
La signatura de més de dos-cents quaranta

veins del poble, arreplegades com a

al'legacions al pla parcial d'trbanització del
sector 4, més conegut com Entre Nuclis, ha

permés la modificació del projecte en alguns
dels seus punts més importants, especialment
pel que fa a les altures dels edificis, que

s'havien establit en fins a huit i nou plantes

en la primera exposició del pla. La sessió de1

ple de l'ájuntament del 18 d'octubre passat

que havia de resoldre les al'legacions
presentades va desestimar-les en la votació,
peró, tal com va assenyalar la regidora
d'Urbanisme, Remei Rodrigo, "en atenció a

la gran demanda dels veins i a la seua

sensibilització pel tema", des del seu

departament s'havia reconsiderat el pla i
acceptat la modificació del mateix quant a
l'altura dels edificis, amb el resultat de

rebaixar de nou a cinc plantes el máxim
legal. Finalment, grácies a la pressió exercida
pel nostre grup amb el suport dels veins que

van prestar les seues firmes per a

complimentar les al'legacions, el pla Entre
Nuclis no s'executará amb un régim
urbanístic diferent al recollit en el PGOU del
municipi i l'espai públic quedará protegit
amb la nova mesura adoptada.

Sens dubte que es tracta d'una bona
notícia. El convent de la Magdalena no el
taparem ni haurem de suportar la preséncia

de torres de vivendes que s'assemblarien més

a conilleres humanes que no a una zoía
respectuosa amb l'entorn amb un nivell
dptim de qualitat de vida. La sensatesa amb

qué han reaccionat els nostres govemants
locals en este tema ens sembla digna
d'esment. Peró hauria de condir l:exemple i
no ser-ne l;excepció que confirmalaregla.

De qué tenen por?
El BNV ds-Massamagrell som l'única formació política de1

poble que no disposem d'un espai en el butletí munjcipal'del
Mas de Grell pw a exposar les nostres idees. Que ens tenen
por o qué? Peró no ens mengem a ningú i tornarem a

sol'licitar-ho a l'equip de govern actual, que ja ens va negar

en una ocasió tal possibilitat al'legant que els estatuts de la
publicació no ho recollien per als grups sense representació.
Dons si cal oue els modifiouen: oer la llibertat d'exoressió!

Massamagrell, cada u pa ell
Els partits polítics, quan es presenten a unes

eleccions (en este cas municipals), sempre diuen que
els seus representants es preocuparan pff damunt de tot
dels interessos del poble, abans d'ocupar-se dels seus
propis interessos com a partits.

Aixd és la teoria, o la parauleria oficial amb qué ens
volen vendre la seua opció.

Si ens centrem en el poble de Massamagrell, peró,
comencem a entendre que una cosa és el que es diu i
una altra, de molt diferent, el que es fa. Ací tenim que
des que s'ha trencat el pacte de govern entre PSOE i
IEM, els primers han quedat en minoria al capdavant
del consistori, tot administrant la política municipal
com a bonament poden (que no és molt bé, per cert, ja
que s'enfronten a totes les dificultats imaginables i que
se'ls acudixen als membres en l'oposició del PP i
I'IEM, que executen admirablement la tasca de pinga
per a ofegar qualsevol iniciativa de l'equip de govern).
La situació actual és tan compromes4 de fet, que
l'equip de govern minoritari no pot tirar endavant els
pressupostos municipals per a I'any que ve sense
comptar amb el suport d'un altre grup, cosa que,
segons paraules de l'alcalde, Edmundo Boria, els
obliga a negóciar i a parlar amb tots els membres de la
corporació, a fi de garantir un mínim d'estabilitat i
evitár el buit de poder. Els seus esforgos potser són
honestos, perd el cas és que van passant els mesos i no
es veu cap solució al problema que a hores d'ara tenen
plantejat. Ni l'oposició presenta una moció de censura
ni l'equip de govern demana una moció de confianEa.
Així les coses, el deteriorament i la paralítzació de
l'acció municipal és progressiu, amb el consegüent
perjuí per a tots els veihs i veines del poble. D'una
manera bastant gráftca, estem assistint ala confirmació
que aquella regla d'anteposar el bé comú als interessos
partidistes no es complix ni per casualitat en el nostre
municipi. Qui són els responsables? Evidentment, els
nostres representants a l'ajuntament, des del primer
fins a l'últim. Lamentablement, el que sí que
complixen és aquella maleida dita que hi ha sobre el
poble: <<.lvlassamagrell, cada t pa ell>>, ells la fan real
amb la seua actuació.



Dos oblits imperdonables, i
en van no sé quants...

Un any més, el passat 9 d'Octubre, dia nacional dels
valencians, ha passat desapercebut a Massamagrell, sense

pena ni glória. L'ajudtament no va organifzar cap acte per
a celebrar una data tan assenyalada. En canvi, sabem molt
bé que en altres localitats de la comarca sí que es van fer
actes oficials i festius per a commemorar la nostra diada
com a,poble valenciá. Peró a Massamagrell, el silenci és la
resposta oficial també per a les nostres cites més

emblemátiques.
D'altra banda, el segon oblit injustificable que volem

denunciar en este apartat és el del Dia de la Bici, que

dnguany no s'ha celebrat al poble. No sabem per quines
raons, no sabem si és per la inoperáncia general dels
nostres regidors, el cas és que hem de recordar, contra este

nou oblit imperdonable, que el Dia de la Bici, altres anys,
s'ha celebrat a la localitat i ha aconseguit reunir fins a més
de cent cinquanta persones en una jomada lúdica i
reivindicativa d'un mitjá de transport sa i alternatiu com
ara la bicicleta. La participació dels veihs de
Massamagrell hi ha sigut tan nombrosa i satisfactória que

ara no comprenen per qué enguany s'ha passat del tema
tan olímpicament.

Que potsü és per falta de diners, pil falta de
pressupost? Ja la tenim, una altra vegada! Si per a un acte
tan puntual no es necessiten sinó quatre duros! La
Regidoria no ha de pagar ni la gasolina! Qué li passa a
este ajuntament nostre que ni tan sols pot anar a roda dels
altres? Ni fa res ni sembla que li interesse. A este pas

entrará fora de control algun dia i será desqualificat de la
catTera.

El bar de la Casa de
Cultura no té qui el porte

Des que es va inaugurar la Casa de

Cultura, fa ja un bon temps, els veihs no han
tingut en servei el bar habilitat en les seues

dependéncies. L'Ajuntament ha publicat ja
dos bans per a comunicar que s'obri un
termini per a la presentació de sol'licituds
per al concurs d'adjudicació de la concessió
de la cafeteria del Centre Cultural, perd esta

és I'hora que els nostres majors, per

exemple, si volen prendre's un café, han de

gastar la maquineta automática.
El problema és més gros del que pareix i

obeii a raons técniques. Perqué l'arquitecte
que projectá les obres (el nostre arquitecte
en nómina a l'ajuntament) no tingué en

compte ni el suficient espai per a la cafeteria
ni les mínimes condicions necessáries per a

la seua posada en funcionament, de manera
que ara tots els que s'interessen per la
concessió es tiren effere en veure el mal
estat de la paradeta. I és que tenim una Casa

de la Cultura que és una obra mestra en els

grans volums geométrics, peró una nul'litat
en els xicotets detalls que són els que fan la
utilitat i donen la comoditat als usuaris de

qualsevol edifici. A'pagar-ho, en este cas,

els de sempre: els veihs i les veihes.

LA NOSTRA ADRECA
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'adrega electrdnica
següent: blocmassamagrell@yahoo.com

Ú[N[=. MALESVORE N-

Els carrers del barri de ta Magdalena són una autántic, n.igory". E'ri i.iéi¡* especialmeni al mai estat en
qué es troben les voreres dels ca¡rers de casetes, que no sols presenten forts desnivells siné que, a més, es fa
perillés transitar sobre elles a causa dels clots que tenen i que impedixen un pas regular als transeünts. Les
voreres oferixen totes les dificultats imaginables per a trencar el pas i potser que també algun os, si una
persona hi entropessava i queia. Per aixd des del Bloc Nacionalista Valenciá de Massamagrell, sensibles a esta
problemitica, volem aprofitar el nostre modest espai de comunicació EL FULL per a denunciar una situació
que ens sembla penosa. I també ho farem a travós d'una instáncia que presentarem a I'alcalde del poble a fi
que pose mans a loobra i es puga resoldre el problema amb la participació dels veins afectats i la implicació de

la regidoria corresponent. Perqué no té molt de sentit projectar noves zones urbanístiques amb tot luxe de
detalls al municipi sense tindre en compte també aquelles on més deficiéncies hi ha quant a serveis i
instal'lacions. Una altra qüestió que s'afegii;Iproblema del mat estat de les voreres és I'enllumenament dels
carrers i I'asfalt, pels quals tots els veins de Massamagrell paguem igual i és de rebut doncs que rebem les

mateixes prestacions. Esperem que molt prompte s'inicien un estudi i els contactes necessaris dels técnics i
responsables de l'ajuntament per a comensar les obres de millora dels carrers al barri. I és que, tant del PP
com del PS.OE i de I'IEM, des de tots els partits locals, s'ha insistit en els_seus programes electorals (en la
seua propaganda, millor dit) que cal invertir al barri de la Magdalena per a fer desaparéixer les desigualtats
en infrastructures i serveis. A veure si és de yeres i complixen per una vegada la seua paraula!


