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Inaugurades les places de la Baixadeta, del Molí i del
Camp del Túria amb festes infantils

Comencen les obres de l’Auditori de Música

Globotada a la plaça del Molí

Plaça de la Baixadeta

Festa al Camp de Túria Festa al Camp de Túria

L'Ajuntament de Massanassa ha iniciat les obres de construc-
ció de l'auditori municipal amb els fons del Pla d'Inversions
Productives de la Generalitat Valenciana. La inversió ascendix a
1.781.390  euros, i les obres s'executaran en un termini màxim de
8 mesos. 

El nou auditori municipal es construeix en un solar adquirit per
l'Ajuntament, ubicat junt el centre de salut municipal en l'avinguda
Josep Alba i Alba. Segons les previsions, la nova instal·lació
municipal comptarà amb 325 butaques i distintes sales comunes,
com una sala d'exposicions i una cafeteria.

L'alcalde, Vicent Pastor, ha assegurat que amb esta nova
instal·lació municipal s'aconseguirà un espai òptim per a diferents
tipus d'actuacions i representacions. 

L'Ajuntament de Massanassa ha inaugurat la
remodelació de tres places: la de la Baixadeta, del
Molí i de Camp de Túria. L’acte, ajornat en tres oca-
sions per l’oratge, va començar en la plaça de la
Baixadeta amb el discurs inaugural a càrrec de l’al-
calde, Vicent Pastor. Seguidament, un passacarrer
fins la plaça del Molí, on es va celebrar una globotada
per als xiquets i xiquetes. La festa va finalitazar en el
parc Camp de Túria, on a més de jocs infantils els més
menuts va poder gaudir d’un espectacle de pallassos
que van fer somriure a tots els presents.

d e  M a s s a n a s s a



2 - La Plaça Juliol 2010 - nº 40

Recull fotogràfic de les festes de sant Joan 2010 

Campionat de truc i parxís Concert de la banda

Sopar a la plaça

Festa als barracons

Cavalcada Massanassa Baila

Teatre

Ofrena Processó

Concert de la Big Band

Festival de paelles al poliesportiu



Juliol 2010- nº 40 La Plaça - 3

Recull fotogràfic de l’entrada de Moros i Cristians 
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Enguany es celebra la XIV edició del certamen internacional
Música i Festa, dirigit per Vicent Campos. Les actuacions:
l’orquestra de càmara Spain Strings, el grup de percusió del con-
servatori superior de música “Salvador Seguí”, el quartet de
saxos Studel sax i el pianista Ludmil Angelov. El dia de cors es va
celebrar el 26 de juny a l’esglèsia de Sant Pere amb la partici-
pació de l’Orfeó de Dénia, Cantoria Hipponensis de Valencia i
l’Orfeó Polifònic de Massanassa.

Música i Festa 2010

Concert de Spain Strings

Inauguració a càrrec del director Vicent Campos

La iaia-olimpiada

Els nostres majors
no paren. Poc després de

la celebració de les seues
jornades, on també van fer
un viatge cultural a Alzira
(foto de baix), els nostres
majors han participat en una
trobada a Sedaví (foto a la
dreta).

La plaça Camp de Túria
ha acollit una exhibició d'art

urbà en què han participat 
diferents artistes que ha realitzat
les seues obres. La trobada ha
estat organitzada pel centre d'art,
el Taller de Sara.

El Pavelló Municipal ha acollit la segona edició de la
“iaia-olimpiada” amb la participació de majors de Paiporta,
Alcásser, Torrent, Albal, Picanya i Massanassa. L'acte va
estar coordinat per la monitora Carmen Sánchez, autora de
la coreografia que tots els majors van ballar al final de la
jornada. Els majors van participar en els jocs esportius,
entre ells els de petanca o també el cançoner, on els
equips havien d'endevinar les melodies. 

Els alumnes de Paco
Castelló han celebrat una

exposició a la sala Gabriel
Cualladó amb els treball de tot
el curs acadèmic. Les classes
de dibuix de Paco Castelló
s'emmarquen dins del progra-
ma de voluntariat cultural de la
Biblioteca Pública.

La penya de córrer “El Paroret” ha organitzat una de les proves més
esperades per tots els corredors i corredores de la comarca: la volta a
peu. Aproximadament 1.000 esportistes van pendre els carrers de
Massanassa en un circuit preparat per a l’ocasió.

Els equips de benjamí i aleví de
l’Elx C.F. han guanyat la VI edició del
Torneig Internacional de Futbol de
Massanassa disputat a principis de
juny. En l'esportiu la qualitat dels
equips participants ens ha deixat par-
tits verdaderament interessant i com-
petits aconseguint algun d'ells classi-
ficar-se només en la tanda de penals.
Destacar la bona labor de tots els àrbi-
tres que han dirigit els partits. També
en esta edició la introducció dels
quarts de final ha donat més interés a
les classificacions.

Volta a peu

Torneig internacional de Futbol


