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Aprofitem la platja 
A Massamagrell tenim platja. No som 

Madrid, on la cançó deia que aquí no hay 
playa. Però per al cas és el mateix, perquè 
és com si no la tinguérem. L’ajuntament 
encara no ha fet res per a posar-la en 
condicions. És a dir, per a deixar-la neta i 
apta per al bany. I com es pot explicar 
això? Doncs només per la deixadesa de 
l’equip de govern. Una cosa bona que 
tenim i no podem disfrutar-la per la mala 
administració local! Estem a punt de fer 
una cançó protesta. Sempre ens passa el 
mateix. I que no ens vinguen ara amb 
romanços l’alcalde o els seus regidors: 
que si no tenim una platja apta per al 
bany és perquè els ecologistes hem im-
pedit que s’urbanitze a la marjal! Només 
faltava això! Per a ells la culpa sempre la 
tenen els altres, així ho justifiquen tot i es 
renten les mans (amb aigua bruta). 

Les mentides es paguen  
No volem ser el Pepet Grill del conte de Pinotxo, però 

amb motiu d’alguns actes d’insinceritat comesos pels 
portaveus del PP al poble el BLOC de Massamagrell vol 
puntualitzar les següents qüestions: 

1ª. Que les mentides, quan es fa d’elles una estratègia 
política, acaben resultant fatals per als seus autors. 

2ª. Que el partit que ens governa al poble (PP), com 
que no tenen majoria absoluta, a través de diversos dels 
seus regidors es dedica a difondre entre les associacions i 
col·lectius del poble que no poden actuar ni fer res per a 
solucionar els problemes perquè tenen les mans nugades 
pels grups de l’oposició (entre els quals el BLOC). Cosa 
totalment falsa i tendenciosa. 

3ª. Que cal recordar que des del BLOC, fidels als 
principis fets públics durant la campanya electoral del 
2003, no es vol posar impediments a l’exercici del govern, 
però això no significa ni de bon tros que atorguem carta 
blanca a l’equip de govern perquè facen i desfacen al seu 
gust en la política municipal. 

4ª. Volem que el poble avance i no oposar-nos a tot 
perquè, com que són ells els que governen, si els ix mal a 
nosaltres ens anirà bé d’ací a tres anys. Això és una 
fal·làcia en política que també s’acaba pagant. Però que no 
s’excusen al·legant que els grups de l’oposició no els 
deixem treballar per a justificar la seua deficient gestió al 
capdavant de l’ajuntament. Eixe conte ja no cola. 

Preparem la piscina  
I ja que estem en maig i comença la 

calor, ací va una altra reivindicació 
relacionada amb l’aigua: demanem que 
no torne a ocórrer el que es va patir l’any 
passat a la piscina municipal, on tot foren 
problemes per la falta de previsió dels 
nostres governants a l’hora de fer les 
necessàries remodelacions de les ins-
tal·lacions. A la piscina se li queien els 
taulellets i alguns banyistes es tallaven. 
Els lavabos no es netejaven com tocava i 
els horaris de bany eren massa restringits. 
Però el poble de Massamagrell es mereix 
tindre una piscina en les millors condi-
cions i que els veïns i veïnes puguen 
disfrutar durant els mesos d’estiu d’este 
servei. Prepareu la piscina ja! 

No al teatre de gorra 
El BLOC de Massamagrell ha demanat a l’ajuntament 

que no es donen entrades per a l’assistència a actes 
culturals als regidors i regidores, que com a tals en tenen 
reservades dues per cap. Volem que tant ells com elles i 
els seus/seues acompanyants passen per taquilla com tot el 
món quan així estiga establit. 

Se suposa que les entrades gratuïtes es concedixen als 
nostres edils en virtut d’un pretés acte de cortesia. Però la 
cortesia i la bona educació són per a tots, no per a uns 
quants. Per tant, és raonable que se suprimisca este 
privilegi. Qui vulga anar al teatre, que es rasque la 
butxaca i es deixe la gorra a casa. 



 
  

 Carrers en valencià, mestre! 
Agraïm l’esforç que des de l’ajuntament es fa per retolar 

els carrers en valencià, però advertim una certa incorrecció 
general en la supervisió dels noms. Per exemple, i en direm 
uns quants: a la zona de Cantallops s’ha copiat l’error de 
posar una placa incoherent: ens referim a l’anomenat carrer 
Maestro Rodrigo, cosa totalment incorrecta, perquè si és 
carrer no pot ser Maestro, sinó que ha de ser Mestre. A vore 
si ens aclarim. 

Pel que fa a la zona de la plaça d’Europa, ací els errors 
abunden. El primer en el front: han posat plaça de Europa, 
sense la de apostrofada. Calia posar plaça d’Europa, per a 
ser justos. Allí mateix hi ha diverses còpies defectuoses, ja 
que han titulat carrer Sagunto, carrer Zaragoza i carrer 
Este. Haurien de ser carrer Sagunt, carrer Saragossa i carrer 
Est, respectivament. Repetim: si és carrer (que ha de ser-ho), 
no es pot posar el nom en castellà. Com també és del mateix 
estil l’errada del carrer Juan XXIII. Este home, per molt 
papa que fóra, en valencià es deia Joan. Com Déu mana. 

Finalment, trobem un parell d’incoherències més a la 
zona de la plaça Martínez Beneyto. Un carrer Maestro Chapi 
(que cal que siga carrer Mestre Chapí) i un altre cas menys 
flagrant d’incorrecció però tot i això ben rectificable: carrer 
Joan Miro (així, sense accent), quan fins i tots els escolars 
saben que és Miró (el pintor) i que en valencià no sols es pot 
posar accent sobre les paraules en majúscula, sinó que cal 
posar-lo. 

Advertim les autoritats municipals que rectifiquen estos 
lamentables errors en les plaques i també que molt prompte 
caldrà retolar els carrers de les noves zones urbanístiques de 
la Graveta i Entre Nuclis, així que no vagen a cometre allí 
les mateixes pifiades en els noms. Que s’assessoren bé amb 
la tècnica lingüística. De res. Per a això estem. 

LA NOSTRA 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 rebre EL FULL  

informatitzat, també el podeu sol·licitar. 

DE BROMA I DE VERES 
Ho prometem. Quan el BLOC de 

Massamagrell accedisca algun dia al govern del 
poble, la primera cosa que farem serà ben 
sonada: el dinar per als pensionistes que tots 
els anys paga l’ajuntament el celebrarem 
encara amb més luxe (el d’enguany, que va 
tindre lloc en uns salons del Puig, ha costat 
més de quatre quilos de les antigues pessetes, 
perquè ens entenguem). Nosaltres dedicarem el 
seixanta per cent del pressupost municipal 
(molts quilos, però d’euros) a pagar la gran 
menjada. Ho prometem! I introduirem una 
formidable novetat en la festa: els pensionistes 
tindran el bicarbonat debades durant una 
setmana, per a recuperar-se. Perquè les perso-
nes majors són les que més voten cada quatre 
anys, i per això s’ho mereixen tot. De veres o 
mentida? Ho farem o no ho farem? Ah! Vés i 
gira’t a vore qui t’ha pegat! 

 
Una altra veritat partida o mentida a mitges. 

Quan el BLOC tinga la responsabilitat de 
governar, consensuarem una normativa local 
sobre els bous al carrer per tal que la festa 
taurina es continue celebrant al poble dins 
d’unes pautes determinades de civilitat que 
eviten, entre altres problemes, molts dels que 
es deriven del tancament de carrers per als 
veïns de les zones afectades. Sobretot aplica-
rem mesures perquè els accessos a les vies si-
guen ràpids i còmodes. De veres o de mentida? 
Ah! Ja veurem, que diuen els cecs! 

 
Finalment, des del BLOC fomentarem una 

celebració més racional de les falles, perquè 
són unes festes que, tenint en compte el seu 
volum i mala organització, sí que resulten molt 
molestes per a tots els veïns i veïnes. Les falles 
no tenen per què estar renyides amb el respecte 
als altres i el seu dret al descans. Limitarem els 
horaris de llançament de petards, que tirar-ne a 
tothora sembla que s’ha convertit en l’esport 
autòcton. També les hores d’emissió de la mú-
sica a tota virolla que es posa des dels casals 
fallers. I ordenarem el trànsit perquè el caos no 
s’apodere durant estos dies del poble i siga 
angoixós circular pels seus carrers. Les carpes 
monumentals que envaïxen la via pública hau-
ran d’estar en un altre lloc. 

Veritat o mentida? Ah! Coses més valentes i 
atrevides s’han fet, en esta vida! 

Campanya per un poble net 
Des del BLOC volem proposar una campanya perquè els 

veïns i veïnes que tinguen gos i el traguen a passejar siguen 
més respectuosos amb la neteja de la via pública i s’ocupen 
de llevar les cagarades que van deixant pel camí les seues 
mascotes. I també que el fem es baixe a l’hora indicada als 
contenidors i que la policia municipal patrulle a peu pels 
carrers, per a estar més a prop dels ciutadans i advertir 
aquells que incomplixen una norma tan elemental d’higiene. 
Volem un poble net i saludable, i per a això necessitem la 
col·laboració de tots, començant per la voluntat dels polítics 
i els recursos econòmics que cal destinar a la campanya. 


