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Recentment, i fent ús de la seua majoria absoluta a l’ajuntament, el PP ha aprovat les noves taxes per la prestació 
de serveis de caràcter social i preferencial, i quan es mira què han aprovat, es veu de seguida què entén el PP per 
caràcter social, i entre altres aspectes què entén de política d’integració, ja per a este any del 2012 els nouvinguts 
que vulguen aprendre castellà hauran de pagar un 511% més que l’any passat per les classes. Això sí, fent gala del 
valencianisme tan profund que practiquen, qui vulga preparar les proves de coneixement del valencià «tan sols» haurà 
de pagar un 387% més que el 2011 (deu ser per allò de preferencial...). I continuant amb la seua preocupació per 
l’educació i la cultura, va i ens han regalat (potser com a detall dels Reis Mags) amb una pujada del 48% en les taxes 
de l’Escola de Música.
D’altra banda, els nostres governants municipals del PP no s’obliden dels treballadors, ja que ara el cost del servei 
diari de cangur (utilitzat per pares i mares treballadores principalment) es multiplicarà per quatre. Davall, la taula com-
parativa de preus.

Descripció de l’activitat                                                                          Any 2011                        
Activitats culturals cursos (per trimestres)                                                                                         
Matrícula Escola de Música                                                                                                               
Instrument Escola de Música (per mes)                                                     
Cangurs (per mes) 
Alfabetització, neolectors, educació de base i espanyol per a estrangers 
Graduat d’ESO (curs) 
Accés cicles formatius superior i universitat (curs) 

organitza

24 45
16 25
16 25
10 40
  9 55
25 195
40 245

 Any 2012
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BENVINGUT 2012
 Les passades eleccions locals vam  tindre 714 vots 
i un regidor a l’ajuntament, i ens quedàrem a només uns 
quinze vots del segon regidor. Mentre que en les eleccions 
autonòmiques, amb 175.000 vots, obtinguérem sis diputats, 
i en les recents eleccions generals, amb 125.250 vots, acon-
seguírem el primer diputat de la nostra coalició a Madrid. (En 
la foto de la davall, Joan Baldoví, ja electe, quan arribava a la 
primera sessió al Congrés en bicicleta, i potser demanant-li 
a un policia on estan els aparcabicis de l’hemicicle).
 Amb tot això, l’any 2011 ha estat molt bo per a Bloc-
Compromís i volem donar-vos les gràcies pel vostre suport i 
animar-vos a sumar més Compromís.
 I ja que parlem de bicis i d’aparcabicis... un exemple 
del que hem aconseguit al poble: la instal·lació de diversos 
aparcabicis, a proposta de Bloc-Compromís a l’ajuntament. 
Com que voleu bicicletes, tingueu: dues tasses!

BREUS
 L’ajuntament pretén cedir sòl públic per a la cons-
trucció d’un CIS (centre d’iniciativa social, curioses sigles) 
per a benefici d’un grup de l’ensenyament privat. La comu-
nitat educativa del poble ja s’ha mobilitzat en contra de la 
cessió i Bloc-Compromís ha presentat una moció per a fo-
mentar l’educació pública al poble. Perquè és lògic que allò 
que és públic revertisca en benefici públic, sobretot.

  El nostre estimat equip de govern del PP ens ha 
obsequiat amb una pujada en el rebut de l’aigua d’un 300% 
pel concepte de la TAMER o tractament de residus. Això 
continua la seua línia de pujades de les taxes municipals, ja 
comentades en el nostre editorial. Però perquè vos feu una 
idea més exacta de la pujada (o caldria dir clavada):
Any 2010 per una vivenda de més de 65 m2: 44,40 euros.
Any 2011 pel mateix tipus de vivenda: 139,00 euros.

  El passat 16 de novembre, en una comissió espe-
cial, es demanaren les factures dels telèfons mòbils que té 
l’ajuntament a la regidora Pepa Senent, i esta és l’hora que 
encara estem esperant-les. Serà per a molt de temps?

  I una altra. En el Ple del 14 de setembre se li de-
manà a Enrique Sanicobaldo, també destacat regidor del PP, 
una còpia del conveni dels 15KM de Massamagrell. Doncs 
així és, ho heu endevinat: encara estem esperant-la.

  Són molts els equips de futbol que entrenen al camp 
municipal de Massamagrell. Hi ha unes 280 persones fede-
rades que utilitzen les instal·lacions, amb els consegüents 
problemes d’horaris i usos. I el nostre regidor d’Esports, Sa-
nicobaldo, tira balons fora. Com sempre. El que és criticable 
en este punt és sobretot que el regidor ha prioritzat unes 
instal·lacions com les del One Wall que només s’utilitzen una 
vegada a l’any, en perjuí d’un segon camp de futbol que és 
necessari per a la pràctica diària d’este esport a Massama-
grell, atesa la seua demanda.

  I què passa amb el Club de Bàsquet Massama-
grell? Doncs que els seus equips séniors han d’anar al Puig 
a jugar al Pavelló Municipal, perquè ací al poble no tenen 
unes instal·lacions dignes. Ja els diuen els emigrats.
Indignant!

  Enguany no s’ha programat teatre infantil en les 
activitats culturals que es fan per les dates de Nadal. Que 
potser ja no tenen drets els xiquets i xiquetes del poble a una 
actuació que no costa molt? Que potser no tenen dret que 
se’ls done un poc de felicitat durant estos dies?

 El passat 5 de gener Bloc-Compromís Massama-
grell va fer un lliurament a Cáritas de més de setanta jogui-
nes i llibres de lectura perquè els xiquets més desfavorits 
també puguen gaudir de la il·lusió de rebre el seu regal de 
part dels Reis d’Orient. Des de Bloc-Compromís volem do-
nar les gràcies a totes les persones que van participar en 
l’arreplega de joguets i van aportar el seu gra d’arena. Re-
cordem que la campanya està oberta durant tot l’any.
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La foto

FAENA A MIG FER
La imatge és de l’avinguda Via Augusta. L’ajuntament va po-
dar els arbres d’alguns carrers del poble fins que, pel que 
sembla, se’ls acabaren els diners i a mitjan any van parar la 
poda. Alguns carrers es quedaren a mig fer. Bé, més que a 
mig fer a penes començats, com es pot apreciar.


