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Tota política que no fem nosaltres, serà feta contra nosaltres. JOAN FUSTER

El dinar dels
nostres jubilats
Una vegada a l’any s’invertixen 30.000 euros
(cinc milions de les antigues pessetes) en el dinar
dels nostres jubilats. Que quede molt clar que no hi
tenim res a reprotxar. Però els grups polítics estem
per aportar idees i nosaltres volem donar una als
nostres majors: no seria molt més profitós destinar
eixos diners a millorar la qualitat de vida dels
jubilats durant tot l’any? No es podrien invertir per
tal que tingueren millors serveis? Se’ns ocorre per
exemple ampliar el servei d’assistència a casa
(sabem que hi ha majors que ho necessiten, que ni
tan sols poden anar a fer la compra), de menjador a
domicili, més activitats culturals a la Llar dels
Jubilats, i alguns altres.
Només és una proposta que els donem per si la
troben encertada. Només això.

L’Alqueria del Molí de
Baix, salvada!
Gràcies a la iniciativa ciutadana i a la moció
presentada per Esquerra Unida i el Bloc
Nacionalista Valencià al Ple del mes d’octubre i
aprovada per unanimitat, l’Alqueria del Molí de
Baix no serà enderrocada com estava previst. Hem
d’estar tots d’enhorabona. Ha triomfat la sensibilitat
mediambiental, el respecte al passat, l’urbanisme no
depredador. I per a ser respectuosos amb la veritat,
ha de quedar molt clar que els únics grups que
sempre han defés la seua conservació han estat
Acció Ecologista-Agró, EU i BLOC (nosaltres ja
l’any 2000 presentàrem un escrit demanant la seua
conservació, amb 241 signatures que havíem
arreplegat). Ara l’Alqueria del Molí de Baix podrà
ser rehabilitada i se li podrà donar un ús social, com
a museu, Casal de la Joventut, Llar de les
Associacions... El sentit comú de vegades s’imposa.

BAN
Campanya de civisme
LA NETEJA TAMBÉ ÉS COSA
TEUA: COL·LABORA
L’Ajuntament té el deure de fer bé la neteja
dels carrers, de col·locar prou contenidors i
papereres, d’arreplegar els trastos i de disposar
d’un lloc on els veïns puguen portar-los
(l’Ecoparc, que encara no tenim). Tots sabem
que no sempre l’Ajuntament complix els seus
deures. Però també sabem que la neteja és
cosa de tots. Els veïns i veïnes no poden
embrutar a posta els carrers, amb l’excusa que
després ja ho arreplegarà l’Ajuntament i que
per a això es paguen impostos. Es paguen
impostos per a tindre el poble net, no per a
embrutar-lo. Són conceptes molt diferents. Si
s’embruta més, després es pagaran més taxes.
És per això, entre altres coses, que tots hem de
fer un esforç per a tindre un poble més net.
Heus ací algunes de les recomanacions que
es fan als veïns i veïnes del poble:
Gossos: costa tant d’arreplegar les
cagarades? (Sí, ja sabem que l’ajuntament no
invertix ni un cèntim en una campanya de
conscienciació i material per a tal efecte).
Cartó: costa tant tirar el cartó, doblegant-lo
convenientment, dins del contenidor quan
veiem que hi cap? (Que potser no hi ha cap
contenidor a prop? Segur que fent uns passos
es pot abastar-ne algun).
Fem: Cal tirar el fem dins del contenidor i
tancar-lo amb la tapa, a partir de les 19 hores.
Trastos: Es recorda que el dia de recollida
són el primer i el tercer dimecres de cada mes,
i que cal depositar-los el dia anterior en un lloc
determinat, no qualsevol dia de la setmana i en
qualsevol lloc.
Gràcies per la vostra col·laboració i ací
teniu les portes obertes de la vostra Casa del
Poble per a qualsevol reclamació al respecte.
Massamagrell, 25 de novembre de 2004

El valencià: que es
complisquen els
acords del Ple

I els joves?
El col·lectiu de joves de Massamagrell està
completament descuidat per part de l’ajuntament.
Hi ha una absoluta manca d’activitats destinades a

En el Ple de novembre del 2003 s’aprovà per

ells, ni tan sols tenen un lloc on reunir-se o anar a

unanimitat una moció, presentada per EU, sobre

passar el temps d’oci, on trobar-se i iniciar

l’ús del valencià en les administracions locals, que

relacions.

deia entre altres punts:

Des d’EL FULL volem invitar-los perquè ens

5.- Les comunicacions, cartes, notificacions,

facen arribar qualsevol iniciativa encaminada a

etc., es redactaran en les dues llengües oficials,

solucionar esta situació. Ho podeu fer personal-

figurant en primer lloc el valencià, i en segon el

ment o mitjançant la nostra adreça electrònica. En

castellà.

alguns pobles de la rodalia tenen un Casal Jove i

9.- La imatge pública i corporativa de
l’ajuntament i de totes les seues unitats administratives serà en valencià: retolació de les façanes,
senyalització interna, segells i cartells.

ens costa que funciona molt bé. Per què això no és
possible ací?
Cal recordar que tots els partits polítics locals
incloïen en el seu programa de les darreres

10.- Els fullets informatius, les pàgines web,

eleccions la proposta de creació d’un espai de

els anuncis i les revistes es faran principalment en

joventut. La seua promesa, com no, ha quedat en

valencià.

la paperera. L’equip de govern del PP es va

El nostre regidor (Ximo Galarza) ja digué en

oblidar dels joves del poble una vegada va arribar

aquell Ple que l’acord estava molt bé, però que no

al poder. Des del BLOC anem a demanar que en

podia quedar-se en una bonica declaració d’in-

els pròxims pressupostos s’incloga una partida per

tencions, en paper mullat, en una rentada de cara

a la inversió d’un Casal de la Joventut. Per

per a la galeria. Que calia complir-lo, tot comen-

exemple, l’Alqueria del Molí de Baix seria un lloc

çant pels acords més assequibles. Doncs bé, ha

ben aprofitable, ara que l’hem salvada.

passat un any i el PP no ha posat en marxa
l’acord: en el PIM del passat setembre el valencià
era minoritari, els veïns reben comunicacions on
no veuen ni rastre del valencià, en senyalitzacions
i cartells passa exactament el mateix. Serem els
del BLOC potser extraterrestres quan demanem
que el valencià tinga el mateix tracte que l’altra
llengua oficial? Som uns talibans obsessionats
per la llengua? Moltes vegades així ens sentim.
Nota: que conste que solament estem exigint
aquells punts de la moció que, amb l’actual
estructura de l’ajuntament, es poden complir sense
més demora.

Que alguns
descansen en pau
Sí, senyors, volem per fi donar fe que som de
DRETES. I això queda confirmat perquè hem
defés la marjal (tot i no ser una idea popular), el
no enderrocament del Molí de Baix (des del
primer moment i no a última hora), la no gratuïtat
de les entrades dels regidors als espectacles del
Centre Cultural, hem demanat una moratòria
urbanística (no requalificar nous camps fins que la
Graveta i Entre Nuclis estiguen acabats i se sàpia
la necessitat real de noves construccions), etc.
Que potser no som de dretes, amb tot això?

