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Llibres de text 
gratuïts

Volem recordar a la corporació 
municipal que ens governa alguns dels 
seus compromisos electorals en matèria 
d’educació, els quals encara no han complit 
i els queden com una assignatura pendent. 
Potser que seria una bona notícia, per a 
tots els veïns i veïnes del poble, que els 
recuperaren de cara al pròxim curs, en 
setembre.

Proposem la compra dels llibres 
escolars a tots els/les alumnes dels 
Centres Públics de Massamagrell 
amb un sistema de gestió de beques 
i reutilització de llibres de text.

Aquest punt no ens l’hem inventat ara 
nosaltres, sinó que estava inclòs en el 
programa electoral del PSPV-PSOE per 
a les eleccions del 1999. En el programa 
electoral de l’IEM, per la seua banda, no 
trobem res a favor ni en contra pel que fa 
a este tema, i podem considerar en teoria 
que no hi haurà cap problema perquè la 
coalició que ens governa a l’ajuntament 
accepten de posar en pràctica un sistema 
de beques escolars per a les famílies del 
poble. O potser ens enganyem i no ho 
compliran mai?

En qualsevol cas, no ens val (ni els val 
a tots els veïns i veïnes del poble) l’excusa 
que l’ajuntament no disposa dels suficients 
diners per afrontar esta despesa, ja que 
per a altres coses, que ara no esmentarem 
perquè no és el moment ni el lloc adequat, 
sí que hi ha hagut partides pressupostàries 
anuals i desviació de fons. De fet, sabem 
que hi havia un romanent important del 
pressupost de l’any 99 (trenta-cinc milions 
de pessetes, en total), uns diners que s’han 
destinat a altres fins.

TAPEM EL 
CONVENT?

Una amenaça urbanística més. L’actual equip de govern 
de l’Ajuntament de Massamagrell estudia el projecte 
d’urbanització Entre nuclis, per a unir el barri de la 
Magdalena amb el poble per la zona del camp de futbol 
i els instituts fins als nous Jutjats i el Col·legi Verge del 
Rosari.

No tenim res en contra d’este objectiu d’apropar els 
dos nuclis que conformen la població. Ara bé, el projecte 
naix mort en el seu aspecte principal: la part urbanística. 
Resulta difícil d’entendre com se li pretén incrustar, a 
una àrea d’expansió natural, uns edificis de fins a huit 
altures, destruint-la sense cap sensibilitat i, a més, tapant 
o encerclant el Convent de la Magdalena, un dels nostres 
patrimonis arquitectònics i culturals més importants. 
L’excusa per a dur-ho a terme és la construcció de vivendes 
barates. Bona excusa té el malalt. Però darrere de tot, 
com sempre en els últims temps, hi ha una voluntat de 
recaptació de diners, per part de l’ajuntament, absolutament 
desesperada.

Encara que els comptes de l’Ajuntament de Massamagrell 
estiguen pintats de roig per a sempre, cal plantejar-se 
alternatives a l’hora de recaptar fons. No sempre la solució 
més ràpida, més eficaç, és la millor, sinó que cal administrar 
amb consideració de tots els interessos, per aplicar una 
política de desenvolupament sostenible. Això sembla que 
no entra en els càlculs dels nostres governants locals. Tenen 
el cap quadrat, potser?

Es pot i s’ha d’urbanitzar entre nuclis de manera diferent, 
dissenyant espais d’aprofitament comú. Sense urgències i 
amb un ampli consens entre totes les parts implicades, on 
participen activament els ciutadans.

Estudiem la fisonomia del poble i donem-li una 
vertebració adequada. De segur que tenim una ubicació 
lògica per a les vivendes socials que s’hi volen construir.

Esperem que l’equip de govern (PSOE i IEM) sàpien 
dialogar i escoltar, virtuts que fins ara Urbanisme ha ignorat (no 
cal recordar pífies actuals i passades d’este departament).

Unim el poble, vertebrem-lo, construïm vivendes a 
l’abast de tots, però no a qualsevol preu.



UN PARC ABANDONAT
Podem demanar que es milloren els parcs que hi ha al poble? Segurament ens contestaran que no hi 
ha diners per a fer-ho. Podem entendre esta resposta i estar-hi més o menys d’acord. Però el que és 
llastimós és que alguns dels nostres parcs estiguen abandonats perquè no hi ha un mínim servei de 
manteniment per a conservar-los en condicions acceptables i impedir que es vagen deteriorant amb 
l’ús i el temps. Un exemple ben gràfic: al parc que trobem al costat de la cafeteria Punt d’Encontre 
els xiquets ja no poden jugar com abans. Per què? Un cavallet-moll i un balancí es van trencar 
fa més d’un any. Ningú no hi ha anat a reparar-los. I inclús alguns pares van desmuntar el que 
quedava del cavallet perquè era un perill. I més fort encara: a les engrunsadores se’ls afluixaven 
els caragols dels seients; els pares els ajustaven contínuament fins que un dia trobaren els seients 
en terra. Els van donar a agents de la policia municipal perquè no es perderen, tot esperant que 
prompte vindrien a posar-los en el seu lloc. I ja fa més d’un any que les cadenes estan penjant i els 
xiquets jugant a Tarzan o fent-se mal amb elles. Quant de temps més haurà de passar perquè se 
solucione este problema? Els usuaris habituals del lloc diuen, amb tota la raó del món, que tenen 
un parc de segona categoria. 

Una biblioteca 
desapareguda en combat
A mitjan del mes de novembre passat es va tancar la 

Biblioteca de Massamagrell. Això vol dir que un servei 
públic tan imprescindible com este ha restat tancat molts 
mesos (quatre o cinc, ja hem perdut el compte) gràcies 
a la nefasta política cultural de l’equip de govern que 
tenim actualment a l’ajuntament (format per PSOE i IEM, 
recordem-ho). 

Però els nostres dirigents municipals haurien estat 
capaços, per exemple, de tancar la Llar dels Jubilats 
durant tants mesos per a estalviar-se uns mesos de lloguer, 
com sembla que ha passat en el cas de la Biblioteca? 
Pensem que no, ja que el col·lectiu de jubilats (que ens 
mereix tot el respecte del món, siga dit de passada) ells 
(els nostres governants municipals) se’ls miren com a 
possibles votants, mentre que els usuaris de la Biblioteca, 
majoritàriament joves i estudiants, alguns encara no tenen 
dret a exercir democràticament el seu dret al vot i, per tant, 
no són ciutadans tan interessants des d’un punt de vista de 
rendibilitat política. 

Sense embuts, ho diem ben clar: el tancament precipitat 
(però previst des d’un plantejament econòmic i polític) 
del local llogat per a la Biblioteca va ser una autèntica 
CACICADA (així, amb majúscules i negreta) per part 
dels nostres governants locals. I tots n’hem patit les 
conseqüències. En fi, esperem que la cultura deixe de 
ser d’una vegada per totes la germaneta pobra de tots els 
pressupostos (tant econòmics com polítics) d’una autoritat 
que es desautoritza a si mateixa amb actuacions tan 
anticulturals.

LA NOSTRA ADREÇA
Per a trametre qualsevol queixa o suggeriment 
al Bloc de Massamagrell, ho podeu fer 
a l’Apartat de Correus número 80 del 
poble o bé a l’adreça electrònica següent: 
blocmassamagrell@yahoo.com

Gràcies per la propina
La corporació municipal (amb els vots 

favorables de la coalició de govern: PSOE-
IEM) va aprovar de concedir diverses 
gratificacions extraordinàries, per un total de 
més de cinc milions de pessetes procedents 
d’un romanent dels pressupostos municipals 
de l’any anterior, a diversos empleats i 
funcionaris de l’ajuntament. Tot això va 
haver de ser explicat pel regidor d’Hisenda, 
en Miquel Trujillo, en uns termes no massa 
clars, durant la celebració del ple on es va 
tractar este punt, perquè de fet no hi va explicar 
de quines gratificacions especials es tractava 
ni quines eren les persones destinatàries de 
tals recompenses. El cas és que se’ls han 
embutxacat, els diners, i ningú no sap encara 
per què. 

A més, no està gens clar que es destinen 
tan alegrement uns diners públics que han 
restat del pressupost anterior a retribuir 
econòmicament uns funcionaris que tenen uns 
sous més que dignes. I, en canvi, que no es 
plantege des del govern del nostre municipi de 
donar un millor ús a uns diners que són de tots 
els veïns i veïnes del poble i no un fons comú 
per a gratificar no sabem a qui ni per quins 
serveis prestats. Des del BLOC ens pareix una 
actuació inadmissible, sobretot si pensem que 
al poble fan falta tantes inversions, com ara 
en manteniment de parcs públics i en cultura i 
educació, sense anar més lluny. 


