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La Delegada del Govern a la Comunitat Valenciana
inaugura la rehabilitació de l’Alqueria de Sòria

La Delegada del Govern a la Comunitat
Valenciana, Paula Sánchez de León; la consellera
d'Educació, Mª José Catalá; l'alcalde de
Massanassa, Vicent Pastor i la directora de l'Escola
d’Adults, Julia Gómez; presidiren els actes inaugurals
de la rehabilitació de l’Alqueria de Sòria com a seu de
l’EPA.
Les obres de rehabilitació, ampliació i adequació
de l’Alqueria de Sória han sigut realitzades per l'empresa Proena SL. Han suposat una inversió de
547.260,96 euros amb càrrec a l'Administració central i amb un període d'execució de sis mesos.
L'acte inaugural es va iniciar amb la rebuda de les
autoritats, on també van acudir molts alcaldes i alcaldesses de la comarca. Després el Grup de Gent
Gran va delectar els assistents amb uns balls. Ja dins
de l'edifici, la delegada del Govern va descobrir la
placa commemorativa i va visitar les instal·lacions
acompanyada de la Corporació municipal.
Segons explica l'alcalde, Vicent Pastor, “les obres
han suposat l'adequació en termes de millora, conservació i accessibilitat d'un dels nostres edificis més
emblemàtics i representatius de Massanassa, totalment adaptat per a acollir l'Escola per a Adults, un
recurs educatiu pel qual apostem com un servei de
qualitat als nostres veïns i veïnes”

L’arquitecte explica les obres

Públic a l’acte inaugural

Parlaments al pati

Balls del Grup Gent Gran

Públic a l’acte inaugural
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Signatura al Llibre d’Or

Homenatge a Concha Vázquez

Signatura al Llibre d’Or
El Conseller de Governació de la Generalitat
Valenciana, Serafín Castellanos Gómez, ha signat en el Llibre d'Honor de l'Ajuntament amb
motiu de la seua visita a la nostra localitat per a
oferir una conferència sobre el Pla d'Ajustos de
la Generalitat. La xarrada col·loqui es va celebrar el passat 16 de maig en el Saló de Plens de
l'Ajuntament. Aquesta conferència, oberta a tots
els veïns, s'emmarca en la iniciativa per a divulgar el pla d'ajustos del govern autonòmic amb
l'objectiu de reduir el dèficit.
Homenatge a Juan José Picón

Homenatge als jubilats

La Unió Democràtica de Pensionistes de
Massanassa, UDP, ha homenatjat dos dels
seus socis per complir noranta anys. Part de la junta directiva dels majors, acompanyats
per l'alcalde, Vicent Pastor, i les regidores de Serveis al Ciutadà i Benestar Social, Begoña
Nieva i Patricia Piqueres, es van acostar fins a les llars dels homenatjats Concepción
Vázquez i Juan José Picón, per a lliurar-los una placa commemorativa com a socis d'honor de la Associació de Jubilats.

Conferència al Saló de Plens

Conveni amb La Florida
L’Ajuntament ha signat un conveni de col·laboració amb la Universitat dels Majors de La Florida, dirigida per Victoria Gómez, per continuar donant
suport als majors del poble que desitgen estudiar.

Exposició sobre L’Albufera
La Sala Gabriel Cualladó va acollir fins el passat 1 d'abril, l'exposició “La Universitat de
València i els seus entorns naturals: el Parc Natural de l'Albufera”, coordinada per la Universitat
de València a través de la unitat de suport del Vicerectorat de Participació i Projecció Territorial.
Els alumnes de 4t. de Primària del Col.legi Públic Lluís Vives, acompanyats per les seues professores Sonia Montalbán, Laura Navarro, Mª Luisa Fernández, Mª José Martínez i Pascual
Primo, han visitat l'exposició. La visita ha tingut un marcat caràcter pedagògic, ja que les professores els han explicat els distints elements del Parc: la vegetació, la fauna, la qualitat de l'aigua, etc., i els alumnes han elaborat unes fitxes didàctiques. A més, la Biblioteca Pública ha
preparat unes guies de lectura amb itineraris pel Parc i els llibres que poden llegir sobre ell.

La Biblioteca celebra
el Dia del LLibre

Premis Ploma i Paper

Exposició pictòrica
de l’associació ADEAL
L'associació Adeal, ha organitzat la mostra “L’art
de pintar, esculpir i recitar” en la qual han participat
José Luis Benítez, Vicente Enguídanos i Juanjo
Raga; amb les escultures de Manuel Vicent; i els
poemes de Carmen Carrasco i María Fonellosa. En
la imatge, els representants dels artistes al costat
de l'alcalde de Massanassa, Vicent Pastor, el regidor de Cultura, Francisco Pérez i part de la corporació municipal.

La Biblioteca Pública ha organitzat diferents activitats de foment de la lectura per
commemorar el 23 d’abril, dia del llibre.
La Biblioteca és de tots, vine!

El col·legi San José y San Andrés ha lliurat els
premis literaris de narrativa en valencià "Ploma i
Paper". La Directora Titular, Sor María Chueca, la
Regidora d'Educació, Begoña Nieva i el Director
de la Biblioteca Francesc Rodrigo junt al Director
del Col·legi Ángel Sánchez i el Cap del
Departamen d’Humanitats José Antonio Asins
han lliurat els premis, en la categoria A, a Lidia
Monfort i en la categoria B, a Iluminada Martín.
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Escola Esportiva
d’Estiu
La Regidoria d'Educació ofereix
el
programa
d'estiu
Àfrica
amb
Explorant
Livingstone, durant el mes de
juliol. El programa està dirigit a
xiquets i xiquetes de 3 a 14 anys
i en ell es desenvolupen tot tipus
d'esports, jocs, excursions i activitats relacionades amb el temps
lliure.

Presentació del VIII Torneig Internacional de Futbol Base
El Club Deporte Base de Massanassa ha organitzat la vuitena edició del Torneig Internacional de
Futbol Base en el qual participaran, a més de l'equip
amfitrió, CDB Massanassa, el València CF, el Vilareal CF, el Llevant UD, el SL Benfica, l'Elx CF,
l'Albacete Balompie, la Selecció Horta Sud, el CD
Alcoià, i l’Alcobendas CF, en les categories benjamí i
aleví.

El torneig se celebrarà en el camp de futbol del
Poliesportiu Municipal de Massanassa els pròxims
dies 9 i 10 de juny amb la col·laboració de
l'Ajuntament de la localitat. L'acte de presentació del
campionat, celebrat en el saló de Plens, va comptar
amb la presència del periodista esportiu Paco Lloret,
qui va lloar la iniciativa esportiva, en imatge amb els
jugadors i el president Luis Giner.

L'horari de l'Escola d'Estiu
serà de 9 a 14h, de dilluns a
divendres, en el Poliesportiu de
Massanassa. El preu serà de 60
€ (30 € la quinzena). També
tindràs opció d'inscriure't en
l'Escola Matinera i en el servici
de menjador.
La inscripció es durà a terme
en les oficines del Gabinet
Psicopedagògic, en la primera
planta de l'Edifici Sociocultural,
des del dia 28 de maig fins al 6
de juny de 2012, de 12.30 a 14h.

Jornades formatives de la Mancomunitat

Benedicció de
l’Horta i la marjal

Es tracta d'una iniciativa pionera en la
comarca de l'Horta Sud impulsada des de la
Mancomunitat amb l'objectiu de cercar
noves alternatives laborals per a les persones aturades. En total s'han realitzat dos
cursos: un dells sobre agricultura ecològica.
Les jornades formatives, de tres dies de
durada, s'han desenvolupant en els salons
de l'antic ajuntament de Massanassa i son

impartides pel tècnic Raúl Martínez, i
l'Enginyera Tècnica Agrícola de la
Mancomunitat, Inmaculada Dorado, dins
d'un programa EMCORP denominat: “La
empleabilidad de la agricultura ecológica en
la Comarca de l'Horta Sud”, desenvolupat
per la Mancomunitat, en directa col•laboració amb el Servef i cofinançat pel Fons
Social Europeu i coordinat des de l'Agència
de Desenvolupament Comarcal.

Premis de Cacera
La Societat de Caçadors de
Massanassa ha celebrat el seu tradicional sopar de germanor anual en la qual
es lliuren els premis de cacera als socis.
En el present exercici el campió ha sigut
Bertomeu Vázquez. En la imatge, d'esquerra a dreta: Joan Quiles, president de
la Federació de Cacera; Vicent Pastor,
alcalde; Bertomeu Vázquez, guanyador;
Francisco Comes, regidor d'Esports; i
Francisco Nácher, president de la
Societat de Massanassa.

Aprofitant la festa de les Creus de Maig,
s'ha beneït l'horta i la marjal de Massanassa.
Els fidels es van reunir per a l'acte religiós
enfront de la creu.

Xarrada
sobre les TICS

El centre escolar de San José y San
Andrés va organitzar una xarrada el
passat 3 de maig sobre l'ús responsable de les noves tecnologies de la
informació i xarxes socials. El taller
estava dirigit a professorat i famílies
dels escolars amb l'objectiu d'alertar
als adults sobre l'ús de les xarxes
socials per part de menors. La xarrada,
oferida per Roc López i Teresa García,
va estar presentada pel director
pedagògic del centre, Ángel Sánchez.

Voluntaritat: Curs
de conversa en anglés
La regidoria de Joventut ha organitzat un
curs de conversa en anglès impartit pel voluntari Esteban Novoa. El taller s'imparteix en la
Casa de la Joventut.

Tallers divertits en
la Casa de la Juventut
Diversió en la Casa de la Joventut per a
totes les edats. Els més menuts han gaudit
d'uns tallers de manualitats en els quals van
preparar els regals per al dia de la mare.
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Primer premi per al CIMM al Certamen de Bandes
El
Centre
Instructiu
Musical
de
Massanassa, CIMM, ha aconseguit el primer
premi en el Certamen Provincial de Bandes
celebrat en el Palau de la Música el passat 24
de maig.

La banda, dirigida per Pedro Giménez
Ballesteros, va realitzar una interpretació
magistral de les peces en concurs.
El CIM competia en la Segona Secció en la

qual també participaven l’Agrupació Musical
"L'Artística de Carlet, l’Agrupació Musical
d’Ontinient, la Unió Artístic Musical Sant
Francesc de Borja de Gandía i l’Agrupació
Musical d'Agullent.

Curs d’Educació Vial per als escolars
La Policia Local de
Massanassa ha organitzat
una nova edició del
curs d'Educació Vial
dirigit als escolars de tots
els centres educatius
de la localitat. Els assistents al curs, que
s’ha celebrat en el
Poliesportiu Municipal,
han practicat la teoria en
un circuit dissenyat per a
conèixer i aprendre els
senyals de tràfic per a augmentar la seua seguretat.
Juny, mes d'exposicions en la
Sala Gabriel Cualladó
Del 4 al 9: Exposició de fotos antigues de
València. De l'11 al 16: Arbres monumentals
de la Comunitat valenciana. Del 18 al 21:
Treballs de l'Escola de dibuix de la
Biblioteca. Del 25 al 31: Exposició col·lectiva de pintura d'artistes locals.

Obri la Piscina Municipal
Poliesportiu
Aquest estiu el Departament d'Esports i
l'Ajuntament de Massanassa t'ofereixen de
nou la possibilitat de gaudir de la piscina
municipal. La piscina obrirà les seues portes per al públic el dissabte 9 de juny, i
estarà oberta fins al setembre.

Setmana de la Salut
Massanassa va celebrar a principis de maig les
Jornades de la Salut, organitzades per
l'Ajuntament, en col·laboració amb les Ames de
casa Tyrius i l'Associació Amamanta. Aquestes jornades reuneixen a especialistes locals de diferents
especialitats per a ajudar als veïns i veïnes a prevenir malalties i millorar la qualitat de vida.
Les jornades es van inaugurar el dimecres dia 2
amb la conferencia “Consells pràctics sobre salut
visual” a càrrec de Sonia Muñoz Moreno. El dijous
3 de maig es va celebrar la ponència “Acupuntura i

medicina xinesa” a càrrec de l’acupuntor Antonio
Rosaleny i el divendres 4 de maig es va parlar
sobre “Salut dental” amb els consells dels odontòlegs Francisco Pérez Poveda, Marta Rodrigo
Esteve i Mª Teresa Lorente Almagro.

Conferencia de Sonia Muñoz

El dimarts 8 de maig es va celebrar un taller
pràctic sobre “Reflexologia podal infantil” per part
de la psicòloga Marian Godino Delgado; i el dimecres 9 de maig es van clausurar les jornades amb
la conferencia de la pediatra Guillermina Sierra
sobre “Prevenció d'accidents infantils”.
Conferencia de Antonio Rosaleny
Taller Reflexologia

Conferencia d’Odontologia

Edita: Ajuntament de Massanassa. Regidoria de Cultura.
Text: M. Gradolí, F. Rodrigo, Miguel Catalá, Mancomunitat de l’Horta Sud.
Coordina: Mariló Gradolí
Fotos: Vicenta Casañ, Mancomunitat de l’Horta Sud, Paco Rodrigo, Centre Instructiu Musical.

