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La primera Fira Comercial de Massanassa atrau a
molts veïns i veïnes al recinte comercial
L'Associació de Comerciants de Masanassa ha
organitzat, en col·laboració amb l'Ajuntament, la
primera Fira Comercial de la localitat. Al llarg de
tota la jornada dominical del 3 de juny, més d'una
trentena de comerços i empresaris de la restauració van oferir en el Poliesportiu Municipal una
mostra dels seus productes amb ofertes i diferents
promocions.
L'acte inaugural va ser a càrrec de l'alcalde de
Massanassa, Vicent Pastor, el diputat d'empreses,
Rafael Pérez i la presidenta de l'entitat comercial,
Esperanza Berasategui. Després de les paraules
inaugurals, la comitiva va realitzar una visita al
recinte comercial que va estar ple durant tot el dia.
La presidenta dels comerciants Esperanza
Berasategui va agrair la col·laboració de tots els
comerços participants i va valorar positivament la
iniciativa “que ha tingut molt bon acolliment per part
dels veïns i veïnes. L'objectiu era donar a conéixer
el comerç local i amb la fira ho hem aconseguit”.
Per la seua banda, la regidora de Promoció
Econòmica, Patricia Piqueres va manifestar “el bon
funcionament que la fira ha tingut entre el públic i
els propis comerciants per a promocionar totes les
iniciatives comercials locals amb sinònim de competivitat, servei, qualitat i bon preu a més d'una
gran varietat”.

La banda del CIMM
guanyadora del
certamen provincial
Els músics de la banda del Centre Instructiu Musical de
Massanassa han oferit el premi aconseguit en l'última edició del
festival de bandes, a l'Ajuntament de Massanassa pel seu
suport incondicional a l’activitat de la entitat musical. El CIMM
es va alçar amb el primer premi de segona categoria en el
Certamen Provincial de Bandes celebrat en el Palau de la
Música el passat 24 de maig d’enguany.

Gala de l’Esport
Massanassa ha rendit un merescut homenatge als seus esportistes en la tercera edició de la Gala de l'Esport, celebrada al
Pavelló Esportiu del Poliesportiu Municipal.
En l'acte es va donar cita el món esportiu de
la localitat: els representants dels clubs i associacions esportives, de les escoles esportives
municipals i del programa esportiu per a adults,
que van guardonar als seus més destacats
socis i esportistes.
El guardó d'honor 2012 ha sigut per a la gimnasta i ballarina Carme Nácher Soliva, qui després de rebre el seu reconeixement de mans de
l'alcalde, Vicent Pastor, i el regidor d'Esports,
Francisco Comes Monmeneu, va ser també
l'encarregada de lliurar els reconeixements.
Entre les associacions esportives, el Basket
Massanassa lliurà a Gabriel Gómez; la Societat
de Caçadors a Andrés Jorge; la Penya el Carro
a Vicente Puertes; La Protectora a José
Domingo Alfonso; el club d’Escacs a Julio
Chirivella; el Massanassa Club de Futbol a

Oscar Alfonso; la Colla de Córrer el Parotet a
Vicent Sáez; el club de Petanca a Antonio
Valiente; el club de Tenis Massanassa a Carlos
Iranzo; el Grup d’Esplai Veterans a Alonso J.
Company; y el Yoga Nirvana a Juliana del
Campo.
Els assistents al Programa Municipal per
Adults premiaren a Elodia Jaén en Gimnàstica
per a Persones Majors; a Alberto Hernández en
Patinatge; a Patricia Blas en Body-pump; a
Mercedes Uclés en GAP; i a Juana Ruiz, Mª
Carmen Cilla, Paco Soria i Mª José Fortea en
Manteniment per Adults.
Les diferents escoles esportives municipals
guardonaren en Psicomotricitat a Lucía Triviño,
Marcos García i Leticia Bravo. En Multiesport a
Sonia Fort; en Ball Modern a Carla Blasco; en
Gimnàstica Rítmica a Lorena Castellano,
Sandra Gracia, Lucía González i Cristina
Sousa; en Patinatge infantil a Kevin Fernández
i Sara Monterde; en Futbol Sala Femení a Mª
José Casañ, Rebeca Asensi i Eliecer Fajardo; i
en Tennis a María Cariñena, Alba Guerola, Lluc
Gómez i Beatriz Cardona.
En Futbol a Mario Herrera en querubins; a
Iván Cortinas i Manuel Hervás en prebenjamí; a

Diego Raga, Jorge Segarra i Julián Cariñena en
benjamí; a Joaquín García, Miguel Ángel
Corrales i José David Casañ en aleví; a
Cristóbal Nácher i Rafa Gómez en infantil; a
José Vicente Ballester en cadet; i Paco Ballester
en juvenil.
En Basket a Sergio Estellés en prebenjamí, a
Pedro Ortega en benjamí; a Nuria Casñ i Agustí
Vila en aleví; a Aitor González en infantil; a Anna
Mª Sierra, Santiago Gómez i Tomás Raga en
cadet i a Enric Gimeno en junior.

Juny 2012 - nº 51

2 - La Plaça

Presentació de Festes

Recull fotogràfic de les festes de Sant Joan 2012
Comissió de Festes

Escola Municipal de Teatre Infantil

Entrada Bàndol Moro

Festes infantils
Entrada Bàndol Cristià

Capitania Les Forquetes
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Cavalcada

Festival de paelles

Ofrena

Festa a la plaça de les Escoles Velles

Confraria Mare de Deu d’Agost

Corporació Municipal en l’Ofrena
Sopars

Escola Municipal de Teatre
Foguera de Sant Joan

Graellada nocturna

Processó
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Orxata i fartons per celebrar-ho

Gimnàstica Segona Joventut

Les assistents al taller de
Gimnàstica Segona Joventut han
celebrat un esmorzar amb orxata per a festejar la fi de curs. El taller, organitzat per
l'Ajuntament de Massanassa amb la col·laboració de voluntariat de la exmatrona Conchín
Ballester, es realitza durant tot el curs en la sala multiusos de Germanías. A l’acte van acudir l'alcalde, Vicent Pastor i les regidores de l'àrea, Patricia Piqueres i Begoña Nieva.

Pas per la Cooperativa

XXIV Volta a Peu
El passat 9 de juny, va tindre lloc la XXIV Volta a Peu
a Massanassa. Tot el poble va gaudir de la presencia de
nombrosos atletes que ompliren els carrers de
Massanassa, així com la marjal. Era com una serp
gegant multicolor que travesava els camins fins arribar a
la meta a l´avinguda Josep Alba.
Abans la Colla de Córrer El Parotet junt a
l´Ajuntament, havien treballat de bó per a que tot estiguera en condicions i sens dubte va ser un esdeveniment extraordinari. Els 1.130 atletes que entraren en
meta, s´han emportat molt bon record del nostre poble.
El primer que va entrar en meta va ser José Luis del
Campo Gijón, atleta de C.A. Cárnicas Serrano, seguit
d’Alfredo Fernández Aparisi, atleta molt unit als membres de la Colla. En dones va guanyar Beatriz Joaquín.
Tots els guanyadors s´emportaren un original trofeu de
cerámica, amb l´escut del nostre poble.

Dinar dels Colombaires. Els socis i sòcies del Club de Colombàires La Protectora
ha celebrat el seu dinar de germanor anual per celebrar els triomfs esportius de la temporada. El regidor d’Esports, Francisco Comes Monmeneu va felicitar els presents.

Al llarg del recorregut hi havia, amenitzant la carrera:
una tamborada, un grup de músics de la Banda del CIM,
així com la dolçaina de la Marjal.
Abans de la prova reina, els xiquets i xiquetes, van
córrer fer les seues curses,emportant-se un regal a més
d´aigua, meló, joguets i llepolies.
El llistó està molt alt; quan un poble com el nostre rep
la visita de més de 1.000 atletes és perque s´estan fent les
coses bé. Enhorabona a tots!.
Els atletes de la Colla de Córrer el Parotet, ja s´han
posat a treballar de cara a la próxima cursa, l´any que ve,
que se celebrarà el 25 aniversari.

Gimnàstica de Manteniment

Els alumnes i les alumnes
del taller de Gimnàstica de
Manteniment han celebrat el final de curs amb una masterclass en el Pavelló del
Poliesportiu Municipal oferit per la professora Carmen Sánchez. Els participants han
ballat els últims ritmes musicals que han assajat durant el curs. L'alcalde, Vicent Pastor,
i la regidora de Benestar Social, Patricia Piqueres, van acudir a veure l'exhibició.

Exposició de Dibuix i Pintura dels alumnes de l’Escola de Dibuix de la
Biblioteca Municipal a la Sala Gabriel Cualladó amb el professor Paco Castelló.

Benvinguts a la lectura. La Biblioteca Pública Municipal ha acollit una
nova edició de Benvinguts amb els nadons nascuts al primer semestre de l’any.

Setmana Cultural de
l’Escola d’Adults

L’EPA ha celebrat
la Setmana Cultural
amb una gran varietat
d’activitats. Entre els
actes cal destacar la
conferència i posterior
xarrada amb l’escriptora Susana Fortes, o
l’exposició de treballs
de Patchwork i la mostra d’escultures d’Ángel
Recio Moreno.
Al llarg de tot el
curs escolar l’EPA
organitza una gran
quantitat d’actes culturals i lúdics per a tot
l’alumnat.

Edita: Ajuntament de Massanassa. Regidoria de Cultura. Coordina: M. Gradolí
Text: Paco Rodrigo, Pasqual Pastor, Miguel Catalá, Mariló Gradolí. Fotos: Paco Rodrigo, Sabela Cebrián, Pasqual Pastor, Vicenta Casañ.

