El Full
Butletí del Bloc Nacionalista Valencià de Massamagrell / Desembre del 2005 / Número 15

CANTALLOPS: CARRERS SENSE SENYALS
Cruïlla dels carrers Tirant lo
Blanc i l’Alqueria.

L’exemple de dalt és ben gràfic. La desídia de l’ajuntament s’estén a les noves zones urbanes, com ara
Cantallops. Això que es veu és un encreuament sense cap indicació, ni un STOP ni un cedisca el pas, i així
estan altres interseccions. És una vergonya que els veïns paguen els seus impostos i no tinguen la mínima
inversió en matèria de senyalització viària. A més, en esta zona molts solars estan abandonats i els camions
l’han presa de lliure aparcament. Passarà el mateix a la Graveta i a Entre Nuclis? El que no pot ser és que
s’òbriguen noves zones urbanes al poble i no se les dote dels serveis i les infrastructures necessaris.

Naix el Bloc Jove

No al 5% de la vergonya

A Massamagrell un grup de joves han
decidit organitzar-se dins del BLOC per tal
de dur endavant les seues propostes. Per a
començar volen fer una reunió per a posarse en contacte i plantejar algunes primeres
iniciatives, com ara la celebració de concerts de música i la projecció a la Casa de
Cultura del documental Del roig al blau,
produït per la Universitat de València, que
tracta sobre la transició valenciana.
Tots els interessats en afegir-vos al Bloc
Jove i en participar en un concurs lliure per
a triar el seu logo podeu enviar ja un correu
a blocmassamagrell@hotmail.com.

El BLOC està duent a terme una campanya perquè la
reforma de l’Estatut valencià incloga la rebaixa del 5% de la
quota electoral per a entrar a les Corts Valencianes al 3%, en
considerar aquella una barrera antidemocràtica i discriminatòria respecte a les altres comunitats de l’Estat, on no
s’aplica. A l’Ajuntament de Massamagrell el BLOC va presentar una moció en este sentit i el PP la va votar en contra,
demostrant que s’oposen a la pluralitat democràtica i a la
participació dels ciutadans en els processos de decisió.
Com a mínim és curiós que 114.000 votants del BLOC es
quedaren sense representació parlamentària en les darreres
eleccions autonòmiques (2003) i que un partit d’ultradreta
(Coalició Valenciana) que no s’hi va presentar, gràcies a un
trànsfuga del PP, tinga ara un escó a les Corts dins del grup
mixt. Més que curiós és certament vergonyós.

Felicitats a papà
Bailach
Des del BLOC volem felicitar el senyor alcalde de
Massamagrell, Miguel Bailach, perquè ha sigut pare
per primera vegada. Fem extensible la felicitació a la
resta de veïns i veïnes del poble, perquè ara sí, quan
l’alcalde vaja al metge i tinga tancada l’entrada d’urgències veurà que no hi ha rampa d’accés per als
carros, i també, quan no puga baixar de la vorera amb
el carret perquè ho impedixen els cotxes aparcats, i a
més a més haurà d’esquivar les cagarades de gos a risc
de patinar amb les rodes, tal vegada posarà remei a tot
plegat. I cal suposar així mateix que d’ací a uns mesos
anirà al parc amb la criatureta: li desitgem i aconsellem
que es passege pel miniparc de l’avinguda de Museros
i que agafe número i faça cua, per la gran quantitat de
gent que hi viu i li toca viure d’un sol engrunsador. I
finalment, quan ja li jugue a la pilota el xiquet, segurament se li farà especialista en l’esquivaminescanines
(que consistix a no xafar els excrements de les mascotes), nou esport patentat, degut al seu èxit, a Massamagrell.

Un bon referèndum
El referèndum sobre les festes es va realitzar a
Massamagrell amb absoluta normalitat. El poble va
votar per 1.584 vots contra 992 que no es canviaren les
dates de celebració a la primera setmana de setembre.
Tot i que la participació no va ser molt alta (el 23% del
cens), cal que tots ens felicitem perquè haja tingut lloc
al poble una consulta d’este tipus. L’opinió de la gent
tenia vertadera importància en un tema d’interés
general. Si la decisió haguera recaigut només en el Ple
de l’Ajuntament, on hi havia majoria per a votar el
canvi de les festes, segurament la polèmica estaria
servida al poble per a llarg. Ara no serà així.

9 d’Octubre, res de res
Enguany la festivitat dels valencians i valencianes,
el 9 d’Octubre, ha passat una vegada més desapercebuda al poble. Que nosaltres recordem, i la llista
de la comarca és llarga, a Museros hi hagué calderes i
actuà el grup Urbàlia Rurana; al Puig, Bajoqueta Rock;
a Puçol, Miquel Gil; a Foios i a Rafelbunyol també hi
hagué calderes... I a Massamagrell? Doncs ací ni caldo
i tinguérem l’actuació del grup Zero Patatero, és a dir
res de res.

Un veí de Massamagrell ha tingut la iniciativa d’apegar el cartell de la foto en un fanal d’un dels nostres
carrers, per a demanar a la gent que si passeja el gos
s’encarregue d’arreplegar la deixalla de l’animalet que
més tard o d’hora efectuarà. Cal que felicitem este veí
anònim per una iniciativa tan lloable, però alhora que
fem en veu alta una reflexió: és que la funció informativa sobre la neteja als carrers no correspon a
l’ajuntament? És clar que sí, però l’alcalde i companyia continuen llevant-se les puces de damunt.

IEM o DDM?
Segons la regidora d’IEM, Montse Gude, el partit
Independents d’Esquerra de Massamagrell va celebrar
una assemblea per a decidir si entrava o no en la
proposta dels altres grups de l’oposició (PSOE, EU i
BLOC) per a presentar una moció de censura contra
l’actual equip de govern (PP) a l’ajuntament i canviar
el signe polític municipal. Ara hem sabut, a través
d’ella, que l’assemblea va decidir per huit vots contra
dos no donar suport a la moció de censura, amb la qual
cosa els altres partits de l’oposició que la recolzaven es
veren en la situació de no presentar-la, ja que sense el
vot d’IEM no podia prosperar. Però les coses clares.
Este partit que es diu d’esquerres, segons les seues
sigles, no ha propiciat el canvi de govern a
Massamagrell, un canvi a l’esquerra, i tot i que estaven
en el seu dret de decidir-ho així, també es pot dir que
potser caldrà que canvien les seues sigles i que a partir
d’ara es diguen DDM (Dependents de la Dreta de
Massamagrell).

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.
En preparació es troba la nostra pàgina web: www.blocmassamagrell.org JA ES POT VISITAR.

