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DESPOLITITZANT EL PIM
L’equip de govern del PP ha suprimit la secció del PIM on els partits polítics municipals
expressaven les seues opinions. Ara entenem què significava el punt 153 del programa
electoral del PP, que literalment deia: «Despolitizaremos el PIM (Periódico Informativo
Municipal) garantizando su periodicidad bimensual». Doncs això, el PP s’ha encarregat
d’eliminar l’opinió dels partits de l’oposició del periòdic municipal, en un exercici de censura
sense precedents. Sembla que el PIM era un periòdic massa polític i calia despolititzar-lo per
a no avorrir els lectors, encara que molts el llegien per a informar-se sobre les coses que
passaven al poble i a l’ajuntament. Ara ja no és un periòdic polític, ara és un pamflet
propagandístic al servei del partit polític que va guanyar les darreres eleccions municipals.
O és que el PP no és un partit polític i els seus regidors no són polítics, sinó eficients gestors
municipals? Potser és això, que ells no fan política, ells simplement gestionen, i el verb
gestionar en les seues boques significa el dret a fer el que els dóna la gana perquè han
guanyat les eleccions per majoria absoluta.
MANIPULACIÓ EN EL NOU I PLURAL MAS DE GRELL. Este nou i a tot color Mas de Grell,
elaborat per un grup de comunicació, és un desgavell més de l’equip de govern del PP.
Només dotze pàgines amb més fotografies que text (perquè isca més la cara de l’alcalde), tot
plegat molt indicatiu de quina és la política que vol fer el PP al poble: fotos i festa, sense
articles d’opinió i de participació ciutadana; ells s’ho guisen i ells s’ho mengen, que en la
pràctica significa pagar-se la casa (la propaganda pròpia, del PP) amb diners públics. Estem
en democràcia? Sembla que la llibertat d’expressió n’és un requisit indispensable que ha
sigut eliminat

Accés tancat

Fa molt de temps que es va tallar l’avinguda
Joan Fuster per a urbanitzar Entre Nuclis. El
que no s’entén és per què no es pot negociar
amb l’empresa urbanitzadora perquè es faça
primer l’adequació de la zona de l’avinguda
(voreres, canalitzacions, etc.) i després es
continue l’obra, deixant oberta una carretera
tan transitada. Tan difícil és pensar primer en
els veïns!!!

EL SERVEI DE PEDIATRIA
DE MASSAMAGRELL, EN
QUADRE
El servei de Pediatria continua funcionant
amb moltes deficiències al Centre de Salut.
Recordem que durant tot un mes a l’estiu no hi
havia este servei al poble i que per a fer-ne
una consulta calia desplaçar-se a la Pobla de
Farnals, amb el trasbals que tot això suposava
per als usuaris. Ara la cosa ha tornat a la
normalitat. És a dir, es tracta d’una
normalitat un tant estranya. Al Centre de
Salut el servei de Pediatria continua saturat
tots els dies i l’atenció als xiquets i xiquetes és
deficient, per falta de personal. I això que el
PP, en el seu programa electoral, deia sobre
este tema el següent: Punt 44: Instaremos a la
Conselleria para que se implante el servicio de
pediatría por las tardes. I punt 46: Incidiremos
en el aumento de pediatras.

Carrer sense
eixida

El temps que fa que estan urbanitzant els
carrers de la zona de la Graveta i encara no està
obert el vial d’eixida de l’avinguda Joan Fuster,
cosa que faria disminuir el pas de vehicles que

DIFICULTANT LA
INFORMACIÓ
El nou equip de govern del PP, com que ja
disposa de majoria absoluta, pot prendre
decisions sense comptar per a res ni tan sols
amb l’opinió dels grups de l’oposició. El cas és
que ara el PP fa i desfà, a l’ajuntament. Entre
altres coses, no ha tardat gens en prendre la
mesura d’acordar la convocatòria dels plens
cada dos mesos, i no cada mes com fins ara es
venia realitzant. Amb quina intenció? Doncs
està clar: per a dificultar la tasca dels grups de
l’oposició i evitar que tinguen i vulguen donar
informació sobre els afers municipals. Un altre
exemple (il·lustratiu) el tenim en les obres de
reforma de l’interior de l’ajuntament, que
només ells han ordenat. Però el treball de
l’oposició és exercir el control de la gestió
municipal perquè no es produïsquen abusos. I
qui tracta d’impedir-ho és simplement un
personatge poc demòcrata.
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LA NOSTRA ADREÇA
Per a trametre qualsevol queixa o suggeriment al Bloc de Massamagrell, ho podeu fer a l’adreça electrònica
següent: bloc@blocmassamagrell.org // I si voleu rebre EL FULL informatitzat, també el podeu sol·licitar.
Visiteu la nostra pàgina web: www.blocmassamagrell.org.

