etc) i més de 320.000 euros 
a pagar salaris (sobretot de directius).

i esercA, per A què serVeix?
▼

#esercabluff

#lesnausperalpoble

Si vols vore tot el treball que estem fent, consulta la nostra web:

catarroja.compromís.ws

Vols saber què fem per tu des de les institucions?

Parlem amb tu a travès de les xarxes:


