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El sou de l’alcalde
Com que tots els grups polítics que
darrerament han tingut responsabilitats de
govern al poble (PSOE, IEM, PP i UV) han
fet tota mena de retrets i denúncies sobre els
diners que cobra o havia de cobrar l’alcalde
en l’exercici de les seues funcions, des del
BLOC proposem l’assignació d’un salari
digne però no abusiu per a este càrrec, que
cada any s’actualitze amb l’IPC, amb una
partida de despeses transparent i controlada
per tots els grups.
Perquè aspirem a una alcaldia per a
servir el poble i no per a servir-se’n. Qui es
vulga fer ric que no siga a costa dels
pressupostos municipals. Nosaltres entenem
la política com a servei públic i no com una
font d’ingressos per als més llestos de torn.

XARRADA
INFORMATIVA
SOBRE L’AVE
El pròxim 27 de juny, a les 20:00
hores, a la Casa de Cultura se celebrarà
una conferència informativa sobre el
projecte del tren d’alta velocitat
València-Barcelona, actualment en fase
d’estudi per part del Ministeri de
Foment. EL BLOC ha proposat al
Ministeri un traçat alternatiu que
correrà en paral·lel al by-pass, un
projecte modern que ja ha sigut batejat
com el by-pass ferroviari.
El motiu de la nostra proposició és
ben clar: per a evitar que l’AVE es
carregue definitivament la comarca de
l’Horta, xafant-la com una formiga al
seu pas. Vine a informar-te’n, que no
t’ho conten per la tele.

Els parcs públics (un
projecte d’estudi)
Des del Bloc Nacionalista Valencià de Massamagrell
estem elaborant un estudi sobre els parcs públics del
poble, que una vegada tinguem enllestit l’enviarem amb
un capítol de propostes a l’equip de govern de
l’ajuntament. Pel moment, a mena d’avançament per als
nostres lectors d’EL FULL, podem dir que dels deu
espais públics que hem visitat, solament n’hem trobat un,
el parc de la plaça del Pintor Martínez Beneyto, que
aprova l’examen (i amb un suficient pelat). La resta
d’espais públics del poble presenten un estat lamentable,
amb equipaments deteriorats i molta brutícia que s’hi
acumula durant dies i dies.
La neteja i el manteniment són els punts més negres
dels nostres parcs. Des del BLOC considerem que això
no és admissible, sobretot si tenim en compte que es
tracta de zones obertes als veïns i veïnes, especialment
freqüentades pels xiquets i xiquetes. En el document de
propostes de millora que estem preparant també hem
volgut afegir l’opinió d’alguns pares. Les seues
declaracions resulten molt aclaridores. En general es
mostren disgustats per l’estat d’abandó dels parcs públics
i l’escassa actuació dels serveis de neteja. Consideren que
des de l’ajuntament no es fa res per a tindre’n cura i se
senten d’alguna manera estafats, com a veïns i veïnes de
Massamagrell, per la negligència en este punt dels nostres
responsables locals. Es veuen legitimats a exigir mesures
per a pal·liar una situació que no és de rebut, perquè ells
bé que paguen tots els anys els seus impostos.
Des del BLOC sempre hem vist el tema dels parcs del
poble com un dels problemes més greus que patim i així
ens hem compromés a presentar les nostres propostes de
solució a l’equip de govern actual. Continuarem
investigant.

Abocador controlat
Des del BLOC llancem una proposta d’abocador
controlat. Volem que l’ajuntament habilite una zona que
els veïns i veïnes puguen fer servir per a depositar mobles
vells i altres deixalles, a banda del servei de neteja
contractat per a tal fi, que passa a recollir els que es
deixen al carrer cada primer i tercer dimecres del mes.
Entenem que d’esta manera es contribuirà a una major
conscienciació ciutadana envers la neteja de les vies
públiques i a tindre un poble més decent. Gràcies.

Llibres de text gratuïts,
una altra volta

Brooom, brooom,
com una moto, tu!

Ens repetim, però no ens cansarem de fer-ho quan el
tema siga un assumpte de justícia. I els llibres de text
ho són, ja fa temps. Resulta que cada vegada són més
els ajuntaments que dins dels seus pressupostos
municipals dediquen una partida important per a la
subvenció parcial o total dels llibres de text dels
alumnes de l’ensenyament públic. Això no passa a
Massamagrell, per cert, encara que quasi tots els partits
locals ho van prometre en els seus programes
electorals del 1999 (ja ha plogut, veritat?).
A veure si és possible que el pròxim curs (el darrer
abans de les noves eleccions municipals) el nostre
equip de govern (PP-IEM-UV) destina una quantitat
per afrontar la subvenció dels llibres de text.
Cal tindre en compte que estem parlant d’un
col·lectiu de prop de mil dos-cents estudiants, que
encara que no tenen edat per a votar són el futur del
nostre poble.

Tots els anys ho repetim, ja n’estem més
que farts. Quan arriben els mesos de la
calor les motos ixen als carrers disparades i
escopetades, causant mil molèsties... Com
que el problema no se soluciona mai (les
autoritats locals no intenten fer complir la
normativa vigent sobre vibracions i sorolls
a la via pública), ens veiem obligats a
tornar-ho a denunciar.
Amics de la policia municipal i de
l’equip de govern: atenció al que se’ns ve
al damunt, que les motos són un problema
molt greu de seguretat i de convivència
ciutadana. Si és que aneu tots com una
moto i no feu cas de res!

Piscina coberta i
climatitzada

No coneixem les intencions de l’equip de govern
respecte al tema de tornar a posar en marxa les sessions
de cinema, però per si de cas no se’n recorden els direm
que fou una de les seues propostes en el programa de les
eleccions del 1999... Esperem que no patisquen
d’amnèsia col·lectiva o d’alguna cosa pitjor, com ara
sordesa calculada davant de les demandes socials.

Els tres partits polítics que actualment
governen a Massamagrell van proposar en
els seus respectius programes electorals del
1999 que farien l’adequació de la piscina
municipal per tal que fóra utilitzada durant
tot l’any pels veïns i veïnes del poble,
incloent dins dels pressupostos municipals
una partida per a les obres. Tot el poble, fins
i tot els gats i els gossets, està esperant-ho.

Atenem en valencià

Les nits joves

Perquè no ens diguen que som sempre negatius,
com Van Gaal ara que ha tornat al Barça. A nosaltres
ens ha semblat una magnífica idea la campanya
encetada des de l’Ajuntament de Massamagrell, en
col·laboració amb altres localitats, per a potenciar l’ús
del valencià entre els comerços. Enhorabona!
Atenció, però. Esperem i desitgem que no siga una
mesura aïllada, producte de la convicció i l’empenta
d’una sola persona, i que condisca l’exemple entre la
resta de regidors i altres departaments de l’ajuntament,
des dels quals ens consta que no es fa molt per atendre
el personal ni per redactar els seus escrits en valencià.
Un bon exemple val per mil bones intencions.

Des del BLOC llancem la següent proposta:
l’Ajuntament podria organitzar per a les nits de
divendres i dissabtes unes activitats socioculturals
per als més joves, per tal que es pogueren divertir
sense haver de recórrer a un altre tipus de festes
més perilloses, com ara la cultura del botelló. Les
activitats podrien ser actuacions musicals, balls,
jocs, exercicis gimnàstics... I un llarg etcètera
barat i ple d’imaginació. No ens inventem res, en
altres pobles ja s’està fent i amb molt d’èxit.

I el cine... sense aparéixer

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

