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Festes del 9 d’Octubre

L'Ajuntament de Massanassa ha organitzat un variat programa per a la festivitat del 9 d’Octubre. Els dies 5, 6 i 7 es va celebrar un Mercat Medieval en el
parc Camp de Túria. Actuacions i moltes activitats van divertir a tots els assistents al recinte firal, amb nombroses animacions per a grans i xicotets.

El dissabte dia 6 d’Octubre es va celebrar a les 19.00 hores el concert de la
Banda de Música del CIM de Massanassa i de la Banda de Música del CIM
d'Alfafar en la plaça de les Escoles Velles.

El dimarts, dia 9 d’Octubre, Festa dels Valencians, es celebrà un Festival de
Paelles al Poliespotiu Municipal, que va comptar a més a més d’una tòmbola
solidària i un parc infantil, on des de primera hora del matí els menuts van poder
gaudir de jocs i atraccions divertides.

Paelles dels Grups Polítics
Atraccions al Mercat Medieval

Jocs infantils
Alegria per la paella ben feta

Els jubilats també van estar

Cuinant la paella

L’Ajuntament fomenta l’ocupació a Massanassa
amb una ajuda de 1.500 euros per als autònoms

L'Ajuntament de Massanassa ha iniciat
una nova mesura per a fomentar l'ocupació
en la localitat i ajudar als emprenedors a
iniciar noves activitats econòmiques.

Segons explica l'alcalde, Vicent Pastor “es
tracta d'una subvenció de fins a 1.500 euros
per a facilitar l'establiment de persones emprenedores com a treballadors per compte propi”.
“Aquesta subvenció de caràcter local i amb
fons propis municipals el podem dur a terme
gràcies als comptes sanejats que tenim a
l'Ajuntament, ja que des de fa anys controlem
la despesa”.

L'ajuda està dirigida a aquelles persones que es donen d'alta en el Règim
Especial de Treballadors Autònoms ho
hagen fet en 2012, empadronades a
Massanassa amb sis mesos d'antelació a la
sol·licitud i inscrites prèviament com a aturades en el corresponent Centre Servef d'ocupació.

Els requisits es completen amb el caràcter
de l'activitat: que es desenvolupe en el munici-

pi de Massanassa, o que s'estiga desenvolupant, com a mínim, amb sis mesos d'anterioritat a la presentació de la subvenció; que no
tinga caràcter discriminatori o vulnere els drets
i llibertats fonamentals i que resulte conforme
a la legalitat vigent i es trobe emmarcada en el
Règim Especial de Treballadors Autònoms i
Mutualitats Professionals.

La quantia de la subvenció per emprenedors i activitat podrà ser de fins a 1.500 euros,
havent d'acreditar-se almenys el doble amb
despeses inherents al funcionament de l'activitat, calculats conforme al valor del mercat.

En cas d'haver rebut una altra subvenció
per la mateixa activitat, l'Ajuntament només
subvencionarà com a màxim el 50% de les
despeses no cobertes per la resta d'administracions.

La subvenció podrà sol·licitar-se fins al
pròxim 15 de novembre en el Registre de
l'Ajuntament amb la documentació sol·licitada i
que ja està disponible en les pròpies
dependències municipals.

Part de la documentació a aportar és el NIF
de la persona sol·licitant, imprès de domiciliació bancària, informe de Vida Laboral expedit
per la Tresoreria de la Seguretat Social, acreditació d'estar al corrent en els pagaments a
l'Ajuntament, memòria de l'activitat projectada
o desenvolupada acreditant que la seu està a
Massanassa, etc.
Foment de l’ocupació

Aquesta mesura s'uneix a les què
l'Ajuntament ja està realitzant des de l'inici de
la crisi econòmica i que estan coordinades a
través de l'Agència de Desenvolupament
Local (ADL) amb cursos formatius i orientació
laboral per a facilitar l'accés al treball als veïns
i veïnes de Massanassa.
L’Ajuntament també realitza contractacions
temporals per a les persones desempleades
de Massanassa amb majors necessitats.
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L’Alcalde es torna a baixar el sou

L'alcalde de Massanassa, el popular Vicent Pastor, ha comunicat al Ple de la
corporació la seua renúncia al cobrament de la paga de nadal. La renúncia es
va realitzar en la sessió plenària d’octubre, pel compromís del primer edil de ser
conseqüent amb les decisions que afecten a la localitat i solidaritat amb els funcionaris, als quals també s'ha eliminat aquesta paga temporalment.
D'aquesta forma l'alcalde, únic edil alliberat de l'Ajuntament de Massanassa,
passa de percebre 39.781 euros bruts anuals, que tenia assignat en el pressupost municipal de l'any 2012, a percebre 37.931 euros. Cal recordar que
l'Ajuntament de Massanassa tampoc té en nòmina assessors ni personal de confiança.
Segons explica l’Alcalde: “estem en un moment molt complex i encara que
afortunadament el nostre Ajuntament està totalment sanejat, és obligació de tots
aportar el nostre gra d'arena per a eixir d'aquesta difícil situació”.
Massanassa és una de les poques localitats amb els pagaments a proveïdors
al dia. De fet, no va necessitar la petició de crèdits bancaris per a realitzar el
pagament de factures endarrerides decretat pel Govern Central. El secret,
segons l'alcalde, adequar les despeses als ingressos.

Becaris de Sona la Dipu.

L'Ajuntament ha tornat a convocar
enguany el programa estiuenc de contractació
de becaris a través del pla La Dipu te beca de
la Diputació Provincial. Prop d'una vintena d'estudiants han realitzat les seues pràctiques en
les depedències municipals, com per exemple
en la piscina municipal prestant el servici de
Bibliopiscina.
El departament de Joventut ha
organitzat una nova edició del taller
de Conversa en Anglés. El curs, de
caràcter anual i gratuït, se celebrarà a
l'edifici de l'Antic Ajuntament, amb dos
nivells: Speaking mitjà i Speaking
bàsic. En la imatge, els assistents al
curs de cuina creativa celebrat al juny.

Aniversari i homenatge a Rumbi

El dissabte 29 de setembre celebrarem a la Seu Social el 19è aniversari
de la Penya Barcelonista amb un bon dinar i regals. Assistiren uns 40 penyistes i
va sortir tot rodó. L´allipebre d´anguiles que va cuinar Toni del Aguila (tresorer). A
continuació varem sortejar regals que els va tocar a Josep Baixauli "CUC" i a
Vicent Escobar. Després va arribar l´hora d’un concurs que va resultar tot un éxit.
Marc Alonso (president) i Vicent Sorribes (secretari) varen ser els encarregats
d´organitzar-lo. Es va proclamar flamant campió Paco Fabra; el segon classificat
va ser Vicent Escobar i el tercer Jose Zarzo (vicepresident). Els vocals de la penya
Miquel Alonso, Gumer del Aguila, Roberto Sandemetrio i Checa també varen colaborar i participar activament a l´acte. Homenatge. La Penya va oferir un homenatge a José Luis Alonso, Rumbi. Van participar fent uns breus i sentits parlaments,
José Payà, president de La Terreta, Amadeu Ciscar i Marc Alonso. La filla menuda
del Rumbi va rebre de mans de Zarzo un banderí signat pels jugadors del primer
equip del Barça una placa acreditativa del nomenament del RUMBI com a PRESIDENT D´HONOR de la Penya a titol póstum.

VII Torneig Internacional de
Futbol Base Massanassa

El Poliesportiu ha acollit la VIII Edició del Torneig
Internacional Futbol Base Massanassa. Gran èxit futbolístic:
joc net i de nivell, gran èxit en la graderies per l'afluència de
públic (entorn d'unes 3000 persones van gaudir del Torneig
sense parar d'animar) i gran èxit en l'organització, sent aquesta felicitada per tots els participants del torneig.
En aquesta VIII Edició, els dos equips campions es porten
el títol per primera vegada als seus aparadors: En categoria
Benjamí, el Vila-real C.F., desplegant un futbol extraordinari i
amb un tracte de pilota superior, es va portar el Trofeu
després de vèncer a un Elx que va voler però no va poder.
En categoria Aleví, el S.L. Benfica es va portar la final
davant l'Elx C.F. des del punt de penal, donant una exhibició
de futbol.
Es van veure autèntics partits de futbol, tots ells molt igualats. En les fases finals, en la categoria Aleví, tres partits es
van decidir des del punt de penal fruit de la igualtat entre els
equips i l'alt nivell presentat pels clubs participants.
La principal novetat que es presentava en aquesta VIII
Edició era la de jugar els partits en la modalitat de Futbol 8. Al
final del Torneig tots els equips van coincidir en l'encert de disputar-ho en aquesta modalitat.
Unes altres de les atraccions del cap de setmana va ser
comptar amb la presència del jugador Valencià de Primera
Divisió del Club Atlètic Osasuna, David Timor, qui va fer lliurament de Trofeus per al delit i gaudi dels joves futbolistes.

Macrofons de El Parotet

La Colla de Córrer el Parotet, va realitzar el cap de setmana del 14 al 16 de setembre, el seu anual Macrofons, que esta
vegada els va portar de Massanassa a Casas de Juan Núñez,
en la província d'Albacete.
En grups de 4 atletes, els 24 membres, van eixir de la
plaça de l'Ajuntament de Massanassa, on els van despedir les
autoritats del poble, encapçalades per l'alcalde Vicent Pastor
i el regidor d'esports Paco Monmeneu, així com nombrosos
amics i familiars, recorrent els prop de 180 Km que separen
les dos poblacions.
Cada grup recorria 11 Km aproximadament i després de 5
hores, començava de nou la roda, en total 3 relleus més els
últims 10 Km, en el que van entrar en la població,tots junts,
amb la camiseta del Parotet. Va haver etapes molt dures, de
fort desnivell, però els esforçats atletes, uns nous i altres no
tant, van salvar amb èxit.
Destaquem també, la infraestructura que comporta realitzar una carrera com esta. Moltes reunions per a aconseguir
un perfecte control en els relleus; dutxa portàtil amb aigua
calenta, que es muntava i desmuntava cada 11 Km, etc.
De gran importància és també, l'acompanyament amb bicicleta de 4 membres de la Colla que junt amb la furgoneta que
en tot moment acompanyava els atletes que estaven corrent,
servia per a guiar-los, il•luminant el camí en l'estrelada nit,
fent que no s'extraviaren.
Van tornar a casa, el diumenge dia 16, cansats, però contents i satisfets, comentant que estos esdeveniments servixen
per a unir més els membres de la Colla, que per cert ja són
més de 70, i estretar els llaços d'unió entre ells.
Ara ja estan pensant el lloc per a la macro de l'any pròxim.
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Encontre comarcal de Bandes

Massanassa s'ha convertit en l'amfitriona de l'actual edició de la
Trobada Comarcal de Bandes, un esdeveniment de gran rellevància
dins del calendari de les agrupacions musicals de tota la comarca de
l'Horta.
Les bandes de la comarca van desfilar pels carrers de la localitat, van tocar una peça enfront de l'estrada de les autoritzades per
a finalment tocar tots junts la peça València en la plaça de les
Escoles Velles. La Federació de Bandes de Música, creada en 1968
compta amb més de 4.000 músics federats i més de 13.000 socis.
En la imatge, el President de la Federació de Bandes de Música
de la Comunitat Valenciana, Josep Francesc Almeria; i el President
de la Federació Comarcal de Bandes de Música, Rafael Pérez; l'alcalde de Massanassa, Vicent Pastor i nombrosos alcaldes i
alcaldesses de la comarca.

La sala Gabriel Cualladó de l’edifici Sociocultural ha acollit de
l’11 al 15 de juny l'exposició “En-arborar” sobre arbres monumentals i paisatges arbrats de la província de València, coproduïda per IMELSA i el MuVIM.

“La València emblemàtica: 50 mirades al nostre passat” de
l'Associació Cultural Via Vicentus–Gogistes Valencians ha visitat
la nostra localitat del 4 al 8 de juny. En la inauguració, el coordinador Salvador Raga va explicar la història de les fotografies.

Escola d’Estiu
Esportiva 2012

Campament
d’estiu

Nou rector i acomiadament del rector Juan Ruix

Acomiadament. La comunitat cristiana de Massanassa ha acomiadat al
rector Juan Ruix, qui ha estat al capdavant de l'església de Sant Pere en les
últimes dècades. El capellà ha sigut destinat a Albalat dels Sorells on ha
rebut la visita dels fidels. Però abans, en la seua última missa en la localitat
va rebre l'afecte dels massaners i massanasseres que posteriorment van
gaudir d'un berenar en l’Hogar Parroquial. Allí, Juan Ruix va rebre una placa
commemorativa del president, Joan Quiles i un beneït de ceràmica de
l'Ajuntament de mans de l'alcalde, Vicent Pastor.
Benvinguda. El nou capellà és
Juan José Segarra qui va ser
rebut calorosament per tota la
comunitat cristiana. Després d'oficiar la primera missa en l'església
abarrotada, va obsequiar als fidels
amb una estampa amb fulles de la
Muntanya de les Oliveres.
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Festa de Sant Roc amb despertà

Festa de Sant Pere

La Cooperativa Agrícola Sant Pere ha honrat al seu patró i
patró del poble amb la celebració d'una Eucarestía. Molts
veïns i veïnes es van acostar fins al Temple Parroquial per a
honrar el dia del patró de la localitat. En la imatge, part de la
junta de la cooperativa agrícola, el president, Pascual Alapont
i l'alcalde, Vicent Pastor.
La Colla Despertades ha organitzat els festejos en honor a Sant Roc a
Massanassa. Els actes es van centrar en el dia de l'onomàstica en la qual es va
celebrar una despertà i cercavila amb la imatge del sant fins a l'església, on es
va oficiar una missa.

Tómbola solidària

Nous jocs als
col·legis
Les voluntàries de las Juventudes Marianas Vicencianas
han organitzat una tómbola misionera per a recaudar fons per
a subvencionar projectes de desenvolupament al Tercer Món.
En la tómbola, celebrada el 9 d’Octubre, es van recaptar prop
de 1.000 euros.

Animació lectora a
la Biblioteca Pública

La Biblioteca Pública ha organitzat diversos
tallers d'animació a la lectura per a diferents
edats. Els objectius dels tallers, que se celebren
en octubre i novembre, són divertir-se mitjançant la lectura; aconseguir hàbits lectors
entre els joves; conèixer la biblioteca com a centre de recursos d'informació i espai d'oci; i implicar als pares i a les mares en els processos que
generen hàbits de lectura. Informa’t.

L'Ajuntament ha realitzat al
llarg de l’estiu les tasques de
manteniment dels centres
escolars de cara a l'inici del
nou curs escolar. Entre els treballs d'adequació i neteja s'han
inclós també les labors de
manteniment de la calefacció,
de jardineria, pintura i reforç de
mesures de seguretat. D'altra
banda, en el col·legi Ausias
March s'estan instal·lant nous
jocs infantils.

Viatge en carro a El Saler

El Col·lectiu Cavallar de Catarroja va organitzar el passat mes de juny una nova
edició del viatge a la platja amb carro. Més de dues-centes persones van participar
en l'excursió que els va portar fins a la platja de El Saler per a gaudir d'un agradable dinar de germanor. El recorregut es va iniciar a Catarroja, passant per
Massanassa, on es van incorporar els cavalls de la Penya El Carro per a anar
esmorzar a Castellar i des d'allí dirigir-se fins a la platja creant expectació per allí on
passaven.

Exposició Quatre pintores

La Sala Gabriel Cualladó de Massanassa va acollir el passat mes de juny l'exposició de les pintores de Massanassa
Lodi Fortea, Josefa Vázquez, Mª Carmen Hernández i
Concha Comes. La mostra, titulada "Quatre pintores"
ensenyava els últims treballs de les artistes. En la imatge, les
protagonistes amb l'alcalde Vicent Pastor, en la inauguració.

Exposició sobre Japó

l'artista de Massanassa, Chelo Soler "Xeso" ha exposat la
seua col·lecció "Japó: passat, present i futur" en la sala d'exposicions del Perelló. En la imatge, l'artista al costat d'un grup
d'admiradores de Massanassa.
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