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L’Ajuntament d'Alboraia deu ara mateix 140 milions d'euros. Una part d'eixe deute és com a conseqüència de les obres 

de soterrament de les vies del Metro al seu pas per Alboraia, una obra cofinançada entre la Conselleria i l'Ajuntament 

d'Alboraia a parts iguals. Estem d'acord amb els beneficis que esta obra ha provocat al nostre poble, i la millora de la 

qualitat de vida que ha implicat. No obstant, tal i com ja vam demanar en el seu dia, no estem d'acord en què l'obra 
haja de ser cofinançada per l'Ajuntament d'Alboraia. València no ha cofinançat les obres del Metro, ni cap altra ciutat 

o poble. 

Per tot això, Compromís per Alboraia va posar en marxa la campanya #soterremeldeute, amb l'objectiu de què 

s'arribe a la condonació dels 27 milions d'euros de deute que hi ha amb la Generalitat Valenciana. La campanya va ser 

presentada al Ple de l'Ajuntament d'Alboraia per Compromís, a través d'una moció, i aprovada el dijous 14 de febrer 

per unanimitat de tots els partits polítics representants en l'Ajuntament. D'esta forma, és, a més, una proposta que fa 

l'Ajuntament d'Alboraia a la Generalitat Valenciana: la condonació de 27 milions d'euros. 

En esta campanya van a participar veïns i veïnes i associacions. L'objectiu és presentar la proposta aprovada en 

l'Ajuntament a les Corts Valencianes, per a què La Generalitat puga absorbir este deute que creiem il·legítim. Per tant, 

quanta més gent subscriga esta proposta, més possibilitats tindrem que isca endavant. Podrem destinar eixos 27 

milions en un futur a coses com educació, sanitat, benestar social, ocupació, medi ambient, cultura... 

Demanem el teu suport, per a que la Generalitat absorbisca el deute de 27 milions d'euros. 
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