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EDITORIAL: 
Des de Bloc-Compromís de Massamagrell no ens resignem davant la greu crisi econòmica que patim, i ens sentim 
en el deure moral d’oferir una alternativa a l’austericidi (austeritat-suïcidi) extrem i el rescat només de la banca que 
ens vol imposar el Govern al dictat de la UE. És necessària una alternativa a estos plans perquè actualment vivim una 
situació dramàtica de greu crisi humana amb una alta taxa d’atur, desallotjaments continus i creixement de la pobresa.

Clar que sí, hi ha alternatives, un exemple clar és el que ha passat a Islàndia, on el president i els ciutadans van 
plantar cara als bancs i als lobbies dels poders financers que volien carregar al poble les conseqüències de la fallida 
d’algunes entitats bancàries.

Un altre exemple, este molt més pròxim. A Muro d’Alcoi, poble on governa Compromís des de fa ja uns quant anys, 
s’ha aplicat amb èxit l’anomenada Economia del Bé Comú, amb la creació de microvinyes i empreses que posen 
en pràctica un model de creixement més sostenible i no especulatiu, un repartiment de la riquesa equitatiu i just, que 
aposta perquè hi haja treball i oportunitats per a tots. Per això creiem que davant l’especulació i la corrupció, ens hem 
d’unir per a rescatar persones, rescatar els desocupats, rescatar la joventut, rescatar els qui s’han quedat sense casa 
pels desnonaments... 

En definitiva, rescatem persones, perquè des de Bloc-Compromís la política la fem per a les persones.

L’IBI a Massamagrell, som líders a pagar!
L’IBI, Impost sobre Béns Inmobles, és una taxa a pagar per les nostres vivendes, que es compon 

essencialment de dos parts. Per una banda, el valor cadastral de la vivenda, i per altra el gravamen, 
que regula cada ajuntament.

Enguany els veïns de Massamagrell hem vist com el nostre rebut de l’IBI ha pujat d’una forma 
escandalosa. A què es deu esta pujada? 

A dos motius: l’actualització per una banda del valor cadastral de la vivenda i per altra, el factor 
essencial de la pujada, el tipus impositiu que decideix el nostre ajuntament. 

El cas de l’impost regulat per l’ajuntament pot oscil·lar entre un mínim d’un 0,4% i un màxim d’un 1,3%. 

Endevinen quin tipus ha imposat l’equip de govern de Massamagrell? La resposta està als seus rebuts. 
Si el nostre tipus impositiu ja estava més pròxim del màxim que del mínim, els nostres governants han 
decidit pujar-lo encara més fins al 0,96%, convertint Massamagrell en un del pobles amb l’IBI més alt 
de tota la comarca.

Pensen que en este moment de greu crisi és el millor moment per a fer la pujada?

Des de Bloc-Compromís per Massamagrell estem treballant per què esta pujada 
es modifique i tinga en compte les necessitats dels nostres veïns.
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BREUS
   Bloc-Compromís felicita la ciutadania per haver 
obligat a baixar la taxa de gestió de residus (Tamer). Josep 
Bort, portaveu de Compromís a l’Entitat Metropolitana per al 
Tractament de Residus (EMTRE), ha declarat: 
“És la pressió ciutadana la que ha aconseguit que 
s’abaixe la taxa de gestió de residus (TAMER) que ha-
via sigut pujada anteriorment en un cent cinquanta per cent 
gràcies al vot del PP”. Ara, després de l’extraordinària mo-
bilització protagonitzada per la ciutadania de les poblacions 
de l’àrea metropolitana, l’EMTRE s’ha vist obligada no sols 
a baixar la taxa, sinó fins i tot a canviar la presidència de 
l’entitat.

   Campanya de recollida de taps. Amb esta ini-
ciativa volem aportar el nostre granet d’arena a una cam-
panya més àmplia que es fa per tal d’ajudar al finançament 
de la investigació de la síndrome de Dravet. La síndrome 
de Dravet és una malaltia epilèptica que afecta la població 
infantil amb la particularitat que encara no té cap tractament 
farmacològic. Des de Bloc-Compromís de Massamagrell 
volem donar les gràcies a totes les persones que estan 
col•laborant activament en la campanya i, especialment, als 
diversos establiments i comerços del poble que actuen com 
a llocs de recollida. Fins ara hem aconseguit arreplegar més 
d’una tona i mitja de taps de plàstic. Moltíssimes gràcies!

 Próximament a la Casa de la Cultura de 
Massamagrell concert de Miquel Gil i Funkowsky. Concert 
gratuït. Mes informació a www.blocmassamagrell.org

 Estem preparant un curset gratuït sobre l’ús 
de les xarxes socials. Si vols apendre a utilitzar Facebook, 
Twitter i altres ferramentes socials i vols traure’n el màxim 
partit, no dubtes en participar-hi. Pots inscriure’t enviant un 
correu a bloc@blocmassamagrell.org.
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Un any de Joan Baldoví al Congrés
El passat 20 de novembre es va complir un any de l’elecció del nostre diputat Joan Baldoví al Congrés dels Diputats. 
Amb el suport de més dels 125.000 valencians que confiaren en el projecte de Compromís, Baldoví va aconseguir l’escó 
al Parlament, que és una fita històrica per al nostre grup polític. La meta no acaba ací, ja que les enquestes reconeixen 
la nostra força com l’alternativa que millor defén els interessos de la ciutadania valenciana. Estem d’enhorabona perquè, 
en menys d’un any, Joan Baldoví (Baldo, per a tots els qui el coneixem un poc) ha esdevingut el diputat valencià 
més treballador de l’hemicicle, amb més de tres-centes trenta actuacions parlamentàries entre peticions, sol•licituds, 
preguntes i intervencions, com així es recollia fa uns dies en la premsa valenciana, per davant de tots els diputats 
valencians del PPCV i PSPV-PSOE. 

Ja podem dir que Joan Baldoví i Compromís 
comptem a Madrid.  

         Pots consultar les seues intervencions i propostes 
en la seua web www.joanbaldovi.com

Com a regidor a l’ajuntament 
em dirigisc a vosaltres per a 
mostrar-vos algunes de les 
propostes que he presentat en 
els últims mesos a l’ajuntament 
i hem aconseguit que hagen si-
gut aprovades pel Ple.  
 

Pep Galarza: El vostre regidor a 
l’Ajuntament

 

Entre altres, la prohibició del trànsit de vehicles pesats per 
l’avinguda del Mediterrani, la reducció del temps d’espera 
dels passos a nivell del metro i la instal·lació d’aparcabicis 
a l’Ajuntament, al Centre Cultural i al Poliesportiu.

També gràcies a una moció elaborada pel nostre grup 
Bloc-Compromís s’ha iniciat una col·laboració entre 
Consum i Cáritas per a crear una Banc d’Aliments per 
a recollir productes a punt de caducar i destinar-los a les 
persones que més ho necessiten en els actuals moments 
de crisi econòmica.

Així mateix, volem deixar constància que la “renúncia” dels 
regidors a la paga extra de Nadal ha  sigut a proposta de 
Bloc-Compromís. Este no ha sigut un acte voluntari, s’ha 
aconseguit gràcies a la nostra insistència, aplegant a 
demanar-ho fins a tres voltes.

Per últim recordar-vos que continue realitzant les 
investigacions oportunes per a depurar responsabilitats 
per l’ús indegut dels telèfons mòbils a càrrec d’alguns 
regidors de l’equip de govern del PP.

No  dubteu  en  posar-vos  en contacte amb mi per a 
qualsevol proposta. La treballarem i la farem arribar per a 
continuar millorant.

pepgalarza@gmail.com

Fem un propòsit
Comprar els regals de Nadal a xicotetes empreses i autònoms.
Fem que els diners arriben a persones comunes i no a grans multinacionals. Així més 
persones tindràn un millor Nadal

 Des de Bloc-Compromís volem felicitar el Nadal 
a totes les veïnes i veïns de Massamagrell. 

BON NADAL i FELIÇ 2013

#rescatemelcomerçlocal


