
Des de Compromís volem traslladar a la 

ciutadania la importància de les properes 

eleccions europees que se celebraran 

el 25 de maig, sobretot perquè pensem 

que és necessària la presència d’una veu 

valencianista a Brussel·les, ja que només així 

es garantirà, entre altres coses, la presentació 

de propostes per a la millora del funcionament 

del camp valencià, així com la millor distribució 

de les subvencions que ara per ara atorga 

l’organisme europeu als nostres agricultors 

seguint uns criteris que al nostre entendre 

PQ� UÎP� GNU� OÃU� CFGSWCVU� PK� GſEKGPVU� RGT� C�
la correcta aplicació de les mesures que tant 

podrien ajudar l’agricultura valenciana. Estem 

convençuts que tindre una veu valencianista a Brussel·les és un pas més cap a la consolidació 

d’una opció política com és la de Compromís que defendrà millor que altres partits els interessos 

dels valencians i valencianes davant del Parlament Europeu.

Com no podia ser d’una altra manera, i demostrant el nou motor polític que suposa Compromís, 

hem realitzat unes primàries obertes a la ciutadania amb les quals hem democratitzat el procés 

KPVGTP�RGT�C�QDTKT�NGU�NNKUVGU�C�OKNKVCPVU�K�UKORCVKV\CPVU��COD�NC�EQPſCPÁC�SWG�UKIWGP�WP�GZGORNG�RGT�
a altres partits i un referent per a la ciutadania. En estes primàries per a les eleccions europees, en 

les quals podien participar totes les persones majors de setze anys i sense cap tipus de pagament 

que no fóra voluntari, hem donat l’oportunitat perquè la ciutadania conformara una llista com mai 

no s’havia fet i que, en conseqüència, el 25 de maig es puga votar la candidatura de Coalició 

Compromís: Primavera Europea, que encapçalarà el guanyador de les nostres primàries, Jordi 

Sebastià.

Les primàries representen un nou model d’elecció obert a tot el món i en les següents eleccions 

que a partir d’ara se succeiran, les autonòmiques i municipals i les estatals del 2015, donarem 

així mateix l’oportunitat a tota la ciutadania perquè hi participe. Volem que tots sigueu partícips, 

com a ciutadans compromesos, en la democratització del sistema per a l’elecció dels vostres 

representants en totes les institucions.

L’aigua puja!

L’Ajuntament de Massamagrell puja un 20% el rebut de l’aigua!

El nostre benvolgut ajuntament, presidit pel PP, ha tornat a fer 

una de les seues, a privatitzar el servei de l’aigua amb una pujada 

del 20%, de mitjana, tornen a pujar els impostos en els millor 

moments, junt amb l’IBI, enguany anem a pagar més que mai. 
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Breus 

  La taxa del fem i el rebut de la contribució                                           
En l’últim Mas de Grell (periòdic que paguem 

els veïns i veïnes però que només dóna la 

versió de l’equip de govern) s’anunciava a 

bombo i platerets la supressió de la taxa del 

fem i la rebaixa del tipus impositiu sobre el 

valor cadastral (quasi res, portava el diari!).

Quan rebreu enguany l’avís del que heu de 

pagar, compareu-ho amb el rebut de l’any 

2013 i podreu comprovar si pagueu el fem i 

alguna cosa més. Això és així i es diu pujada 

indirecta (o d’amagat).

  L’anunci dels soterrars
Gràcies a la proposta presentada pel nostre 

regidor, es pot utilitzar la megafonia municipal 

per a donar notícia de les defuncions 

i enterraments. Només cal passar per 

l’ajuntament i sol·licitar-ho.

  Més transparència                                       
Gràcies també a la moció 

presentada per Compromís 

demanant més transparèn-

cia en la gestió municipal, 

que fou aprovada per unanimitat, podreu con-

sultar en el web municipal les dades següents: 

–El sou dels membres de la corporació.                             

–Les despeses municipals en representació i 

protocol. 

–Les ordenances i reglaments.

–La quantitat de les subvencions a col·lectius, 

associacions i entitats. 

–Els pressupostos generals de l’any en curs.

–Les convocatòries i actes de les sessions del 

Ple.

  #RTVVtornarà 
El passat 25 de març al Ple de 

l’Ajuntament de Massamagrell 

Compromís va presentar una 

moció demanant declarar Bé 

d’Interes Cultural (BIC) els ar-

xius dels 24 anys de vida de 

RTVV. Des de les festes a les catàstrofes, des 

FG� NŏGEQPQOKC� ſPU� CNU� GURQTVU�� &QPEU� DÃ� GN�
Partit Popular va tombar la moció argumentant 

que la Generalitat ja estava mirant-ho. Com 

ho mire amb la mateixa consideració amb la 

qual tancaren la casa de tots ho portem claret. 

Infrastructures infrautilitzades

 A Massamagrell han anat apareixent 

últimament, un poc de rebot, algunes 

infrastructures noves, com ara la pista One 

Wall de pilota (reciclada per al bàsquet) i els 

locals de la Joventut i les Associacions (eixe 

GFKſEK�COD�WP�GPTGKZCV�VCP�GUVTCODÍVKE�UKVWCV�
al costat de l’institut), que han representat 

una forta inversió de diners públics (un milió 

d’euros per a One Wall i un milió quatre-

cents mil euros per als locals). Són espais, 

RGTÍ��SWG�PQ�UŏGUVCP�CRTQſVCPV�EQO�ECNFTKC�
i que, en el cas del centre de la Joventut i 

les Associacions, que empren només les 

dues associacions d’escoltes del poble, 

s’han quedat curts d’entrada, perquè no 

cobrixen ni de lluny les necessitats de la 

joventut al poble. I, a més, què passa amb la 

resta d’associacions locals? Que potser no 

tenen dret a utilitzar este lloc? És que se’ls 

posa algun entrebanc administratiu per part 

del regidor/a de torn? I què passa amb les 

activitats per a la joventut que es podrien 

organitzar tant en una infrastructura com en 

NŏCNVTC!� 'P� FGſPKVKXC�� VKPFTG� WPU� NQECNU� CKZÈ�
sense donar-los un rendiment òptim és com 

no tindre’ls, o quasi.

D’altra banda, pel que fa a un altre tipus 

d’instal·lacions municipals, no noves, sinó 

ja velles i inveteradament mal utilitzades, 

GN� ECU� OÃU� ƀCITCPV� ÃU� GN� FG� NC� RKUEKPC�
municipal, que només s’obri dos mesos 

C� NŏCP[� K� QHGTKZ� WP� UGTXKEK� FGſEKGPV�� 0Q� ÃU�
necessari, segurament, fer una piscina 

nova, però sí realitzar una reforma a fons en 

la que tenim per tal de fer-la més acollidora. 

Perquè els veïns i veïnes de Massamagrell 

ens mereixem disfrutar d’una piscina en 

condicions, i des de Compromís no deixarem 

FG�FGOCPCT�JQ�ſPU�SWG�PQ�JK�JCLC�FCOWPV�
la taula una proposta per al poble en este 

sentit.
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