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El Bloc posa el primer bloc del Pavelló
El passat 17 de novembre el regidor del Bloc a Massamagrell, Ximo Galarza, que apareix en la foto de dalt amb
corbata (com correspon a un acte tan solemne), va posar la primera pedra (o bloc) del Pavelló Esportiu, com a
protesta pel retard que estan tenint les obres de construcció del mateix. En l’acte va estar acompanyat per alguns
veïns i veïnes i altres membres del Bloc local que volgueren així sumar-se a la demanda. Després de fer-se la foto
oficial, el regidor del Bloc va fer un breu parlament en què va exigir que els nostres governants del PP no perden
més el temps i es donen aire per eixir el més prompte possible en la foto autèntica de la primera pedra del Pavelló,
no siga cosa que en un tema tan important ens pille també el bou.

Un altre bunyol!
Durant les obres de remodelació al barranquet el Bloc ja va
criticar que el projecte no tenia ni un disseny ni una execució
adequats, perquè s’havien alçat les voreres i s’havien col·locat
unes baranes poc sòlides, entre altres «pífies» prou visibles. Ara,
mesos després de la «vistosa» inauguració del barranquet a la
qual van acudir autoritats del PP per a fer-se la foto junt amb
l’alcalde, les mostres d’aquell mal disseny i pitjor execució
encara resulten més patents i es poden observar escalons trencats
i altres desperfectes en el conjunt.
Com és possible tot això, si es té en compte que es van gastar
600.000 euros en les obres? Sembla que, com en altres ocasions
en què s’ha realitzat alguna inversió al poble, el resultat es pot
qualificar d’autèntic «bunyol». Tot fa pensar en una mala gestió
municipal, en el fet presumible que no s’haja exigit a l’empresa
encarregada de les obres que tingueren un perfecte acabat, a
banda que el seu disseny, amb unes voreres elevades i no
adaptades (com és que construïm barreres arquitectòniques, en
lloc de suprimir-ne?), es demostra que no era el més convenient.

El Bloc demana la construcció de l’ecoparc
El Bloc de Massamagrell ha presentat una instància davant l’ajuntament en què demana que s’inicien el
més prompte possible els tràmits per a la construcció d’un ecoparc a la població.
Com es pot veure en la foto de dalt, en els darrers mesos els mobles vells i altres trastos que els veïns i
veïnes deixen en un espai reservat en un magatzem municipal a tal efecte són amuntonats de qualsevol manera
durant dies i dies, tot donant una imatge quasi tercermundista del poble. La instal·lació d’un ecoparc a
Massamagrell és una reivindicació del col·lectiu local del Bloc, la qual figurava així mateix en els programes
electorals dels diversos partits que concorregueren a les darreres eleccions municipals, entre ells el PP, que
actualment disposa de la majoria absoluta a l’ajuntament. A pesar dels dos anys transcorreguts des d’aquells
comicis, encara no s’han agilitat els tràmits per a la construcció de l’ecoparc. El Bloc de Massamagrell critica
esta situació com un incompliment més per part de l’equip de govern i com una mostra de la seua desídia a
l’hora de solucionar els problemes reals dels ciutadans.

Ampliació del servei
de bus
El Bloc va presentar així mateix una instància
davant l’alcaldia en què sol·licitava l’ampliació
de l’horari del servei de l’autobús municipal
perquè cobrira la jornada completa. Fins ara el
bus sols funciona a mitja jornada (de matí), però
atesa la bona acollida que ha tingut entre els
veïns i veïnes i la reclamació que ja havien fet
diverses persones del poble, el Bloc va demanar
l’ampliació del seu horari a les vesprades.
En la seua resposta a la instància del Bloc,
l’alcalde, Miguel Bailach, indica que l’ampliació
horària del servei de l’autobús “està prevista de
cara als futurs pressupostos municipals”, per la
qual cosa el nostre grup municipal, amb el seu
regidor al capdavant, Ximo Galarza, estarà atent
a constatar-ho, quan els esmentats pressupostos
siguen presentats pròximament.

BREUS
La proposta del Bloc d’ampliar el servei de cangurs
municipal ha sigut acceptada i a partir d’ara tots els
veïns i veïnes podran acollir-se al mateix sense cap
limitació, cosa que fins ara no era possible perquè es
tractava d’un servei que tenia places limitades. Ara,
sense reserves d’admissió, este servei s’afegix a altres
que han vist ampliada la seua oferta a Massamagrell,
com ara l’Escola d’Estiu, també a petició del Bloc. Es
tracta d’una actuació de sentit i bé comuns!

Protecció de l’Alqueria de
Palles
Després de la presentació del nou Pla General d’Ordenació
Urbanística de València, el Bloc de Massamagrell va
presentar, a través del col·lectiu comarcal, una al·legació per
tal de demanar la protecció de l’Alqueria de Palles, situada al
terme de València dins de la pedania de Rafalell i Vistabella,
però que per la seua proximitat a Massamagrell es pot
considerar com a integrada. De fet, l’edifici històric de
l’alqueria ha actuat com a partidor dels dos termes, el de
Massamagrell i el de València en este emplaçament de
l’horta.
L’Alqueria de Palles és una construcció del segle XVII
(aproximadament, amb restes anteriors) que ha tingut
diversos usos al llarg del temps, tots ells lligats a la
producció agrícola. Actualment té un aprofitament
agropecuari. Per la seua situació, en una de les zones de
major enclavament de parcel·les agrícoles del terme de
Massamagrell, ha estat molt lligada als habitants del poble,
que coneixen tradicionalment el camí a la vora del qual es
troba com el «camí de l’Alqueria».
En la seua al·legació al nou PGOU de València el Bloc
demana que es protegisca l’Alqueria de Palles pel seu valor
arquitectònic, patrimonial i sentimental vinculat a la població
de Massamagrell.

Estes fotos són una ruïna

BREUS

O això és el que amenacen, de ruïna.
Dalt, molí de Baix, la restauració del qual, tot i estar
inclosa en el pla Entre Nuclis, encara no ha sigut
iniciada. Baix, accés a l’institut per la zona Entre Nuclis
de nova construcció. És a dir, en realitat no accés,
perquè com es pot veure en la foto està totalment tancat
(des de fa mesos) i els estudiants del centre
d’ensenyament secundari (alguns) passen per davall de
les tanques o empren altres recursos per a passar, amb el
consegüent risc. Sembla que al poble tot són barreres
arquitectòniques o provisionals que duren i duren i
duren...

L’alcalde paparazzi de Massamagrell, Miguel Bailach,
està fomentant amb un gran interés personal l’aparició de
noves publicacions al poble. Seguint amb el seu tarannà
democràtic (inaugurador de fonts, convocador d’eleccions
per a projectes públics on no hi ha opció a elegir, etern
captador d’imatges, etc.), i després de censurar qualsevol
opinió que no siga la seua en l’Hola-PIM municipal, han
aparegut noves publicacions al poble, com ara la
d’Izquierda Unida (Clar i Ras), a la qual donem la
benvinguda i aprofitem perquè utilitze la llengua dels
valencians no només en la seua capçalera o títol de la
publicació (no sigueu tímids, homes i dones d’esquerra!).

BREUS
Des del Bloc ens preguntem per què algunes activitats que
fins ara tenien una gran participació al poble, com ara la
Volta a Peu, enguany no s’han celebrat. Hem de recordar
que a esta carrera s’apuntaven un gran nombre de xiquets i
xiquetes de Massamagrell, fomentant la pràctica de l’esport
base. Potser l’han suprimida perquè els menors encara no
són votants i per tant no donen rèdit electoral? Tot això són
preguntes, ara vés i corre.
Per cert, el certamen literari Teatre Infantil Vila de
Massamagrell continua sense convocar-se. És que tampoc
no interessa la literatura, políticament?

Intervenció d’Enric Morera
Amb motiu del malestar creat pel Govern valencià
per la imposició d’impartir l’assignatura d’Educació
per a la Ciutadania en anglés, el secretari general del
Bloc, Enric Morera, féu una intervenció a les Corts
Valencianes molt destacada, inicialment en la llengua
de Shakespeare, per a protestar contra aquella mesura.
En reproduïm ací un resum:
Thank you, mister chairman. Good morning, ladies
and gentlemen. It’s not here the conseller, but, in my
opinion, is a mistake fountain of blackberry. Is
correct Blackberry’s fountain. The conseller is in a
mistake. Well, now we are going to explain you the
position of our group about the proposició no de llei
del Grup Popular. Jo crec que esta… (Se sent una veu
que diu: «Sigue, sigue»). Bé, podria continuar, però
no està el conseller. (Veus). Molt bé. This afternoon,
in the debate about the linguistic political, I speak in
English about your political linguistical in our
community. What are you saying? (Rialles). OK.
Què més es pot dir d’un conseller, Font de Mora,
que vol imposar una assignatura en anglés i que ni tan
sols ell mateix sap el seu cognom en eixe idioma?
Doncs l’última és que al final ha tirat marxa enrere i
ha anunciat una pròrroga per a impartir EpC en
anglés. Per la qual cosa en els cercles educatius ja se’l
coneix com Alejandro Font de Moratòria.

L’última cagada del director del PIM (l’Hola municipal)
ha sigut donar una foto en el darrer número dels bous al
carrer de l’any 1950 que pertanyia a Rafelbunyol i no a
Massamagrell. Segur que algun dia posen la foto d’un bou o
d’un manso i diuen que és l’alcalde (ix tant, allí!).

Com heu pogut veure en la resta de pàgines d’EL FULL,
continuem la nostra reivindicació de la construcció d’un
carril bici a la platja. Recordem que no sols és una proposta
del Bloc, sinó que com a tal figurava en el programa electoral
del PP en les darreres eleccions municipals. Fins ara, però,
no se sap res del carril bici. Potser ens el portaran els Reis
Mags per a l’any que ve? En qualsevol cas, aprofitem
l’ocasió per a desitjar-vos a tots i a totes un feliç any nou.

C@rtes al Bloc
He anat a veure l’exposició Senyera Valenciana, la bandera de tots, que ha portat l’Ajuntament de Massamagrell. Em
sembla una vergonya que una exposició en defensa del valencià i la cultura valenciana estiga escrita amb una quantitat
de faltes d’ortografia desmesurada. Posem com a exemples les paraules proyectar, veyen (del verb veure), periodo,
iglésia, oficialisació, d’acort i moltes més. Fins i tot s’escriu València amb l’accent tancat (Valéncia).
Pense que s’hauria de fer alguna mena de crítica a aquesta exposició, ja que, sense entrar en temes polítics i en el
contingut de la mateixa, hauria d’estar almenys ben escrita, sobretot atenent al tema que tracta.
Un salut d’una veïna del poble:
V. G.I.
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.

