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Nou Centre de Salut 
El BLOC demanarà a l’ajuntament que el sòl 

dotacional destinat a la zona Entre Nuclis siga cedit 
a la Conselleria de Sanitat per a la construcció d’un 
nou Centre de Salut. L’actual centre mèdic de 
Massamagrell s’ha quedat xicotet i presenta 
barreres arquitectòniques que fan difícil l’accés a 
les persones amb minusvalideses o amb problemes 
de mobilitat. 

La proposta del BLOC de cedir els terrenys de 
titularitat pública a canvi d’un nou centre de salut 
redundarà en un benefici directe per a la població 
(això es diu qualitat de vida) i satisfarà les seues 
necessitats actuals i futures en una matèria tan 
important com ara l’atenció en salut. 

Cal dir que els terrenys dotacionals de 
l’ajuntament inclosos dins del nou sector urbanístic 
Entre Nuclis se situen just dalt del Trinquet 
Municipal, en un espai que seria cèntric des del 
punt de vista de tot el poble. 

L’ajuntament no contesta 
És una pràctica habitual de l’Ajuntament de 

Massamagrell no contestar les instàncies que els 
veïns i veïnes omplin per alguna qüestió que els 
afecta. Des de l’alcaldia no es respon pràcticament 
cap instància. Que potser els governants locals no 
estan en les seues funcions? El cert és que no 
contesten les instàncies, i això és igual a dir falta 
de respecte i d’atenció als ciutadans. 

Cal dir que en cas d’alguna demanda 
interposada contra l’administració pública, si esta 
no ha donat cap resposta en el termini legal de tres 
mesos, es considerarà guanyada pel recurrent. Un 
risc al qual ens exposen diàriament l’equip del 
govern del PP, a banda de la manca de resposta. 

Els carrers, per a la gent 
El govern local té un model de poble, segons 

les seues decisions urbanístiques, que s’acosta a la 
inaccessibilitat i perillositat per a les persones. En 
el nou sector urbanístic d’Entre Nuclis el PP no ha 
recolzat, junt amb l’IEM, la proposta del BLOC 
que el carrer del Molí de Baix siga només per a 
vianants, i no per a vehicles, com han aprovat. La 
mesura inclou tirar a terra el molí, perquè diuen 
que sols l’alqueria es pot considerar digna de valor 
arquitectònic, fent cas omís de l’informe del 
Consell Valencià de Cultura que recomanava la 
conservació del conjunt. Això és anar en contra de 
les persones i del seu patrimoni històric i cultural. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bonometro dels 
estudiants 

Gràcies a la proposta del BLOC, l’Ajuntament 
de Massamagrell ha iniciat els tràmits que 
permetran l’oferta d’un nou bonometro per a la 
població. En este cas es tracta d’afavorir els 
desplaçaments de la comunitat d’estudiants, que 
tindran la possibilitat de reduir el cost dels seus 
tiquets de transport del metro en un percentatge del 
10% a través d’un conveni que se subscriurà amb 
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), 
més un altre percentatge de descompte que 
s’aplicarà des de l’Àrea de Joventut. 

Tots els interessats i interessades ja podeu 
passar per les oficines de la Fundació de Cultura, 
Joventut i Esports per a demanar més informació 
sobre el bonometro dels estudiants i fer les vostres 
sol·licituds. Avís per als futurs metroestudiants: 
com més prompte aneu a reclamar el que ja és 
vostre, més prompte es posarà en marxa la 
iniciativa. 

Sense piscina coberta 
Massamagrell es queda sense piscina coberta, 

de moment. L’equip de govern va prometre 
destinar una partida important en els pressupostos 
d’enguany per a l’inici de les obres, però la partida 
corresponent va desaparéixer a última hora del 
document pressupostari. El resultat és que el poble 
es queda una vegada més sense una infrastructura 
important. Això sí, ells (l’equip de govern del PP) 
mentrestant van nadant i guardant la roba. I com si 
no feren res, prometent més inversions en serveis i 
qualitat de vida per al poble. 



 
  

 PICOTADES
Posem l’equip de govern de Massamagrell en la 

picota per diverses raons. Heus-ne ací unes quantes, 
i a qui li pique que es rasque! 

 
Enguany per a la gespa artificial i l’any passat 

per als vestuaris, el cas és que en dos anys 
consecutius es destinaran un bon grapat d’euros al 
camp de futbol municipal. Això, que és un fet 
positiu en si mateix, té una part molt negativa, i és 
que altres esports no reben una atenció equitativa. 
Per exemple, les dutxes i els vestuaris del 
Poliesportiu ja fa anys que donen pena i 
l’ajuntament no posa ni un cèntim per a fer-hi una 
reforma com cal. Allí juguen alguns equips locals 
les seues lligues, com ara els de bàsquet, i també són 
unes instal·lacions que s’usen per a altres 
competicions, com ara la carrera de fons i la de 
ciclisme. Però com que estan tan abandonades, 
doncs donen una pèssima imatge del poble. Un 
zero per a l’ajuntament. En canvi, hem de felicitar el 
primer equip de bàsquet de Massamagrell, que 
enguany ha guanyat la seua categoria de regional 
preferent. Enhorabona, campions! 

 
A la zona de Cantallops encara no s’han posat els 

deguts senyals de trànsit a les vies públiques, i això 
que fa més de dos anys que estan obertes! És una 
zona on per a circular regix la llei de la selva. 

 
Premi al disseny urbà per a la nova zona de la 

Graveta, que s’ha inaugurat de manera que els 
gossos hi siguen duts a fer les seues necessitats 
privades en públic. Tots els quadrats de terra 
compactada i areneta sempre estan plens de 
caguerades de gos! Que bonic i edificant 
espectacle! Una pregunta retòrica: això va a 
continuar així tota la vida o algun dia l’ajuntament 
decidirà fer una campanya de conscienciació 
ciutadana per a la recollida dels excrements de les 
mascotes? La pregunta queda en l’aire, com les 
merdetes dels gossos i gossets queden en terra. 

 
Per què en la porta de l’ajuntament encara no 

s’han apegat els adhesius de la campanya 
ESPENTEU/ESTIREU? És que no es vol embrutar el 
vidre? Hi ha qui no predica amb l’exemple i eixe és 
anomenat un hipòcrita. 

Xarxa de joves.net 
Recollint la proposta del BLOC, l’Ajuntament 

de Massamagrell s’inscriurà pròximament en la 
xarxa joves.net. Joves.net és un punt d’encontre i 
difusió de les iniciatives públiques i privades en pro 
de la integració social i professional dels joves, que 
coordina iniciatives i activitats en àrees com ara 
Cultura i Festes, Medi Ambient, Educació i 
Formació, Habitatge i Consum, Participació, Pau i 
Solidaritat, Salut, Treball i Viatges. El promotor 
d’aquest web és el Consorci Xarxa joves.net, 
integrat per les regidories de Joventut d’Alaquàs, 
Bonrepòs i Mirambell, Burjassot, la Pobla de 
Farnals, Meliana, Montcada, Paterna, Quart de 
Poblet, Silla, Tavernes Blanques, Torrent, entre 
altres poblacions. 

Fins al 0,7% 
El BLOC vol impulsar la sensibilització per a la 

solidaritat amb els països pobres i en vies de 
desenvolupament. Segons les dades actuals que es 
disposen, l’ajuntament destina només un 0,1% dels 
seus pressupostos per a la campanya de cooperació 
amb estos països. Es tracta, evidentment, d’una xifra 
molt baixa, i el que cal és anar augmentant-la any 
rere any fins arribar, i això no és cap utopia, al 0,7% 
assenyalat pels organismes internacionals. El BLOC 
va demanar aplicar este augment progressiu des 
d’enguany mateix, però l’equip de govern del PP no 
estava per la tasca. I després encara demanen més 
aigua en nom de la solidaritat! 

VPO, no gràcies al PP 
Massamagrell tindrà noves vivendes de protecció 

oficial, però cal dir que això no serà gràcies a 
l’equip de govern, tal com ells mateixos 
proclamaven en l’últim periòdic municipal. En el 
darrer PIM l’escrit del PP destacava que la seua 
actuació havia estat decisiva per a la construcció de 
VPO a la zona de la Graveta. Però res més fals i 
tendenciós. El PP sempre va estar en contra de 
promoure vivendes de protecció oficial al poble i 
així van votar la proposta dels grups de l’oposició 
que les demanaven. Però ells ho tenen clar: es posen 
totes les medalles que volen sense cap vergonya! 

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. 


