Els ioves també existim
I
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El passat mes de marq el Bloc Jove organitza la projecció
del documental Del roig al blau al Centre Cultural. Després
del visionatge d'este magnífic treball sobre la transició
valenciana vam aprofitar per a fer un soparet, al qual també
vingueren companys del Bloc Jove d'altres pobles que havien
assistit a la projecció. En acabant es va penjar una pancarta
que havíem pintat uns dies abans amb el lema ELS JOVES
EXISTIM !, per tal de reivindicar la nostra existencia com a
joves al poble, ja que sembla que no es compta amb nosaltres
per a res, i també per a donar a conéixer a la gent l'aparició
del Bloc Jove a Massamagrell. La pancarta va restar dues
setmanes al carrer de 1'Estació. Esperem amb aqo que tant el
senyor alcalde, els seus col.legues i la resta de partits polítics
s'adonen que en el seu poble els joves no sols pensen en el
botelló i que, encara que semble mentida, alguns ens
interessem per la política del poble i volem que se'ns preste
mes atenció i que no se'ns tracte com una colla de gent sense
futur. (Per a contactar amb nosaltres www.blocmassamagrell.org
secció joves).

Caguerades

El carrer del Poliesportiu i el Minitrinquet
es una vergonya. Anar a l'institut cada dia és
tot un show, aixo sembla una mena de
concurs per a veure qui esquiva més
caguerades de gos. Les més menudes valen
100 punts i les més visibles 50. Ara bé, si la
xafes ja l'has cagada, t'endus el pastís a
casa. La cosa, pero, es posa interessant a les
8:15 del matí, quan veus tothom mig adormit
i fent uns esforcos enormes per a obrir els
ulls i no perdre el concurs. La gent que té gos
no té vergonya, pero l'ajuntament tampoc no
en té ni gens ni mica. Que potser haurem
d'anar a cagar a la porta de l'ajuntament
perque es decidisquen a fer una campanya de
conscienciació ciutadana per a la recollida
d'excrements dels gossos? Sembla que si,
perque el lema de I'equip de govern, com diu
la cancó, és ben clar:.Caguera de bou quan
plou s'arremulla... Esperem, almenys, que a
final de curs vinga el senyor alcalde a lliurar
els premis als guanyadors del concurs.

El solar sociocuIturaI del barri
Davant la proposta del rector de la parroquia del barri de
requalificar com a urbanístic un solar sociocultural de la seua
propietat (i amb la venda traure els maxims diners possibles per a
fer una església nova i uns salons socioculturals), l'oposició va
manifestar que era una idea políticament inacceptable (un terreny
sociocultural no pot convertir-se en un bloc de cases) i vam aprovar
en Ple una solució que trobem raonable: l'ajuntament compra eixe
solar a la parroquia. Així el solar continuaria sent sociocultural i, a
més, ara passaria a ser del poble, mentre que el rector disposaria
d'uns 600.000 euros per a construir la nova església. Pero Pedro
Enrique no accepta la proposta. Diu que cent milions de les
antigues pessetes no són suficients. Per aixo l'oposició ha aprovat
en Ple que s'inicie l'expedient d'expropiació del solar amb el
compromís de dotar-lo de les instal.lacions socioculturals que es
consideren més necessaries per al barri. Des del BLOC volem
manifestar que estem completament convenquts que havíem fet una
bona proposta al rector i que la política del «o tot o res» mai no és
bona per a solucionar assumptes socials.

Créixer: a costa de qui?
Ja esta obert el termini per a matricular-se als centres educatius
del poble i ara cal preguntar-se si podran acollir els filllfilles dels
nous veins que residiran al sector residencial 5 del bam i als de la
Graveta i Entre Nuclis. A Massamagrell vivim prop de catorze mil
persones, quan s'acaben de construir totes les zones que ja estan
iniciades passarem a ser-ne moltes més. Esta preparat el poble per
acollir-les com cal?
Hem posat l'exemple de les escoles, pero també volem recordar
la qüestió sanitaria. Tant el consultori del barri com el centre del
poble no podran donar l'atenció deguda. On arribaran les cues? Des
del BLOC defenem un creixement moderat i amb concordanqa, és a
dir que cresquen junts el nombre de veins i el de serveis.

Jardiners? NO,
gracies!
Massamagrell té més de catorze mil
habitants i ni un sol jardiner. IncreiMe,
no? Doncs així és. Enguany passat
s'havien
d'haver
contractat dos
jardiners (així constava en els
pressupostos), pero el PP no ho
considera necessari, ni urgent. Quan el
nostre regidor els pregunta per la
qüestió, respongueren que no havien
tingut temps. Quin morro, no? Ja
veurem si enguany en tenen, de temps,
que de morro en van sobrats.

Tragedia a Massamagrell
La residencia San Lorenzo de Brindis,
que depén de la Conselleria de Sanitat, va
patir el passat mes de marc un incendi en
el qual moriren cinc persones. Allí feia
anys que residien ancians i minusvalids
psíquics amb llicencia només per als
primers, quan
és evident que són
persones que necesiten una atenció
diferenciada. 1 és que la política del PP en
materia de sanitat és la cessió del treball a
empreses privades amb la qual cosa es
precaritzen els serveis. Hi haura alguna
dimissió, després d'este lamentable
succés? Ací dimitix algú? Pregunta.

Plataforma pel
Valencia
A Massamagrell una anomenada Plataforma
pel Valencia ha fet acte de presencia. Ens ha
sorprés gratament haver trobat al poble
enganxines escrites en valencia com ara la que
hi ha al costat de la placa que es veu en la foto
de l'esquerra, ja fa temps que des del BLOC
férem una campanya en este sentit i a
l'ajuntament no es donaren per al.ludits.
Ens alegra molt que un nou col.lectiu es
prenga estes molesties i faca el que li pertocaria
fer al nostre ajuntament.
BENVINGUTS SIGUEU!
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Per a trametre qualsevol queixa o suggeriment al Bloc de Massamagrell, ho podeu fer a l'adreqa electronica següent:
blocmassamagrell@hotmail.com // 1si voleu rebre EL FULL informatitzat, també el podeu sol.licitar.
Per a més informació, podeu consultar la nostra pagina web:
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