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No és economia, 
és ideologia
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Ens volen convencer que no poden fer altra cosa, 
que son necessaris els retalls, els sacrificis i 
el sofriment per tal d’eixir de la crisi. I també 
diuen que ho fan pel nostre benestar i als retalls 
li diuen REFORMAS. Furtar-
nos educació, cultura, sanitat, 
medicines, llibres, beques, 
residències, atenció social, 
etc. a tots, això el PP li diu 
REFORMAS.

Llevar drets socials i laborals, 
pujar impostos, retallar pensions 
i jubilacions, no és ECONOMIA, 
és IDEOLOGIA d’extrema 
dreta, com és la política de 
Rajoy, Fabra i tota esta colla 
de corruptes, mentirosos, 
estafadors, malfaeners i enxufats 
que no han treballat mai i ara 
ens arruïnen la vida a milions de 
persones sense cap sensibilitat.

LES MENTIDES DE RAJOY I 
FABRA són les culpables de la 
dramàtica situació que passen 
les persones. PP i PSOE són 
culpables de les pèrdues de les 
vivendes per no parar l’avarícia 

dels BANCS que són els que els donen els diners 
per a pagar les seues grans campanyes electorals, 
els assessors i els “amiguets”.

Açò no pot seguir així, Rajoy i Fabra deuen dimitir 
per MENTIDERS I MALPAGADORS. No podem 
seguir suportant a aquest dirigents que ens 
destrossen la vida a milions de persones.
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No és producte de la casualitat que cada 
vegada ens ataquen més els bipartidistes 
espanyols. Nosaltres no robem, nosaltres 
treballem amb vosaltres, no consentim 
corruptes, lladres ni gentola malfaenera.

La nostra terra no es mereix que siguen 
governant-nos aquells que ens han furtat i 
retallat els nostres drets. No ens mereixem 
pagar dues vegades les coses per tal de 
mantindre a corruptes, lladres, enxufats i 
destrossa vides.

I no ho faran si cada vegada més i més 
gent s’incorpora al projecte del Bloc-
Compromís per arribar a ser MAJORIA i 
anar canviant les coses.

Compromís avança 
imparable
Si les eleccions foren ara, Compromís més 
que doblaria els seus actuals diputats a les 
Corts Valencianes.

Això és el resultat d’encapçalar l’oposició 
al PP i a les polítiques d’extrema dreta 
aplicades als nostres ciutadans.

El treball incansable dels 6 diputats a 
les Corts Valencianes i la feinassa del 
nostre diputat a Madrid, Baldoví, junt a la 
magnífica gestió dels nostres 25 alcaldes i 
els 390 regidors i regidores de Compromís 
fa que els valencians veuen a Compromís 
com una força política amb les mans 
netes, que fa una bona gestió on governa, 
una bona oposició on no governa i que 
treballa colze a colze amb els col·lectius 
més desfavorits, per a millorar les seues 
condicions de vida i de futur.

Els valencians i 
valencianes veuen a 
Compromís com una 
força política amb les 
mans netes.



Un any d’èxits i celebracions 
de les entitats massanasseres

MASSANASSA CLUB DE FUTBOL

Després d’haver assistit al partit en 
Crevillent i celebrar la victòria de 
l’ascens, felicitem al Club per pujar a 
1a Preferent i continuarem fent força i 
col·laborant per sumar més èxits.

BANDA DE MÚSICA

Els èxits del Centre Instructiu Musical són els èxits del poble de 
Massanassa. Els felicitem pels 30 anys de la Banda i, com no, 
pel Primer Premi en la 2a Secció del Certàmen Provincial de 
Bandes de la Diputació de València, aconseguit en una magistral 
interpretació que ens va omplir d’orgull a tots els massanassers 
que els vam acompanyar eixe dia.

Felicitem la Penya en el seu 20é 
aniversari que es celebrarà l’any vinent 
i pel sentit homenatge que el Barça va 
oferir al primer President, Josep Lluís “El 
Rumbi”. Al mateix temps es va colocar la 
placa de la Penya al Camp Nou.

20 ANYS DE 
LA PENYA 
BARCELONISTA 
MASSANASSA
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Propostes de 
Compromís 
Massanassa a 
l’Ajuntament
•	 Moció per la millora del Local dels Jubilats > 

rebutjada.
•	 Proposta de millora de la entrada a la “Ruta 

del Colesterol” > rebutjada.
•	 Moció per la taxa de caixers i expenedors de 

begudes al carrer > aprovada.
•	 Moció per la taxa de repartiment publicitari al 

carrer > aprovada.
•	 Moció per cobrar IBI als bens de culte de 

l’Església > rebutjada.
•	 Proposta de millora de l’Ordenança de l’aire 

condicionat > aprovada.
•	 Moció pels desnonaments > aprovada.
•	 Moció per la rebaixa de la taxa TAMER > 

rebutjada.
•	 Proposta per compensar la retirada de la paga 

extra de Nadal als treballadors de l’Ajuntament 
> rebutjada.

L’Auditori no es pot obrir encara perquè 
Fabra i el PP li deuen a Massanassa 
1.500.000 €, i fa 2 anys que no paga.

La Plaça és el “llibre de fotos” de l’Alcalde 
i la broma ens costa 6.000 € a l’any.

El PP s’apunta la medalla de la reforma de 
l’Alqueria de Soria, tot i que s’ha fet amb 
diners del Plan Zapatero.

Que el tripartit PP-PSOE-IU s’han gastat 
10.000 € en un parc per a gossos situat a 
2.000 metres del centre del poble.

Alguns partits polítics diuen que volen 
molt al CIM, però no van mai als seus 
actes.

Que entre la taxa TAMER i la 
Contribució els veïns i veïnes 
pagaran 150 € més de mitjana, 
per la mala administració del PP.

Sabies que...


