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Jordi Sebastià, la veu valenciana a l’Europarlament  
En Compromís hem aconseguit una nova fita: hem entrat al Parlament Europeu! Allò que fa pocs 
anys ens semblava un somni ho hem fet realitat gràcies a la suma d’il·lusions i esforços. 

Hem de fer fora de totes les institucions i governs aquells austericides i corruptes que estan 
empobrint les nostres famílies, que estan saquejant les arques públiques per repartir-se el pastís 
amb els poderosos, que estan esprement els nostres recursos naturals, i un fum més de malifetes 
que perpetren. Aconseguirem fer-los fora, com ja ho estem fent, amb la nostra faena diària als 
col·lectius, als ajuntaments, a les diputacions, a les Corts, al Congrés i ara també a 
l’Europarlament. I sempre amb les nostres senyes d’identitat per davant: la democràcia, la 
transparència, l’honestedat, la humilitat, el valencianisme i el somriure.                                               

La Primavera ha arribat a Europa. Compromís ha arribat a Europa. 
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Ampliació de l’horari de la sala 
d’estudis  
Des del Bloc-Compromís per Massamagrell hem demanat en 
diverses ocasions a l’equip de govern del PP que en èpoques 
d’exàmens s’amplie l’horari de la sala d’estudis municipal que 
està situada al Centre Cultural. Doncs bé, encara estem 
esperant una solució que tant de bé faria per als nostres 
estudiants i estudiantes.  

La nostra proposta és molt senzilla, volem que la sala d’estudis 
romanga oberta dissabtes i diumenges en èpoques d’exàmens. 
Els estudiants necessiten un clima adequat per a tindre una 
bona concentració i això és difícil trobar-ho en moltes llars, per 
això la importància de la sala d’estudis. Des d’ací tornem a 
demanar una vegada més la presa d’esta mesura que tant de bé 
causaria a la comunitat estudiantil.   

El PP tomba una moció en 
contra de l’IVA abusiu de les 
perruqueries  
El Bloc-Compromís per Massamagrell presenta en el darrer ple 
de maig una moció en contra de l’IVA de les perruqueries en la 
qual l’Ajuntament instava al Govern de l’Estat a baixar l’IVA, 
que tant de mal està fent al sector perruquer, del 21% al 10%. 

El PP i CVa va votar en contra de l’aprovació d’esta moció pel 
fet que ja havia estat tractada al Congrés dels Diputats i per 
això l’Equip de Govern no vol postular-se en contra, ja que es 
limiten a seguir les directrius del partit, sense qüestionar els 
motius.   

El One Wall no es neteja 
després de la 15Km 
La sorpresa va vindre el dilluns, després de la carrera 15km 
Vila de Massamagrell, quan els xiquets i xiquetes que juguen al 
bàsquet al One Wall no van poder fer-ho amb normalitat per la 
quantitat de porqueria i desfetes que envaïen les instal·lacions.  

Des d’ací volem dir a l’Ajuntament que la carrera és un 
esdeveniment important per al poble, però que hi ha que ser 
responsables i que no altere els quefers dels nostres veïns.    

Pròxims actes i 
activitats que et 

poden interessar…

Botifarra, el documental 
pròximament al saló 
d’actes del Centre Cultural 

Documental Mestres de 
la República al 3r pis del 
Centre Cultural el 11 de 
juny a les 19:15h 


