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Primer punt complit:
el sou de l’alcalde

JA TENIM UN REGIDOR!

Un dels punts del nostre programa
electoral assenyalava: «Consensuarem
amb els altres grups polítics una limitació
del sou de l’alcalde/alcaldessa», en
considerar que l’assignació anterior feta
expressament per a Miguel Bailach (PP)
era molt elevada. Doncs bé. Això ja està
aconseguit. Gràcies a un esforç realitzat
amb els altres grups de l’oposició, el
primer edil mateix va haver d’accedir a
una rebaixa substancial del seu sou per a
la nova legislatura. Els fruits del consens,
en este punt, ja es veuen. Eixa és la línia
d’actuació que sempre hem defés i que
continuarem practicant des del BLOC.
Cal dir que en la mateixa proposta
s’ha aprovat una actualització per a les
remuneracions dels regidors/regidores,
tenint en compte que es tractava d’unes
retribucions molt baixes i que calia posar
este capítol al dia, per tal d’anar igualantles amb les dels altres pobles de la
comarca.

En les passades eleccions municipals del 25 de
maig, 558 vots van atorgar a Ximo Galarza i Planes
la condició de regidor de Massamagrell. En conéixer
els resultats, Ximo va manifestar que treballarà
seriosament per tal de no defraudar la confiança
depositada en el projecte del BLOC i realitzar una
tasca responsable des del seu càrrec. Ara és l’ocasió
que tots els veïns i veïnes del poble traslladeu les
vostres queixes i reclamacions al nostre grup perquè
a través del regidor que ja tenim es pot fer molta
força i aconseguir que s’escolte la vostra veu dins de
l’ajuntament. Per a això estem!
El BLOC considera important recolzar totes les
iniciatives positives que es puguen dur a terme des
la instància municipal, sense mirar qui les proposa o
el seu color polític. Així mateix, des del nostre
regidor es podran plantejar a l’equip de govern totes
aquelles propostes que milloren la qualitat de vida
dels ciutadans i oferir més diàleg i transparència
democràtica. Perquè volem fer que la vida pública
no estiga desapegada de les necessitats reals de la
gent i que els problemes del nostre poble es puguen
resoldre d’una forma raonada.

Un PIM més participatiu

Actes en valencià

Això també estava dins del nostre
programa electoral i ja podem dir que és
una realitat. Volíem fer del periòdic d’informació municipal (PIM) un mitjà independent, no dirigit per l’equip de govern
de torn. I ara el periòdic ja està en mans
d’un consell de redacció on es troben
representats tots els grups polítics que
componen l’ajuntament, sense cap exclusió. Enhorabona. El benefici de la democràcia és el benefici de tots.

A propòsit. Gràcies a una intervenció del nostre
regidor, Ximo Galarza, les actes dels plens i de les
comissions que se celebren a l’ajuntament ja es
redacten en valencià. Fins ara només s’utilitzava el
castellà per a estos documents. Això sembla inaudit
després de tants anys de democràcia, però així
funcionaven les coses al palau consistorial. Nosaltres «farem del valencià la llengua preferent de
l’ajuntament», que és un altre dels punts del nostre
programa. A poc a poc, però sense pausa.

REIVINDICACIONS
–Canxes de pilota a les escoles. Per a promocionar l’esport de la pilota valenciana no hi
ha res com introduir la seua pràctica a les escoles. Des del BLOC proposem que s’instal·len uns
minifrontons, dels quals ja tenim un disseny, en tots els centres educatius del poble per tal de
fomentar la pràctica del nostre esport autòcton. També llançarem la mateixa proposta en el sentit
d’habilitar espais a la via pública (especialment en algunes places i zones verdes) per a col·locar
estos «minitrinquets», de manera que qualsevol veí o veïna que els vulga utilitzar per a pegar
unes quantes pilotades puga fer-ho espontàniament. Ara va de bo, senyores i senyors!
–Accessos gratuïts a Internet. Massamagrell deu ser l’únic poble de la contornada (o
almenys un dels més importants per població) que no compta amb cap accés gratuït a Internet
des d’algun punt dels seus diversos serveis municipals. Des del BLOC anem a exigir a les
autoritats «competents» que s’instal·len ordinadors amb este fi en alguns llocs com ara les
biblioteques. És una mesura oportuna per a no quedar-nos «penjats», també en això.
–Subvencions per als llibres de text. L’equip de govern del PP, un any més, ha ignorat
l’aportació d’una ajuda per a la compra de llibres de text, que tots els anys han d’afrontar els
pares. Nosaltres, des del BLOC, pensem que és una reivindicació molt justa establir una
subvenció d’este tipus per a les famílies (tal com es fa en altres pobles de la comarca) i no
deixarem passar l’oportunitat de plantejar-ho en les pròximes comissions municipals on es parle
sobre educació.

LA PISCINA HA FET AIGUA ENGUANY (I TAMBÉ SANG)
L’estiu ha passat i és hora de parlar sobre un

D’altra banda, i això ja és un problema que

dels temes que més han trastocat els plans de

s’arrossega des de fa alguns anys, els horaris

molts veïns i veïnes. Ens referim, com no, a la

d’obertura de la piscina són molt limitats i

piscina municipal. La temporada ha sigut nefasta,

normalment a les set de la vesprada ja «es tira» la

enguany. Dins del recinte esportiu ha passat de

gent al carrer. En concret, enguany l’horari

tot. En primer lloc, les rajoletes que cobrixen les

d’obertura al públic era d’11:30 a 15 hores i de 16

parets de la piscina s’anaven caient amb el pas

a 19 hores. Abans i després es realitzaven els

dels dies i això feia que alguns dels banyistes es

cursets de natació. Però l’horari, amb tot, resul-

tallaren, de tal manera que no hi havia dia que

tava massa estret. I per si no n’hi haguera prou,

algú no n’isquera perjudicat i li brollara la sang

quan s’acabava el mes d’agost i per tant la

d’algun peu o cama. La falta de previsió dels

temporada arribava a la seua fi, els lavabos i les

responsables municipals en este assumpte ha sigut

dutxes del Poliesportiu ja no es netejaven amb la

manifesta i podria haver causat encara més danys

deguda freqüència. Apareixien bruts i descuidats.

a les persones. Esperem que el pròxim any, abans

En definitiva: per desgràcia, la piscina enguany

d’obrir la piscina, es prenguen les mesures opor-

ha sigut un autèntic desastre, cosa que no ha

tunes per a evitar este tipus d’accidents.

variat molt des que ens governa el PP.

LA NOSTRA NOVA ADREÇA
Per a trametre qualsevol queixa o suggeriment al Bloc de Massamagrell, ho podeu fer a l’adreça electrònica següent:
blocmassamagrell@hotmail.com // I si voleu rebreu EL FULL informatitzat, també el podeu sol·licitar.

