La Plaça

de
Ajuntament de Massanassa - Regidoria de Cultura.

Massanassa
www.massanassa.org

Exemplar gratuït

Juny 2007

Número 25

Presa de possessió de les autoritats
municipals en sessió extraordinària
El passat dissabte, 16 de
juny es va celebrar el Ple
Extraordinari de presa de possessió dels càrrecs de regidors
a l'Ajuntament de Massanassa.
Els 13 regidors (cinc del PSPVPSOE i huit del PP) van prometre el seu càrrec davant
d'una multitud de veïns que es
van acostar fins a la Sala de
Plens de la Casa Consistorial.
Cada grup va votar per a
alcalde al seu candidat, resultant elegit com a primera autoritat municipal, Vicent Pastor.
L'Alcalde va prometre continuar treballant per la localitat
per a continuar refermant la
màxima que "Massanassa és
un poble per a viure".
A les imatges: esquerra,
nous regidors i públic assistent
a la sessió plenària; dreta,
l’Alcalde Vicent Pastor.

Curs de tir per a dones
dels Caçadors
La Societat de Caçadors ha organitzat
un curs de tir al plat per a dones. Al curs
impartit per Mª José Martí i Gema
Martínez van acudir moltes dones, com
María Forner, qui considerava que "jo era
molt reticent a agafar una arma, però la
veritat és que ha sigut una experiència
positiva" o Inma Soler, també dona de
caçador qui temia molt pel retrocés de
l'arma, però que "al final ha sigut més
fàcil del que esperava".

Les professores són experimentades
tiradores. Gema Martínez, líder de la
classificació del Campionat Provincial
de cordorniu a màquina; i Mª José Martí,
campiona d'Espanya de Recorreguts de
caça qui se sorprenia de "com de fàcil ha
sigut ensenyar-los".
El president de l'entitat de caçadors de
Massanassa, Rafa Catalá, va entregar el
diploma acreditatiu i un regal a cada una
de les participants i professores.

Grup de dones i xiquets participants.

Borsa de
Treball
per a
cursets
Nova il·luminació
a l’avinguda de
Blasco Ibañez
Ja estan en funcionament les noves faroles a l’avinguda
Blasco Ibáñez per donar una nova imatge i més seguretat a
una de les vies més importants de la localitat. Les faroles son
de tipus “Fanal H” de baix consum, balises amb columnes de
10 metres d'altura amb lluminària de vianants amb làmpara
i lluminària vial que no provoca contaminació lumínica.

La regidoria de Juventud
busca professorat per a impartir cursos i tallers a la localitat.
El tema dels tallers és lliure,
encara que es valoraran preferentment que tinguen relació
amb temes de juventud.
Les persones que presenten
un projecte passaran automàticament a formar part de la
Bolsa de Treball del municipi.
Per a més informació, cal
adreçar-se al CIJ, Centre
d’Informació Juvenil, Carrer
de les Germanies, 8-b.
Tel: 96 125 07 39
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Sant Joan a través de les imatges

Jocs infantils

Volta a peu

Festival de les paelles

Per als menuts

Dinar de Majors

Premis de la Volta a peu
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Moros i
Cristians

Reina de les Festes

Capità Moro

Cavalcada

Fallera major de JLF

Ofrena

Foguera

Graellada a la plaça
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El treball ha tingut la seua recompensa:
una bona festa que hem gaudit tots

Les festes de Sant Joan en Honor al Santíssim
Crist de la Vida 2007 han comptat amb grans novetats. D'una banda s'han recuperat tradicions com és
l'elecció de la Reina de les Festes i una comissió de
festers; i per una altra la innovació, que ha tingut la
seua màxima expressió en l'Entrada de Moros i
Cristians dins d'un programa festiu amb una gran
varietat d'actes per a tots els gustos.
Enguany, la Reina de les Festes ha sigut
Amparo Pérez Cuallado, qui ja en els actes celebrats ha fet gala de la seua elegància i simpatia
compartida amb totes les seues Dames d'Honor:
Mª José Alfonso, Mireia Alfonso, Sara Portalés,

Ainoa Ruiz, Begoña García, Sara Samblás, Alba
Gutiérrez, Jessica Motilla, Mª Victoria Soria i
Marlene Verdeguer.
El primer fester ha sigut Miquel Vendrell acompanyat de Francisco Pérez, José Motilla, Eduardo
Robledo, José Carlos León, Juan Alapont, José
Antonio Alfonso, Juan Alfonso, Manuel Bou,
Guillermo Díaz, Vicente Gutiérrez, Enrique José
Jorge, José León, Francisco López, José Marzal,
José Masiá, Francisco Nácher, Juan Carlos Nácher,
Manuel Pascual, Eduardo Robledo, Emilio
Samblás, Ismael Soria, Juan Soriano, José Luis
Trenado, Vicente Javier Vilata.

Música i Festa 2007,
la cita ineludible

Bones Vacances!!
Amb Sant Joan i el mes de juny arriba
també l'estiu, l'estació de les vacaces, del
descans, del joc i de les activitats lúdiques.
La piscina del poliesportiu romandrà
oberta fins a setembre perquè tots disfrutem de l'esport, dels banys, del sol i del
bon temps.

Igual que l’any passat, recordem l'ús de
protecció solar i la importància d'obeir als
socorristes tant a la piscina com a la mar.
Als més joves estudiants, que cal repassar el que s’ha aprés i als majors, atenció
amb la conducció.
Bon estiu per a tots!
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L'entrada de Moros i Cristians es va celebrar el
dia 17 de juny a les 19.00 hores pels carrers plens
de gent amb un bando cristià amb les esquadres
de "Filà Cristiana Jaume I" i les "Esquadres cristianes dels festers de Massanassa" junt tot el seu
boato; i les mores De l'Azrak, la Reina de les festes i les seues dames d'honor i l'esquadra de
"Festers de Sant Joan 2007" dirigits pel capità
moro a cavall.
Massanassa viu amb gran intensitat les seues
festes majors en l'aspecte lúdic i amb gran devoció
els seus actes religiosos, culminats amb l'ofrena i
processó en Honor al Santíssim Crist de la Vida.

Enguany s’ha celebrat la
XII edició de la setmana musical "Música i Festa", un referent per a tota la comarca i que
ja està consolidada com una
cita ineludible al programa
cultural de Massanassa.
Sant Joan marca l'inici de
"Música i festa", una setmana
que ja ha aconseguit carácter
internacional de la ma del seu
creador, Salvador Seguí
(Q.E.P.D.), i que ara està organitzada per Vicent Campos
per continuar la línea ascendent de qualitat en totes les
audicions.
El pati de la Societat "La
Terreta" acollirà totes les
actuacions musicals, mentre
que la nostra esglèsia parroquial serà l'escenari de la
Trobada d'Orfeons.
El programa ha estat el
seguent:

Dilluns 25 de juny, 23
hores a La Terreta: Quartet de
Saxos Adholf Sax i Vasko
Vassilev.
Dimarts 26 de juny, a La
Terreta: Duo de Violí i Piano
amb Yossif Ivanof al violí i
Dimitris Saroglou al piano.
Dimecres 27 de juny, a La
Terreta: Duo de cant i piano.
Dijous 28 de juny, 23 hores
a La Terreta: Reinecke Klavier
Quintet.
Divendres 29 de juny, a La
Terreta: Trio Salzburgo amb
V.Campos i N. André a la
trompeta i Berhard Gfrerer a
l’òrgan.
Dissabte 30 de juny, a les
20.00 hores a l’Esglèsia
Parroquial es celebra el Dia de
Cors amb la participació de la
Coral de Real de Gandia,
Coral de Benaguasil i l’Orfeó
Polifònic de Massanassa.

