
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  El Full 
Butletí del Bloc Nacionalista Valencià de Massamagrell / Desembre del 2009 / Número 23 

El Bloc posa el segon bloc del Pavelló 
Les obres del Pavelló d’Esports no comencen. Les causes? Potser ni la Generalitat ni la Diputació de València 

hagen posat els diners que es van comprometre a posar per a la realització del projecte. O potser els requisits 

demanats per l’ajuntament a les empreses que opten a l’adjudicació de les obres siguen tan exigents que cap 

empresa no es tire endavant. Des del Bloc, però, no volem quedar-nos creuats de braços com sembla que fan els 

nostres governants del PP i ja hem anat una altra vegada al solar del Pavelló per tal de col·locar la segona pedra (o 

bloc) de l’inici de les obres. Amb esta segona pedrada volem cridar l’atenció als nostres mandataris locals perquè 

troben una solució el més immediata possible que done via lliure a la construcció del Pavelló d’Esports. 

Ja sabem que açò sembla el dia de la marmota, com en la pel·lícula, i que ens repetim més que les cebes, però és 

que a hores d’ara, quan ja portem més de mitja legislatura amb majoria absoluta del PP, quasi tot sembla paralitzat 

a Massamagrell. Per què deu ser? Doncs això, segur que ells saben molt més que nosaltres. 

Cal recordar que en el número 2 del nou PIM, de novembre del 2007, en l’editorial s’afirmava que el Palau 

d’Esports «es començarà a construir en breu». Ara falta saber què entén l’autor de l’esmentat editorial amb 

l’adverbi en breu. Potser el seu sentit de la brevetat no siga el nostre, la veritat. 

En la foto de dalt, una veïna es va voler afegir a l’acte amb el seu nét, perquè també se sentia indignada pel 

retard de les obres del Pavelló. És més, ens va dir que ella ja és un poc major i que no sap si arribarà a veure algun 

dia l’edifici alçat. És clar que sí, senyora. Nosaltres li ho prometem, ací i sempre estarem pressionant. 

Mostatxo Market 

 
Empresa dedicada a 

 

Projectes, obres i esdeveniments per a 

institucions públiques i partits polítics 

 

Especialitat ajuntaments i conselleries de 

la Generalitat Valenciana 

 

Contractes i “contactes” 

 

Àmplia selecció de regals en roba, 

complements i joies 

 

I les obres a l’Alqueria? 

A Massamagrell tot està parat, o mai no comença. 

Sabem que altres li tiraran la culpa al Govern, però 

nosaltres no volem fer demagògia barata. Anem al nostre 

camp. Què passa per exemple amb les obres de restauració 

de l’Alqueria del Molí de Baix? En el Mas de Grell núm. 

10, de desembre del 2008, s’informava que el Ple havia 

aprovat un conveni amb la Diputació per a la restauració 

de l’Alqueria, pel qual l’ajuntament rebria una subvenció 

de 500.000 euros. Cal recordar, com feia el Mas de Grell, 

que esta antiga edificació està qualificada com a Bé de 

Rellevància Local. Però no sols això. Cal també apuntar 

que fins a dia de hui no se sap res de les citades obres. I 

una pregunta, per acabar: on són els 500.000 euros? 



 

PARADA PERILLOSA. La del bus de Massamagrell davant del 
cementeri. Els vehicles han de fer un brusc gir a l’esquerra per tal de passar. 
Esta actuació a la via pública tan visiblement perillosa s’incloïa dins d’un 
projecte de reforma de les parades dut a terme per l’ajuntament per tal de 
«millorar tota la zona des del punt de vista d’accessibilitat i seguretat viària». 
Doncs sí que s’han lluït! Al brillant dissenyador de la parada de la foto ja li 
poden donar una medalla pels seus serveis. Això sí, que la compren en un xino, 
per a estalviar alguns fons a les arques públiques. 

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 

Com dius que va el carril bici? 

Per cert, en un altre Mas de Grell, el de juliol del 2009, núm. 12, 

s’anunciava la immediata construcció d’un carril bici a la platja, una de les 

reivindicacions del BLOC que ha realitzat reiteradament en els darrers Dia 

de la Bici celebrats al poble, on repartíem samarretes amb el lema Carril 

bici a la platja ja! (en la imatge de dalt). Fins el moment, però, no s’han 

iniciat les obres de construcció del carril. Ja la tenim, una altra vegada. 

S’anuncien moltes coses en el Mas de Grell i no es fa res a Massamagrell. 

Mentides a les 

Corts Valencianes 

No direm res sobre si el molt 

honorable es pagava o no els vestits, 

sobre si es finançava il·legalment el PP 

amb la trama Gürtel, etc. 

Això li ho deixem a la justícia, el que 

denunciem ací és que el senyor Camps 

va mentir a les Corts Valencianes quan 

va afirmar que no coneixia de res Álvaro 

Pérez (el Bigotes) i després se sap que 

en una conversa telefònica li diu: «Te 

quiero mucho» o «lo nuestro es muy 

bonito», entre altres festetes. 

No podem permetre’ns el luxe de 

tindre un president que mentix en el 

nostre parlament i és per això que 

demanem la seua dimissió. 

A quin parc anem? 

Tots els diumenges la mateixa: una 

àmplia delegació de veïns i veïnes de 

Massamagrell partix cap a un lloc molt a 

prop del nostre poble, però que no és el 

nostre poble. Sí, ens referim al gran parc 

de Rafelbunyol, on els pares i les mares 

poden estar-se amb els seus fills en unes 

condicions magnífiques pel que fa a la 

neteja i l’ús dels diversos jocs que aquell 

parc conté. 

Però la gent de Massamagrell no hauria 

de fer esta travessia a Rafelbunyol si al 

poble s’haguera construït ja un gran parc 

municipal d’aquelles característiques. Cal 

recordar que no ho diem per dir, el parc 

era també una de les promeses electorals 

més destacades del programa electoral del 

PP que tenim la desgràcia que ens 

governa, i esta és l’hora, i ens remetem a 

les circumstàncies observables, que no han 

fet res per complir-la. 

Felicitats al Col·legi 

Bisbe Amigó 

Estem d’enhorabona. Hem superat una 
assignatura pendent que teníem en el tema 
de l’ensenyament. Per fi han començat les 
classes en valencià al CEIP Bisbe Amigó i 
amb molt bona acollida. 

Era un deute que tenia la Conselleria 

d’Educació amb el barri de la Magdalena, i 
ens n’alegrem d’allò més. Felicitats a tota 
la comunitat educativa. 

Ara bé: prendrà exemple el col·legi de 
les monges? Recordem que el centre de la 
Sagrada Família (concertat) és l’únic que 

no oferta cap línia d’ensenyament en 
valencià. No perdem l’esperança. Amén, 
com dirien elles. 

Televisió sense fronteres 

El Bloc dóna suport a la campanya Televisió sense fronteres, per mitjà de 

la qual es presentarà pròximament una ILP (Iniciativa Legislatura Popular) 

davant les Corts Espanyoles. La campanya té com a objectiu aprovar una llei 

que permeta la lliure difusió i emissió dels canals autonòmics (entre ells la 

TV3) i necessita cinc-centes mil signatures. 


