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Si no teniem prou amb 
tot el que han robat, ara 
també ens furten Canal 
9, els mateixos que l’han 
afonat, amb tota mena 
de lladres, acosadors 
sexuals i, sobretot, inútils 
i antivalencians. Fabra, al 

que ningú votà com a President, comdemna a mort 
l’única televisió i ràdio que teniem en valencià. Ells 
no necessiten el valencià, ells odien tot allò que 
faça olor a valencià perquè són d’obediència 
madrilenya. Quina desgràcia i quin càstig 
tindre un President i un Consell agenollats, sense 
veu pròpia ni força per a reclamar allò que és 
nostre i que el PP ens ha furtat: Terres Mítiques, 
Fórmules 1, Copes d’Amèrica, Ciutats del cine, 
Àgores, Cabanyal, La Punta, el Papa... què més els 
queda per destrosar? Han acabat amb la indústria, 
el comerç, l’agricultura, l’economia, la banca 
valenciana i, si poden i els deixem, acabaran amb 
tot allò que és públic: l’educació, la sanitat, les 
pensions, les vivendes, els drets laborals i també la 
nostra llengua i cultura, perquè a ells, al PP, els 
molesta tot allò que ens identifica com a 
valencians. 

A Massanassa, també el Partit Popular votà a 
favor de tancar RTVV, perquè no són capaços de 
tindre un mínim de dignitat com a valencians. Les 
mocions presentades per l’esquerra (Compromís, 
PSOE i EU), van ser rebutjades per Pastor i 
companyia.

Que no s’oblide ningú, el PP de Massanassa és el 
mateix que el PP dels Fabra de Castelló, de Camps, 
de Zaplana, de Rita, de Blasco i de la colla de més 
de 800 imputats que no s’atreveixen a expulsar. 
Són còmplices de consentir que el País Valencià 
aparega com un país “bananero”. Sí, és el mateix 
PP que en la reunió de la Comissió de Benestar 
Social del mes de juliol, va amenaçar i insultar al 
nostre Regidor J. Nàcher, perquè no va aprobar 
l’acta del mes de juny. És la mateixa dreta que es 
negà a fer una festa del 9 d’octubre més valenciana, 
més cultural i més participativa, com correspon a la 
celebració més important que tenim els valencians 
com a poble. És per això que nosaltres no vam anar 
a la festa de les paelles que costà 15.000€. A més 
a més, no estem d’acord en que es paguen amb 
diners públics el cava i els dolços que després es 
beuen i es mengen amb els seus amics (igual que 
en la paella de Sant Joan). Si volen cava i dolços, 
que facen com Compromís, que ens ho paguem de 
la nostra butxaca.

És necessari que es canvie eixa forma de fer 
política, eixa forma de governar des de la 
MENTIDA. Fins a quan aguantarem açò? 
VALENCIANS EN PEU ALCEM-SE d’una vegada 
i prenga’m bona nota de la desfeta que patim per 
culpa d’eixe partit i d’eixa política nefasta.
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vots de moltíssims ingenus que creien 
que el problema, la “prima de riesgo” 
era Zapatero, i que el PP arreglaria els 
problemes en 6 mesos. Aquells que 
confiaren en Rajoy i tota la seua colla 
d’impresentables, estan comprovant 
ara com se les gasta la DRETA, el 
PP, la Patronal, la Banca i tota eixa caterva 
que hi són tots la mateixa cosa. Tiren a la 
gent de les seues cases, regalen milers 
de mil·lions a la banca, als timadors els 
indulten, furten els drets dels ciutadans i 
encara diuen que és per a “mejorar a las 
personas”. QUINA CARA TAN DURA 
TENEN!

Alí Babà i el Partit 
Popular

Ara fa dos anys que Rajoy guanyà les 
Eleccions Generals amb una CALAMITAT 
ABSOLUTA. Sí, perquè amb aquesta 
gent les majories absolutes són 
BARBARITATS ABSOLUTES.

Si es fa un poc de memòria, recordarem 
allò que prometia eixe senyor, que 
afirmava que si ell manava no ho faria 
mai: “No daré dinero para los bancos. No 
reduciré las prestaciones de desempleo. 
No pagarán medicinas los 
pensionistas. No recortaré la 
Sanidad ni la Educación públicas. 
No subiré los impuestos, ni el 
IRPF ni el IVA. No habrá copago 
en Sanidad. No quitaré las becas, 
ni de libros, ni de comedor, ni 
de universidad. No subiré a los 
estudiantes las tasas. Pagaré 
lo que se debe a los enfermos 
crónicos y dependientes. No 
perderán dinero los pensionistas”. 

Com a BON MENTIRÓS 
COMPULSIU, ell sabia 
perfectament que no acompliria 
cap de les seues promeses, però 
com sempre fa la DRETA, Rajoy 
està fent allò que els poderosos 
han fet sempre: ENGANYAR 
I ROBAR. Això sí, amb els EL PAÍS. dilluns 28 de gener de 2013. EL ROTO



Però açò només és la manifestació d’unes 
idees que posen en marxa: discriminació, 
abusos, obscurantisme, robar al pobre 
per donar-li-ho al ric, evitar que la gent 
treballadora tinga un treball digne, segur 
i ben pagat, i que els fills dels que menys 
tenen puguen estudiar. Ells estan fent 
allò que els han ordenat els que estan 
darrere, eixe 10% de poderosos que 
arruïnen la vida de l’altre 90%. 

Però seguiran fen-t’ho mentre la gent 
corrent, eixe 90% de ciutadans, no els 
expulsen democràtica i pacíficament 
dels seus càrrecs. No hi ha altra eixida 
que seguir sumant gent i reforçar 
Compromís, per continuar plantant cara 
a la CAVERNA, per lluitar per la nostra 
economia, els nostres drets i la nostra 

gent. Si aconseguim que els ciutadans 
comprenguen que es pot fer altra política, 
aquella que beneficia a la gent, eixa 
majoria absoluta es convertirà en minoria, 
i a partir d’ahí no podran seguir fent més 
salvatjades contra les persones. Perquè 
els lladres, alguns d’ells, estàn governant, 
i això és perquè molts creien que eren 
honestos i els votaren.

Ara la gent pensa que tots fem el mateix, 
i això no és cert. TOTS NO SOM IGUALS. 
Els lladres no podrien estar, i 
no estaran mai, en Compromís, 
perquè no dubtariem en fer-los fora. 
Martin Luther King deia que “una gran 
mentida és com una bola de neu 
que quan més roda muntanya avall, 
més gran es torna”. Podem acabar 
amb eixa gran mentida del PP. És hora 
que tots i totes ho tingam clar i actuem 
en conseqüència, i fem tot el possible per 
llevar a tota aquesta GENTOLA dels llocs 
on malgovernen.

El PP és el govern 
de les mentides 
compulsives

Mónica Oltra, diputada a les Corts Valencianes. Josep Nàcher, Regidor a Massanassa. 
Enric Morera, síndic de Compromís a les Corts Valencianes. 

L’honestedat de Compromís



Coalició Compromís per Massanassa
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Propostes i mocions 
de Compromís 
per Massanassa a 
l’Ajuntament
•	 Proposta d’instal·lar llavapeus en la Piscina 

Municipal, aprofitant que s’està fent la reforma 
dels vestidors. APROVADA

•	 Proposta de posar papereres en la Plaça del 
Molí, per millorar la neteja i la imatge de la 
Plaça. APROVADA

•	 Proposta de rebaixa de la taxa dels guals 
(vados). APROVADA.

•	 Proposta de revisió dels criteris de les ajudes 
i subvencions a les Associacions i Clubs, per 
fer més correcta la seua distribució continua 
EN ESTUDI

•	 Proposta de bonificar el rebut de la 
contribució IBI a aquelles famílies que tinguen 
pocs o cap ingrés econòmic. EN ESTUDI

•	 Proposta d’ordenança reguladora de la 
publicitat en solars particulars. EN ESTUDI

•	 Moció de rebaixa del 10% de la contribució 
IBI, de manera que es pague el mateix que es 
pagava a l’any 2011. REBUTJADA

El nostre benvolgut amic, Jesús 
Mateo, President del Centre 
Instructiu i Musical, ha millorat 
molt la seua salut, la qual 

cosa ens fa alegrar-nos molt. Des d’ací 
l’encoratgem a seguir lluitant per la seua 
plena i total recuperació.

El CDB ha acabat la temporada 
asolint grans èxits en diferents 
Campionats i creix, cada vegada 

més, en qualitat en el seu joc i en quantitat 
d’alumnes.

El Massanassa Club de Futbol, 
després d’un inici de temporada 
magnífica, va líder en la seua 
categoria, Primera Preferent. 

Felicitem al seu President, Vicente Manuel, 
i a la seua Junta Directiva, per l’extraordinari 
treball que els ha portat a aquest èxit.

Es celebrà el 20 anys de 
la Fundació de la Penya 
Barcelonista de Massanassa 
realitzant-se un homenatge als 
6 socis que ens aquests anys 

ens han deixat, amb un sopar multitudinari 
i molt emotiu, en el qual va estar present 
Robert, antic futbolista del Valencia C.F. i 
del F.C. Barcelona. Un gran èxit del qual 
felicitem al President, Marc 
Alonso, i la seua Junta Directiva.  

Sabies que...

A partir d’ara ens podeu 
trobar tots els dimarts, de 
19h a 21h, en C/ Germanies, 
cantonada amb C/ Gregori 
Mayans (antiga Fontaneria 
Palacios)

VOS ESPEREM!


