
El Tribunal Superior de Justícia ha anul'iat,
mitjangant una senténcia, 1'acord de 1'Ajuntament de
Massamagrell pel qual s'aprová, l'any 1997, la
urbanització de la ma{al. Es una notícia magníhca i
des d'ací donem l'enhorabona a tots e1s que han
lluitat per a protegir este espai natural, sobretot als
ecologistes, agrupats en la Coordinadora per a la
Detbnsa de la Maijal. El Bloc de Massainagrell
també es va integrar en l'esmentacla coordinadora i,
per ta11t, ara ens felicitem amb motius més que

sobrats de 1'éxit obtingut als tribunals. La senténcia,
a més, marca un precedent important per a la defensa
d'altres marjals.

Ara cal empiagar l'equip de govern de

l'ajuntament perqué prenga ies mesures adequades
per a iniciar les gestions per tal de coordinar una
política d'espai protegit junt amb la Conselleria de
Medi Ambient i realitzar els estudis peilinents per a

rendibilitzar l'espai natural des d'un punt de vista de

la seua conservació: hi ha sLrbvencions de la Unió
Europea amb este fi. Tot plegat reduridará en un
benefici global per a la població de l\4assamagreil, i
així i'enhorabona per la recent senténcia dei TSJ será
encara una millor noticia.

L'ADPD estudia demanar que incloguen les
papereres com a espécie en perill d'extinció

L'Associació per a la Defensa de 1es Papereres
Desaparegudes, després de l'última passejada popuiar i
d'haver constatat 1a contínua desaparició d'estos antics
elements decoratius (atés l'escás ús que se'n feia, d'elles),
estudia demanar que s'incloguen en el llistat d'espécies en
perill d'extinció i organitzar unes jornades d'informació
sobre l'ús que fa anys tenien a la pcblació de Massamagrell
(alguns almenys ho intentávem. d'utilitzar-les).

Continuarem infonnanf
El de dalt és u'n vei del poble buscant una paperera

ELS F{OMS DELS CARR.ERS A
MASSAMAGRELL
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I-,a dels carrers
Aixd és una denúncia, que fern des del BIoc de

Massamagrell: els carrers del pohle es troben en un
estat lamentalrle, pel que fa a la llengua amb qué
estan registrats en les corresponents plaques
indicadores. Hem fet un estudi exhaustiu del tema i
hem tret les següents conclusions g€nerals: en
primer lloc, destaca el fet que només el 46oh per
cent apareixen en yalenciá, per un 54Y" per cent
que estan en castellá. Des del Bloc no entenem com
és possible que, sent com som un poble valenciá,
l'equip visitant (per dir-ho airí) ens porte avantatge
en la possessió de la pilota. I aixd que juguem a

casa. S'ha entés bé la nostra metáf'ora futbolera?
Esperem que sí.

Perd el desficaci no acaba en la nornenclatura
dels carrers. Perqué resulta que alguns d'ells
apareixen en les plaques, per error o falta de rigor,
en les dues llengüeso coflr ara els casos dels carrers
Maestro Chapí, Maestro Rodrigo i un llarg etcétera.
A més, hi ha pifiades ortográfiques que poden
passar als annals de Ia histdria, com ara el carrer de
la Estació, que hauria de ser, eorrectament, de
I'Estació. Qué passa amb els carrers del nostre
poble, doncs? Sembla que la desídia municipal en
este tema és de jutjat de guárdia. Molta, rnolta
incompeténcia sobirana.
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Són ja un clássic de l'época de caior: les motos.

Conduides per joves que volen presumir de velocitat i
d'agressivitat, representen dos seriosos problemes: 1) van

a tota pastilla i fan un soroll de mil dimonis que els veihs
han de suportar; 2) són un perill per als usuaris de Ia via
púbiica, tant els vianants com els altres vehicles que

circulen i provoquen al cap de la temporada nombrosos

accidents. Les motos ixen e I'estiu per a envair-nos atnb el

seu soroll i perill inJbrnafs.

Per qué els agents de la policia local no fan complir
i'Ordenanga Nlunicipal de Medi Ambient: Sorolls i
Vitrracions Generats pel Tránsit aprovada per 1'ajuntament

I'any I 998? Potser es deu esta desídia general al fet que

va ser aprovada quan la máxima autoritat al consistori la

representava Dominique FranEois? Vés a saber.

En qualsevol cas, nosaltres, per respecte al medi

ambient i a la tranquii'litat dels velns i veines del poble,

sempre hem pensat que les bicicletes són per a l'estiu....,
no les motos. Perd com que les motos no es poden

prohibir, doncs aixó: que es complisquen i es facen

cornplir les normes, que per a aixd es van establir i són

vigents. O no?

Massamagrell está fent tot el possible i més per a entrar en el
famós llibre del Guiness en l'apafiat de bandes sonores
(monticles ais carrers) per metre quadrat. N'hi tenim ni més ni
menys que 27. Segur que, a este pas, 1'aconseguirem, el récord.
Perd en comptes de Massamagell el poble s'haurá de dir
Massamonticles o Massagepes (a veurem...).

6tn l'anterior número d'EL FULL ja
ho vam dir: l'oferta cultural al poble estava

pujant. I ara ens podem felicitar que la bona

ratxa continua. La Casa de Cultura está

comenEant a funcionar com Déu mana:

teatre, cine, cursos, contes a la nit... Ens

hem de congratular, a més, que per fi s'haja
oberl el bar del centre. I també és d'agrair
que la programació per als mesos de calor
que I'ajuntament ha editat aparega en

valenciá. Tot plegat ho reclamávem des

d'EL FULL. Grácies i a continuar la marxa.

LA NOSTRA ADREEA
Per a trametre qualsevoi queixa o suggeriment
al Bloc de Massamagrell, ho podeu fer a

l'adrega electrónica segiient:
b locmas samagrell@,wanadoo. es
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&rnu altra vegada, i aixó ja clama al

cel, ens hem quedat sense cap acte de

celebració d'una data emblemática per a la
nostra história com a poble. Ens referim,
ara,'al 25 d'Abril, que ací va passar sense

que per parl de I'ajuntament s'organitzara
cap acte per a rememorar la data.

Menció a part, cosa que no equilibra la

fletxa de baixada d'esta notícia, mereix
l'actitud de Vicent Zuriaga, regidor del PP,

que a títol personal va fer un breu discurs en

el pie que es va fer a l'ajuntament este

mateix dia. Peró tots els altres, ni pruna. És

a dir, ni se'n recordaren del dia que era ni
volgueren recordar-se'n. Nosaltres fem

memória del seu oblit. Potser és que ja
presenten els primers símptomes de la
malaltia anomenada Alzheimer.

ÉU, passat 1 d'abril es va celebrar al

poble el Dia de la Brci, una jornada lúdico-

esportiva que es pot qualificar d'éxit pels

nombrosos pafiicipants que tingué.

No és per res, peró vam ser nosaltres des

d'EL FULL que vam demanar que es

tomara a celebrar el Dia de la Bici al poble,

després d'un any d'abséncia inexplicable.
És que estos xics/xiques de 1'ajuntament no

són roihs, perd cal espentar-los. O, si no,

punxen.
t]:,:::ti,]il i,]::].t]]Dél:,i]fl u§:l:lténen,:,po,i],¡d o s ?
No, no volem dir de qué tenen por dues persones en concret,
sinó de qué tenen por els nostres governants locals que no ens

donen cap explicació per qué no ens deixen expressar les
nostres opinions en el PIM (periódic informatiu municipal). Ja

ho hem demanat en una instáncia a l'alcalde, des d'EL FULL,'
de boca a orella, peró ells continuen sense respondre...


