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El Festival de Paelles del 9 d’Octubre reunix a més de
1.000 persones en el Poliesportiu municipal
Festival de Paelles en volta de “paellota”
L'Ajuntament de Massanassa ha substituït la paella
gegant del 9 d’Octubre per un Festival de paelles. Segons
ha explicat l'alcalde, Vicent Pastor, l'objectiu és “estalviar
més de 10.000 euros i incentivar la participació activa de
les associacions i grups de veïns de la localitat”.
D'aquesta manera, el poliesportiu municipal s'ha plenat
de veïns i veïnes que han guisat les seues paelles com en
els actes de les festes majors, amb tots els ingredients
proporcionats per l’Ajuntament als participants.
Amb la substitució de l'esdeveniment, en el qual
l'Ajuntament oferia una macropaella, “s'han estalviat més
de 10.000 euros, ja que la política de l'Ajuntament és
seguir amb un sentit exemplificant d'eliminació de despeses supèrflues i restricció de la despesa per a destinar-la
a partides socials, sense que per açò es ressenten els
servicis que l'Ajuntament presta als seus veïns i veïnes, o
en aquest cas la celebració d'un acte tan important per a
tots els valencians” segons ha explicat l'alcalde, Vicent
Pastor.

Els majors de Massanassa van
guisar una paella. En imatge, junt
a l’alcalde i els regidors Paco
Comes i Patricia Piqueres

Els grups
polítics
també van
participar.

D'aquesta manera, la jornada del 9 d’Octubre s’ha viscut en el Poliesportiu municipal de Massanassa amb
molta germanor i molt bon ambient. No van faltar ni “els

Les Forquetes porten
enguany la Capitania
Cristiana

Una visita pedagògica a L’Albufera
encetà les XVII Festes del 9 d’Octubre

Magnífic concert del CIM
La Banda de Música del CIM de Massanassa i la Banda de Música
de la Societat Musical d’Alboraia van oferir el concert del 9 d’Octubre,
el passat diumenge dia 2, a la plaça de les Escoles Velles.

Una ruta cicloturística i passeig en barca per l'Albufera iniciaren la programació de les XVII Festes del 9 d’Octubre. L'excursió, celebrada dissabte
passat 1 d'octubre, va comptar amb la participació de ciclistes de totes les
edats que van gaudir del passeig pel terme municipal dins del parc natural en
bicicleta. Una vegada arribats al motor on es troba el port de Massanassa els
participants disfrutaren d'un passeig en barca i d'unes interessants explicacions mediambientals.

La sala d’actes de
l’Edifici Sociocultural
va acollir l’estrena del
Contacontes per a
majors “Dos pal sac” a
càrrec dels contacontes LLorenç Jiménez i
Vicent Cortés.
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Francesc Guillem ens
mostra l’Albufera

Francesc Guillem ha exposat la seua obra
fotogràfica “Paisatges de l’Albufera” en la sala
Gabriel Cualladó. La primera mostra de l’artista
de Catarroja ens ha mostrat el parc natural des de
una perspectiva intimista i clarament incitadora a endinsarse en les sensacions que el llac oferix. Un treball de més
d’un any per captar tots els color del la marjal i les diferents
hores de llum. L’exposició va estar inaugurada per l’alcalde
Vicent Pastor, i el regidor de Cultura, Francisco Pérez.

El Grup Fotogràfic A Fosques exposa
“Fotos del món, un món de fotos”
El Grup de Fotogràfic A Fosques ha
celebrat la 4a edició de l’exposició
“Fotos del món, un món de fotos” a
la sala Gabriel Cualladó.
La mostra es va inaugurar el passat
8 d’octubre i van participar Juan

Candel, Quico Company, Miguel
Company, Yolanda Escusol, Elena
Furió, Francesc Juan, Isabel Mª
Gómez, Pepe Lacreu, José V. Lurbe,
Eugenio Melero, Mª Elvira Mocholí,
Raúl Pérez, Ángel Segura i Luisa
Valentín.

Els majors
comencen la
Gimnàstica
Els majors han iniciat
les
classes
de
Gimnàstica per a la tercera edat impartides per
la professora Carmen
Sánchez. Així els majors
es mantenen en forma al
ritme de les cançons de
moda, i molt àgils, com
demostren en totes les
exhibicions en què participen. En la foto, els
majors amb la professora, l’alcalde i la regidora
de Benestar Social,
Patricia Piqueres.

Nou cotxe policial
L'Ajuntament de Massanassa ha renovat la flota de vehicles policials amb l'adquisició d'un nou cotxe destinat als
agents. El nou vehicle està adaptat a les necessitats dels
policies i serà utilitzat en tota classe de tasques policials. En
la imatge, el regidor de Policia, José Luis Iraola, l’Inspector
de la Policia Local, Vicente Bonet, i alguns dels agents.

Estiu divertit al campament
L'Ajuntament de Massanassa ha organitzat, un any més, el campament d'estiu
per als joves de la localitat. Els xiquets i xiquetes de segon de primària a segon
de l'ESO, han disfrutat d'uns dies de vacances i aventures en la granja escola del
Mas del Capellà. L'alcalde, Vicent Pastor, juntament amb diversos regidors de la
corporació van visitar les instal·lacions i als joves.
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Viatge en carro
a la platja del Saler

Els participants en el viatge

En ruta cap al Saler

El Col·lectiu Cavallar de Catarroja, amb la col·laboració de la Penya El Carro de Massanassa, ha organitzat un viatge a la platja del Saler en carro. Prop de
dues-centes persones van participar en l'excursió en
vint carros celebrada a principi d’estiu. El recorregut es
va iniciar a Catarroja, passant per Massanassa, on es
van incorporar els de la Penya El Carro per anar a
esmorzar a Castellar i des d'allí dirigir-se fins a la Casa
Negra per a passar el dia. El recorregut realitzat “és
molt similar al que es feia abans però evitant l'autovia”
va explicar Rosa, coordinadora de l'esdeveniment, que
enguany ha celebrat la vuitena edició. En l'excursió
també van participar l'alcalde de Massanassa, Vicent
Pastor, l'alcaldessa de Catarroja, Soledad Ramón, i
regidors i regidores dels dos ajuntaments.
En el record
Com en els vells temps. Van apariar el carro, van
acariciar als equins i van muntar en el carro per a anar
a la mar, com quan anar a la platja era una excursió en
tota regla. No tant per nostàlgia com per mantenir viva
una tradició etnològica de recorregut curt en cotxe i
també en memòria, ja que molts dels participants,
sense arribar a la tercera edat, encara recorden el camí
original que els portava al paradís llunyà de la brisa
marina. Van crear expectació als automobilistes, aplaudiments entre els nostàlgics i curiositat entre els xiquets
que no entenien l'estranya desfilada. Però des de dalt
del carro tot es vivia diferent, a una marxa rítmica dels
passos dels cavalls i la justa velocitat per a gaudir del
paisatge, de la conversa i del moment.
Inici de curs de l’Escola per Adults en la
restaurada Alqueria de Sória. En imatge, part de
l’alumnat amb l’equip directiu del centre i professorat, i l’alcalde, Vicent Pastor, la regidora d’Educació,
Begoña Nieva, i de Benestar Social, Patricia Piqueres.
Ja en el
record,
l’entrega de
diplomes
de l’Escola
d’Estiu 2011
celebrada
enguany al
Poliesportiu.

La Colla de Córrer El Parotet
organitza el macrofons
La Colla de Córrer El Parotet de Massanassa ha celebrat
una nova edició del Macrofons de 200 quilòmetres que realitza des de fa diversos anys. Més d'una vintena de participants, entre corredors i personal d'intendència, van recórrer
els 200 quilòmetres que separen les localitats de
Massanassa i Valverde del Júcar, dins d'una de les activitats
que organitza anualment aquesta entitat esportiva.
Dividits en sis equip de tres corredors cadascun, van
eixir des de la plaça de les Escoles Velles. Fins a allí es van
acostar familiars i veïns per a donar ànims als esportistes i gaudir
dels últims preparatius, entre ells la furgoneta equipada amb una
dutxa per a facilitar la higiene als corredors.
Una traca disparada en la plaça es va convertir en el tret d'eixida del Macrofons, en el qual tots els atletes van eixir corrent pels
carrers de la localitat per a saludar a tots els veïns i veïnes que
aplaudien al seu pas. Una vegada fora del terme municipal van
començar els relleus per a complir la prova.
Els corredors s'havien dividit en sis equips de tres corredors.
Prèviament s'havien rifat també els torns que havien de realitzarse durant tot el recorregut. Tot va eixir segons el previst: ni inci-

dents ni retards. Els participants van arribar puntualment a les
18.00 hores del dissabte a la plaça de Valverde del Júcar, on van
ser rebuts per l'alcalde de la localitat, Pedro Luís Esteso, a qui li
va ser lliurada una carta de l'alcalde de Massanassa, Vicent
Pastor.
Després de la recepció oficial, els integrants de l'expedició
esportiva van gaudir d'un merescut descans i van iniciar la volta
a Massanassa, aquesta vegada en vehicles. En edicions anteriors,
els esportistes van cobrir les distàncies que separen Massanassa
i Checa o Massanassa i Alcalá del Júcar, amb semblants distàncies.

La Penya Barcelonista de Massanassa
va rebre la visita de les tres copes del
Barça 2010-2011 i de l’avi, el personatge
que personifica el seguidor Joan Casals.
L'acte s'ha emmarcat dins de les celebracions del XVIII Aniversari de la penya,
segons el seu president Marc Alonso. La
Penya té previst desplaçar-se al Camp
Nou el pròxim 29 d'octubre.

L’Ajuntament ha iniciat el nou programa d’activitats esportives municipals 2011-2012.
Més informació a l’Oficina
d’Esports del Poliesportiu
Municipal.
esport@massanassa.es
Tel: 96 125 02 34
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Naix l’associació
de comerciants
de Massanassa
Els comerciants i xicotets empresaris de Massanassa s’han
unit per formar una associació. L’objectiu de l’entitat és crear i
defensar una marca de comerç local i unir esforços per tal de
organitzar campanyes promocionals conjuntes, entre altres
accions.
La presentació oficial, i prèvia a la constitució de la Junta
Directiva, es va celebrar a la sala Gabriel Cualladó amb la presència de l’alcalde, Vicent Pastor; la regidora de Promoció econòmica, Patricia Piqueres; el tècnic de la Mancomunitat, Andrés
Martínez; i les impolsores del projecte, Esperanza Berasategui i Elisa
Juan; a més d’un centenar de comerciants que es van apropar per
recolzar el projecte.
Les empresàries van assenyalar que “aquesta idea va sorgir de la
necessitat d'impulsar i dinamitzar el comerç local, i de constituir una
associació en la qual estiguem tots representats, qualsevol que siga el
sector d'activitat, sense ànim de lucre per a defensar els interessos
dels comerciants i brindar el suport i informació necessària per al bon
funcionament dels mateixos”.
L’alcalde, Vicent Pastor va agrair la labor desenvolupada per totes

les parts implicades en la creació d'aquesta entitat i va brindar la seua
col·laboració. La regidora Patricia Piqueres va reiterar “el compromís
de l'Ajuntament de dinamitzar i impulsar el comerç local com una
forma d'afavorir la creació d'ocupació i recolzar l'activitat comercial de
Massanassa”.
L'associació que al principi preveu comptar amb un centenar d'associats, treballarà per la defensa del comerç local i per implantar la
marca de Massanassa com a comerç de qualitat.
A partir d'ara van a començar a treballar per a establir els estatuts
definitius, i la junta directiva, per a desenvolupar propostes com l'establiment d'una fira de comerç en la localitat.

Nova
web de
l’ajuntament
L’Ajuntament ja té
una nova plana web. La
presentació es va celebrar en la Biblioteca
Pública Municipal, on
també es va presentar el
projecte WIFI per a la
localitat. Si estàs interessat en conèixer els avantatges de la xarxa WIFI
de Massanassa passa’t
per la Biblioteca i t’informaran.
Visita la nova web:
www.massanassa.es

Millores en l’accessibilitat i
seguretat vial del poble
L'Ajuntament de Massanassa ha executat una nova fase d'obres amb l'objectiu de millorar les infraestructures, l'accessibilitat
i la seguretat de les vies del municipi. El conjunt de treballs s'engloben en el Pla de millora dels serveis municipals.
En concret s'han remodelant les voreres del carrer Francesc
de Vinatea, inclosa també en el casc antic de la població i que
ha vist millorada la seua accessibilitat. Al carrer l’Orba, s'ha
incrementat l'ample de la vorera i s'ha instal·lat mobiliari urbà, ja
que en ser una via adjunta al nou auditori veurà augmentat el
pas de vianants.
Dins dels treballs estivals també s'ha executat un nou punt
verd amb instal·lació de contenidors de reciclatge sel·lectiu en el
carrer adjunt a la plaça de l'edifici Sociocultural.

A punt per a Tots Sants
L'Ajuntament de Massanassa ha iniciat una nova fase d'ampliació del
Cementeri Municipal. En concret, s’han construit 120 nous nínxols en la
part est, zona d'expansió del recinte funerari.
El cost de la inversió ascendeix a 64.962 euros sufragats amb fons
propis. Les obres estan sent realitzades per l'empresa Proena S.L.
L'ampliació ha consistit en la construcció de nínxols, trenta fileres de quatre altures, juntament amb la urbanització d'una nova vorera i ampliació
del jardí, en previsió de noves demandes d'espais funeraris.
Així ja està tot a punt per a la celebració del Dia de Tots Sants,
el proper 1 de novembre.

També s'han repavimentat diferents carrers de la localitat,
entre ells, Luís Suñer, Jaume Balmes i trams del carrer l’Orba i
Font Cabilda. A més també es millorarà el paviment del carrer
Francesc de Vinatea. El cost de la inversió és de 45.000 euros
sufragats amb fons propis municipals.
L'objectiu d'aquestes obres és millorar el tràfic viari i augmentar la seguretat. L'alcalde Vicent Pastor, ha explicat que “durant
els mesos estivals aprofitem per a realitzar obres que molesten
el menys possible als veïns i al trànsit rodat dels carrers més
transitats del nostre poble”. Així s’han dut a terme les tasques de
manteniment que anualment realitza l'Ajuntament, com són la
neteja d’imbornals per a preparar el clavegueram per a les pluges de tardor; el repintat dels passos de peatons i senyals horitzontals; i adequació dels centres escolars”.

Edita: Ajuntament de Massanassa. Regidoria de Cultura.
Text: Paco Rodrigo, Mariló Gradolí, Mancomunitat l’Horta Sud. Fotos: Amadeo Pérez, M.G., Vicent Talamantes, Sabela Cebrián, Pascual Pastor.

