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El Partit Popular guanya les Eleccions Municipals
Vicent Pastor, Alcalde

Vicent Pastor Codoñer
(PP)

Francisco Comes
Monmeneu (PP)

Begoña Nieva Villamor
(PP)

Israel Alfonso Sargues
(PP)

Patricia Piqueres
Alfonso (PP)

José Luis Iraola Martínez
(PP)

María Pilar Álvarez
Oliver (PP)

Francisco Pérez García
(PP)

Vicenta Porcar Baixauli
(PSPV- PSOE)

Felipe Medina Gómez

Olaya Sánchez Martínez
(PSPV- PSOE)

Andrés Alonso Arévalo
(EU)

Josep Nácher Ferrer
(Compromís)

(PSPV- PSOE)
Independent

ELECCIONS MUNICIPALS 22 MAIG 2011- MASSANASSA (VALENCIA)
PARTIDO
POPULAR

PSOE

ESQUERRA
UNIDA

BLOC
COMPROMIS

COALICIÓ
VALENCIANA

BLANCS

NULS

TOTAL
ELECTORS

TOTAL
VOTANTS

PARTICI PACIÓ %

MESA 1
Jutjat

351

152

40

61

50

18

7

926

679

73’33

MESA 2
Antic
Ajuntament
MESA 3
Ajuntament
MESA 4ª

385

115

22

41

31

12

15

773

621

80’34

482

173

32

66

50

23

6

1148

832

72’47

245

113

45

29

20

13

4

673

469

69’69

249

111

55

30

23

8

3

671

479

71’39

MESA 5ª
C. Lluís
Vives
MESA 5B
C. Lluís
Vives
MESA 6
C. Lluís
Vives
MESA 7
Institut

177

100

55

21

11

7

5

551

376

68’24

230

125

50

30

15

8

8

656

466

71’04

270

117

42

32

29

10

4

694

504

72’62

348

139

42

57

38

26

13

980

663

67’65

TOTAL

2737

1145

383

367

267

125

65

7072

5098

71’96

Ed.
Sociocultural

MESA 4B
Ed.
Sociocultural
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Presentació del Torneig Internacional de Futbol Base

II Gala de
l’Esport

El CDB Massanassa ha presentat
la setena edició del Torneig
Internacional de Futbol Base
Massanassa. El campionat, que se
celebrarà l'11 i 12 de juny en el camp
del Poliesportiu municipal de la localitat, comptarà amb la participació
dels equips del València CF, Alce
UE, Sporting de Lisboa, Elx CF, Club
Esportiu Castelló, TF Südphalz,
Selecció Horta Sud, Kelme Club, CD
Xátiva F i l'amfitrió, el Club Esport
Base Massanassa. La presentació
es va celebrar en el saló de plens de
l'Ajuntament amb l'assistència del
president del Club, Luis Giner Ibor, el
director esportiu, Paco López Marín,
el secretari, Miguel Catalá, el regidor
d'esports, Francisco Comes, i l'alcalde de Massanassa, Vicent Pastor.
L'acte va comptar també amb la
presència del exjugador de futbol del
València CF i del Barcelona, Robert
Fernández, qui va oferir el seu
suport a aquest esdeveniment
esportiu d'esport base.

El dia 3 de juny de 2011 es va celebrar la II Gala de l’Esport a Massanassa on es trobaven reunits tots els clubs i associacions municipals, així com l’escola esportiva municipal amb totes les seves modalitats esportives (futbol, bàsquet, psicomotricitat, multiesport, patinatge, rítmica, judo i tennis) i també les persones adultes que practiquen durant tot l’any la
gimnàstica de manteniment i l’aeròbic.
La corporació municipal va premiar a la tenista Andrea Rodríguez Company, donat el seu gran palmarés, qui va rebre el record de mans de l’alcalde Vicent Pastor, i el regidor d’Esports, Francisco Comes.

Nova seu de
Cáritas

Nous jocs infantils
a la plaça del Molí

L'Ajuntament ha instal·lat nous jocs infantils
en la plaça del Molí. Aquests jocs han agradat
molt a tots els xiquets i xiquetes.

Cáritas Parroquial ha celebrat
la benedicció de la seu on a partir d'ara prestarà l'ajuda benèfica.
El local de propietat municipal se
situa molt prop de la parròquia
de Sant Pere, concretament en
el carrer Andrés Codoñer, en
l'antic Jutjat de Pau. Les voluntàries de Càrites van acudir a la
bendició del local oficiada pel
rector Juan Ruix.

Setmana Saludable

Les Mestresses de casa Tyrius, amb el
patrocini de l'Ajuntament de Massanassa,
ha organitzat la tercera edició de la
Setmana Saludable amb moltes xarrades:
"Transtorns mentals, una breu descripció"
a càrrec del doctor José Luis Tamayo;
"Cabell sa: mites i llegendes" a càrrec de
Amparo Capilla; "Intoleràncies alimentoses i causes d'aquestes desagradables
molèsties", “Alimentació en la menopausa" a
càrrec de Lidia Rueda, i “Vostè pot sanar
la seua salut" per Pilar Hernández.
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L’Ajuntament de
Massanassa en els
cupons de l’ONCE

Els cupons de l'ONCE del divendres 7 d'abril de
2011 portaren la imatge de Massanassa, concretament l'edifici de l'Ajuntament com a instantània
representativa del municipi. Aquest cupó s'emmarca en la sèrie que l'Organització dedica a localitats
de 5.000 a 10.000 habitants. La presentació del
cupó es va celebrar en el Saló de Sessions davant
una gran representació del món associatiu i cultural de Massanassa. El Cap de la Unitat
d'Operacions de Joc ONCE, Miguel Ibor, va fer lliurament a l'alcalde Vicent Pastor d'una làmina
commemorativa del cupó.

Les Jornades dels Majors 2011
plenes d’activitats

L'Ajuntament de Massanassa, en col·laboració amb l’UDP de
localitat, ha organitzat les Jornades dels majors 2011 amb multitud d'actes culturals i lúdics, entre ells el musical a càrrec de la
reconeguda cantant internacional Betty i els ballarins Ramón i
Encarna; la xarrada sobre “Vida plena en la Tercera Edat”; l’excursió cultural a València; l’exhibició de la Gimnàstica de la
Tercera Edat dirigits per Carmen Sánchez, i actuació del Grup
de Danses Gent Gran de Massanassa dirigits per Vicent, entre
d’altres actes.

També es va celebrar el tradicional dinar
d’Homenatge a la Tercera Edat en el Forsañ.
Les regidores de l’àrea de Benestar Social
2008-2011 van rebre un reconeixement.

Passa’t pel CIJ i informa’t
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Graduació Universitat
dels MaJors

Jocs antics

LLibres mil

La Biblioteca Pública de
Massanassa ha celebrat la
Setmana Cultural i de Foment de
la lectura "Abril, llibres mil" per a
commemorar el Dia del llibre amb
moltes activitats.
En la imatge, l'alumnat del
col·legi públic Lluís Vives va acudir
a la Biblioteca Pública Municipal
de la localitat per a gaudir del contacontes “Contes de la mar salada" d'Anna Canet.

Exposició de
Josep Lacreu

El pintor de Massanassa Josep
Lacreu ha exposat la seua col·lecció "Pensaments en color" en el
Castell d'Alaquàs. En l'obra, que
explora volums i noves textures
amb títols tan suggeridors com
"Naturalesa bèstia" o "Van Gogh
no pintava millor", s'observa com
es conjuguen de manera molt
afortunada referències figuratives
amb caràcter simbòlic.

40 persones han rebut els Diplomes que els
acrediten com a graduats i graduades en la
Universitat dels Majors de Florida. Es tracta de
la desena promoció que ix d'aquesta escola,
gràcies a la col·laboració de la Fundació
Bancaixa, que ha recolzat aquest projecte des
de la seua posada en marxa en el curs 20002001, i el suport de molts ajuntaments de
l'Horta, entre ells Massanassa.

Les Bandes de Música es reunixen en Massanassa

Els representants de les Bandes de Música de la
comarca de l'Horta han celebrat la seua última reunió en
la seu del CIM de Massanassa. A l'acte, precedit per un
sopar de germanor, van acudir portaveus de les bandes
de Catarroja, Alfafar, Paiporta, Sedaví, Xirivella, Silla,
Picassent, Mislata i Alcàsser, entre altres localitats, així

L’alumnat de 2on de Primària del
centre escolar Lluís Vives, acompanyat per les mestres Estel Navarro i
Mati Serrano, han rebut una classe
magistral dels jubilats de l’UDP a la
Biblioteca Pública. Tomás Calvo,
Miquel Cervera, Vicente Valero i
Ramón Soto van contar històries de
quan ells eren menuts als xiquets i
xiquetes. Després els van ensenyar
jocs tradicionals com les birles, pic i
pala, tres en ratlla o xavos negres
que ells jugàven quan no tenien televisió ni videoconsoles. Els xiquets i
xiquetes aplaudiren les explicacions i
després jugaren als jocs antics que
per a d’ells eren nous.

com de la Banda de Majors de l'Horta Sud. El president
comarcal de la Federació de Societats Musicals de la
Comunitat Valenciana, Rafael Pérez Rodríguez, i el
president del CIM de Massanassa, Jesús Mateo, van
agrair l'assistència dels portaveus de les bandes de
música de la comarca.

Les obres de
l’Auditori

Les obres de la primera fase
de l'auditori de música de
Massanassa estan a punt de
finalitzar. Els treballs es realitzen
a bon ritme i cada vegada és
més visible el futur edifici que
albergarà moltes de les manifestacions culturals i lúdiques de
la nostra localitat.
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