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Pocoyó visita el seu parc

Bona acollida de la

II Fira Comercial 

Benvinguts a la lectura
La Biblioteca Pública Municipal de Massanassa va 

acollir el passat 20 de juny una nova edició de
"Benvinguts a la lectura" un programa de foment de la
lectura i promoció de la biblioteca en la qual els bebés 
nascuts en els últims sis mesos reben el seu carnet de
biblioteca i un llibre de regal.

L'Associació de Comerciants de Masanassa ha
organitzat, en col·laboració amb l'Ajuntament, la
segona edició de la Fira Comercial de la localitat. Al
llarg de tota la jornada dominical del 9 de juny, prop
de mig centenar de comerços i empresaris de la
restauració van oferir en el Poliesportiu Municipal
una mostra dels seus productes amb ofertes i dife-
rents promocions. Tant la presidenta dels comer-
ciants Esperanza Berasategui com la regidora de
Comerç, Patricia Piqueres, van agrair la col·labora-
ció de tots els comerços participants i van valorar
positivament la iniciativa i l’assistència de públic al
recinte firal.

L'Ajuntament de Massanassa ha inaugurat un nou espai
infantil en la plaça del Mercat del municipi. El parc, dedicat
al televisiu personatge Pocoyó, està destinat a xiquets i
xiquetes d’1 any fins a cinc anys. En la festa inaugural els
xiquets van rebre la visita del propi Pocoyó acaparant tota
l'atenció i expectació de tots els membres de les famílies. 

El nou parc infantil s'inclou en el Pla de la Millora dels
Serveis al Ciutadà de Massanassa que contempla espais
infantils en totes les places de la localitat.

La regidoria d'Esports de l'Ajuntament de
Massanassa ha homenatjat a tots els esportis-
tes de la localitat en la IV Gala de l'Esport. En la
present edició el reconeixement d'honor ha sigut
per Ferran Sánchez Benito, esportista d'elit de
la Comunitat Valenciana pels resultats en el
campionat d'Espanya d'hivern 2012 en la moda-
litat de Salvament i Socorrisme.

El regidor d'Esports i l'esportista d'honor van
ser els encarregats de lliurar els reconeixements
als clubs i associacions: Paloma Boix de
Academia Giros; Jesús Valbuena del Club
Bàsquet; Manuel Jorge de la Penya Bici; Ramón
Duato de Societat de Caçadors; Francisco
Moreno de la Penya el Carro; Aureliano Moreno
de La Protectora; Vicente Pascual Checa del
Club d’Escacs; Josep García del Massanassa
Club de Futbol; Pascual Pastor de la Colla de
Córrer el Parotet; Manuel González del Club
Petanca; Equip Junior masculí del Club de
Tennis; Miguel Ángel Santos de Grup Veterans;
i Cristina Marzal de Yoga Nirvana. 

De l’Escola Esportiva Municipal: Aitana
Gómez, Irene Blesa i Marcos García en
Psicomotricidad; Marina Triviño en Multiesport;

Alba Ferrer i Naia Rodrigo en Ball Modern;
Candela Alonso, Marta Gómez, Marta
Spiewak i Olga Campos en Gimnàstica
Rítmica; Belen Ibáñez en Patinatge infantil;
Marta Pérez i Ana Saíz en Judo; Nerea
Sánchez i David Puchades en Futbol Sala
base; i Maria Martínez, Anna Chicote, Joan
Costa i Miguel Cardona en Tennis.

En l’Escola Esportiva de Bàsquet: Gabriel
Gómez en prebenjamí; Salvador López i Sara
López en benjamí; Felipe León en aleví blau;
Alejandro Rodríguez en aleví roig; Lluc Gómez
en infantil; Adela García en cadet femení;
Diego Vadell en cadete masculí i Jaime
Fernández en júnior.

En la de futbol, Josep Nácher i Adrián
Segarra en querubí; David Aguilar i Iván
Cortinas en prebenjamí; Carles García, Ángel
Turegano i Álvaro Hamann en benjamí; Jaime
Sánchez, Jorge Segarra, Álvaro García, Álvaro
Aparisi i Diego Gil en aleví; Xavi Nácher i Ángel
Sánchez en infantil; Yeray Cambil en cadet;
Guillermo Mata en juvenil; i Miriam Cantero en
femení. 

En el programa municipal per adults: Amparo
Martínez, Amparo Merchante, Inés Victoria
iLuisa Asensio en mantenimiento para adultos;
Belén Díaz en Gap; Rosa Navarro en Body-
pump; Andrés Conejos en Patinatge adults; i
Francisco Pérez en Gimnàstica per a persones
majors.

La Gala de l’Esport arriba a la IV edició

La Biblioteca Pública Municipal
està preparant, per al mes
d’octubre, una exposició de
fotografies antigues del poble.
Es convida a tots els veïns a
que col.laboren en ella apor-
tant fotografies anteriors als
anys 60 del segle passat.
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Recull fotogràfic de les festes de Sant Joan 2013 Presentació de les Festes
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Comissió de Festes Escola de Teatre Infantil Municipal

Orxata i fartonsExposició de l’escola de Pintura i Dibuix de la biblioteca

Capitania 2013

Filà Les Forquetes Filà Les Forquetes Filà El Cid

Filà El Cid Filà Esquadra Roja

Filà Ibn Al Abbar Filà Ibn Al Abbar Filà Manzil Nasr

Filà Manzil Nasr Filà Manzil Nasr Filà Manzil Nasr Filà Manzil Nasr
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Foguera de Sant Joan Graellada nocturna

Processó al

Crist de la Vida

Corporació Municipal en l’Ofrena
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L'Aleví A del Massanassa s'ha
proclamat Campió de la Lliga de
Campions Provincial en una final

disputada contra el Mislata A. L'equip va oferir el trofeu a tota la localitat al ritme del ja
himne "We are the champions" interpretada per l'orquestra que animava la festa en la
plaça i corejada per tot el públic assistent. L’equip va rebre la felicitació del regidor
d'Esports, Francisco Comes, i de l'Alcalde, Vicent Pastor. Posteriorment l’equip va ofe-
rir la Supercopa a la localitat en l’Ajuntament.  Enhorabona!!!!

Supercampió l’Aleví A

Gran èxit general l'obtingut en aquesta IX Edició del Torneig Internacional Aleví
Massanassa celebrat durant els dies 8 i 9 de Juny en el Poliesportiu Municipal. Èxit
quant al nivell mostrat pels equips que van participar en el Torneig ja que tots i cadas-
cun d'ells van venir a competir i a intentar portar-se el Trofeu amb equips d'altíssim
nivell, gràcies a la qual cosa consoliden al nostre Torneig com un dels referents dins de
la nostra Comunitat. 

Des del primer partit del dissabte es va poder veure la igualtat que anava a haver-hi
durant tot el cap de setmana, obtenint victòries els uns i els altres per la mínima. Més
igualtat si cap es va veure durant les fases eliminatòries del diumenge ja que una semi-
final, el partit que decidia el 5é i 6e lloc, la lluita pel 3er. i 4at classificat i la Final es van
decidir des del punt de penals, Final que va guanyar l'A.C.F. Fiorentina enfront del
València CF després d'empatar 1-1 en un disputat i magnífic partit.

Gràcies a la igualtat i competitivitat que van mostrar els equips participants, el públic
assistent va poder gaudir d'un futbol exquisit i d'alt nivell, amb el qual ens van delectar
aquests xicotets grans futbolistes. 

Destacar el gran ambient que es va viure en les graderies, on cada equip anava
acompanyat per la seua afició i no els van deixar d'animar ni un sol minut durant tot el
Torneig, donant un ambient i un colorit a la graderia excepcional.

El dissabte va estar presenciant els partits Manolo Maciá i el seu fill Eduardo Maciá
actualment Director Tècnic de A.C.F. Fiorentina.

No volem acabar aquest resum del Torneig sense recordar-nos de Lorenzo Masetti,
jugador de la ACF Fiorentina que va patir una greu lesió durant el partit de quarts de
final, des d'aquestes línies li enviem ànims i li desitgem una ràpida recuperació. 

Des d'aquest moment comencem a organitzar la X Edició i aprofitem per a convidar-
vos des de ja al pròxim Torneig Internacional Futbol Aleví Massanassa.

El Trofeu de parxís femení per parelles de
Sant Joan 2012-2013 ha finalitzat amb un gran

sopar de germanor en la Societat Cultural i Recreativa
La Terreta. En la present edició les guanyadores han sigut
Amelia Almarche i Conchín Carbonell, seguides per Irene
Lázaro i Paquita Andani (va arreplegar el seu premi una
companya); i María Sargues i Paqui Cuallado. Les guanya-
dores van rebre el seu regal de mans de les regidores de 
l'àrea de Benestar Social, Begoña Nieva i Patricia Piqueres.

XXII Torneig escolar d’escacs. Celebrat el Torneig escolar d'escacs
2013. T'agraden els escacs? Informa't sobre els cursos i les activitats de l'associació en
ajedrezmassanassa@hotmail.com o entra en www.ajedrezmassanassa.com

IX Torneig Internacional Aleví de Futbol

Impressionant, este és el qualificatiu que se li pot
donar a la 25 Volta a Peu, hui Gran Fons de
Massanassa. La Colla de Córrer el Parotet ha treballat
de valent, durant tot un any i va recollir el passat dis-
sabte 8 de juny, els fruits de la seua tasca. Quan en una
cursa es cuida cada detall, es mima al corredor, s´estu-
dia i planifica amb cura, és garantia d´èxit, i els 1430
corredors que es van inscriure, així ho testifiquen.

El dissabte dia 8, va despertar amb una temperatura
primaveral, però amb un poc de vent que va dificultar la
segona part de la cursa, de tornada al poble des de la
marjal, així i tot el vencedor de la prova Fouad
Benzeroual del C. A Xàtiva, va fer un temps de rècord
49´24”, a 3´17” el Km i el massanasser Alfredo
Fernández Aparisi va entrar en 5º lloc, amb un temps de
52´47”.

En fèmines, la guanyadora va ser la veterana Amelia
Martín Martínez del Cárnicas Serrano. En categoría
locals masculins, el vencedor va ser Iván Robles
Collado, que corre amb el Club A. Massamagrell,
entrant Vicent Codoñer Delhom i Juan Moya Carbonell,
en segon i tercer lloc. En dones locals, el triunf se
l´emportà Pura Porcar Moreno, seguida de Dolors
Cuenca Tudela i de María Luisa Jaro Ramos.

Les dades estadístiques de la cursa van ser: Locals:
Femení 5 / masculí 91. Total general entrats en meta:
Dones 153 / homes 1132. Total 1285. Discapacitats: 5.

Un moment molt emotiu va ser quan uns segons
abans de donar l´eixida, un grup de membres del
Parotet, dels més veterans i fundadors, van eixir, donant
una volta simbólica a l´avinguda entre els aplaudiments
del nombrós públic que omplia el carrer.

Abans de la prova reina, van tenir lloc carreres de
prebenjamins, benjamins, alevins i infantils, participant
en total més de 300 xiquets i xiquetes.

Sens dubte, el llistó està molt alt, però en la Colla de
Córrer el Parotet, ja estan començant a planificar el pro-
per Gran Fons, intentant arribar a la perfecció en la pro-
pera edición que de segur comptarà, com en este any,
amb el suport de moltes firmes comercials de
Massanassa i voltants, així com amb l´imprescindible
suport del nostre Ajuntament i de les autoritats autonò-
miques; també els dels nombrosos simpatizants, amics
i veïns, que van ajudar al bon desenvolupament de la
prova o que simplemente omplien els carrers aplaudint
als atletes durant tot el recorregut. 

XXV Gran Fons de Massanassa
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