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Les XVI festes del 9 d’Octubre culminen amb una
paella a benefici de la Lluita contra el cáncer
L'Ajuntament de Massanasas ha organitzat
les XVI Festes del 9 d’octubre amb una gran
quantitat d'activitats. L'acte central ha sigut la
gran paella que tots els anys se celebra en el
poliesportiu de la localitat. Els assistents van
donar un euro per plat de paella que enguany
s'ha destinat a la delegació local de
l'Associació de la Lluita contra el càncer. Més
de 1.000 persones van participar en l'esdeveniment culinari que ja és un clàssic en la
localitat. L'acte va estar amenitzat per diferents
activitats infantils i l'actuació del grup
“Vivencias” d'Equador.

Tradicional paella gegant

Les festes del 9 d’Octubre han estat lligades a la celebració de la XIII Setmana de la
Joventut amb un ampli programa d’activitats.

Voluntaries de la LLuita contra el
cáncer

Danses d’Ecuador
Grup folclòric “Vivencias”

Un fum d’actes per a la XIII Setmana de la Joventut
Concert de la Banda Jove del CIM

Recreatius dels 80

Exposició Arrels en La Terreta organitzada per la falla
El Divendres

Balls valencians a càrrec del grup “El Forcat”
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Estiu Esportiu al recinte poliesportiu municipal

Activitats estiuenques per
als més joves
L'Ajuntament de Massanassa ha celebrat per segon any consecutiu “Estiu esportiu” en el poliesportiu de la localitat.
L'alumnat ha disfrutat d’activitats divertides en el recinte municipal i en la piscina d'estiu. Enguany, l'oferta lúdica estiuenca s'ha
ampliat fins als jóvens de 14 anys amb l'anglés com a llengua de
conversació.
D'altra banda els jóvens de la localitat han participat en el
campament d'estiu organitzat per l'Ajuntament en el Mas del
Capellà, on tots els participants ho han passat magníficament.
I con no, la piscina d’estiu ha estat el punt de reunió més
divertit i refrescant de l’estiu: aigua i bon humor.

Campament al Mas del Capellà

Graduació a la Universitat
dels Majors de La Florida
La Universitat dels Majors de la Florida ha realitzat
l'acte de graduació dels alumnes de la seua novena
edició. En la imatge, els graduats de Massanassa junt
a l'alcalde, Vicent Pastor, i el regidor d'Educació, Vicent
Raga Talamantes, també alumne. Massanassa té firmat un conveni amb la Universitat dels Majors de La
Florida per als seus veïns majors de 50 anys que desitgen ampliar els seus coneixements amb estudis universitaris.

Festes de Sant Roquet
Un nombrós grup de veïnes del Barri de l'Orà ha celebrat la festa de Sant Roquet, una
festa de barri tradicional que té el seu futur assegurat gràcies a la dedicació de les festeres. Sant Roquet es celebra en agost, i encara que moltes festeres estan de vacances,
tornen a Massanassa per a participar en la celebració religiosa i en la processó, on elles
mateixes porten la imatge del sant. Després de la processó, les festeres van invitar a
dolços tradicionals a tot el veïnat.
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La primera fase de l’auditori municipal podrà estar
acabada a finals d’any

L'alcalde de Massanassa, Vicent Pastor, acompanyat pels
tècnics, ha realitzat una visita a les obres de construcció del
nou auditori de la localitat. Les obres de la primera fase,
finançades amb el Pla Confiança, tenen un cost d'1.590.000
euros d'inversió.

Tot preparat per a la
tardor i les pluges

Segons ha explicat l'alcalde, les obres seguixen el calendari previst i s'executen a bon ritme, per la qual cosa amb tota
probabilitat els treballs de la primera fase poden estar acabats
a finals d'enguany. Vicent Pastor ha manifestat que l'auditori
“és un projecte ambiciós de gran importància per a
Massanassa, ja que quan estiga acabat podrà acollir totes les
manifestacions culturals de la nostra localitat”.

L’Ajuntament ha aprofitat el període estival
per preparar el clavegueram per a les pluges,
així com repintar els passos de vianants i
realitzar millores als centres escolars.
La jardineria tampoc s’ha quedat enrere i
ha estat una de les tasques importants per
preparar i sanejar els arbres.

Millora dels
camins rurals
L'Ajuntament de Massanassa ha
aprofitat el mes d'agost per a reparar,
i en alguns trams repavimentar, els
camins rurals que discorren per la
marjal de Massanassa.
L'actuació, que ascendix a
20.000 euros, ha sigut finançada per
Diputació Provincial i executada per
l'empresa Asfalts Guerola S.A.U.
L'alcalde de Massanassa, Vicent
Pastor, ha explicat que “tots els anys
procurem anar millorant els camins
rurals de manera que presenten un
aspecte òptim, perquè són utilitzats
tant pels llauradors com pels veïns
amants de la naturalesa”.

Rehabilitació de l’Alqueria de Sória
L’Alqueria de Sória, un dels edificis més emblemàtics de Massanassa,
està inmers en unes obres de rehabilitació. El projecte d’adequació permetrà que les dependències per a l’Escola d’aduts estiguen totalment
acondicionades i siguen accesibles, amb totes les necessitats per desenvolupar les tasques educatives per adults. L'empresa que executa les
obres és PROENA, S.L. amb una inversió de 547.000 euros.

Nova zona biosaludable
al parc del Divendres
L’Ajuntament ha instalat nous aparells de
gimnàstica per als majors al parc del Camp de
Túria. Amb la nova zona biosaludable, el parc
suma atractius per a gaudir-lo plenament.

Campanya de l’arròs
Ha finalitzat la campanya de l'arreplega de l'arròs en la
cooperativa Sant Pere de Massansssa. Enguany s'ha
recol·lectat 100 Kg. menys per fanecada. L'arròs recol·lectat
per varietats és el següent: GLEVA: 5.100.000;
J.SENDRA: 1.400.000; FONSA 950.000; BOMBA: 850.000;
altres: 700.000: En totat han estat 9.000.000 Kg.
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Massanassa acull la
primera concentració de

Gos Rater Valencià

El protagonista de la jornada: el gos rater

Acte inaugural

Inauguració de la col·lecció
etnològica Juan Comes
Massanassa ha engrandit el seu patrimoni cultural amb la inauguració de la
mostra etnològica Juan Comes, una exposició que compta amb 260 peces originals d'apers de cultiu i de pesca que eren utilitzats durant finals del segle XIX i el
segle passat.
La mostra ha sigut ubicada en el Casal Jove “perquè tots els jóvens puguen
familiaritzar-se amb estes peces que formen part de la nostra cultura” com va
explicar l'alcalde de Massanassa, Vicent Pastor. Cada una de les peces està
identificada i explicada en un llibre, segons el regidor de Cultura i comissari de
l'exposició, Vicent Raga Talamantes.
L'exposició etnològica porta el nom de Juan Comes, el propietari de la casa on
durant dècades més de 50 veïns i veïnes de Massanassa van depositar les seues
peces per a formar l'actual mostra.
L’objectiu de la creació d'este espai expositiu es conservar part de la riquesa
etnològica local. En la concepció d'este espai s'intenta mostar a les noves generacions un model de vida, que reflexa el sorgir dels dies, dins la història de
Massanassa, es a dir, la vida agrícola, especialmente el cultiu de l'arròs, que fins
ara constituïa la seua senyal d'identitat com un poble agrícola.
La visita es pot realitzar de forma gratuïta en horari d’oficina.
Reconeixement als exemplars

Homenatge a
la centenària
Josefa Borja
Morellá
El nostre Ajuntament de
Massanasassa ha celebrat
un homenatge a la centenària
Josefa Borja Morellá, nascuda el 7 d'octubre de 1910.
L'homenatjada, que va
rebre un ram de flors de
mans de l'alcalde, Vicent
Pastor, va agrair la visita
dels regidors i de l’alcalde i
va desvelar que el secret de
la seua longevitat és sopar
una poma, beure aigua de
Massanassa i rebre molt
d'afecte de tota la seua
família.
L’emotiu acte es va celebrar a casa de l’homenatjada amb pastís d’aniversari
inclós.
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