
L'Ajuntament de Massanassa ha organit-
zat, en col·laboració amb les entitats locals,
un programa nadalenc amb diverses activi-
tats, la majoria destinades als més xicotets de
la casa.
Ja s'ha celebrat el concert de campanes, a

càrrec de la Colla de Campaners, l'exposició
de joguets antics en el casal de la falla Poble
i el concurs de pessebres, on el jurat visita els
naixements dels veïns, una tasca sempre difí-
cil per l'espectacularitat dels muntatges.

Diumenge passat, 16 de desembre es van
lliurar els premis de les targetes nadalenques
organitzat per l’Associació de Dones
Progressistes. Enguany la guanyadora del
dibuix ha sigut Olga Vázquez de primària de
San José y Sant Andrés, i Carolina Molins de
l'IES amb el text

“Per a Nadal m’agradaria,
que la crisi s’acabara,
que la guerra s’esfumara
i la gent s’enamorara”.
Posteriorment es va oferir un concert del

Cor del Centre Estudis Musicals de
Massanassa dirigit per Susana Portalés (de 4
a 7 anys) i Begoña García i Carles Rodrigo
de Llenguatge musical).

El divendres 21 i dissabte 22, l’Escola
Municipal de Teatre Infantil estrenarà “Fa
calor al Pol Nord”, una obra molt esperada
tots els anys per tots els veïns i veïnes. El dis-
sabte també se celebrarà el Concert de
Nadal de la Banda de Música del Centre
Instructiu i Musical i de l’Orfeó Polifònic de
Massanassa en l'Església de Sant Pere.

Les pintures arribaran el dimecres 26 en la
sala Gabriel Cualladó amb “Un parell de
motius”. Els contes, el dijous 27 en la
Biblioteca Pública amb “Contes de Nadal” a
càrrec de La Titella. I el cinema, el divendres
28 en el saló d'actes de l'edifici Sociocultural.

La biblioteca també acollirà el dijous 27 una
nova edició de “Benvinguts a la lectura”.

I amb l'entrada del nou any, tota la localitat
es prepararà per a l'arribada dels Reis
d'Orient. El dia 3 les seues majestats rebran
les cartes dels xiquets i xiquetes en
l'Ajuntament, mentre l'Associació de comer-
ciants celebra el seu sorteig de la campanya
de Nadal en la plaça de les Escoles Velles
amb animació infantil.
El dia 4 els Reis Mags arreplegaran les

cartes en l'edifici Sociocultural i es prepararan
per a l'espectacular cavalcada del dia 5 on
lliuraran regals als xicotets de la localitat amb
la màgia que sempre desperta en tots el con-
vertir-nos en xiquets i xiquetes.
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Bon Nadal! Festes nadalenques amb calor i amistat

Vicent Pastor Codoñer
Alcalde de Massanassa

Estimades conveïnes
i conveïns:

Un any més la revista munici-
pal “La plaça“ em dóna l'oca-
sió de dirigir-me a vosaltres
per tal de felicitar-vos els
Nadals.

De veres que volguera pensar
que tots els veïns de
Massanassa anem a ser
feliços estos dies tan assenyalats, però és inevitable reflectir la
situació de moltes famílies que estan sofrint tot el rigor de la
crisi i que malhauradament no passaran els millors Nadals, per
això tots tenim el deure d’ajudar els nostres conveïns i traure el
millor de nosaltres, perquè ara és quan més falta fa; cadascú
en el seu treball (els que en tenim); cadascú pendent de les
carències dels nostres amics i veïns, cadascú aportant a la
comunitat a la que pertany el que puga per tal de gaudir de
compartir.

Prompte esta situació serà una mala experiència passada de la
que tots haurem aprés molt, i de segur que este compartir farà
que siguem un poble més unit i més cohesionat perquè haurem
sabut afrontar i combatre amb èxit esta situació.

Sabeu que l’Ajuntament està fent un esforç important per aju-
dar a pal·liar les dificultats econòmiques de molts veïns del
poble i jo particularment com alcalde vaig a esforçar-me per
atendre més i millor a tot el món i per seguir prioritzant en els
pressupostos municipals el que és realment important.

No volguera finalitzar sense posar-me a la vostra disposició i
desitjar-vos un venturós any nou 2013.

Bones Festes

Col·laboren: l'Associació de Ames de casa Tyrius,
Associació de Dones Progressistes, Centre
Instructiu i Musical de Massanassa, Colla

Despertades, Cor del Centre d’Estudis Musicals,
Falla l’Alqueria, Falla El Divendres, Falla Jaume I,
Falla Poble de Massanassa, Junta Local Fallera de
Massanassa i Orfeó Polifònic de Massanassa.

Programa de Nadal i Reis

Targeta guanyadora

Entrega dels premis de les targetes de nadal

Coral de Llenguatge Musical

Coral de 4 a 7 anys

d e  M a s s a n a s s a
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Un año más nos dirigimos a todas las personas
de nuestro pueblo desde las páginas de la revista
la plaza, con el ánimo de felicitarles las fiestas
navideñas y de cambio de año, pero también un año
más tenemos que decir que ha sido un año malo
para casi todos, un año de una crisis económica
durísima, de aumento del desempleo, de recortes
en todos los ámbitos, (sanidad, enseñanza, admi-
nistraciones publicas, para los trabajadores, los
pensionistas, la ley de dependencia, etc.) Un año de
subidas imparables de impuestos y tasas, (IRPF,
IVA, AGUA Y BASURA, GASOLINAS, ELECTRICI-
DAD, GAS y ahora en Enero también el IBI, (LA
CONTRIBUCION), QUE SUBIRA UN 10% CON MOTI-
VO DE OTRO DECRETO MAS DEL PARTIDO POPU-
LAR, etc. Etc. Etc.) Un año más de mentiras e
incumplimientos del gobierno del PP, de recortes
salariales, sociales y de recortes de libertades, de
corrupción y de empobrecimiento y desmantela-
miento de nuestra ya pobre democracia.

Por todas estas cosas y muchísimas más este
año desde ESQUERRA UNIDA les desea unas muy
felices fiestas y una entrada de año 2013 estupen-
da, y les pedimos:

Que nadie se resigne, que hagan escuchar su
voz, que muestren su indignación y su malestar,
que nadie silencie su voz, que luchen por sus dere-
chos, por la igualdad y por la solidaridad, que
luchen por su libertad y por la de los demás y que
defiendan una democracia mejor para todos/as por-
que si todos queremos nadie será capaz ni de hun-
dir nuestro país, ni acabar con la libertad de un
pueblo.

FELICES FIESTAS LES DESEA ESQUERRA UNIDA

Estimados convecinos/as:

El Partido Popular de Massanassa os desea unas felices
fiestas navideñas y un año nuevo lleno de alegrías, con la
esperanza de que los sacrificios que todos los españoles esta-
mos haciendo nos sirvan para salir cuanto antes de la crisis

Podríamos decir que la situación actual es fruto de la heren-
cia recibida, pero pensamos que no es momento de mirar atrás
sino de esforzarnos día a día para sacar el país adelante con el
esfuerzo individual y colectivo. Es el momento de priorizar el
gasto público hacia los más necesitados, aplicando políticas
de creación de empleo y optimizando los recursos para la cre-
ación de nuevas empresas que sean viables económicamente.
Es también el momento de ayudarnos los unos a los otros y de
tener esperanza en la recuperación económica.

Desde estas páginas animamos a nuestro Ayuntamiento a
seguir con sus políticas de contención del gasto y equilibrio
presupuestario, que tantos beneficios ha dado a la población.
Como todos sabéis nuestro Ayuntamiento es uno de los mas
saneados de la provincia, gracias a que se han gestionado
bien los recursos en época de bonanza, no invirtiendo en pro-
yectos que a la larga hubieran sido deficitarios y que no se
hubieran podido mantener y generando un ahorro que ahora
se esta aplicando en ayudas sociales y empleo para los colec-
tivos mas desfavorecidos.

Desde aquí queremos mostrar el apoyo al equipo de gobier-
no, con el convencimiento de que con el esfuerzo de todos
haremos una Massanassa mejor y más habitable, alcanzando
las máximas cotas de progreso para el futuro.

Buenas Fiestas a todos los vecinos y que el año 2013 sea el
de la superación de la crisis.

PARTIDO POPULAR DE MASSANASSA

"Un any més, i només per Nadal, l'Alcalde, convida als Grups
Polítics 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, butlletí que edita i paga l'Ajuntament i
que el Grup Municipal Socialista, s'assabenta dels continguts i de la
seua eixida, quan ja està al carrer...

"YO TUVE UN SUEÑO" (Martin Luther King).
Nosotros tambien tuvimos un sueño; Soñamos que teniamos

unos gobernantes honrados, para los que su prioridad eran los
derechos fundamentales del pueblo, que gozábamos de una buena
asisténcia sanitaria, así como de una educación pública y de cali-
dad, accesible para todos y no sólo para los más pudientes.
En este sueño, nuestros políticos hacian leyes justas y luchaban

contra el maltrato de las mujeres, de los niños..., en definitiva, siem-
pre protegiéndo al más débil.
El dinero público no se derrochaba, sino se utilizaba para crear

bienestar; no se sacaba a la gente de sus casas a la fuerza, por la
imposibilidad de no poder hacer frente al pago de su vivienda y
dónde la justicia era igual para todos.
Pero despertamos......, y estamos viendo todo lo contrario.

Estamos perdiendo más derechos. Derechos por lo que nuestros
padres lucharon y fueron adquiriendo con muchísimo esfuerzo. Hoy,
nos estan arrebatando todo el estado de bienestar, y si no nos
arriesgamos en vez de conformarnos, perderemos la oportunidad
de aprovechar cada dia, y éstos dias ya no vuelven.
Sólo aquel que ayuda a construir el futuro, tiene derecho a juz-

gar el pasado.
Tenemos que ser conscientes, que la primera vez que nos

engañan nuestros gobernantes, la culpa es de ellos, pero si nos
engañan una segunda vez, la culpa es nuestra. "

I finalment, us desitgem que passeu unes bones festes i que el
proper any 2013, siga més just i solidari..

Vicenta Porcar i Baixauli
Felipe Medina Gómez
Olaya Sánchez Martinez
RegidoresiRegidordelGrupMunicipalSocialistaal'AjuntamentdeMassanassa

LLADRES QUE ENTREN PER ALMANSA

Qui li anava a dir al Grup AL TALL que aquesta cançó tindria tan
plena vigència al cap de 30 anys de cantar-la per primera vegada!

I és que al 2012, com als anys 70 i 80 del passat segle, els lla-
dres, botxins i tirans continuen atacant des de Ponent i segueixen
ajudant a arrasar-nos com a poble els nous botiflers, eixos que sem-
pre s’han agenollat al servei dels enemics dels valencians, i que
s’han venut com a mercenaris als poders madrilenys.

Abans ens castigaven amb la força de les armes i ara ho fan
amb la dictadura dels RETALLS, que per dissimular diuen REFOR-
MAS. A qui volen enganyar aquesta colla de destrossa-pobles, mal-
faeners i incompetents?

Diuen que és l’ECONOMIA, que estem en crisi i és pel nostre
benestar. Des de COMPROMÍS diem que no és així. No ho fan pel
nostre bé; ho fan per IDEOLOGIA.

Ho fan per destrossar més als que s’oposen a les MENTIDES I
LES ESTAFES. No hi ha cap banquer, ni especulador ni cap d’eixa
GENTOLA que estiga en la presó ni pague per haver-nos arruinat
per 80 anys, gastant-s’ho en festes, saraos, tratges i suborns i VISA,
molta VISA.

Tot açò ha passat i passarà mentre els lladres de Ponent i els
seus comercials de les sucursals del País Valencià continuent
tenint-ne la majoria, bé uns, bé altres.

Si volem que la cosa canvie, devem canviar als responsables
d’eixa cosa, perquè si no és així, la vergonyosa situació no canviarà
i seguiran matant el País Valencià, seguiran destrossant-lo. Perquè
a eixa gent no els importa el territori ni la llengua, ni l’educació, ni el
benestar de les persones. Aquesta gentola només vol disfrutar amb
les penúries de la gent i encara es burlen. La filla d’un conegut
representant d’esta classe de gentola dient-nos ¡Que se jodan!, això
sí, én perfecte castellà, perquè valencià “ella no lo habla”. Quina
barra tenen!

L’última ESTAFA l’han fet robant-los als funcionaris la paga de Nadal
i als 8 milions de pensionistes la quantitat que els debia per la desviació
del preus. En total el robatori és de quasi 10.000 milions d’euros. I a tot
açò als defraudadors els donen L’AMNISTIA FISCAL. Com deia el
refrany “robem, robem, que ja ens perdonaran els nostres”.

Des del Col•lectiu local del BLOC-COMPROMÍS, vos desit-
gem molta salut i que l’any 2013 siga millor que el 2012. BONES
FESTES I BON ANY 2013.

Partits Polítics
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L'Ajuntament de Massanassa, en col·laboració amb l'Associació de l’Associació
de Dones Progressistes, les Ames de Casa Tyrius i el Grup de Danses “Gent Gran”
ha organitzat les Jornades contra la violència de gènere, per a commemorar el 25
de novembre.

Segons explica la regidora de la Dona, Patricia Piqueres, “des de la Regidoria de
la Dona i amb la inestimable col·laboració de les associacions de dones locals, hem
organitzat unes jornades reivindicatives perquè aquesta és una tasca de tots: cons-
truir conjuntament una societat més justa i igualitària”

Els actes es van iniciar el dijous 22 de novembre amb la conferència “Prevenció
dels maltractaments a les dones”, a càrrec de Luís Piqueres Santamans, Oficial del
Grup d'Actuació contra els Maltractaments (GAMMA) de la Policia Local de València,
en la saló d'actes de l'edifici Sociocultural. També el divendres es va projectar la
pel·lícula “La font de les dones” i posteriorment es va celebrar un col·loqui.

El dissabte 24 de novembre, a les 13.00 hores es va realitzar una concentració i
un minut de silenci en la Plaça de les Escoles Velles. Es van llegir textos per part de
les associacions de dones, es va escoltar música de cambra i es va fer públic l'acord
plenari de l'Ajuntament de Massanassa de repulsa i condemna de la violència de
gènere. Tots els participants van confeccionar un arbre de la vida amb fulles que mai
van haver de caure, amb els noms de les dones assassinades enguany.

El Club de Futbol Base Massanassa ha organitzat un
torneig solidari de cara a Nadal per arreplegar regals per
als més necessitats. Tots s’ho van passar d’allò més bé:
esport, diversió i solidaritat.

Activitats a la biblioteca

La Biblioteca Pública de Massanassa ha iniciat un nou
projecte de promoció del llibre amb “Una segona lectura”,
una iniciativa destinada a facilitar l'intercanvi de llibres
d'una manera gratuïta entre els usuaris del servei munici-
pal. Els veïns i veïnes de Massanassa donen llibres cons-
tantment a la Biblioteca. Alguns dels títols ja formen part del
fons municipal, per la qual cosa davant les repeticions s'ha
optat per oferir-los gratuïtament als lectors.
Els llibres estan situats en un mostrador, per la qual

cosa qualsevol que s'acoste fins a la biblioteca pot portar-
li-ho sense necessitat de retornar-ho ni seguir cap tipus de
tràmit. Els títols es van renovant a mesura que el mostra-
dor es queda buit.
No és la primera vegada que la Biblioteca de

Massanassa es converteix en pionera de projectes de
foment de la lectura, com amb “Benvinguts a la lectura” o
el voluntariat cultural de la biblioteca, com per example les
classes de dibuix de Paco Castelló, que han celebrat un
sopar per celebrar l’arribada del Nadal.

Futbol
solidari

Birles al Poliesportiu
L'equip de petanca de Massanassa segueix amb bons èxits en totes les seues

partides. L'última, disputada contra Picanya, va guanyar l'esportivitat i l’amistat.
En la imatge, amb la regidora Patricia Piqueres.

Concert de Campanes
La Colla de Campaners de Massanassa va oferir el passat 15 de desembre

un concert de campanes a l'església de Sant Pere amb la col·laboració dels cam-
paners de la Catedral de València. Una tradició que es manté viva a Massanassa
amb tocs i repics.

Massanassa diu NO a la
violència de gènere

Conferència

Acte a les Escoles Velles

Sopar de l’alumnat de dibuix

Colla de Campaners
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Regals i compres gratis
a les tendes del poble
L'Associació de Comerciants de Massanassa organitza en Nadal la seua pri-

mera campanya comercial. Després de l'èxit aconseguit en la Fira de Comerç,
l’entitat amb tan sols un any de vida, premiarà la fidelitat dels seus clients amb la
qualitat i tracte que els caracteritza, i a més lliurarà amb cada compra uns vals per
a aconseguir nombrosos regals i xecs de compra per valor de 75 euros cadascun.

La campanya, elaborada en col•laboració amb l'Ajuntament de Massanassa,
pretén fidelitzar als clients dels establiments de la localitat. Cadascuna de les ten-
des participants ha donat un article que es rifará el pròxim 3 de gener en la plaça
de les Escoles Velles. En l'acte, on també es lliuraran els vals de 75 euros per a
gastar en els comerços, hi haurà animació i activitats infantils coincidint amb el la
recepció de les cartes als Reis Mags d'Orient.

La presidenta de l'entitat comercial, Esperanza Berasategui, ha explicat que
“amb aquesta acció volem que els veïns i veïnes de Massanassa, i dels munici-
pis propers, descobrisquen en els nostres comerços la gran varietat, qualitat i preu
competitiu dels nostres productes i realitzen les seues compres nadalenques a
Massanassa”.

Per la seua banda, la regidora de Comerç, Patricia Piqueres ha manifestat que
“des de la seua creació els comerciants han comptat amb tot el suport municipal.
És una entitat molt activa i amb molta il•lusió, i aquesta campanya segur que
anima les compres nadalenques en els comerços de Massanassa”.

Ja saps, en Nadal, Compra a Massanassa!

L'equip etíop d'Atletisme, entre els quals figuren les campiones de la
Marató de València 2012, han visitat el centre escolar Lluís Vives de
Massanassa. L'objectiu de la visita ha sigut transmetre a l'alumnat els ben-
eficis saludables de la pràctica de l'esport i narrar en primera persona les
participacions en esdeveniments esportius internacionals.

El Grup Fotogràfic de Massanassa A Fosques, ha organitzat
la cinquena edició de l'exposició “Fotos del món, un món de
fotografies” que arreplega les obres de Juan Candel, Sara
Carretero, Quico Company, Miguel Company, Yolanda Escusol,
Elena Furió, Francesc Juan, Isabel Mª Gómez, Pepe Lacreu,
Víctor López, José V. Lurbe, Eugenio Melero, Mª Elvira Mocholí,
Raúl Pérez i Mª Luisa Valentín. L'exposició ha estat una recopi-
lació d'imatges properes i d'instantànies captades per l'objectiu
dels artistes per tot el món.

Visita esportiva al LLuís Vives

El departament de Joventut de l'Ajuntament ha organitzat un curs de
confecció de roba on les alumnes també aprenen a realitzar patrons i cos-
tumizar les seues peces de vestuari. Al curs, que se celebra en les ins-
tal·lacions de la Casa de la Joventut – Antic Ajuntament, acudeixen una
vintena d'alumnes que segueixen atentament les instruccions de la pro-
fessora per anar a l`última moda.

Taller de costura per costumitzar roba

AFosques, fotografies del món

L'Ajuntament ha organitzat nous tallers
de rebosteria creativa. En el curs l'alumnat
ha après d'una manera pràctica la
preparació de dolços i pastissos típics per a
les pròximes festes nadalenques pel cuiner
Manuel Peña.

Rebosteria
de Nadal


