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Pla Social d’Ocupació de l’ Ajuntament de
Massanassa per al exercici 2013

L'Ajuntament a través
de l'ADL (Agència de

Desenvolupament Local)
ha organitzat dos nous

cursos de jardineria per a
una vintena d'alumnes. 

El curs es desenvolu-
pa de forma teòrica i

pràctica i els assistents
obtindran el Certificat de

Professionalitat en l’espe-
cialitat. El taller està coor-

dinat per Mercedes
Echevarrías i serà impar-
tit pels professors Ferrán
Martínez i Pablo Esparza.

En la imatge, part de 
l'alumnat amb l'alcalde

Vicent Pastor, la regidora
d'Ocupació, Patricia

Piqueres i l'agent ADL,
Gregorio Bravo.

L'Ajuntament de Massanassa ha
confeccionat unes bases per a la cre-
ació d'una Borsa de Treball per a
l'any 2013 amb l'objectiu de facilitar
l'accés al mercat laboral a aquelles
persones que es troben en situació de
desocupació i amb escassos ingres-
sos econòmics atenent de manera
prioritària a aquelles unitats familiars
més desfavorides.

S’ha previst contractar a almenys a
43 persones per a realitzar actuacions
urgents, necessàries i extraordinàries
que asseguren serveis bàsics munici-
pals que no poden ser atesos pel per-
sonal fix. 

Els contractes a efectuar són els de

oficials i peons d'obra de paleta i de
jardineria, així com de pintura, lampis-
teria i electricitat.

Els requisits mínims per a poder
presentar-se a la Borsa de Treball de
l'Ajuntament de Massanassa són:
estar empadronat a Massanassa com
a mínim un any, tenir nacionalitat
espanyola o ser ciutadà/a de la Unió
Europea o residir legalment a
Espanya. Altres requisits són no patir
malaltia o minusvalidesa que impedis-
ca el desenvolupament de les fun-
cions pròpies del lloc de treball i ser
major de 18 anys.

Les sol·licituds per inscriure's en la
Borsa de Treball de l'Ajuntament  per 

a l'any 2013 s'arreplegaran i 
presentaran en el departament 
de Benestar Social de l'Ajuntament
(Edifici Sociocultural, primer pis)
acompanyades de la següent 
documentació:

- Fotocòpia del DNI o passaport.
- Permís de treball (si fóra exigible)
- Certificat de l’empadronament

col·lectiu de la unitat familiar.
- Informe de la vida laboral (per a

acreditar l'experiència professional).
- Ingressos de tots els membres de

la unitat familiar en edat laboral.

El periode de sol·licitud s'obrirà
dilluns que ve 11 de febrer i finalitzarà
el 22 de febrer de 2013.

Benvinguts a la lectura en la Biblioteca 
La Biblioteca Pública Municipal de Massanassa ha celebrat una nova edició de la cam-

panya d'iniciació lectora "Benvinguts a la lectura", en la qual l'alcalde, Vicent Pastor, els
ha lliurat el carnet de la biblioteca als xiquets i xiquetes nascuts en el segon semestre de
2012. La campanya pretén acostar els veïns i veïnes a la biblioteca i als hàbits lectors.
Recordeu que la Biblioteca té connexió a internet, premsa diària, zona d’estudi, pel·lícules
i moltes històries per a llegir i gaudir de la lectura.

La Sala Gabriel Cualladó ha acollit l’exposició
“Un parell de motius” dels artistes Amparo Soliva i

Antonio Fernádez. Una magnífica exposició de pintura i
escultura que va sorprende al públic assistent per la
seua originalitat. En imatge, els artistes amb l’alcalde,
Vicent Pastor, i el regidor Paco Comes Monmeneu.

Exposició de pintura i escultura

en la sala Gabriel Cualladó 
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El centre escolar San José y San Andrés ha organitzat un
esmorzar solidari per arreplegar fons per a les tasques
solidàries en Mozambic. Les famílies de l’alumnat van par-
ticipar activament en la jornada solidària.

Esmorzar de les alumnes de la Gimnàstica de la
segona edat, taller organitzat per Conchín Ballester.

Solidaritat escolar

Els Reis d’Orient han visitat Massanassa per
portar regals a tots el xiquets i xiquetes de la loca-
litat. En arribar van ser rebuts per la Corporació
Municipal i van arreplegar les cartes en
l’Ajuntament i al saló d’actes de l’edifici
Sociocultural. 

Una vegada llegides les cartes i preparats els
regals, les Majestats d’Orient van participar en la
cavalcada pels carrers de Massanassa i posterior-
ment van tindre una nit mogudeta, entregat els
regals casa per casa per mantindre la màgia en
els somriures del més menuts de la casa.

Els Reis d’Orient han visitat Massanassa i han deixat molts regals

El Centre de Transfusions de la Comunitat Valenciana, en col·laboració amb
l'Associació d’Ames de Casa Tyrius i l'Ajuntament de Massanassa, ha organitzat una
marató de donacions de sang. Molts veïns i veïnes es van acostar fins el pavelló
esportiu municipal per a participar en l’acte solidari. En la imatge, part de la Junta
local de Tyrius al costat de la regidora de Participació, Begoña Nieva.

Donació de sang solidària

Residència

Benvinguda als Reis Cavalcada
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A Massanassa es mantenen
les tradicions i, entre elles, l’es-
morzar amb els amics o la par-
tideta de cartes o dominó que
després de dinar no pot faltar.
Per molts anys!

Tradicions:
esmorzar i 
partideta

El C.D.B. Massanassa ha celebrat la presentació de tots els seus
jugadors, entrenadors i tècnics en el Poliesportiu Municipal amb gran
presència de familiars dels jugadors, que aquesta temporada 2012-
2013, compta amb 250 jugadors repartits en 16 equips: 1 Juvenil, 1
cadet, 2 infantils, 5 alevins, 3 benjamins, 2 prebenjamins, 1 querubí i,
per primera vegada, un equip de Futbol Femení. També es va presen-
tar com és habitual cada temporada l'equip C.D. Veterans
Massanassa.

L'acte va estar presidit pels presidents dels dos clubs, representants
de la Corporació municipal, el Regidor d'Esports, Francisco Comes
Monmeneu, i l'Alcalde, Vicent Pastor, que va tancar l'acte amb unes
paraules de suport i agraïment a tots els presents per la seua col·labo-
ració en aquest projecte, i especialment al treball que realitza la
Directiva durant tot l'any.

Presentació del CDB Massanassa per a la nova temporada

Des de les Regidories d'Esports i Joventut,
vos fem arribar la programació del BUS BLANC
de Massanassa. Esta activitat consisteix en una
excursió al nostre Bus que et portarà a passar el
dia a les pistes de Valdelinares o Javalambre, en
les dates a triar: 17, 23, 24 de febrer ó 3 de març.

Una activitat per a tots els públics i tan sols
per 6 € !!!!. El preu inclou transport, assegurança
i guia acompanyant. No t’ho penses i vine a infor-
mar-te al Centre d’Informació Juvenil (CIJ) a 
l’edifici de l’antic ajuntament.

Bus a la neu

El Centre Instructiu Musical i la seua banda
han celebrat la festivitat de la patrona de la
música Santa Cecília. Actes lúdics, culturals i un
excelent concert van coronar el programa festiu
que es va tancar amb la missa i la fotografia de
tota la família musical.

Celebració de Santa
Cecília, patrona de la

música
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Homenatge a Elodia
L’alumnat de la Gimnàstica de Manteniment ha celebrat l’aniver-

sari d’Elodia Jaén Suárez, l’alumna de més edat del grup, que ha
complit 90 anys. Les regidores de l’àrea de Benestar Social, Patricia
Piqueres i Begoña Nieva li van entregar un ram de flors i la profes-
sora, Carmen Sánchez, un pastís per celebrar l’aniversari.

Celebració de Sant Antoni

Compte enrere per a les Falles 2013 amb les presentacions falleres 

FALLA L’ALQUERIA

Fallera Major: Ana Belén López

President: Celedonio Toledo

Fallera Major Infantil: Marta Prieto

President Infantil: Carlos Beita

FALLA EL DIVENDRES

Fallera Major: Amparo Martínez

President: Alberto Jumilla

Fallera Major Infantil: Nieves Chicote

President Infantil: Manolo Masiá

FALLA JAUME I

Fallera Major: Lourdes Ruiz

President: Fernando Alberto López

Fallera Major Infantil: Yanira Palomo

President Infantil: Iker Laguna

FALLA POBLE DE MASSANASSA

Fallera Major: Rocío Mas

President: Santiago Rubio

Fallera Major Infantil: Ayelén Baixauli

President Infantil: Héctor Martínez
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