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El primer parc de gossos s’ubica en el polígon
industrial al costat del Braç del Jardí
L'Ajuntament de Massanassa ha inaugurat el primer
parc per a gossos de la localitat. La nova infraestructura
està situada en el polígon industrial, just al costat del
carrer Braç del Jardí, enfront de la gasolinera de la
Cooperativa. El parc, habilitat perquè els cans puguen
estar solts amb la vigilància dels seus propietaris, és el
primer dels cinc parcs canins que contempla el pla per a
oferir llocs d'esplai per als animals de companyia.
Paral·lelament, l'Ordenança Municipal de Convivència
i la revisió del Reglament per a la tinença d'animals de
companyia endureix les sancions per als propietaris que
no arrepleguen els excrements dels seus animals de la
via pública.
A la inauguració van acudir l'alcalde, Vicent Pastor, i
una àmplia representació municipal. Després es va realitzar una exhibició d’Agility organitzada per Más que Perros.

Els Moros i Cristians celebren el
Mig Any de la festa amb una desfilada
Les comparses mores i cristianes de Massanassa han festejat el Mig Any de la
festa. L'acte es va iniciar amb una desfilada pels carrers de la localitat amb la participació de totes les comparses al ritme de les marxes mores i cristianes fins a arribar a la plaça dels Escoles Velles.
Una vegada en l'Ajuntament, el
Saló de Plens va acollir l'acte institucional. Primer es va presentar la
nova Comparsa Roja que s’incorpora a la festa enguany en el bàndol moro. El capità moro de 2011,
Francisco Pérez, va fer lliurament
simbòlic de les claus de la ciutat a
la capitana cristiana de 2012, Ana
Mª Gómez.
Per la seua banda, l'Ajuntament
de Massanassa va rendir un homenatge als capitans que han protagonitzat en la localitat la festa de
Moros i Cristians des de l'inici.
L'alcalde, Vicent Pastor, va fer lliurament d'unes reproduccions de
ceràmica al capità moro de 2009,
de la comparsa Manzil Nasr, Juan
Alapont; al capità cristià de 2010,
del Cid, José Motilla; i al capità
moro de 2011, de Ibn Al Abbar,
Francisco Pérez.
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Les festes de Nadal 2011-2012 en imatges
Concurs de Betlems

“Nadal: una flama i un donyet amb mala baba”a càrrec
de l’Escola Municipal de Teatre Infantil

Lliurament dels premis del Concurs de targetes nadalenques.

Concert del Cor del Centre d’Estudis Musicals de Massanassa

Nadales a l’Ajuntament

El Reis visiten la Residència

Escola de Nadal

Carta als Mags

Els Reis Mags
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Els majors
celebren les
festes
Els majors de la
Gimnàstica han disfrutat
d’un esmorzar nadalenc
junt a la professora
Carmen Sánchez, les
regidores Begoña Nieva
i Patricia Piqueres i l’alcalde de Massanassa,
Vicent Pastor. Després
van cantar nadales.

Cuidar-se
amb classes
de gimnàstica
Les alumnes de la
Gimnàstica Climatèrica
han celebrat les festes
de Nadal amb un xicotet
piscolabis. Les classes
s’impartixen en el centre
de Germanies i estàn
organitzades per la
Junta Local de la Lluita
contra el Càncer.

La Colla de Córrer El Parotet participa
en la XXXI Marató de València

Presentació del Bàsket
L’Escola Municipal de Bàsket ha celebrat el seu
acte de presentació al Pavelló Municipal. Els
esportistes van gaudir de la gala de presentació a la
que va acudir molt de públic.
La Colla de Córrer el Parotet de Massanassa està d'enhorabona. És un club d'atletisme molt viu, que a poc a poc va augmentant; són ja 61 membres. El seu bon fer i
metes esportives, traspassa fronteres i ja són diversos els veïns de pobles limítrofs que
s'unixen a ells, comptant en les seues files amb diversos atletes i inclús amb un company anglés, existint sempre, un ambient de camaraderia i sana rivalitat esportiva.
Després de l'estiu van realitzar el ja tradicional Macrofons per etapes, enguany de
Massanassa a Valverde del Xúquer. Però el plat fort estava en la XXXI Marató de
València. Després de diversos mesos de preparació, el dia 20 de novembre del 2011,
18 membres de la Colla van prendre l'eixida i tots van arribar a meta, destacant l'extraordinària carrera que van fer Paco Nadal i Tomás Calvo, aconseguint parar el cronòmetre en menys de 3 hores. Però no van quedar arrere els altres parotets participants: José
Zacarés, Ramón Alaminos Ariza, David Beltrán, Paco Pastor, Federico Barba Olivares,
Vicent Moreno Baixauli, José Miguel Chacón, Jesús Tomás, Vicent Fortuny, Jose Mª
Pla, Manuel Aucejo, José Mª Espinosa, José Manuel Chust, José Luis Lechiguero,
Vicent Sáez i Paco Chardí.
A les dos setmanes d'este esdeveniment, es presenten 16 parotets en la II Marató de
Castelló, repetint esta mítica distància 9 parotets que havien corregut a València,
sumant-se a esta gesta els atletes: Juan Nieto, Graham Round, Vicent Bonet, Pepe
Morella, José “El Pollero”, Sergio Blanco i José Ant. Moral.
A més de tots estos esdeveniments, el club fa una lligueta interna, sent els guanyadors del passat any 2011: Juan Nieto en Quilometratge, amb 576,39 Qm. i 34 carreres
i Pascual Pastor Codoñer amb 48 carreres i 413,677 Qm. Els guanyadors rebran els trofeus en el sopar de la Colla que es realitzarà a final de mes.
Ara el club es troba immers en la preparació de la Volta a Peu a L´Albufera, el dia 5
de febrer. Ja tindrem notícies d'això.

Exhibició de Rítmica
L’Escola Municipal
de Gimnàstica Rítmica
ha celebrat la seua
exhibició anual. Les
gimnastes van oferir un
espectacle molt variat
que va arrancar molts
aplaudiments del públic
present que va omplir
les grades del Pavelló
Municipal.
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S’aprova el Pressupost General 2012 de
l’Ajuntament amb congelació d’impostos
L'Ajuntament de Massanassa ha aprovat els Pressupostos
Generals per a l'any 2012 en el Ple celebrat el passat 29 de desembre de 2011. El document comptable reflecteix en termes econòmics
la política a seguir per l'equip de govern per a aquest exercici amb un
import de 9.072.138,78 euros.

ció de funcions entre el personal existent, així com la disminució de
despeses en partides destinades a actes de caràcter lúdic festiu, festes de Sant Joan, 9 d’Octubre,…sense que aquesta minoració pressupostària afecte a la voluntat de salvaguardar les tradicions i costums
de Massanassa.

El regidor d'Hisenda, Francisco Comes Monmeneu, ha manifestat
que “tal com realitzem en els últims anys, la seua elaboració s'ha dut
a terme seguint un criteri de prudència, especialment en els ingressos,
amb la finalitat d'adequar les despeses als ingressos que realment es
van a produir en 2012, i evitar futures situacions de dèficit amb els problemes que açò comporta”.

També és important ressaltar que amb l'estalvi derivat de la disminució d'aquestes partides s'ha pogut augmentar la partida de prestacions socials, per a seguir contribuint, en la mesura del possible, a la
cobertura de les necessitats més bàsiques de les persones afectades
per la situació econòmica actual.

No es pugen els impostos
“Donada la situació econòmica que es viu en aquests moments,
s'ha continuat amb la mateixa política de congelació dels impostos
que realitzem en els últims quatre anys” ha explicat el titular d'Hisenda,
de manera que, l'Ajuntament de Massanassa, “està realitzant un
important esforç d'adequar les despeses al nivell d'ingressos, mitjançant mesures d'austeritat i control de la despesa, amb la finalitat
d'optimitzar els recursos públics sense que els serveis al ciutadà es
vegen afectats”.
El més destacable en relació a les despeses és la reducció del
capítol de personal mitjançant l'amortització d'una plaça i la redistribu-

Inversió en
la biblioteca
L’Ajuntament de la
localitat ha iniciat la
remodelació i canvi de
les prestatgeries de la
Biblioteca Municipal per
adaptar l'espai de lectura
a les noves necessitats
culturals dels usuaris.

I açò sense oblidar que igual que en el 2011, en el moment que s'aprove la liquidació del pressupost, “esperem que amb el romanent
positiu de Tresoreria per a despeses generals, tal com ve produint-se
en els últims anys com a conseqüència de la bona gestió pressupostària realitzada, procedirem a realitzar les modificacions de crèdit
corresponents per a incrementar aquestes partides de caràcter social
i poder ajudar als veïns de Massanassa més desfavorits, bé mitjançant
ajudes socials, o bé mitjançant contractacions temporals” ha afegit el
regidor.
El pressupost es va aprovar amb els vots del Partit Popular,
Esquerra Unida i Bloc-Compromís i amb el vot en contra del Partit
Socialista.

Benvinguts a la lectura
La Biblioteca Pública Municipal ha celebrat una nova edició de “Benvinguts a la lectura”. Els xiquets i xiquetes nascuts al
segon semestre de 2011 van rebre el seu carnet de la biblioteca
i uns llibres infantils.

Sopar de Nadal dels alumnes de
pintura i dibuix de la biblioteca

Donació solidària de sang
Les Ames de Casa Tyrius de Massanassa han organitzat, amb la
col·laboració del Centre de Transfusions de la Comunitat Valenciana, una
donació de sang solidària en el Pavelló Municipal. Molts veïns i veïnes es
van acostar per fer la seua donació.
Voluntàries de Tyrius amb la regidora
de Benestar Social, Begoña Nieva

Els alumnes de dibuix i pintura han celebrat un sopar de germanor per a celebrar les festes nadalenques. Les classes s’impartixen
per Paco Castelló en la Biblioteca Pública Municipal i s’inclouen dins
del programa de voluntariat cultural municipal amb molt èxit d’assistència i participació.
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