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Les coses del Pavelló van a poc a poc
Quina sorpresa! Quan va començar l’any i vam veure el calendari de l’ajuntament, ens vam posar a preparar 

la bossa per anar a fer esport al Pavelló i resulta que ens hi vam trobar una cosa ben diferent! (foto de la dreta). I 
és que el nostre polifacètic alcalde ens diu allò de: «Voteu, voteu, que jo ja faré». Però senyor Bailach, les raons 
tècniques que van decidir l’elecció del Pavelló no existien abans de demanar-nos-en l’opinió a tots els veïns i 
veïnes? Si no es podia fer un determinat projecte, per què ens va vendre fum en l’exposició dels mateixos? Un 
acte més de propaganda al seu servei, potser? 

Però ja ho entenem. No era això, és que som uns malpensats. El que passa és que amb tanta faena que té no 
dóna l’abast, home. I és que fer de fotògraf, redactor i censor de l’Hola municipal (en què ha convertit el PIM, 
gràcies al seu acòlit Enrique Sanicobaldo), alcalde, diputat provincial, reunir-se amb els advocats del senyor 
rector del barri, privatitzar la neteja viària, doncs no li queda temps per a reclamar una millora en serveis 
públics com ara els centres escolars, entre altres coses que necessiten una ràpida i eficaç actuació. 

El passat 27 de març membres del col·lectiu local 
del Bloc anàrem al camí travesser (via augusta) a 
replegar les botelles d’aigua buides i mig buides que 
encara hi havia escampades per terra dels 
participants en la darrera Volta a Peu celebrada el 
passat mes de setembre amb motiu de les Festes 
Majors. No es podien haver arreplegat el mateix dia? 
Només els haguera costat mitja hora a un parell de 
persones. Però sembla que era més barat deixar-ho 
tot per terra fins la nostra intervenció. 

El sequer que es troba al barri de la Magdalena, al 
costat de la séquia major, està a punt d’enrunar-se. Ha 
previst l’ajuntament alguna acció per a conservar-lo? 
Només és una pregunta. Recordem que va ser inclòs en el 
catàleg municipal de patrimoni urbà com a bé en estudi de 
protecció. 



LA NOSTRA ADREÇA
Per a trametre qualsevol queixa o suggeriment al Bloc de Massamagrell, ho podeu fer a l’adreça electrònica següent: 

bloc@blocmassamagrell.org // I si voleu rebre EL FULL informatitzat, també el podeu sol·licitar.  
Visiteu la nostra pàgina web: www.blocmassamagrell.org

BREUS 
Calendaris, per un fum 

Per cert, l’ajuntament va editar un calendari a principis 
d’any per a repartir a la població, però sembla que va fer-
ne una edició massa llarga i una quantitat important 
d’exemplars s’han quedat guardats en caixes. Per a què es 
gasten així els diners els nostres governants municipals? Ja 
se sap: com que tenen majoria absoluta, doncs diuen: serà 
per diners! Serà per malgastadors! 

El PIM, indecent 
Tornem a insistir que el regidor Sanicobaldo ha errat 

amb la política del PIM (periòdic d’informació municipal), 
ja que la gent vol participar-hi i ara queda clar que el Mas 
de Grell en el seu anterior format, encara que no tenia 
tantes fotos a tot color, era més decent. Encara estan a 
temps de rectificar, si volen. 

Papereres per a gossos, cagada 
Les papereres per a gossos que han posat en alguns llocs 

del poble són un exemple de la llei del mínim esforç. Se 
n’han distribuït molt poques i amb un disseny francament 
millorable, les que han triat són lleugeres i inestables, tant 
és així que algunes ja han sigut desallotjades del seu lloc 
pels vàndals. Si s’haguera planificat millor la seua 
instal·lació, potser n’haurien comprat més i més sòlides. 
Les coses, o es fan bé o no es fan. També es pot rectificar 
en este cas, és clar. 

Sense premi literari 
Enguany l’ajuntament no ha convocat el certamen 

literari que es venia celebrant des de fa ja alguns anys. 
L’excusa? Que la bibliotecària encarregada està de baixa 
per maternitat. Així premia l’equip de govern la creació 
literària! 

Gran Fons de Massamagrell 
Gràcies a la proposta presentada pel Bloc, els corredors 

de Massamagrell han pogut participar gratis en l’edició 
d’enguany d’esta prova esportiva. La inscripció només 
eren 5 euros, però és més que res pel detall. 

ELS NOSTRES CARRERS 
CARRER AUSIÀS MARCH 

Ausiàs March (Beniarjó 1400-València 1459), fill del 
també cavaller i poeta Pere March i d’Elionor Ripoll. De 
molt jove prengué part en les expedicions que Alfons el 
Magnànim realitzà per la Mediterrània. 

Als quaranta anys es casà amb Isabel Martorell, 
germana de Joanot Martorell. 

Ausiàs March fou sens dubte el més important poeta en 
llengua valenciana de l’època medieval. Tot i escriure els 
seus versos en valencià, March va estendre la seua 
influència a poetes coetanis, i fins i tot posteriors, de tota la 
península ibèrica. 

Molts dels seus poemes han estat bellament musicats per 
Raimon. Entre ells, Veles e vents. 

BARRANQUET: EL CONTE DE 
MAI NO ACABAR 

Fa prop d’un any des que van començar les obres de 
condicionament de les voreres del barranquet, i 
pensem que tots els despropòsits que es podien 
cometre allí, estan fent-se realitat. Lentitud en les 
obres, voreres estretetes i d’una altura excessiva, pocs 
desaigües (ho vam patir en les darreres pluges), la 
barana sembla dels pin i pon i el pont ja el van llevar 
una vegada (l’arquitecte del projecte caldria 
condecorar-lo). La nostra proposta seria no fer voreres 
a la part del barranquet, així els carrers vessarien 
l’aigua directament al barranc i al costat de les cases 
es podria fer la vorera el doble d’ampla. Esta proposta, 
però, els que ens governen no la coneixen perquè mai 
no ens han reunit per a explicar-nos el projecte del 
barranquet, com tampoc no ho han fet amb la 
remodelació de l’ajuntament que s’està duent a terme. 
El PP que ens governa fa com si els altres no 
existírem. 

Molt a poc a poc, s’estan renovant les plaques 
dels carrers i posant-les en la llengua del poble, 
seguint la proposta del Bloc. És el cas del carrer de 
Correus que es pot veure en la foto de dalt. Esperem 
que l’equip de govern continue amb esta iniciativa, i 
aprofitem per a felicitar-los per la mateixa, ja que no 
tot van a ser crítiques per la nostra part. 

http://www.blocmassamagrell.org/



