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Barracons a l’IES de 
Massamagrell: quin perill! 
 

Mentre les autoritats competents (és un dir) es passen la pilota en la 

resolució del problema ocasionat amb motiu de les obres de l’Institut de 

Massamagrell (mai en la vida no s’ha fet res tan malament en un tema que 

afecta l’ensenyament públic), des del BLOC volem exigir que es prenguen 

mesures urgents per tal de traslladar els barracons que s’hi han instal·lat a 

una zona més segura. En el seu actual emplaçament, enmig de les obres, 

estudiants i professors encaixonats en una mena de camp de concentració 

«educatiu», resulta impossible seguir una classe amb el mínim d’atenció, a 

banda que es podia produir algun accident lamentable, en la que seria una 

actuació no sols irresponsable (com fins ara ens tenen acostumats), sinó 

criminal, per part de les autoritats (in)competents que s’ocupen (és un altre 

dir) del problema. 

Des del BLOC exigim que es traslladen les «aules prefabricades» 

(barracons) a una zona més segura i tranquil·la, que l’Ajuntament de 

Massamagrell cediria a tal efecte (ausades que en té de lliures que podrien 

fer eixe paper, i si no, que les llogue). Un emplaçament provisional que 

serviria per a evitar mals majors mentre es fan les reformes i es construïx el 

nou institut (cosa que va per a llarg, per més que els nostres polítics locals i 

els directius de l’empresa constructora s’omplin la boca amb promeses). 

En este tema, ni el PP que actualment ens governa, ni el PSOE que lidera 

l’oposició, han fet absolutament res per a reduir l’impacte d’una 

problemàtica que ha desbordat tothom, tal com va dir una representant de la 

Conselleria en una reunió amb l’associació de mares i pares, que el 

problema de l’Institut de Massamagrell li havia trencat «tots els esquemes». 

I també cal recordar les poc afortunades declaracions del nostre regidor de 

Cultura, Vicent Zuriaga, que va afirmar que el mal no era tan greu, ja que 

així Massamagrell comptaria amb un institut nou en un futur molt pròxim. 

Per a quan ho dius que vols, això? 

Des del BLOC considerem que cal anar dia a dia, prenent mesures i 

exigint-les a qui calga, eixint al pas dels problemes col·laterals que se’n 

deriven, com ara el que plantegem de solucionar des d’EL FULL per tal de 

traslladar les aules prefabricades a un espai més segur. Perquè això és 

urgent, senyores i senyors, a què estan esperant? 

PASSEIG NOU, 

XAPUSSA NOVA 
 

Després de les obres 
que Ferrocarrils de la 
Generalitat (FGV) ha 
realitzat per ampliar la 
zona de via del metro on 
esta s’estrangulava, que 
han representat l’obertura 
d’un nou passeig, assistim 
un tant incrèduls al fet que 
una part dels espais de les 
cases retirades ha quedat 
lliure però sense cap con-
dicionament urbanístic. 

Tant si es tracta de 
terreny cedit a l’ajunta-
ment com propietat de 
Ferrocarrils, això és una 
xapussa ben grossa que no 
hi ha per on agarrar-la. 
Però homes (i dones)! Per 
a què ens servix tindre un 
passeig nou si al seu costat 
sempre tindrem una zona 
que pareix un paisatge 
desolat després d’una 
batalla? Un lloc que 
s’omplirà de tota classe de 
brutícia i, quan ploga, de 
fang i terreny insalubre? 
Això és el que ens passa als 
veïns i veïnes de Massa-
magrell quan es fan les 
coses a mitges o no es pre-
veuen les conseqüències de 
qualsevol obra, cosa molt 
típica en els nostres go-
vernants locals, que tots 
hem de patir una i altra 
volta. 
 



 
  

 Instal·lacions 
esportives, de pena 
 
Tenim un Poliesportiu que es cau a trossos. Un 

camp de futbol amb unes casetes i unes dutxes que 
passen per ser infames... Una piscina amb molts 
problemes a l’estiu i cap problema durant la resta de 
l’any, perquè està fora de servei... Mentrestant, 
l’ajuntament què fa en matèria d’esports? 

Des del BLOC proposem per una banda que 
s’invertisca en dotació d’infrastructures i, per una altra, 
que s’habiliten espais públics als carrers i a les places 
del nostre poble per a la pràctica de l’esport per amplis 
sectors de la població, com ara els xiquets, els joves i 
els majors. Perquè resulta que tenim una autèntica 
pena d’instal·lacions esportives i que la pràctica de 
l’esport no es potencia des de la base i per a tots. 

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 

Per fi se celebra el 
9 d’Octubre! 

 
L’equip de govern actual per fi s’ha dignat 

a celebrar actes per a commemorar el 9 
d’Octubre. És una iniciativa que hem 
d’aplaudir, però amb alguna puntualització. 
Per exemple, la declaració institucional que 
va llegir l’alcalde en el ple extraordinari 
celebrat a tal efecte només va comptar amb 
una persona com a públic. I és que, pel que 
sembla, no es va enviar cap carta a les 
associacions locals ni a cap veí o veïna 
perquè hi poguera assistir. Si a més a més 
s’haguera acompanyat l’acte amb una 
xicoteta recepció oficial, l’èxit hauria estat 
total. Estes dates tan assenyalades no han de 
passar desapercebudes a la població 
(recordem que la pròxima serà el 25 d’Abril) 
per tal d’implicar més tota la ciutadania en el 
seu significat col·lectiu. Perquè fer una 
declaració oficial, a la qual no van assistir ni 
tan sols tots els regidors de la corporació 
municipal (sobretot en faltaven alguns del 
PP), no passa de ser una pura anècdota. Per 
més que a la vesprada vinguen els dimonis i 
el seu correfoc pels carrers sí que siga tot un 
èxit. Ara que, això ho hem de recordar 
també, quan manaven els del PSOE del 9 
d’Octubre no se sabia absolutament res al 
poble. 

I els llibres de Festes? 
Qui els repartix? 

 

Un any més, els llibres de les Festes del poble han 

brillat per la seua absència. Que potser s’han quedat 

per repartir en algun magatzem, o és que ni tan sols 

s’han editat per la impremta? Només alguns 

col·laboradors els han rebut, i gràcies. Però des del 

BLOC pensem que a la gent també els haurien 

d’arribar. 

Nosaltres proposem que es podrien deixar a grapats 

per les tendes i els bars, per tots els llocs públics, 

perquè la regla de tres és fàcil: a més informació, més 

participació. Vos agrada el suggeriment? 

I la Nit de les Paelles? 
 
Des del Bloc proposem que la Nit de les 

Paelles inclosa en el programa de Festes, en 
lloc de celebrar-se diumenge, es faça 
divendres següent. Seria un dia més idoni i 
participatiu, i de passada s’aprofitaria per a 
suprimir la cavalcada (qui l’ha vista enguany 
sap per què ho diem, això). 

El CP Verge del Rosari 
recicla 

 
Des del BLOC volem felicitar el Col·legi Públic 

Verge del Rosari per la seua campanya de reciclatge de 
paper i conscienciació amb el medi ambient adreçada 
als xiquets i xiquetes que cursen els seus estudis en 
este centre públic d’ensenyament. Els majors bé que 
podrien aprendre d’este tipus d’iniciatives tan dignes 
d’encomi! 


