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Les propostes del BLOC

Diferents
inauguracions

Fa ja quasi quatre anys que el Bloc Nacionalista Valencià
obtingué representació a l’Ajuntament de Massamagrell. Ximo
Galarza i Planes ha dut la veu del nostre partit a les instàncies
municipals, tot col·laborant des de la seua posició a exercir el
control necessari de la gestió que des de l’oposició se li exigix a
qualsevol grup polític. A més de fiscalitzar l’acció de l’equip de
govern, que en esta legislatura ha correspost al PP, el nostre
regidor ha elevat al Ple i en les diverses comissions que s’han
celebrat per a debatre els temes del poble una àmplia cartera de
propostes, algunes de les quals han sigut acceptades i dutes a
terme. Heus-ne ací, resumides i destacades, les més importants:

La Nit de Reis d’enguany
serà recordada a Massamagrell
per un fet inusual que potser a
alguns els pot dur vestigis d’una
altra època. La cavalcada de Ses
Majestats Melcior, Gaspar i
Baltasar, abans d’entrar a la
plaça de l’ajuntament on tenia
fixada la seua conclusió, va fer
una parada en el camí diguemne que tècnica a la plaça
d’Europa, on es va inaugurar,
amb la presència de l’alcalde,
Miguel Bailach, una font pública. Però què dimonis tenen a
veure els Reis Mags de l’Orient
amb actes d’este tipus? Es tracta
de fets, tal com hem avançat,
propis i típics d’una època
anterior el record de la qual no
és gens agradable. Si Franco
inaugurava pantans, Bailach
inaugura fonts. Clar que ell ho
fa amb fins electorals, mentre
que durant l’etapa franquista no
hi havia eleccions. No és el
mateix, és clar.

– Bonometro dels estudiants, una iniciativa que ha
permés a este col·lectiu beneficiar-se d’una reducció significativa
del preu en els seus bitllets de transport del metro.
– Conservació de l’alqueria del Molí de Baix, proposta
presentada junt amb Esquerra Unida.
– Ampliació de l’oferta de places per a l’Escola d’Estiu
fins a la no limitació de les mateixes per als xiquets i xiquetes.
Enguany es va fer esta proposta quan s’anaven a quedar fora
diversos inscrits.
– Servei de cangurs permanent, coincidint amb el primer
dia de classe, per a tot el curs escolar.
– Creació de l’Arxiu Fotogràfic per a la conservació de la
memòria història gràfica del poble.
– Edició del PIM redactat majoritàriament en valencià.
En el nostre programa electoral, i això també s’ha aconseguit,
proposàvem que el periòdic municipal tinguera un equip de
redacció compost pels diversos membres electes de l’ajuntament i
no sols pel partit governant.
– Augment de les ajudes a les ONGs per tal d’arribar
algun dia a la simbòlica xifra del 0,7%. Any rere any, en les
discussions dels pressupostos, ho hem proposat i s’ha acceptat.
– Proposta d’una moratòria urbanística fins que les
noves zones de la Graveta i Entre Nuclis estiguen consolidades
amb la nova població. Es tracta de promoure un creixement
sostenible i de preveure l’equilibri necessari que s’ha d’aconseguir
per a garantir la qualitat de vida dels veïns.
– Regeneració de la marjal de Massamagrell com a
espai natural per a la protecció de la fauna i la flora autòctons que
podrà ser visitat per tots els ciutadans.
Com es pot veure, s’ha realitzat un treball potser invisible
o desconegut, però que nosaltres considerem important dins dels
nostres plantejaments polítics. Calia recordar-ho.
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Aclariment
En relació amb la tragèdia ocorreguda fa ja un any
a la residència San Lorenzo de Brindis, en què van
morir cinc persones després d’un incendi declarat a la
infermeria, des del Bloc volem constatar que tota la
nostra indignació era contra la política de la
Conselleria de Sanitat, de què depén la citada
residència, i no contra l’empresa que la gestiona.

Abans d’entrar, deixeu eixir. És el que pareix que li
diu el fanal vell al jove, com es pot apreciar en la foto de
dalt. La imatge està presa a la zona de Cantallops i
visualitza perfectament la impressió que l’ajuntament no
acaba d’entendre molt bé què significa renovar les
infrastructures municipals i suprimir les usades, per a no
abusar ni dels espais públics ni de les parets dels
particulars. Potser és que l’equip de govern del PP vol
fer col·lecció de mobiliari urbà.

Carta als veïns i veïnes
Com sabeu, el proper mes de maig del 2007 se
celebren eleccions autonòmiques i municipals al País
Valencià. Des del Bloc de Massamagrell sol·licitem als
veïns i veïnes de Massamagrell la vostra col·laboració
en la confecció del programa electoral que presentarem
per a esta cita tan important. Nosaltres l’encarem amb
molta il·lusió perquè les polítiques tant a nivell
autonòmic com local canvien i tinguen una orientació
més progressista, en clau de sostenibilitat en el
creixement i respecte al medi ambient, en potenciació
de valors democràtics i de participació. El nostre lema
és la transparència en la gestió dels afers municipals i
públics, la integritat dels nostres càrrecs i fer una
política el més acostada possible als problemes reals de
la població, perquè tots som ciutadans amb els mateixos
drets i ens cal construir una societat cada vegada més
justa. El nostre compromís està indefectiblement unit a
esta posició política. Ara que s’acosta maig vos
encoratgem perquè ens feu arribar els vostres
suggeriments de cara a les eleccions. Qualsevol tipus de
col·laboració, des de la més humil a la més
compromesa, serà benvinguda i rebreu tot el nostre
suport. Podeu fer-nos-les arribar a la nostra adreça
electrònica que figura en l’apartat de baix d’esta pàgina.
Moltes gràcies.

Majoria absoluta?
Ai, quina por!
El Ple de l’Ajuntament del passat mes de gener va
resultar molt aclaridor respecte a algunes qüestions
que fins ara només es pressuposaven a l’equip de
govern format pel PP. El seu portaveu, Enrique
Senent, en relació amb la polèmica suscitada per la
intenció del seu partit de reclassificar siga com siga
com a urbanitzable el solar del frare caputxí, o el que
és el mateix, de l’Església, va manifestar que no
pensa moure un dit durant el que queda de legislatura
per a revisar el PGOU del poble, ja que l’oposició
està en contra, com se sap, de tal pelotazo urbanisticoeclesiàstic.
I va tindre el detall de sinceritat que l’honra de
manifestar que després de les pròximes eleccions del
27 de maig, si el PP obté la majoria absoluta, ja s’ho
arreglaran per a reclassificar el solar. Per al PP
sembla que és un objectiu irrenunciable. Està tot ben
clar. El rector Pedro Enrique els ajuda en la campanya i els dóna els vots que necessiten. En les paraules
de Senent es pot veure també què és el que entén per
democràcia, per participació i per consens. El mateix
que en els vells temps de l’alcalde homònim, vaja!

Col·lapse sanitari
El Centre de Salut de Massamagrell està cada
vegada més col·lapsat. Per exemple: la consulta de
pediatria sempre està plena, hi falten especialistes; les
cites per a les analítiques es donen per a fer-les en un
mes, amb la qual cosa els pacients les han de demanar amb l’antelació corresponent; l’atenció als usuaris
no és la més eficaç possible i davant les finestretes
sempre es pot observar una cua de gent esperant el
seu torn, a més que no es responen les crides al
telèfon sinó quan la persona que ho intenta ja s’ha
passat com a mínim mitja hora marcant. Què passa en
la sanitat pública? Doncs que està col·lapsada perquè
no es posen els recursos necessaris. I mentrestant el
Govern valencià penja enormes cartells electoralistes
amb la llegenda Construyendo salud. Que els metges
ens agafen confessats!

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. Visiteu-la

