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Massanassa celebra enguany les Falles amb
molta germanor i harmonia

Programa d’actes
de Junta Local fallera

Membres de la Junta Local Fallera de Massanassa 

Les quatre comissions preparades per als actes

Falla Poble de Massanassa
Fallera infantil: Maria Yuste
President infantil: Alex Estarlich

Fallera major: Raquel Ramón
President: Santiago Rubio

Falla Jaume I
Fallera infantil: Raquel Guillem
President infantil: Juan Marín

Fallera major: Paqui Morillo 
President: Samuel Boix

Falla Divendres
Fallera infantil: Sara Monterde
President infantil: Víctor Monterde

Fallera major: Merche García
President: Carlos Monterde

Falla L’Alqueria
Fallera infantil: Irene Leal
President infantil: Pau Bravo

Fallera major: Jenny Gómez
President: Celedonio Toledo 

26 de febrer, Tradicional Cridà a la plaça de les

Escoles Velles.

5 de març, cavalcada del ninot.

12 i 13 de març, a les 19.00 hores, Exposició del
ninot en la sala Gabriel Cualladó.

16  de març, a les 18.30 hores, lliurament de premis

en la plaça de les Escoles Velles.

18 de març, a les 19.00 hores, Ofrena de flors.

19 de març, a les 12.45 hores, missa en l’esglèsia

de Sant Pere.
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Campionat de futbol
comarcal de

l’Escoles Taller

L'església de Sant Pere ha
acollit la VII Trobada Arxiprestal i
la presentació de FRATER
València, la Fraternitat cristiana
de persones amb discapacitat.
En l'acte van estar presents la
presidenta de Frater, Pili Salvà,
el rector August Monzón, l'al-
calde, Vicent Pastor i la regidora
Inmaculada Rueda. En l'acte
van participar una vintena de
jóvens voluntaris de la localitat.

Voluntariat per
a l’encontre Frater

L'Ajuntament de Massanassa ha
organitzat la Trobada Comarcal
d'Escoles Esportives Municipals de
l'Horta Sud en les disciplines de gim-
nàstica rítmica, judo, bàsquet ben-
jamí i tennis, amb la participació de
les escoles de Massanassa, Xirivella,
Albal, Alcàsser, Alaquàs, Quart de
Poblet i Torrent. En la jornada lúdica,
celebrada en el poliesportiu munici-
pal, els escolars van demostrar les
seues grans qualitats esportives.

Trobada d’Escoles
Esportives

L'Ajuntament de Massanassa
va organitzar els passats nadals
una nova edició de l'Escola
d'hivern, un espai on tant els joves
de primària com l’alumnat d’infan-
til es divertixen amb activitats
lúdiques, culturals i esportives.
Enguany l’Escola d’hivern s’ha
celebrat al pavelló del Poliesportiu
municipal i al centre escolar LLuis
Vives. 

L'alumnat de les Escoles Taller de
Massanassa, Catarroja i Xirivella han partici-
pat en un campionat de futbol per estretar la
germanor i compartir experiències. Al camp de
Massanassa es van jugar els partits on els
joves van demostrar les seues habilitats
esportives. 

Escola d’hivern

La Biblioteca Pública Municipal ha celebrat una nova
edició de la campanya Benvinguts a la lectura per als
bebés que van nàixer al segón semestre de 2010. En

l’acte, celebrat com sempre a la biblioteca, una quinzena
xiquets i xiquetes amb els seus pares van arreplegar el
nou carnet de la biblioteca i uns contes de regal.

Nova edició de Benvinguts a la lectura

El Grup de fotografia A fosques
de Massanassa ha organitzat un
curs de Photoshop, el programa
de tractament d’imatges digital. 

El taller es realitza a la
Biblioteca Pública Municipal amb
l’assistència d’una vintena
d’alumnes que aprenen les bon-
dats del programa.

Curs de
Photoshop
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La penya El Carro de Massanassa ha organitzat un any més
les celebracions de Sant Antoni, primer amb la foguera i poste-
riorment amb la benedicció dels animals en la plaça de
l'Esglèsia.

La cremà de la foguera va estar acompanyada per l'habitual
xocolate fet per les dones de la penya, que va estar com sem-
pre deliciós. Els bombers van fer acte de presència per contro-
lar el foc en honor al sant.

La benedicció d'animals va reunir a moltes cavalleries de la
comarca, així com també a centenars d'animalets de companyia
que van rebre la protecció del sant. La plaça de l'Esglèsia, així
com tot el recorregut de la desfilada va estar ple de gent partici -
pant de l'espectacle.

La penya El Carro organitza les
celebracions de San Antoni

Moltes activitats en les Jornades de la dona 2011

L’Ajuntament de la Masanassa, a través de la regidoria de Benestar Social i amb la col·laboració
de l’Associació Ames de Casa Tyrius, Associació de Dones Progressistes, Escola d’Educació
Permanent d’Adults i el Centre Instructiu Musical de Massanassa, ha organitzat les celebracions del
Dia 8 de març, Dia Internacional de la Dona Treballadora.

Els actes enmarcats dins de les Jornades de la Dona van començar amb l’entrega dels premis dels
cartells. Enguany la guanyadora ha estat Mª Carmen Ibáñez Juan amb “Ochos” i els accèssits han
estat per a Roberto Vitoria Briz i Nerea Ruiz Martínez. El lliurament es va realitzar en la jornada inau-
gural on també es van llegir unes lectures al voltant de la dona: Les jornades es completen amb la
projecció d’una pel·lícula, un concert del CIM, la presentació del llibre “La dignidad y la azada” i la
pica deta de Dones progressistes, el dinar de Tyrius, l’excursió “La ruta dels Borja” i l’obra de teatre
“Rics Improvistats”.

El passat divendres 4 de febrer, més d'un centenar de components
de les filaes de moros i cristians de Massanassa celebraren un sopar de
germanor amb motiu del mig any. En un ambient de gran harmonia els
presidents i presidenta de la filà Manzil Nasr Juan Alapont; de la filà les
Forquetes, Ana Mª Gómez; de la filà el Cid, José Motilla i de la filà Ibn
Al-Abbar, Paco Pérez, animaren els assistents a redoblar l'entusiasme
per oferir una magnífica entrada mora i cristiana al poble de Massanassa.

Després el capità i la capitana de la filà El Cid, José Motilla i Teresa
Aroca, lliuraren simbòlicament les claus de la ciutat al capità moro d'en-
guany i a la seua favorita, Paco Pérez i Paqui Cuallado, respectivament.

Mig any dels moros i cristians
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Reunió de la Mancomunitat en
l’Ajuntament de Massanassa

L'alcalde de Massanasa ha coordinat una reunió comarcal amb les
alcaldesses i alcaldes de la comarca propietaris de l'escorxador de la
Mancomunitat de l'Horta Sud. 

En la reunió, celebrada a l'Ajuntament, van participar les alcaldesses de
Catarroja i Benetússer, i els alcaldes de Paiporta i Beniparrell. El resultat de
la reunió va ser molt positiu.

El vicepresident primer del Consell i conseller
d'Indústria, Comerç i Innovació, Vicente Rambla, ha
visitat les obres del nou Auditori de Massanassa, un
projecte inclòs en el Pla Confiança de la Generalitat
Valenciana. 

Les obres de construcció de la primera fase de l'au-
ditori de Massanassa, finançades al 100% pel Pla
Confiança, compten amb una inversió de 1.781.390
euros.

Vicente Rambla, ha subratllat que el Pla Confiança
dissenyat pel Govern del president Camps “està gene -
rant oportunitats i creixement en tots i cada un dels
municipis de la Comunitat Valenciana”. 

En este sentit, el vicepresident ha fet especial
insistència en què el Pla Confiança “naix de la voluntat
del president Camps de posar en marxa iniciatives que
puguen ser productives en els diferents  pobles però
que també permeten, en un moment de crisi econòmi-
ca, que les nostres empreses i treballadors puguen
continuar mantenint ocupacions”.

L'Ajuntament de Massanassa ha executat les obres de peato -
nalització del tram del carrer Sant Miquel ubicada al costat del edi-
fici Sociocultural. El projecte, emmarcat dins del pla de peato na -
lització i millora de les places de la localitat, ha ampliat l'espai de la
plaça d'una forma integradora, convertint un carrer de poc trànsit
viari, en una zona de gaudi per al veïnat, prohibint-se l'aparcament
en la mateixa.

Este tram del carrer és utilitzat al llarg de l'any per diverses enti-
tats per a realitzar activitats, principalment la Falla Jaume I. La seua
proximitat a la plaça fa que també puga ser utilitzada per a terras -
ses de les diferents cafeteries i bars de la zona, una mesura que
també beneficia els comerços ubicats en la barriada.

Peatonalització del carrer 

El conseller Rambla visita les obres del’Auditori
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