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El Conseller de Transports, Mario Flores,
inaugura la segona fase de millora de l’estació
El conseller d’Infraestructures i Transport de la Generalitat
Valenciana, Mario Flores Lanuza, el Secretari Autonòmic
d’Infraestructures i Transport, Victorià Sánchez-Barcaiztegui
Moltó; junt amb el director general de Transports i Logística,
La segona fase de millora de l’entorn
de l’estació de Massanassa s’emmarca en
el programa d’Integració Urbana del
Ferrocarril, previst en el Pla d’Infraestructures Estratègiques de la Comunitat
Valenciana 2004-2010.
Este projecte de la Generalitat té com
a objectiu millorar la integració del sistema ferroviari al seu pas pels nuclis
urbans consolidats i dotar d’infraestructures que augmenten els nivells de
seguretat.
Esta segona fase de les obres inclou la
construcció d’un pas subterrani per a
vianants amb un ascensor, la qual cosa
permet que els viatgers del tren puguen
accedir a l’andana número dos sense
necessitat de creuar les vies com es feia
fins ara amb adaptació total per a les persones de mobilitat reduïda.
Este augment de seguretat porta
també aparellat un millor accés al polígon
industrial de la localitat ja que el pas subterrani tindrà un accés lliure del nucli
urbà a la zona industrial i comercial.
Permeabilització de la via fèrria
La primera fase de les obres de millora de la urbanització, inaugurades el passat 16 de juny del 2006, van tindre com
objectiu prioritari la permeabilització de
la via fèrria, tant en la població com en
l’estació i el condicionament i ordenació

ferroviària de la línia ADIF València-La
Alzina al seu pas per Massanassa.
Les obres en la seua primera fase
també van incloure una zona d’aparcaments, un passeig de vianants, zones de
descans, una zona enjardinada al llarg del
passeig i enllumenat públic i zones de jocs
que són molt utilitzades com a zona d’oci.
Primer acte del conseller a Valencia
El conseller d’Infraestructures, Mario
Flores Lanuza, va acudir al seu primer
acte oficial en la província de València en
la inauguració del pas subterrani per a
vianants de l’estació de Massanassa.
En les paraules que va a dirigix al
nombrós públic assistent a l’acte, el
Conseller no va dubtar a assenyalar que
l’objectiu de l’administració pública
residix en “incrementar la seguretat dels
ciutadans, per això ja s’estan desenvolupant 16 actuacions de soterrament de passos a nivell”, a través del Programa
d’Actuacions d’Integració Urbana del
Ferrocarril. Flores també va incidir que
estes obres han comptat amb un pressupost d’1,2 milions d’euros.
L’obra ha sigut executada per la
Conselleria d’Infraestructures i ha sigut
l’empresa d’enginyers CMD la que ha
assessorat en la direcció de l’obra, el
director de la qual per part de la
Conselleria ha sigut Leonardo Mejias.

L’Alcalde va explicar els beneficis per al poble del nou pas.

L’ajuntament de Massanassa procedirà a l’exposició pública del projecte
de reparcel·lació de la Unitat d’Execució
"La Dama" després de consensuar el
projecte amb la majoria dels propietaris.
L’àmbit d’esta unitat comprén 134.255
metres quadrats i es troba situat en la
zona sud del polígon Industrial, junt al
Barranc de Xiva i la via del tren.
En total, són 71 els propietaris afectats per esta unitat d’execució.
L’alcalde de la localitat, Vicent
Pastor, ha explicat que “ja l’any 1998
quan homologuem la zona industrial
s’indicava que esta unitat d’execució no
podria desenvolupar-se fins a que la
canalització del Barranc de Xiva

José Vicente Dómine Redondo; i Alcalde de Massanassa,
Vicent Pastor Codoñer, inauguraren el passat divendres 3
d’agost, la segona fase del Projecte de Millora de l’entorn de
l’Estació de Massanassa.

estiguera acabada, per ser una zona
qualificada com inundable d’alt risc,
afortunadament hui el risc s’ha mitigat
de forma molt considerable i és possible
començar la urbanització del sector que
esperem s’inicie a principis del pròxim
any 2008”.
D’altra banda, Vicent Pastor ha
manifestat que “l’alt grau de consens
aconseguit amb els propietaris, em fa
albirar que seran molt pocs els recursos
que es presenten al projecte de reparcel·lació i en breu podrem escometre el
desenvolupament del sector, en el que
tindrà 13.940 metres de zona verda
pública i 4.278 metres de zona rotacional”.

El Conseller signant al Llibre d’Or de l’Ajuntament.

Les autoritats visitant l’estació per comprobar la millora.

La Dama tindrà més de
13.000 metres de zona verda
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¿Qué cobren l’Alcalde i els regidors?
De conformitat amb el que establixen els
articles 75 de la Llei Reguladora de les Bases
del Règim Local, llei 7/85, de 2 d’abril i el
Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat
per Real Decret 2568/86 de 28 de Novembre,
Massanassa ha acordat les següents retribucions i indemnitzacions als seus membres per
acord plenari.
Alcalde
Vicent Pastor com alcalde, l’únic amb
dedicacio completa i exlusiva, tindra unes
retribucions de 40.234,74 euros a l’any
incloent pagues extres, dels quals 15.579,77
són la base, 11.754,82 el complement destí
nivell 28; i 12.900,05 euros l’específic E044
establit en Llei de Pressupostos de la GV per
al 2007. Per tant és un dels alcaldes que
menys cobren de la comarca.

L’Ajuntament no compta amb cap regidor
alliberat ni semilliberat, ni tampoc assessors,
el que també fa que siga uns dels Ajuntament
que menys despeses ténen per este concepte.
Regidors
Les retribucions per assistències per als
regidors són les següents:
—Comissió informativa en qualitat de
president de la mateixa: 250 euros per
assistència, amb un màxim d’una comissió
mensual.
—Comissió informativa, resta de membres: 60 euros per assistència, amb un màxim
de tres al mes.
—Comissió Govern: 90 euros per
assistència, amb un màxim de dos mensuals.
—Ple en qualitat de portaveu de grup
municipal, 250 euros per assistència.
—Ple, resta membres Corporació: 150
euros per assistència.

Plenari d’Investidura.

La millora de la xarxa de clavegueram i aigua potable estalviarà aigua i
respectarà més el medi ambient
El ple de l’Ajuntament de Massanassa ha adjudicat a l’empresa PANASFALTO les obres de
renovació de la xarxa de clavegueram, aigua
potable i voreres dels carrers pròxims al del Doctor
Cajal. Les obres estan subvencionades pel Pla
Provincial d’Obres i Servicis de la Diputació
Provincial per un import de 95.000 euros. Les
obres s’iniciaran en breu.
D’altra banda, en la mateixa sessió plenària
es va adjudicar a l’empresa GAHISA les obres de
sectorització i millora de la xarxa d’aigua potable
del nucli urbà per un import de 30.000 euros. Estes
obres també estan subvencionades per la Diputació
Provincial dins del Pla Operatiu Provincial.
L’alcalde de Massanassa, Vicent Pastor, ha
explicat que “l’Ajuntament ha considerat de la
màxima importància continuar invertint en millorar el cicle integral de l’aigua, perquè a pesar que
són inversions que no es veuen hem de conscienciar-nos que són imprescindibles per al futur”.

El dipòsit
acabat i en
marxa
Les obres de reparació del
depòsit elevat ubicat en la
plaça de les Escoles Velles ja
estan acabades. La primera
fase de les obres ha comptat
amb un pressupost de 60.000
euros, dels quals 51.000 corresponen a la subvenció de la
Diputació Provincial a través
del Pla Adicional al Pla
Provincial 2006. La primera
fase de les obres del depòsit
ha consistit en la reparació i
protecció dels pilars i bigues
de formigó armat de l’estructura de suport del depòsit.
Les obres de reparació permetran optimitzar el seu
manteniment.

Els alumnes de l’Escola taller fan pràctiques millorant els
accesos al municipi i arreglant els jardins i parcs
La Conselleria d’Economia, Hisenda i
Ocupació en col·laboració amb
l’Ajuntament de Massanassa, ha posat en
marxa la realització de dos Tallers
d’Ocupació en les especialitats d’Obra i
Jardineria. Els cursos estan basats en les
directrius d’inserció sociolaboral de la
Comunitat Europea per a impulsar l’em-

pleabilitat de desocupats majors de 25
anys, a través de la qualificació en alternança amb la pràctica professional en jardineria i obra, relacionades amb la recuperació cultural i natural, així com la
rehabilitació d’entorns urbans i de medi
ambient. Els alumnes milloren les condicions de vida del municipi.

L’Alcalde visita als alumnes d’obra.

Pràctica i teoria en Jardineria
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Nova composició
del govern local
La nova composició del govern local després de
les darreres Eleccions Municipals està formada per
una nova Comissió de Govern composada pel l’alcalde, Vicent Pastor; Francisco Comes Monmeneu
(Primer Tinent); Vicent Raga Talamantes (Segòn
Tinent); Vicente Laserna i Inmaculada Rueda.
Les comissions informatives seran presidides
pels següents regidors:
—Hisenda: Francisco Comes Monmeneu
—Especial de Comptes: Francisco Comes Monmeneu
—Personal, Noves Tecnologies i Règim Interior:
Rafael Gimeno Bernia
—Joventut: Francisca Cuallado Ferrandis
—Cultura: Vicent Raga Talamantes
—Educació: Mª Begoña Nieva Villamor
—Seguretat Ciutadana i Cementeri: Vicente Laserna
—Urbanisme, Obres i Medi Ambient: Vicent Pastor
—Esports: Francisco Comes Monmeneu
—Benestar Social, Sanitat i Dona:
Inmaculada Rueda Benitez

D’esquerra a dreta:
Vicente Laserna Martínez (PP); Fernando Javier Vera Hernández (PSPV);
Francisca Cuallado Ruiz (PP); Ángel Márquez López (PSPV); Inmaculada
Rueda Benítez (PP); Amparo Isabel Cebrián Carbonell (PSPV); Paco Comes
Monmeneu (Portaveu PP); Vicent Pastor Codoñer (PP); Juan José Muñoz
Poquet (Portaveu PSPV); Rafael Gimeno Bernia (PP); Vicenta Porcar Baixauli
(PSPV); Vicent Raga Talamantes (PP); Begoña Nieva Villamor (PP).

La Terreta renova la Junta
directiva amb dos noves
incorporacions

El campionat de parxís de la
Terreta es tanca amb el
sopar d’entrega de premis

La Societat Cultural i Recreativa La Terreta ha renovat la seua Junta Directiva
amb dos noves incorporacions. Pascual Marí i José Cabo s’unixen de vocals a
Juan Alfonso, Juan Moncholí, Eduardo Robledo, Eduardo Catalá, Alberto
Burguet, Andrés Gómez, Miguel Vendrell i el president de l’entidad, José Payá
Alegre. En la imatge, la participació de part de la Junta directiva en l’ofrena al
Crist de la Vida en les festes de Sant Joan de 2007.

Les prop del centenar de jugadores de parxís de La Terreta van celebrar l’entrega de premis del campionat de Sant Joan. Amparo Cuallado i Tere Lliri han
guanyat esta edició seguides per Mª Carmen Benedicto i Lola Soto. Les
guanyadores van rebre la banda de les terceres classificades i guanyadores de
l’edició anterior, Inma Olmos i Reme Puchades. Els premis a les participants
van ser entregats per la representant de l’Ajuntament, Inma Rueda.

Massanassa col·labora amb
la Universitat dels Majors

Renovació dels vehicles
de la Policia Local

Quasi 200 alumnes majors de 50 anys són estudiants de la Universitat dels
Majors de La Florida. Una opció que es va posar en marxa en el centre l’any 2000
i que ha tingut una gran acceptació. Davall el lema “Pel plaer d’estudiar” molts
són els que veuen “complit el seu somni”.
Massanassa poble col·laborador
Ja són una dotzena els ajuntaments de la comarca que tenen firmats convenis
amb la Universitat per a becar els seus veïns majors de 50 anys que han decidit
estudiar: Albal, Aldaia, Alcácer, Alaquàs, Alfafar, Benetússer, Catarroja, Sedaví,
Picanya, Picassent, Torrent i per suposat Massanassa.
El curs de formació té una duració de dos anys en què s’han de cursar un total
de 300 hores lectives. El pla d’estudis s’estructura en 6 mòduls obligatoris com
són: claus per a interpretar la realitat econòmica, les polítiques econòmiques, els
grans temes de la societat espanyola del segle XX, els grans temes de la societat
europea del segle XX, les noves qüestions d’una “aldea” cada vegada més global
i la Història de l’Art.
Títol oficial
Però a més els alumnes han de triar entre una gran varietat de matèries optatives. Algunes d’elles són: iniciació a internet, el llenguatge del cine, els reptes de
la biogenètica, educació per a un consum crític, la llengua i la literatura valenciana
o la igualtat de gèneres en una societat desigual.
Per a obtindre el títol oficial propi de Florida s’ha d’haver superat este curs de
Formació i és imprescindible l’assistència a les classes ja que no es realitzen exàmens al finalitzar cada un dels mòduls.
Per a matricular-se en la Universitat dels Majors cal superar una prova de
selecció que consistix en una redacció a partir d’una conferència.

L’Ajuntament de Massanassa ha
incorporat un nou vehicle policial
per augmentar l’efectivitat i la
segueretat ciutadadana en la localitat. El cos policial compta així amb
una eina més moderna per poder
seguir oferint un treball de qualitat

com es demostra a diari. Al llarg de
l’estiu, la Policia Local ha intensificat la vigilància per evitar robatoris a les cases ons els habitants
estan de vacances. El nou vehicle,
amb més prestacions, sustitueix a
l’antic cotxe policial.
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L’aventura
del Mas del
Capellà i la
diversió de
l’Escola
d’Estiu per
als xiquets
i xiquetes
del poble.

Inici del Curs
en l’Escola
Permanent
d’Adults
i en l’Escola
Municipal
de Teatre
A partir del dilluns dia 10 de setembre s’obri la matrícula per a les dos escoles municipals. Per a l’EPA poden dirigir-se a
l’Alqueria de Soria entre les 17’00 i les
21’00 hores; per a l’EMT poden replegar les
fitxes de matrícula en la Biblioteca Pública
o en el Casal Jove.
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