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L’Ajuntament felicita els Nadals a tots els veïns i veïnes
Saluda de l’Alcalde, Vicent Pastor
Estimat amics i amigues:
Un any més aprofite el número especial de la revista
municipal “La Plaça”, per tal de desitjar-vos unes bones
festes nadalenques i un bon any 2010.
Aquest any quasi és obligatori parlar de la crisi
econòmica que estem passant i que fa que les famílies
tinguen més problemes dels habituals, però jo volguera
que forem optimistes i s’adonarem que esta crisi ha despertat entre nosaltres un valor que quasi teníem oblidat i
que és el de la solidaritat; ens importen els problemes
dels nostres amics i coneguts, compartim vivències,
il·lusions, joguets i s’ajudem cada vegada més els uns als
altres.
Des d’este Ajuntament estem fent més esforços que
mai per tal d’ajudar els nostres conveïns menys afortunats i anem a continuar donant suport en la mesura de les
nostres possibilitats a les famílies més necessitades.
Jo vos convide a compartir en estes festes tan
entranyables, en la seguretat que la unió de tots farà que
prompte superarem els problemes que estem passant i
serem, si cal, més amics.
Sabeu que sempre em teniu a la vostra disposició.
BONS NADALS.

Guanyadors del concurs de targetes nadalenques
Dibuix: Javier Lerín Polo
Poesia: Nora Muñoz Ruiz

Programa de festes de Nadal

Tots junts podrem, ens agafarem de les mans
i tirarem endavant,
per a fer d’aquest Nadal, pau i felicitat.

Desembre
Diumenge 13: Lliurament dels premis del Concurs de targetes Nadalenques a les
11.00 h. en la sala d’Actes de l’Edifici SocioCultural. Concert del Cor del Centre d’Estudis
Musicals de Massanassa a les 12.00 en la sala d’Actes de l’Edifici Sociocultural. A continuació, exposició de targetes nadalenques en la sala d’Exposicions Gabriel Cuallado.
Dijous 17: Contacontes: “Històries de gallines que van de dol”, a càrrec del grup l’Argila
de l’Aire. 11’30 h. Sala d’actes de l’edifici Socio-Cultural.
Divendres 18: Matinal de Teatre “Un dia en Villa Feliz Navidad” a càrrec de l’Escola
Municipal de Teatre Infantil, a les 11.30 h en la sala d’actes de l’edifici Socio-Cultural.
Per la vesprada, Espectacle Musical organizat pel C. P. Lluís Vives: “Pincellades de
Nadal” a càrrec d’alumnes de 5é i 6é, dirigides per la professora Susana Alfonso
Dominguez. El tiquet – donatiu de 2 euros serà a benefici del viatge a la neu, a les 18.00
h i 19.30 hores en segona sessió en la sala d’actes de l’edifici Socio-Cultural.Concert de
Nadal de la Banda de Música del CIM, Centre Instructiu i Musical de Massanassa i
l’Orfeó Polifònic de Massanassa, a les 20.00 hores en l’esglèsia de Sant Pere.
Dissabte 19: Concurs de Betlems a les 17.00 h. Estrena de l’obra de Teatre “Un dia
en Villa Feliz Navidad” a càrrec de l’Escola Municipal de Teatre Infantil, a les 19.30 en
la sala d’actes de l’edifici Socio-Cultural.
Diumenge 20: Sessió de màgia: “La magia màgica de Lúdic”, per la companyia Lúdic
animación. 19’00h. Sala d’actes de l’edifici Socio-Cultural.
Dimarts 22: Contacontes: ¡Cuánto cuento!, per Vicent Cortés, a les 11.30 h en la sala
d’actes de l’edifici Socio-Cultural.
Dimecres 23: Inauguració de les places del Molí i de la Baixadeta, amb espectacle
infantil. 18.00 h. Places del Molí i de la Baixadeta.
Dimarts 29: Cine Infantil a les 18.00h en la sala d’actes de l’edifici Socio-Cultural.
Després, Benvinguts a la Lectura, a les 19.00h en la Biblioteca Pública Municipal.

Gener
Dilluns 4: Els Reis de l’Orient
rebràn les cartes de tota la
població infantil de Massanassa a
l’Ajuntament. Des de les 18.00
hores en l’Ajuntament.
Dimarts 5: a les 18.30 hores, Gran
Cavalcada dels Reis de l’Orient
acompanyats de la Banda de Música
del CIM, entitats, comitiva de bengales, etc. que recorrerà distints carrers de la població.
Recorregut: Plaça de l’Esglèsia, Fco.
Nácher Pons; Josep Alba i Alba;
Blasco Ibañez;Torrent; Pare Ignasi
Casañ; 9 d’Octubre; Alqueria de
Soria; Corts Valencianes; Dr.
Flèming, Concepció Arenal; Sant
Miquel; Ausiàs March, Pare Ignasi
Casañ; Gregori Mayans; Colom;
València, Joaquin Seguí; Orba i
Plaça de les Escoles Velles.
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Els grups polítics feliciten els Nadals
Estimados vecinos y vecinas:
Sirvan estas líneas para desearos, en nombre del Partido
Popular de Massanassa unas felices fiestas y manifestaros nuestro apoyo en estos momentos.
La Buena administración que ha tenido nuestro
Ayuntamiento en la época de bonanza económica, con un estricto control de los
ingresos y los gastos, nos ha permitido afrontar la crisis que estamos sufriendo (y
que algunos negaban hace pocos meses y ahora dicen que ya se ha acabado) en
mejores condiciones que la mayoría de los ayuntamientos de nuestro entorno.
Podemos afirmar que nuestro ayuntamiento no debe ninguna factura atrasada
a ningún proveedor, y además ha hecho una dotación extraordinaria al presupuesto del 2009 de 300.000 euros para contrataciones eventuales y ayudas
sociales. Este dinero sale del ahorro de años anteriores y el equipo de gobierno, formado por los concejales del Partido Popular, va a seguir con la política
de administrar bien, sin despilfarros de ningún tipo para poder ayudar a los
vecinos que mas lo necesiten.
Nuestro alcalde y concejales en el ayuntamiento han constituido un equipo en el
que reina la cordura y la honradez, y poco a poco, con su trabajo y esfuerzo, recogiendo subvenciones de los gobiernos centrales y autonómicos, así como de la
Diputación provincial, y lo que es mas importante, administrando con prudencia los
recursos municipales van haciendo una Massanassa mejor, contando cada día
con un mayor apoyo del vecindario, lo cual agradecemos.
Felicitamos pues al equipo de gobierno por su incansable labor y deseamos a
todos los Massanasseros/as que el año 2010 llegue cargado de cosas buenas,
sobre todo de trabajo y felicidad.
Bons Nadals

Aquest any 2009, està resultant duríssim per a moltes persones. La crisi que
han provocat els de sempre, els especuladors i la ultradreta econòmica volen
que s'acabe com altres vegades, és a
dir, que ho paguen els de sempre, els
de baix. S'omplin la boca demanant
reformes: laborals, econòmiques, etc, però les reformes
les volen per als altres; per a què ells deixen d'especular i
deixen d'arruinar les vides de la gent, reformes progressistes, cap ni nuna.
Però eixa classe de gent, vol seguir comprant alcaldes, regidors i presidents, per tal de continuar omplint-se les butxaques, al mateix temps que tiren per terra la credibilitat de les
Institucions, dels Partits Polítics i Organitzacions Socials,
escampant la opinió de què tots som iguals, i que mane qui
mane, tots són uns lladres.

Aunque desearíamos que fuera más a menudo, el
Gobierno Municipal permite una vez al año a los
SOCIALISTAS DE MASSANASSA saludar a l@s
vecin@s desde las páginas de esta publicación
del Ayuntamiento que pagamos entre todos/as.
Las fiestas que se avecinan nos envuelven un año más en un ambiente especial de hermandad que, por su especial carácter, aparcan otras
problemáticas que soportamos en el día a día.
Sin embargo, esto no debe hacernos olvidar las consecuencias de la
actual situación económica mundial, que ha arrastrado a muchos ciudadan@s de Massanassa a perder su empleo y a vivir en una situación
de duda ante las perspectivas futuras.
Frente a esta realidad, los SOCIALISTAS DE MASSANASSA seguimos
trabajando y proponiendo ideas desde el ámbito local y con los recursos aportados por el Gobierno de España, para la promoción y creación de empleo en nuestro municipio.
Nosotros trabajamos para que la supuesta “fiesta” en la que
algunos dicen que vive la Comunidad Valenciana no sea solo para
unos pocos sino para todos los valencianos y valencianas.
Por eso en estas fechas tan especiales debemos, por responsabilidad y solidaridad, hacer lo que podamos para estar con aquellos
que peor lo están pasando.
Desde el GRUPO SOCIALISTA DE MASSANASSA os deseamos unas FELICES FIESTAS con la esperanza que el AÑO PRÓXIMO
se cumplan todas vuestras aspiraciones.
¡¡¡CHIN CHIN!!!,…………………..SALUD.

Des d’estes llínies de la revista municipal La Plaça, UNIÓ VALENCIANA vol felicitar les festes de Nadal i de Reis a tots els veins i veines del poble.
Som un partit al que els grans diaris ni les televisions li presten massa atenció,
ficats com estan tot el dia en les noticies dels dos grans partits, pero el que ara no
ixcam molt en la prensa no significa que no tenim coses que dir. Al contrari, sempre estem presentant propostes i donant idees per millorar el poble i la vida dels ciutadans, tenint
sempre com a guia i bandera allò que millore a Valencia, a les valencianes i als valencians. Per
això hem demanat als Reis que este any ens porten un nom nou a la plaça de l’Esglesia Nova,
un nom conforme a la legalitat que senyala l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana.
Estes son unes festes molt familiars en les que apreciem més la companyia dels amics i dels que
estimem, en les que es fem regals mutuament i volem lo millor per a tots. En eixe esperit encarem l’any nou, volent que els Reis de l’Orient porten als massanassers pau i alegria, treball per
a tots, unes escoles on els nostres fills aprenguen a ser persones responsables i cultes, que tingam un poble a la mida de cada ú, en millors servicis cada dia, on els veins compartim i participem en les entitats i en la vida social.
Que passen unes bones festes de Nadal i de Reis.

Però no TOTS SOM IGUALS. Hi ha molta gent honesta,
solidària, que dia a dia treballa perquè el món siga millor,
un poc més just. Són gent que no apareix en la "caixa
tonta". Col·lectius socials diversos que, sense posar-se
medalles, treballen i treballen, per ajudar als que estan pitjor, sense demanar res a canvi. Quina diferència amb els
CORRUPTES, que tots els dies apareixen com a campeons de la cara dura i la lladroníssia oficial!
Hi han altres que no els voten molt, tal vegada perquè són
massa honrats o massa solidaris, i això no convé al sistema partidista que permetiex amb les lleis que els convenen, que no apareguen. El sistema de dos partits enormes,
genera ENORME CORRUPCIÓ. Pero no canviaran el sistema perquè no els convé. Ells dos volen manar i manipular-ho tot, però al final, sempre es posen d'acord per no
canviar les coses. Per acabar, donarem unes xifres, que
són les del Fiscal General de l'Estat, sobre la corrupció
urbanística:
PSOE: 270 imputats. PP: 240 imputats. CIU: 30 imputats
IU: 20 imputats. PNV: 3 imputats. CC: 30 imputats
Res més, sols convidar a fer una reflexió perquè les coses
poden canviar, si la gent vol, però si continuem igual, la
culpa és un poc de tots.
Us desitgem un any 2010 millor, que tingau salut, treball i
que entre tots anem canviat les coses.
Massanassa- Nadal de 2009 - Col·lectiu BLOC Massanassa

Unió Valenciana Massanassa

ADIOS 2009
Por fin se acaba un año negro y nefasto para todas la personas trabajadoras y las clases mas desfavorecidas de nuestro país, año en el que
hemos sufrido la mayor crisis económica de los últimos tiempos, crisis
creada por el gran capital internacional y la banca y que nos han hecho pagar a los mismos de
siempre, crisis agravada mas si cabe en nuestro país por la gran especulación urbanística que
veníamos padeciendo en los últimos tiempos.
Esto junto a la incapacidad del Gobierno de España y del Gobierno de nuestra
Comunidad para aportar medidas reales que nos ayuden a superar este momento, dedicados a
criticarse unos a otros, a no aportar nada, a improvisar constantemente, entregarle a los bancos
cantidades desorbitadas de dinero sin ninguna contra partida, dar subsidios sin aportar soluciones para la creación y o mantenimiento del empleo y la industria, y el Gobierno valenciano y nuestra Comunidad como no convertirse en los mas corruptos de España y España en el país mas
corrupto de Europa, y para mayor vergüenza los personajes que nos están robando o presuntamente robando como se dice en nuestros días son los políticos que nos representan a todos,
aquellos a los que les dimos nuestro voto confiando en que defenderían nuestros intereses, políticos que no ganan mil Euros como la mayoría de españoles/as sino muy al contrario con salarios de mas de setenta mil Euros año, mas todos los beneficios que les otorga su cargo, y que
han logrado no como el resto de los países industrializados que están empezando a superar la
crisis, muy al contrario en nuestro país no se ven expectativas de mejoría y seguimos aumentando el desempleo, superando con creces los cuatro millones de parados.
A pesar de esto ESQUERRA UNIDA DE MASSANASA quiere mandar un mensaje de
optimismo y confianza y quedar a vuestra disposición para trabajar juntos y mejorar la calidad de
vida de todos los vecinos y vecinas de nuestro pueblo.
FELICES FIESTAS Y QUE EL AÑO 2010 SEA UN AÑO DE PAZ, PROGRESO,
SOLIDARIDAD Y TRABAJO.
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Presentació del
CDB Massanassa

de futbol

www.cdbmassanassa.es

El camp de futbol del
Poliesportiu Municipal, va acollir el passat divendres 20 de
novembre, la presentació de
l'Escola de Futbol el C.D.B.
MASSANASSA i també la de
l'equip MASSANASSA VETERANS per a la temporada
2009-2010. La festa va comptar amb la col·laboració de
XAVO Esportiva i de l'empresa
d'equipació esportiva JOMA.

Presentació
dels equips
de bàsquet

Foto: Antonio Ramos

Visita cultural dels majors
Els majors de Masanassa han realitzat una visita cultural a l’exposició de
Soroya al Centre Cultural Bancaixa. Els majors van estar acompanyats per la
professora de gimnàstica Carme Sánchez, i la regidora de Benestar Social,
Inmaculada Rueda,qui va explicar la importància de l’obra del pintor valencià.

Dinar dels majors
La junta de jubilats de Massanassa ha organitzat el seu tradicional
menjar de germandat en la localitat de Mora de Rubielos (Terol), on han
acudit la majoria dels majors de la localitat. Els jubilats van disfrutar d'una
visita cultural i posteriorment del dinar, on també van estar presents l'alcalde, Vicent Pastor, i part de la corporació municipal.

www.basquetmassanassa.com

El passat dissabte 28
de novembre, el Club
Bàsquet Massanassa,
encapçalat pel seu president Enrique Gimeno,
presentava per primera
vegada, els equips de
bàsquet que formen
part, tant de l’Escola
Municipal, com del Club,
en el Pavelló Esportiu.
Són 98 jugadors/es
d’edats compreses entre
els 7 i els 40 anys

IX Memorial Caty Canoyra
Massanassa ha acollit el IX Memorial Caty Canoyra, organitzat pel
Club de Coloms de Raça de la Comunitat Valenciana. La novetat
d'enguany ha sigut l'exhibició d'exemplars de “figureta valenciana”
una raça autòctona que des del club s'està tractant de recuperar.

Conveni amb La Florida
L’Ajuntament de Massanassa ha signat un conveni amb La
Florida per tal d’ajudar els estudiants de la Universitat dels Majors a
cursar els seus estudis. l’Ajuntament ratifica aixi el compromís amb
l’ensenyament dels majors. En la imatge l’alcalde, la representant
de la Florida i la regidora d’Educació, Begoña Nieva.
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Comencen les obres
d’accesibilitat del
Passeig del Barranc
L'equip de jardineria, junt amb la brigada d'obres de l'Ajuntament de
Massanassa, ha realitzat el trasplantament de sis exemplars de ficus que es
trobaven en el Passeig del Barranc i que començaven a alçar el paviment.
Els exemplars estan sent reubicats en el poliesportiu, en la contornada del
que seran les futures pistes de pàdel. El trasplant dels arbres ha sigut facilitat per les obres que l'Ajuntament executarà en el Passeig del Barranc amb
l'objectiu d'eliminar barreres arquitectòniques i construir parcs en totes les
zones de la localitat.
El projecte està basat en la construcció d'una rampa amb el pendent adequat per eliminar el gran desnivell entre l'avinguda Blasco Ibáñez i el carrer
Concòrdia i que actualment impossibilita el trànsit de vehicles i el pas de vianants. Les obres afectaran tambe a la instal·lació i condicionament dels passos de vianants, eliminant les barreres arquitectòniques i introduint la textura adequada per als invidents. Es crearan també badens per a controlar la
velocitat dels vehicles.
Respecte als cotxes, es crearan noves places d'aparcament en cordó en
el costat sud del carrer amb reserva per a estacionament de minusvàlids.
Esta actuació permetrà controlar millor el tràfic dels carrers transversals:
Santiago, Cullera, Sant Rafael, Cervantes, Sant Abdó, Sant Vicent i l'Àngel.

Estes obres, actuaran a més en l'adequació de la xarxa separativa d'aigües fecals i pluvials, donant-li a esta última més capacitat. També es millorarà la xarxa d'aigua potable per a evitar possibles fugues.Finalment, es
construirà una àrea d'oci amb jocs infantils en la plaça situada en la intersecció del carrer del Sol. El passeig comptarà amb mobiliari urbà i jardineria
nova.
L'alcalde, Vicent Pastor, ha explicat que “esta obra s'inclou dins del pla
municipal de creació d'espais urbans sostenibles perquè tots els veïns i veïnes tinguen un parc pròxim”.

Massanassa en contra de la
violència masclista

La ponent amb la regidora Inmaculada Rueda

L’Ajuntament s’ha
adherit al projecte
provincial de la central de compres, una
iniciativa que pretén
abaratar els preus
d’alguns productes
per als ajuntaments.
En la imatge, l’alcalde, Vicent Pastor,
amb el president de
la Diputació provincial, Alfonso Rus.

Concerts de Santa Cecília

Conmemoració del 25N
La regidoria de Benestar Social ha organitzat la commemoració del Dia Internacional contra la violència cap a les
dones. El 25 de novembre es va celebrar una xarrada sobre
“Estratègies de prevenció de la violència” a càrrec de la
Dra. Lina A. Canet López.

Educans de la banda 2009
El Centre Instructiu i Musical de Massanassa, ha celebrat els actes per
a commemorar Santa Cecília, la seua patrona. En el tradicional concert de
la Banda Jove i la Banda del CIM, va ser presentats els nous educands de
la banda 2009: Fernando Vila (trompeta), Jaume Martínez (clarinet),
Vicent Alonso (fagot), Sonia Verdeguer (clarinet), Mónica González (flauta), Belén Cigüela (clarinet), Juan Antonio Rodríguez (clarinet), Silvia
Robledo (saxo alt), Silvia Fernández (flauta).
Els nous educands de la Banda Jove són: Rebeca Herrojo (saxo alt),
Luz Maria Martínez (Saxo alt) Bárbara Folgado (Oboe) Irene Cardona
(flauta) i Jorge Muñoz (clarinet); a més d’Omar Alfonso (percussió).

Memorial a les víctimes
Les Dones Progressistes de Massanassa i Ames de Casa
Tyrius van organitzar un emotiu acte per recordar les víctimes
assassinades per la violència masclista. Com cada dissabte
de final de mes es van reunir a la porta de l’Ajuntament, però
aquesta vegada amb el “cant dels ocells” de fons. Cada dona
va llegir el nom d’una dona assassinada i va ficar una flor en
recordatori i rebuig a la violència ejercida cap a les dones.

Educands de la banda jove 2009
Edita: Ajuntament de Massanassa. Regidoria de Cultura.
Coordina: Mariló Gradolí
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