
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  El Full NO A LA GUERRA 
Butletí del Bloc Nacionalista Valencià de Massamagrell / Març del 2003 / Número 10 

Demanem un Ecoparc ja! 
El poble de Massamagrell no té on tirar 

els enderrocs que es generen de les obres que 

alguns veïns realitzen en les seues cases. La 

conseqüència és que molta gent es veu 

obligada a llançar les runes en llocs on no 

toca. Per això Massamagrell està creixent 

fins a uns nivells insuportables en abocadors 

incontrolats que fan de la nostra localitat una 

de les més deixades i lletges. Els exemples, 

molt gràfics i visibles, es multipliquen pertot 

arreu: en eixir al camí de la Magdalena de 

seguida entropesses a mà dreta amb una pila 

d’enderrocs i altres deixalles que no sabem 

què fan allí; el garrofer que hi ha dalt de 

l’hamburgueseria de la Tía Teresa és una 

autèntica muntanya de fem; a la Graveta, 

entre alguns horts, s’amuntonen les restes... 

Eixe és el model de creixement a què aspira 

el nostre alcalde? Volem un Ecoparc ja! 
 

No a les obscenitats  
del camp de futbol! 

El poble de Massamagrell no es mereix 

tampoc una cosa tan lletja com ara que les 

parets del camp de futbol estiguen pintades 

amb fal·lus gotejants i altres dibuixos 

obscens que es mantenen allí des del mateix 

dia si fa no fa que es van alçar les parets. 

Això és un espectacle vergonyós que s’oferix 

a tota la gent que passa per la senda i que 

ningú no s’ha preocupat mai de netejar. 

Segur que si algú hi pintava una inscripció 

contra la guerra a l’Iraq, els del PP que ens 

manen la llevarien immediatament! 

JA TENIM CANDIDAT  
Ximo Galarza Planes serà el cap de llista del Bloc 

de Massamagrell per a les eleccions municipals del 

proper mes de maig. Així es va decidir durant la reunió 

del Consell Local del Bloc celebrada el passat 20 de 

febrer. 

Ximo Galarza és professor en l’ensenyament 

secundari i ha manifestat la seua voluntat, si resulta 

elegit, de regenerar la vida política de Massamagrell i 

aportar una nova il·lusió i ganes de treballar pel poble, 

per a la qual cosa estarà sempre obert a les inquietuds i 

reclamacions de tots els veïns i veïnes. 

PROGRAMES ELECTORALS PASSATS 
Quan ens trobem ja damunt de les eleccions 

municipals del 25 de maig, volem recordar als partits que 

ens governen o ens han governat durant esta atípica 

legislatura algunes de les promeses dels seus programes 

electorals de l’any 1999: 

–Piscina coberta i climatitzada. –Programació anual de 

cine. –Carril bici. –Nou camp de futbol. –Subvenció dels 

llibres de text per a tots els alumnes. –Aplicació de 

l’ordenança sobre contaminació acústica. –Pavelló 

esportiu cobert. –Casal de la joventut. –Construcció d’un 

ecoparc. 

Són un breu recull de les coses que ni tan sols han 

pensat, realment, de dur a terme (quina cara!). Ara, pel 

que fa a polígons, zones d’actuació i altres projectes 

urbanístics, els estan complint tots! Algú digué que les 

promeses electorals es deien per a no complir-se. Per 

desgràcia per a tots, era un polític. 
 

GRAN FONS DE MASSAMAGRELL 
El gran fons de Massamagrell que se celebrà el passat 

any el mes de novembre, enguany s’avança per al mes 

d’abril, poc abans de les eleccions municipals. Des del 

BLOC pensem que es tracta d’un acte electoralista de 

l’equip de govern (PP-IEM-UV), ja que en menys de mig 

any se celebraran al poble dues curses d’estes 

característiques. I és que, quan volen, els nostres regidors 

sí que corren que se les pelen! 



 
  

 

LA NOSTRA ADREÇA  
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
Per a trametre qualsevol queixa o suggeriment al Bloc de 
Massamagrell, ho podeu fer a l’adreça electrònica següent: 
blocmassamagrell@wanadoo.es 
Si voleu rebre en suport informàtic el número d’EL FULL, 
ho podeu fer enviant-nos un correu electrònic a la nostra 
adreça. La pàgina web del BLOC nacional és www.bloc.ws 

VOLUNTARIAT SOCIAL AMB PERSONES MAJORS . Des del Bloc de Massamagrell llancem la proposta 
que la Regidoria de Serveis Socials promocione un voluntariat social per a persones majors que viuen 
soles. El voluntariat, format per gent de totes les edats, s’encarregaria d’acompanyar estes persones (que 
cada volta són més) en les seues gestions diàries (com ara visites al metge, compres, etc.) i també per a 
compartir tasques i moments a casa o d’esplai (passejades, visites a esdeveniments culturals, participació, 
etc.). Sens dubte que estem parlant d’un voluntariat cada vegada més necessari i que serien molts els 
veïns i veïnes del poble que es prestarien a realitzar-lo. 

 
CINE MEU , PER QUÈ M’HAS ABANDONAT ? En el darrer número del PIM el regidor de Cultura, 

Enrique Senent, es felicitava per l’èxit de les representacions teatrals que se celebren a la Casa de Cultura 
de Massamagrell, cosa que realment cal aplaudir. Tanmateix, cal recordar-los una vegada més a tots els 
nostres regidors, i al senyor alcalde i el regidor Senent en particular, que continua sense saber-se res del 
cine al poble, ja que entre tots els van deixar morir i ningú no sembla que vulga ressuscitar-lo. Des del 
BLOC no ens cansarem mai de reclamar este servei cultural (som un poc pallisses en este sentit, en 
efecte) i garantim a la ciutadania que si obtenim representació municipal en les pròximes eleccions de 
maig, els nostres regidors faran tots els possibles perquè es recupere l’oferta de cine al poble. 

 
ESTEM OBERTS A TOTES LES VOSTRES PROPOSTES. Des del BLOC volem comunicar a tots els veïns i 

veïnes de Massamagrell que rebrem amb les orelles ben obertes totes les propostes que servisquen per a 
millorar la qualitat de vida al municipi i que, si s’escau, les incorporarem al nostre programa electoral, ja 
en preparació. Perquè volem que al poble s’avance amb la màxima participació i atenció als problemes 
reals que afecten a tots. Els vostres suggeriments ens els podeu fer arribar per qualsevol mitjà, de boca a 
boca, per correu electrònic, etc. 

No ens balle, senyor 
Bailach 

En el darrer número del PIM apareix 
una foto (una més) del senyor Bailach, en 
la qual se’l veu amb el director general de 
Transports de la Generalitat, Vicente 
Dómine, en la presentació de la millora (?) 
d’un pas a nivell de la línia 3 del metro al 
poble. Ja ens ho explicarà, això, perquè no 
ho entenem: quan en tota la línia 3 el que 
està fent-se és suprimir els passos a nivell, 
ací a Massamagrell no sols no se’n lleva 
cap, sinó que encara ens en van afegir fa 
uns quants anys un altre (carrer Verge del 
Rosari). Ara va i el senyor Dómine 
presenta el seu programa de supressió de 
PN ací a Massamagrell, i vosté, senyor 
alcalde, tan satisfet. No oblidem que tenim 
quasi més PN a Massamagrell que a la 
resta de la línia. Senyor Bailach: els PN es 
milloren suprimint-los i això no es fa en el 
nostre poble. Senyor Bailach: els PN són 
un perill per a tota la població. Per cert, i 
aprofitant la seua amistat amb el senyor 
Dómine, podria haver-li manifestat la 
conveniència de soterrar les vies en tota la 
població. Açò sí que seria una millora 
substancial. O és que des de l’ajuntament 
no s’ha plantejat tal possibilitat? 

Pulles sense ànim d’ofendre 
–En el darrer escrit del PSPV-PSOE local aparegut en el 

PIM municipal es diu que hi ha una gran desinformació al 
poble perquè l’any passat només es publicaren tres números 
d’este periòdic. Caldrà recordar que quan ells el dirigien 
s’editaven els mateixos números i damunt amb censura? 

–En el mateix PIM, l’alcalde Miguel Bailach apareix en 
quinze fotos! No sols ha copiat en això l’estil Zaplana, sinó 
que també ho ha fet amb la frase «Dicho y hecho» de la 
campanya dels pensionistes. Si no fóra perquè són del mateix 
partit, això seria un plagi descarat. Este xic farà carrera. 

–Al seu torn, Carmen Pablo, regidora d’EUPV, per fi ha 
sigut entrevistada, cosa que venia reclamant des de temps 
immemorials. Diu que en política no té cap afany de 
protagonisme ni ambició personal, però que li agradaria 
arribar a ser l’alcaldessa. No està gens malament, això. 


