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L’Ajuntament felicita els Nadals i l’any 2011
Saluda de l’Alcalde, Vicent Pastor
Estimats conveïns/es :
Un any més i aprofitant el número nadalenc de la revista “La
plaça” em dirigeix a vosaltres per tal de felicitar-vos les festes i desitjar-vos el millor per a l’any vinent.
Con alcalde de Massanssa vull expressar-vos la meua convicció
de què este any que anem a encetar va a suposar un canvi real en
la situació econòmica que estem vivint i cal recuperar la il·lusió i el
treball per tal de fer possible que queden enrere els mals moments
que estem passant.
Des de l’ajuntament, i com és la nostra obligació, estem procurant ajudar als més desfavorits, contractant més treballadors que
mai, donant més ajudes socials que mai i procurant formar a les persones parades i sobre tot als joves, per tal de facilitar el seu accés
al món laboral, i tot açò sense pujar els impostos.
Aixi i tot hem d’aprofitar les festes de Nadal per tal de fomentar
l’esperit de solidaritat i de convivència que són propis d’estes dates,
reunint-se amb la família, interessant-se pels demés, ajudant als
que tenen problemes i disfrutant del donar i del servir sense esperar
cap compensació.
Espere que ho disfruteu i que els reis mags porten als massanassers/es tots els regals mes desitjats.
Bons Nadals

Vicent Pastor Codoñer
Alcalde de Massanassa
En Nadal,
un somriure
val més que un regal
d’aquella persona que
per a tu és tan especial.
Ni anells ni penjolls,
ni un detall floral
sino un simple sonriure
que et deixa amb cara angelical.
Bons Nadals!

Desembre

Programació de Nadal.

Diumenge 12, a les 11.00 hores, a la
Sala d’Actes de l’Edifici SocioCultural:
Lliurament dels premis del Concurs de
targetes Nadalenques. A les 12.00
hores, Concert del Cor del Centre
d’Estudis Musicals de Massanassa. A
les 12.30 hores, a la Sala d’Exposiciones Gabriel Cualladó, Exposició de
Targetes Nadalenques.
Divendres 17, a les 11.30 hores a la Sala d’actes de l’edifici Sociocultural, Matinal de Teatre La nit
de Nadal no es mou ni un pardal,… o si? a càrrec de l’Escola Municipal de Teatre Infantil. A les
20.00 hores en l’Esglèsia de Sant Pere, Concert de Nadal de la Banda de Música del Centre
Instructiu i Musical de Massanassa i l’Orfeó Polifònic de Massanassa.
Dissabte 18, a les 17.00 hores, Concurs de Betlems. A les 19.30 hores, a la sala d’actes del edifici
Sociocultural, Estrena de l’obra de Teatre La nit de Nadal no es mou ni un pardal,… o si? a càrrec de l’Escola Municipal de Teatre Infantil.
Dimarts 21, a les 18’30 hores, en la sala d’actes de l’edifici Sociocultural, Cine Infantil.
Dijous 23, les 18’30 hores, en la sala d’actes de l’edifici SocioCultural, Cine Infantil.
Diumenge 26, a les 19.00 hores, a la sala d’actes de l’edifici Sociocultural, Sessió de màgia:
“La magia de Mago Rey”, per Formación y Recursos Didácticos, S.L.
Dimecres 29, a les 19.00 hores a la Biblioteca Pública Municipal, Benvinguts a la Lectura.

Guanyadors del concurs
de tarjetes nadalenques
Dibuix: Laia Pastor Peláez
Poesia: Alba Moliner López

Gener
Dilluns 3, a les 18.00 hores, a
l’Ajuntament, els Reis de l’Orient
rebràn les cartes de tota la
població infantil de Massanassa.
Dimarts 4, a les 18.00 hores, a la
sala d’actes de l’edifici Sociocultural, els Reis de l’Orient rebràn
les cartes de tota la població infantil de Massanassa.
Dimecres 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: Pl. de l’Esglèsia, Fco.
Nácher Pons; Josep Alba i Alba;
Blasco Ibañez; 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 Pl. de les
Escoles Velles.
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Els grups polítics feliciten els Nadals
Estimados vecinos y vecinas de Massanassa:
A nadie se le escapa que estas Navidades de 2010
son quizás las más duras desde hace años para
muchos hogares. Hay demasiadas familias que
acusan el drama del desempleo y de la crisis económica. Así y
todo, la Navidad es motivo de reencuentro y solidaridad con los
nuestros.
Las personas que formamos el Partido Popular deseamos una
pronta superación de todos los problemas. Por ello no vamos a
escatimar esfuerzos para conseguir esos objetivos, animando a
nuestros cargos públicos a realizar políticas austeras y eficientes,
acordes con el momento que vivimos.
Nuestro pueblo ha conseguido muchas cosas en los últimos años.
Ahora está en construcción la Casa de la Música. También se está
rehabilitando la Alquería de Soria, para, para la Escuela de Adultos.
Se ha peatonalizado parte de la calle San Miguel y reasfaltado
varias calles. Se ha construido el nuevo aparcamiento público de la
calle Sèquia de Favara. Las plazas del Molí y de la Baixaeta ya son
una realidad. Ello se ha conseguido en este tiempo de crisis, con
la colaboración de otras administraciones públicas.
Tampoco nos hemos olvidado de las personas que son las destinatarias de nuestra labor municipal, para ello y a pesar del voto en
contra del Partido de la oposición, hemos dotado el presupuesto de
una partida extraordinaria de 600.000,00 € para dar trabajo a los
parados y aumentar las ayudas sociales (aumentando el número
de becas de comedor, de ayudas sociales etc etc), procurando con
ello que ningún vecino se quede desamparado.
Esperemos que el año 2011 sea el de la inflexión positiva, para que
nuestra sociedad avance como debe ser, en bienestar, en progreso
y libertad. Desde aquí animamos a toda la Corporación Municipal
a que sigan trabajando por el pueblo. Y a todos los massanasseros
y massanasseras os deseamos unas felices fiestas de Navidad y
próspero año nuevo.
PARTIDO POPULAR - MASSANASSA
COMPROMÍS PER MASSANASSA
L’any que s’acaba ha estat duríssim per a molta
gent, sobretot per al que s’han quedat sense treball i que tenen molt pocs ingressos per tirar
endavant les seues famílies i les seues vides.
Es veia vindre el que ara està passant. No era normal que
l’economia especulativa durara tants anys, perquè era una economia sense base productiva i sense visió de futur; solament era la
acumulació ràpida de diners, gastar com a bojos i no estalviar res.
En poques paraules, una economia irresponsable, dirigida per
pseudoempreses i per polítics amb les butxaques foradades i molt
empastrats per la corrupció urbanística.
I al remat, qui paga aquestes barbaritats, són els sectors
més vulnerables de la població. Però no patiu, que eixa gent que
ara diu que la culpa és de “los mercados”, que la culpa és dels aturats que no volen treballar per 500 euros al mes sense contracte,
són els que han fet que estem en l’actual situació.
I si faltava alguna cosa pitjor, els polítics que patim estan
tot el dia tirant-se pedrades uns contra altres. Que irresponsables
són!!! Que poc els importa la gent que vota malament. Però com
els ciutadans els voten, ells se n’aprofiten i arramblen amb tot.
I que podem dir de Massanassa que no siga diferent?
Tenim sols dos partits, PP i PSOE, i quan l’un diu blanc, l’altre diu
negre i així tots els dies de l’any. Però mentrestant els impostos en
aquests últims quatre anys han pujat més del 35 %, en una situació
crítica de moltes famílies.
NOSALTRES ENS COMPROMETEM
- A rebaixar els impostos per a aliviar la crisi.
- A reforçar l’atenció social, aplicant austeritat.
- A no estirar més el braç que la màniga.
- A que la política siga més digna i transparent.
- A que la funció dels partits no siga per traure’n profit.
Estem convençuts que la societat de Massanassa no es sols de
dos colors, que la diversitat és allò que més acosta a la realitat
social i que empobreix la societat civil i la fa menys lliure. Que solament estiga representada per PP i PSOE, com si foren dues visions
del món sempre confrontades i estèrils. Nosaltres, des del BLOC i
dins de COMPROMÍS farem possible i visible eixa diversitat si
voleu donar-nos suport en el proper futur.
Vos desitgem que passeu els Nadals en pau i felicitat i
que l’any 2011 siga millor per a tots. Rebeu una forta abraçada
del Col•lectiu BLOC –COMPROMÍS.

Un any més - i només per Nadal - l'alcalde invita als grups polítics
locals i entre ells al PSPV-PSOE de Massanassa a escriure unes
paraules de felicitació per als veïns i veïnes de Massanassa en
el butlletí municipal la Plaça. Per cert, butlletí que edita i paga l'ajuntament i que el grup municipal socialista –que també és ajuntament- s'assabenta dels continguts i de la seua eixida quan ja està en el carrer, ja que principalment servix aquest butlletí pagat per tots per a la promoció
fotogràfica de l'alcalde.
Segur que aquest ha sigut un any difícil per a moltes famílies, ja que la crisi
econòmica ha colpejat molt fort a Massanassa - principalment en la construcció
i en el sector de serveis -, ja que segons l'INE hi ha prop de mil demandants
d'ocupació en el nostre municipi; i l'ocupació hauria de ser la preocupació principal de qualsevol governant, siga president de Govern, president de la
Generalitat o alcalde.
Però la realitat ací a Massanassa, - que és la que coneixem- és ben distinta, ja
que tenint un Romanent de Tresoreria positiu per a despeses generals
(superàvit de la liquidació del 2009) de més de 3.600.000 euros, i l'alcalde hauria de tindre major sensibilitat amb els parats i dedicar una part d'aqueix diners
a la promoció d'un programa d'ocupació local PÚBLIC I TRANSPARENT amb
la participació dels agents socials locals, així com dedicar part dels diners
recaptats de més a l'ajuda i promoció al xicotet comerç local, en compte de
dedicar-se a posar estos diners en terminis fixos bancaris.
Nosaltres vam proposar i proposem el crear una borsa de treball transparent i
amb control, contractes de treball per part de l'ajuntament per a desocupats
que realment vullguen treballar, amb prioritat per a aquelles famílies que
tinguen mes d'un demandant d'ocupació o estiguen en una situació precària,
ajuda i promoció al xicotet comerç local, i a totes aquelles persones que reben
per part de l'ajuntament l'ajuda de 125 euros al mes durant 6 mesos l'oferiment
d'un treball mensual per la quantitat total de l'ajuda sempre que no tinguen un
impediment físic o legal per a realitzar eixe treball. Diners per a qui vol treballar
hi ha, però la voluntat política de l'alcalde per a posar-se les piles, ja és una
altra cosa.
També volem aprofitar aquest escrit per a felicitar a l'alcalde de Massanassa,
a la Coordinadora pel Valencià –GUAIX- i tots aquells que van col•laborar
perquè la Trobada dels Escoles en Valencià que es va celebrar en la passada
primavera en el nostre municipi fóra un èxit total d'organització i participació.
Així mateix volem manifestar la nostra més profunda repulsa a la violència
masclista i solidaritzar-nos amb totes les dones que la patixen i especialment
amb la família i acostats de Cristina Menna, veïna de Massanassa i assassinada per aquesta sense raó.
I finalment desitjar-vos a tots i a totes salut, que passeu unes bones festes i
tingueu un millor any 2011. El grup municipal socialista de Massanassa
Bons Nadals, valencians...

Un any mes estem damunt de la festivitat de Nadal. Des d’Unió Valenciana volem felicitar
a totes les massanasseres i massanassers en estes festes tan entranyables i de retrobament familiar. Una volta dit lo anterior, volem resenyar, que, recentment, una volta mes, i,
com sempre, els nostres veïns del nort, independentment del color del partit que els governe, han guanyat de nou, ells sempre guanyen, en canvi, els valencians, com de costum, estem “a la lluna
de Valencia”, estes llínies vos-les escriu una persona, que com moltes en Unió Valenciana, hem lluitat pel
benestar dels valencians, pero al final, s’hem espolsat les espardenyes, lo mateix que feu Sant Vicent
Ferrer, el nostre mensaje no ha calat en el carácter valencià. Unió Valenciana des d’un llit en la UCI (Unitat
de Cuidats Intensius), vos desija uns bons Nadals i una bona vida per a tots. Fins a sempre, un abraç.
Vicent Enric Aguilar Almarche
President del Consell Local d’Unió Valenciana

QUE EL 2011 SEA UN AÑO MEJOR
Una vez mas desde la revista municipal La Plaça nos permiten dirigirnos a todas las
personas de nuestro pueblo, y una vez mas reiteramos nuestra petición de poder hacerlo en todas las ediciones de nuestra revista publica, dicho esto y como en ocasiones anteriores no queremos dejar pasar esta oportunidad no solo para saludaros y
felicitaros las fiestas, si no también para expresar nuestra ideas y manifestar nuestros
proyectos para mejorar nuestro pueblo y la calidad de vida de todas las personas que
vivimos en el, este año 2010 que ahora termina ha sido como los dos anteriores un mal año para la
economía, para el trabajo, y para todas las personas con menos recursos, evidentemente de todo ello
hay culpables, primero quien ha propiciado la crisis, ( el gran capital y la banca ), después los gobiernos
de corte capitalista y liberal que están gobernando los países de nuestro ámbito, el gobierno “ socialista”
de Zapatero y el gobierno autonómico del PP, estos últimos el de España y el de nuestra Comunidad,
realizando políticas de ajuste, favoreciendo claramente al gran capital y la banca y perjudicando de manera importante a las clases mas desfavorecidas, véase, a los pensionistas, a los trabajadores/as a la ley
de dependencia a la sanidad, a la enseñanza, a la cultura, a los emigrantes, etc. Para terminar con una
reforma laboral nefasta para los trabajadores/as y para nuestro país que solo traerá mas paro, mas inseguridad laboral, mas contratos en precario, y menos empleo y la propuesta de aumentar la edad de jubilación a los 67 años junto con abaratar mas las pensiones ampliando los años para calcular la misma.
Porque nuestro país se merece algo mejor, por que hay otra manera de hacer las cosas, por que hay
otras soluciones y por que estamos en condiciones de poder aplicarlas, decimos no ha este tipo de política reaccionaria y de derechas, y decimos no a esta clase de políticos, desde ESQUERRA UNIDA queremos reclamar un país mejor y mas solidario, por una política que favorezca más al que más lo necesite, por que pague más quien más gana, por que la crisis la paguen los que la crean, y porque queremos
un pueblo mejor, más habitable, con mejores servicios y con mejor calidad de vida.
Desde ESQUERRA UNIDA DE MASSANASSA, os deseamos un feliz año 2011, que sea un año lleno
de PAZ, SOLIDARIDAD, ESPERANZA Y PROSPERIDAD. FELICES FIESTAS.
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Remodelació
de la pista
polideportiva

Presentació de l’Escola
municipal de Bàsquet

El pavelló muncipal
d’Esports ha sigut l’escenari on s’han presentat

els equips de totes les
categories de l’Escola
municipal de Bàsquet.

L'Ajuntament de Massanasas
ha iniciat les obres de remodelació de la pista polivalent del
poliesportiu municipal i del frontó.
Les obres, incloses en el Pla
provincial d'obres i servicis de la
Diputació provincial, suposen una
inversió de 122.000 euros.
L'alcalde, Vicent Pastor, ha
explicat que “les instal·lacions que
remodelarem estaven prou deteriorades pel transcurs del temps i
era necessari posar-les en òptimes condicions per a mijor us dels
nostres esportistes i veïns”.

Presentació del C.D.B.
MASSANASSA
El diumenge 21 de novembre es va realitzar en el
camp del Poliesportiu Municipal, la presentació dels
equips C.D.B. MASSANASSA “Escola de Futbol” i del
Massanassa Veterans C.D.
Cal destacar a l'Ajuntament com a patrocinador i
per part de Xavó i Joma la seua col·laboració, en especial l'aportació de la Copa (replica) guanyada per la
Selecció de Futbol en el Mundial de Sudàfrica, junt a la
qual es van fer nombroses fotos tant els jugadors com
el públic en general.
La presentació va finalitzar amb unes paraules dels
presidents Luis Giner (C.D.B. MASSANASSA), de
Miguel Santos (Veterans), del Regidor d'Esports,
Francisco Comes i va tancar l'acte l'alcalde, Vicente
Pastor.

Inici del curs
de l’EPA

Exposició de Castelló

L'Escola per a adults ha iniciat
les classes del curs 2010-2011 en
l'edifici multiusos de Germanies,
ja que la seu de l'EPA, l'Alqueria
de Sòria, es troba en obres per a
adequar l'immoble a les noves
necessitats educatives. L'alcalde,
Vicent Pastor, ha visitat les classes, junt a les professores Julia
Gómez i Encarna Aleixandre.

Curs de pintor
La sala d’exposicions Gabriel Cualladó ha
acollit en octubre una mostra de les pintures i
dibuixos de l’artista Paco Castelló. El pintor va
rebre les felicitacions de l’alcalde i del regidor
de Cultura, Vicente Raga Talamantes.

XII Memorial Caty Canoira

L'Ajuntament ha posat en
marxa un nou Taller de formació
professional de pintura dirigit a
jóvens entre els 16 i els 25 anys
d'edat, sense titulació. La duració
del taller de pintura és de 900
hores i finalitza el 30 de maig del
2011. L'acció formativa se subvenciona a càrrec de fons procedents de la Generalitat Valenciana.

Curs de geriatria

Massanassa ha tornat a ser la seu de l’encontre
Caty Canoira de columbicultura. Exposició, subasta
i reconeixement als millors exemplars, van ser
part del programa columbòfil que enguany ha celebrat la XII edició.

L'Ajuntament de Massanassa
ha organitzat un curs d’“Auxiliar de
geriatria” per a 15 desocupats. Al
taller ocupacional, impartit per la
psicòloga Susana Caravajal,
l’alumnat apren diferents tècniques per a cuidar les persones
majors. L'alcalde, Vicent Pastor,
ha inaugurat el curs i ha animat als
alumnes a aprofitar el curs per a
poder optar al mercat laboral en
òptimes condicions formatives.
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En record de Cristina

Marqués de dos Aguas

Una concentració silenciosa per a rendir-li un sentit homenatge en la
plaça pròxima a on vivia, donava l'últim adéu a Cristina, víctima de la violència masclista. De forma quasi espontània, el veïnat es va concentrar
per a guardar un minut de silenci i recordar a esta dona assassinada, presumptament, de la seua parella sentimental.
Cristina, natural d'Argentina, residia des de feia tres anys en la localitat
de Massanassa on s'havia guanyat l'amistat i la simpatia de tots els seus
veïns. En l'acte es van encendre veles al costat d'una pancarta amb el
lema “Tots som Cristina”.
El Ple Municipal de Massanassa va aprovar per unanimitat un manifest en
contra de la violència de gènere llegit per l'alcalde de Massanassa, Vicent
Pastor, en el que s'arreplega el rebuig de tota la societat de Massanassa a
actes violents i la condemna més ferma a la violència masclista.
El record per Cristina es va mantindre durant tots els actes celebrats
per a commemorar el 25 de novembre, Dia Internacional per a l'Eradicació
de la Violència cap a la Dona. Els actes van estar organitzats per la regidoria de Benestar Social, en col·laboració amb les Ames de Casa Tyrius i
Dones Progressistes.

Nou casal de la falla l’Alqueria

El centre Marqués de Dos Aguas ha realitzat una representació teatral al saló d’actes de l’edifici Sociocultural. Els
gran actors i actrius van demostrar la seua soltura a l’hora
d’interpretar. Posterioment van gaudir d’un esmorzar. La
regidora de Benestar Social, Inmaculada Rueda, i l’alcalde
es van agraïr la seua participació. Grans actors i actrius.

Subvenció per al CEM
El ple de l'Ajuntament va acordar en sessió plenària
que l'import del 5% que s'ha rebaixat recentment del sou
de l'alcalde i de les indemnitzacions dels regidors es destine a incrementar la subvenció que l'Ajuntament concedix
al Centre d'Estudis Musicals (C.E.M.). La proposta va ser
presentada pels dos grups polítics que conformen la corporació municipal i suposa que les arques de l'escola de
la banda de música rebran uns 3.000 euros extres.
L'alcalde, Vicent Pastor, ha manifestat que “encara que
sabem que la quantitat no és molt gran, és molt important
que la nostra Banda considere que l'ajuntament es valora
molt la seua labor i sobretot la seua funció educativa”.

Gimnàstica per a majors
La falla l'Alquería de Massanassa ha celebrat la inauguració de seu nou casal.
L'acte va estar presidit pel president de la comissió, Celedonio Toledo, el president
infantil, Pau Bravo i les falleres majors Begoña Martínez i la infantil Laura de la
Coba, junt a l'alcalde de Massanassa, Vicent Pastor.
La nova seu fallera ha comptat amb una subvenció de l'Ajuntament de
Massanassa de 12.000 euros per a les obres d'insonorització i poder adequar el nou
casal a la normativa vigent. "Es tracta d'una mesura per ajudar a les comissions falleres a què insonoritzen els seus casals i evitar molèsties als veïns que no participen
de la festa al llarg de l'any" ha explicat l'alcalde.
La subvenció concedida als casals és de fons propis a càrrec del pressupost
municipal 2010.

L'Ajuntament ha reiniciat les classes de gimnàstica de
manteniment per a majors a la que acudixen nombrosos
alumnes i alumnes. Al ritme dels temes musicals més nous
els majors realitzen els exercicis que els mantenen en
forma. El programa gimnàstic està ideat per la professora
Carmen Sánchez.

Taller sobre reanimació

Desfilada benéfica de Tyrius
L'associació d'Ames de casa Tyrius, en col·laboració amb l'Ajuntament, ha
organitzat una desfilada benèfica a favor de la investigació de malalties no
comunes. Les sòcies de Tyrius desfilaren amb gran professionalitat i gràcia els
models cedits per la Botiga de Modes Iron.

El C.D.B. Massanassa
ha organitzat una xarrada
sobre reanimació cardiopulmonar (REA) i Desfibrilació
automàtica (DEA) a càrrec
de Pascual Casañ, metge
del SAMU i de la RFEN.
Els assistents van estar
molt atents a les explicacions de l'especialista, que
de manera clara i amena va
explicar tots els passos que
cal realitzar davant d'una
situació d'emergència en la
qual es necessita una actuació ràpida.
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