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Ecoparc provisional, 
a Massamagrell! 

En les darreres eleccions municipals quasi tots els 
partits polítics que es presentaven a Massamagrell 
duien en el seu programa electoral la instal·lació 
d’un ecoparc al poble. Tots entenien i compartien 
que l’ecoparc és una necessitat, i prou urgent, però 
esta és l’hora, quan ja estem acabant la legislatura, 
que encara no s’ha fet res per dur a terme el projecte. 
De moment només s’ha reservat una parcel·la com a 
equipament públic per a esta infrastructura al polígon 
industrial del Bovalar, però com que des del Bloc no 
ens volem resignar a quedar-nos sense un servei tan 
útil hem volgut aprofitar la nostra plataforma d’EL 
FULL per a proposar que l’ajuntament habilite este 
espai per tal que funcione com a ecoparc provisional 
en la gestió dels residus sòlids que es generen 
sobretot de les obres de reformes a les vivendes. 
Només caldria fixar a la parcel·la destinada per a 
l’ecoparc (dalt en la foto, amb alguns membres del 
nostre col·lectiu) un horari i un règim de recollida i 
extracció de residus. 

L’Alqueria blancaL’Alqueria blanca
o l’Alqueria negra?
Açò sí que és un culebró de debò, a la 

valenciana. O potser hauríem de dir millor a la 
massamagrellenca.

La història comença quan l’ajuntament encarrega 
el projecte de rehabilitació de l’Alqueria de Baix a 
una empresa, un projecte que després és rebutjat per 
l’arquitecte municipal, amb la qual cosa les obres es 
paralitzen. Esta és la trama, ara veurem l’entramat 
que hi ha darrere.

En primer lloc, hem de preguntar per què 
l’ajuntament encarrega un simple projecte de 
rehabilitació d’un edifi ci a una empresa quan el 
municipi compta amb els serveis d’un arquitecte? 
I el que resulta més dolorós: per què es gasten 
diners públics en la contractació d’una empresa 
quan l’informe de rehabilitació el podria redactar i 
aprovar sense més l’ofi cina municipal?

Heus ací les preguntes, però l’assumpte (prou 
coent) augmenta de vergonya quan es revela que 
alcalde i arquitecte estan encabronats d’anteriors 
desencontres. Per això l’encàrrec a una empresa 
externa. I potser per això la no acceptació del 
projecte per part de l’arquitecte? Més coses, en 
pròxims capítols. Sí que pareix un culebró, sí.



 
 

Les promeses incomPPlides del Partit Popular (1a part)
1ª No s’ha construït el Pavelló d’Esports que anava a ser subvencionat per la Diputació i la Conselleria. 
2ª No s’ha construït el carril bici a la platja que connectaria amb el carril bici ja existent que travessa el polígon 

industrial i porta fins la serra de la Calderona. 
3ª No s’ha habilitat cap espai públic apropiat per als/les joves on puguen reunir-se i desenvolupar tallers 

ludicoformatius i altres activitats. 
4ª No s’ha incidit (o almenys no s’ha tingut resultat) en l’augment de pediatres a la població. 
5ª No s’ha construït un Gran Parc Públic tancat amb zones específiques per als més menuts i els majors. 
6ª No s’ha construït un ecoparc per a optimitzar la gestió dels residus. 
7ª No s’han enterrat els contenidors de les zones més poblades i saturades de Massamagrell. 
Continuarà 

Per a trametre qualsevol queixa o suggeriment al Bloc de Massamagrell, ho podeu fer a l’adreça electrònica següent: 
bloc@blocmassamagrell.org // I si voleu rebre EL FULL informatitzat, també el podeu sol·licitar.  

Visiteu la nostra pàgina web: www.blocmassamagrell.org 

Camps imputat, 
Bailach també 

Doncs això tenim, dos coloms en el colomer. A 
més de la imputació al molt honorable president de 
la Comunitat Valenciana, Francisco Camps, pel cas 
Gürtel, amb set possibles delictes entre els quals 
suborn directe, delicte electoral i delicte fiscal, 
l’alcalde de Massamagrell, Miguel Bailach, també 
està imputat per presumpta prevaricació en la 
reclassificació del solar de l’Església al barri de la 
Magdalena, una reclassificació que tants vots li va 
donar al seu partit en les darreres eleccions 
municipals. 

Això de banda, cal apuntar que els diversos 
encàrrecs fets per l’ajuntament a empreses i 
professionals externs per a l’estudi de viabilitat del 
projecte ja li han costat a les arques municipals una 
quantitat aproximada de 40.000 euros. Clar! Com 
l’alcalde no ho paga de la seua butxaca! Serà per 
diners!, deu dir. 

BBrreeuuss  
 

A l’Escola de Música Municipal no es poden 
apuntar tots els xiquets i xiquetes del poble. La raó: 
doncs perquè l’ajuntament no contracta més 
professorat per ampliar les places. Sens dubte, una 
mala nota de la política cultural. 

 
Definitivament l’activitat al Centre Cultural de 

Massamagrell ha patit una forta davallada en el que 
portem de legislatura. Cosa que es fa notar sobretot 
en l’apartat de la programació teatral, quan abans 
s’oferien funcions regularment i de bona qualitat. 

 
L’alcalde de Massamagrell es va fer unes quantes 

fotos amb motiu de les obres de regeneració de la 
marjal, però actualment el projecte global està 
estancat (no s’hi fa res). Ara, això sí, ell no ha perdut 
l’afició a la fotografia (el PIM antiparticipatiu que 
l’honora n’és la prova ben gràfica). 

Dia de la Bici, 
enguany ha punxat?

Enguany no s’ha celebrat el Dia de 
la Bici. És una autèntica llàstima que 
l’ajuntament no haja organitzat una 
jornada lúdica i reivindicativa de l’ús 
de la bicicleta que ja porta alguns anys 
celebrant-se a la localitat. Les causes 
de la punxada poden ser diverses: 
potser és una retallada econòmica; 
potser l’equip de govern no té cap 
interés a fomentar l’ús de la bicicleta; 
o potser així intenten ocultar que l’any 
passat anunciaren que es construiria el 
carril bici a la platja i fins ara no s’ha 
fet res. Qui sap. En qualsevol cas, una 
punxada molt inoportuna. 


