
Curiés: Que s'interessa a veure, a conéixer una

cosa.
Defraudar: Privar amb engany d'alguna cosa que

és deguda. l/ Privar (1'Administració) dels
drets, dels serveis o de les taxes que li són
degudes.

Degradar: Alterar una cosa fent-la minvar,
descomponent-la.

Negligéncia: Acció de negligir; deixar sense

tindre cura d'algú o d'alguna cosa, descuidar.
Prevaricar: Desviar-se del seu propi deure,

mancar a l'obligació del cfurec que s'exercix.
Responsabilitat: Capacitat de respondre d'alguna

cosa, de garantir la realització d'una tasca, el
compliment d'un deure, de donar-ne raó.

Urbanisme: Conjunt de normes i disposicions
técniques, administratives, económiques i
socials referides al desenvolupament harmónic,
racional i humá dels centres habitats.

*- ** ******
La gent que per naturalesa som curiosos i ens

agrada passejar, estem de sort en el nostre poble
de Massamagrell, ja que a causa de I'extensió del
seu casc urbá (parlit en dos com un meló) podem
gaudir de nombroses i divertides oportunitats
d'indignar-nos, segons el que hi anem topetant.

I és .que quan un veu la quantitat de

ciclomotors que hi circulen (per dir alguna cosa) a
velocitat superior a la permesa, amb un soroll
molt superior al permés, sense respectar senyals

de tránsit i no diguem res dels cascos; quan un
veu els contenidors plens a qualsevol hora (sols
els veureu buits si estan tancats. ja que sembla que

alEar-ne les tapes no és 'bo per a la salut), els
caffers bruts, cotxes aparcats en qualsevol lloc tot
envaint les voreres o impedint Ia visibilitat dels
altres conductors, o els parcs (extingides zones
verdes) deixats de la má de l'home (de Déu ja fa
temps que n'estan, de deixats), o zones del poble
on es viu (per tant, on es paguen impostos) i no
s'encén I'enllumenat públic; i un penós llarg
etcétera que a un li fa pensar que el poble está

molt degradat, un ingénuament. es pregunta el
perqué d'este desgavell en urbanisme i ho
pregunta a les autoritats.

No hi ha normes que regulen la convivéncia?
Si és així, s'han descuidat? (negligéncia) O tal
vegada sí que n'hi ha i passen de fer-se complir?
(prevaricació?, irresponsabilitat?, frau?). No ho
sabem, tal vegada hem de renunciar a tindre
autoritats, almenys així tindrÍem una raó de pes

per al desficaci i no com ara un motiu de

frustració.

ELS LI AURADORS DE,
MES IMPOSTOS QUE

MASSAMAGRELL PAGUEN
ELS DELS POBLES YEiXS

Doncs bé, resulta que entre 1es poblacions que
es beneficien d'una rebaixa en f impost
trobem Albalat dels Sorells, Foios, Meliana,
Museros, la Pobla de Farnals, PuEol, el Puig,
entre altres, i oh, sorpresa!, on és

Massamagrell? Doncs NO hi apareix, així
és que o bé tenim un clima diferent
(Massamagrell is difurent) o bé (o millor dit,
mal) els que són diferents i negligents són els

nostres <<des-governants>> locals. Tota una
faena, si es tracta d'aixó, perqué grácies a ells
perdem diners.

I és aixd o és que una vegada més els

nostres governants no saben de qué va [a
pel. lícula, ja que el 14 de juny passat es

publicava l'ordre per 1a qual es reduien per al
període impositiu del 2000 els índexs de

rendiment net aplicables en el rdgim
d'estimació objectiva de l'Impost de la Renda
de les Persones Físiques per les activitats
agrícoles i ramaderes afectades per diverses
circumstáncies excepcionals (com ara pluja,
pedra, gel, etc.), és a dir el que determina la
quantitát a pagar en la renda pels ingressos.
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PosEU vrÉs BoMBETES

Des del Bloc Nacionalista Valenciá de Massamagrell
volem denunciar un altre bloc. Millor dit, uns altres blocs, els
de ciment que estan tirats per terra en l'anomenada senda d.el
Colesterol entre el poble i Museros, un camí molt transitat
per la gent que ix a fer un passeig a diari.

Els esmentats blocs. que no tenen res a veure amb la
nostra organifzació, dit siga de passada. apareixen tombats
per terra fa mesos i mesos, sense que des de l'ajuntament es

faqa res per tornar-los a la seua posició original i afermar-
los-hi com toca perqué no tornen a ser tirats per terra i
convertisquen la passejada de la gent que ix a fer exercici en
una auténtica c¿üTera d'obstacles. Es tracta d'un nou cas de
negligéncia municipal? Doncs ja en són molts, en este
FULL!

Des del Bloc de Massamagrell llancem la següent
proposta: que les festes locals se celebren abans, si és

possible la primera setmana del mes de setembre, quan els
xiquets encara tenen vacances. Així, pares i menuts podran
participar i gaudir de les festes molt millor, amb uns horaris
més bons per a tots. La nostra proposta recull un sentiment
popular i la constatació que, tal com es fan les festes en
l'actualitat, no tenen un gran seguiment i passen pels nostres
c¿rrers amb més pena que glória, quasi desapercebudes.

Des del Bloc pensem que l'ajuntarhent s'hauria de bolcar
més en les festes, peró no sols a l'hora d'aportar-hi mitjans
sinó sobretot en la seua planificació i programa. Un dels
problemes és que les festes són sempre iguals, que no
evolucionen gens. Peró es podrien omplir amb noves
activitats, per a il; lusionar i implicar els veins. No es tracta
de cobrir l'expedient i fer el de sempre i com sempre s'ha
fet, sinó de motivar més la gent en tot el que es faqa. Perqué
així és com realment es fan unes bones festes i de pas es

construii un poble unit i participatiu. Una altra qüestió són
els artistes contractats, que ja estem massa acostumats aLs

espectacles més barats del món. A veure quan es contracten
artistes decents i canten a una hora també decent, perqué la
gent hi puga assistir sense aguantar quatre hores de tostó.

LA NOSTRA ADRBqA
Per a trametre qualsevol queixa o suggeriment
al Bloc de' Massamagrell, ho podeu fer a

l'adreEa electrónica següent:
blocmassamagrell @ wanadoo.es

L'advertiment, no per reiterat, resulta menys necessari: el
grup PSOE-PSPV local va prometre en el seu programa
elegtoral que els llibres de text se subvencionarien des de
I'ajuntament quan ells arribaren al poder... Doncs bé, ja fa
quasi tres anys que han arribat al poder, peró no han complit
la seua promesa quan ja sols els queda un any per a fer-ho.
Ho faran potser en vistes de les próximes eleccions?
Nosaltres ho dubtem molt, potser es limitaran a incloure la'
mateixa promesa en el seu nou ptogfama electoral.

BAIXEN I BAIXEN
V L'enllumenamenament dels carrers de

Massamagrell brilla per la seua... quasi total
abséncia. Hi ha moltes vies al poble que
estan tan mancades d'il. luminació que
passar per elles a algunes hores de la nit
significa un risc per a les persones

cardíaques, ja que fa més feredat que una
pel. lícula de por. Un exemple molt gráfic
d'pixó és el carrer del Sol, que sí. que de dia
li pega molt el sol i és potser el més
il. luminat de tot el poble, peró de nit, ai
mare meua!, entre que té pocs fanals i que

les palmeres tapen l'escassa llum que donen
les seues bombetes, está més a fosques que

1a gola del llop... El problema s'agreuja a

l'hivern (a partir d'ara), que els dies són
molt curts i les nits molt llargues. No és per
a cagar-se de por, que no volem espantar
ningú, peró sí per a demanar una millor
xarxa d'enllumenat a l'ajuntament. Que
vinga, que vinga, que vinga la llum! I si no,
que al senyor alcalde li donen pel..., qlue fa
la cangó.

V rn any més, l'ajuntament no ha
organifzaf cap acfe institucional per a

commemorar el 9 d'Octubre, el dia que els
valencians i les valencianes reivindiquem la
nostra identitat com a poble. La cosa és

trista, perqué és com si amb ells no anarala
cosa. Potser és també desídia i negligéncia,
per part dels nostres polítics locals. I mira
que costaria ben poc otganitzar este dia
qualsevol cosa: paelles, calderes, jocs per a
xiquets... Peró res, ells continuen passant
olímpicament de la valencianitat.


