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Mig any de Moros i Cristians

Els Moros i Cristians de Massanassa van
prendre els carrers el cap de setmana del 22
d’abril per a celebrar la festa del Mig Any.
L'entrada va comptar amb la participació de
totes les comparses. Pel bàndol cristià, Les

Forquetes i El Cid; i pel moro, Esquadra Roja,
Ibn Al Abbar i Manzil Nars. Finalitzada
l'Entrada es va celebrar l'acte de Presentació
de Capitania, que enguany ostentarà el bàndol
moro, amb el capità José Carlos León de

Massanassa estalviarà 12.598
euros anuals amb els nous led
de la Diputació Provincial
L'Ajuntament de Massanassa ha decidit
acollir-se al Pla d'Eficiència Energètica per a
l'enllumenat públic, amb un cost total de
80.000 euros que serà finançat per la
Diputació de València. El municipi canviarà
les seues bombetes actuals, de 150 wats, de
vapor de sodi per 305 led, de 54 i 61 wats.
Les lluminàries es canviaran en els carrers
del casc antic Mestre Giner, Mestre Serrano,
Mestre Palau, i Mestre Palleter, entre d’unes
altres.
La iniciativa s’inclou en el Pla de Millora de
Serveis a la Ciutdadania de l’Ajuntament de
Massanassa i al Pla d’Estalvi energètic, i
suposa la substitució de les bombetes actuals de l'enllumenat públic exterior per bom-

betes led de substitució directa, la qual cosa
permetrà a Massanassa estalviar en la factura elèctrica.
Un total de 211 municipis de la província
s'ha acollit ja al Pla d'Eficiència Energètica
per a l'Enllumenat Públic de la Diputació. El
Pla d'Eficiència Energètica per a l'enllumenat
públic suposa una inversió de 30 milions
d'euros de la Diputació i pretén canviar
200.000 punts de llum de 150 watios per
200.000 bombetes LED de 50 watios. Amb
un funcionament de 8 hores diàries de les lluminàries, s'aconseguirà reduir la contaminació, en evitar la propagació de 14.600
tones de CO2 a l'atmosfera a l'any.

Pagament voluntari de l’impost de
vehicles, guals i recollida de fem
L'Àrea de Gestió d'Ingressos i Tresoreria de
l'Ajuntament de Massanassa, anuncia que el període
voluntari de pagament per a l'impost de vehicles de
tracció mecànica, la taxa de guals i la taxa de recollida de fem domiciliari està obert des de 2 d'abril fins
al 3 de juny de 2013, tots dos inclusivament.
Per als contribuents que no tinguen domiciliat el
pagament, aquest es podrà realitzar en les entitats
colaboradores amb el rebut corresponent.
El pagament per domiciliació bancària (té un descompte del 5%) s'estima que es carregarà el 2 de
maig de 2013. Els contribuents podran domiciliar el
pagament dels tributs en comptes oberts en entitats
de dipòsit; per a aquesta finalitat hauran de dirigir-se
a l'Ajuntament de Massanassa al menys dos mesos
abans del començament del període recaptatori.

Manzil Nars. La capitana cristiana de 2011,
Ana Mª Gómez de la comparsa Les Forquetes,
va rebre de mans de l'alcalde, Vicent Pastor,
una figura commemorativa com a record de
màxima representant de la festa.

Assessorament Jurídic
gratuït per als lloguers
L'Ajuntament de Massanassa ha aprovat
en el Ple de febrer l'adhesió al Conveni de
col·laboració entre la Diputació de València i
l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de València per
a la prestació dels servicis d'assessorament
jurídic, mediació, intermediació i negociació
sobre préstecs i arrendaments relatius a l'habitatge habitual.
El servei d'assessorament jurídic es prestarà els dijous de 9.30h a 14.30h en les
Dependències de Servicis Socials de
l'Ajuntament de Catarroja, situades en la
Plaça Vella, 8 de Catarroja.
Els veïns empadronats a Massanassa
podran sol·licitar aquests serveis emplenant
la sol·licitud que es troba disponible en les
oficines municipals del Registre General de
l'Ajuntament, en les oficines de Servicis
Socials i a la web de l’Ajunmtament
(www.massanassa.es), apartat Tràmits i
Gestions, Persones.

En verd: Contenidor d’oli
Per a posar en pràctica un desenvolupament sostenible, Massanassa
pren accions sostenibles.
Entre les últimes mesures posades
en marxa tenim l’instal·lació de contenidors d’oli domèstic. Els contenidors
d’oli són de color taronja i amb la
seua utilització evitem vessaments
d’este residu tan perjudicial per al
medi ambient.
Els contenidors estàn situats en
els carrers: Teodoro Llorente/Plaça
del Molí, Font Cavilda/Parc Font
Cavilda, Partida del Divendres/Plaça
de l’Alcoia, Torrent/Doctor Fleming,
Joan Peset front al Colegi San José i
San Andrés.
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La Penya El Carro organitza les celebracions de San Antoni

La Penya El Carro de Massanassa ha organitzat la benedicció de
Sant Antoni en la localitat. Animals domèstics i cavalleries de tota la
comarca es van acostar el passat mes de febrer en una vistosa desfilada fins a l'església de Sant Pere, on van rebre la benedicció anual
del sant protector dels animals.
La comitiva va recórrer la localitat fins a la plaça de l'Església, plena
de gent, on els participants van ser obsequiats amb un record per part
dels components de la penya.
Les dones van vendre els panets beneïts per a recaptar fons per a
causes humanitàries. La desfilada d'equins la va tancar el carro de la
penya. Els components de la Penya també van participar en altres
benediccions en altres localitats, com per exemple en la d'Alfafar.
Anteriorment, el dia del Sant, els membres de la penya van organitzar la foguera i el berenar de xocolate per a tots els assistens.

Setmana del LLibre i Foment de la lectura
La Biblioteca Pública Municipal ha celebrat la Setmana del Llibre i
Foment de la Lectura amb nombrosos actes. El 23 d'abril, Dia
Internacional del Llibre, van visitar la Biblioteca l'alumnat de 4 i 5 anys
del Col·legi San José i Sant Andrés acompanyats pel professorat.
Dues iaes voluntàries explicaren diversos contes. Un altre dels actes,
va ser la presentació del llibre "Departamento 60" de l'autora local
Amparo Navarro.

Homenatge de Cáritas a
Tonica Moreno

Càrites Diocesana de Massanassa ha rendit un homenatge a Tonica Moreno, presidenta de l'entitat solidària
durant dotze anys. Després de la Missa celebrada en l'església de Sant Pere l'actual presidenta, Francisca Penella,
li va fer lliurament d'una placa commemorativa i va agrair la
seua dedicació a la causa humanitària en la localitat durant
més d'una dècada.

Taller d’ús responsable
de les Noves tecnologies
El departament de Joventut de l'Ajuntament ha organitzat un curs
de “Ús responsable de les Noves Tecnologies” dirigit als escolars de
l'institut de la localitat. El taller tracta de sensibilitzar i informar a la
joventut sobre els riscos de la xarxa, així com dels seus beneficis si
s'utilitza de forma correcta.
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Inauguració de les Jornades

Jornades de la Dona
2013

Acte Dones Progressistes

L'Ajuntament de Massanassa, amb la
col·laboració de les Ames de Casa Tyrius,
l’Associació de Dones Progressistes, l’Escola
Municipal de Teatre, l’Escola d'Adults i el Grup
de Ball Gent Gran, ha organitzat les Jornades
de la Dona 2013.
L'acte inaugural va comptar amb la presència de l'Alcalde, Vicent Pastor, la regidora de la
Dona, Patricia Piqueres i la regidora d'àrea de
Benestar Social, Begoña Nieva, per lliurar els
premis del concurs de cartells. El primer premi
ha sigut per a Susi Marco pel seu treball "La
dansa de la dona" i els accèssits per a Adelaida
Marco i Salvador Perales. L'acte va culminar
amb l'actuació del grup Gent Gran.

Entre els actes de les Jornades destaquen la presentació del llibre “Llàgrimes de
cotó, de pols i de Silenci” de Jordi Sebastià i
Jordi Pla, editat per la Fundació Fontilles, el
dia 5; el sopar commemoratiu de l’Associació
de Dones Progressistes, el mateix dia 5 i el
dinar de germanor de l’associació de les
Ames de Casa Tyrius, el dia 6, així com la
participació en la manifestació de València el
dia 8 de març.
La programació de les Jornades també va
comptar, el dia 7, amb la dramatització de
textos sobre la dona, pels alumnes de
l’Escola Municipal de Teatre de Massanassa.

Dinar Tyrius

El melianero, síndic de Favara
El veí de Massanassa, Francisco Vázquez, conegut com El melianero ha sigut triat nou síndic de la sèquia de Favara. Amb aquesta
elecció s'uneix com a membre de la mil·lenària institució del Tribunal
de les Aigües de València, declarat Patrimoni Cultural Immaterial de la
Humanitat, i que s’encarrega de dirimir els conflictes per l’aigua de reg
entre els llauradors de les Comunitats de Regants de les sèquies que
formen part d’ell.

Nou Cap de la Policia Local
Javier Urbán Rubio ha pres possessió del seu nou càrrec
com a Cap de la Policia Local de Massanassa. L'alcalde de la
localitat, Vicent Pastor, ha mantingut una reunió amb l'agent per
a marcar i reforçar nous objectius en matèria de Seguretat
Ciutadana i Prevenció i seguir amb el treball iniciat pel seu antecessor en el càrrec.
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L’Ajuntament recolza al comerç local
L’Associació de Comerciants
de Massanassa, amb la
col·laboració d’OTP, ha organitzat el taller “Com optimitzar les
vendes amb la gestió innovadora de persones i noves tecnologies” celebrat el passat mes d’abril a la seu de OTP Estudis i
Prevenció.
L’Ajuntament s’ha postulat en contra de la llibertat
d’horaris comercials, una
mesura que segons explica
l’Alcalde, Vicent Pastor, no
implica més llocs de treball
ara mateix, però si un perjudici per als comerciants del
nostre poble.
Per això l’Ajuntament
recolza les activitats de
l’Associació comercial local i
s’implica amb campanyes
de sensibilitazció per potenciar la compra al nostre
poble.

El col.loqui va tindre com a
ponents a Carmen Soler, gerent
d’OTP; Silvia Muñoz, de Pyme
Assistant Outsourcing; Lola
Navarro de Navarro Herbolario i
les intervencions d’Esperanza
Berasategui, presidenta de l’associació comercial local i l’alcalde Vicent Pastor.
La presidenta va agraïr l’assistència de tot el públic que va
vore complides les seues expectatives d’aprenentatge.

l’IES Massanassa participa al
projecte europeu Comenius
La Unió Europea desenvolupa molts projectes que tenen com a
objectiu afavorir el coneixement i la relació entre els diferents pobles i
cultures d’Europa. Un d’aquest projectes, el Programa Comenius, està
adreçat fonamentalment als estudiants i als ensenyants europeus i té
com a objectiu reforçar la dimensió europea en el camp de l’educació
infantil, primària i secundària, tot i promovent la mobilitat i la cooperació
entre centres educatius de països diversos.
El Projecte Comenius rep aquest nom en homenatge al pedagog del
segle XVII Jan Komensky, considerat el pare de la pedagogia.
Komensky defensava l’educació perquè només gràcies a ella l’ésser
humà pot desenvolupar totes les seues potencialitats. També fou un ferm
defensor dels drets humans i de la pau entre les nacions.
Dos són els objectius fonamentals del Projecte Comenius: Afavorir entre els
joves i el personal educatiu el coneixement i la comprensió de la diversitat de
cultures i llengües europees i del valor d’aquesta diversitat; Ajudar els joves a
adquirir les aptituds bàsiques per a la vida i les competències bàsiques per al
seu desenvolupament personal, el seu futur laboral i la ciutadania europea activa.
I és en aquest marc de col•laboració europea que l’institut de Massanassa
participa aquest curs i el vinent en un Projecte Comenius que porta el títol de
L'Europe du travail pour les jeunes: les défis et les enjeux (L’Europa del treball
per als joves: reptes i compromisos), un projecte que pretén afavorir el coneixement de la realitat del món del treball per a joves en l’actualitat.

Els centres docents amb els quals intercanviarem experiències al llarg d’aquests dos anys escolars són quatre instituts de França, Alemanya, Itàlia i
Regne Unit amb els quals treballarem sobre el tema i prepararem visites als diferents països: Lycée Georges Brassens, a Rive de Gier (Fança); Istituto Guarino
Veronese, a San Bonifacio (Itàlia); Dientzenhofer Gymnasuim, a Bamberg,
(Alemanya); Aylesbury High School, a Aylesbury (Regne Unit).
En el marc d’aquest projecte, el passat mes d’abril, una quinzena d’alumnes
de quart d’ESO del nostre institut estigueren junt amb les seues professores en
una trobada amb la resta de centres participants a la localitat alemanya de
Bamberg. Allí han realitzat tota una sèrie d’activitats adreçades a conéixer la
realitat del món laboral a Alemanya i a intercanviar experiències entre l’alumnat
participant. Aquesta primera fase del projecte tindrà continuïtat el curs vinent, en
què el nostre institut serà el centre d’acollida dels instituts participants.

Massanassa CF i falles
El passat 3 de març, estant a les portes de la gran setmana fallera, el
Massanassa Club de Futbol va voler homenatjar el col·lectiu Faller de la
població, aprofitant per a això el seu partit de Lliga en què s'enfrontaven en
el Derby de la Jornada al Recanvis Colon.
El partit era precedit per un homenatge per part del Club a totes les Falles
de la població, fent el servici d'honor. A les Falles representades se'ls va fer
entrega d'uns obsequis i uns abonaments per a seguir el final de Lliga de
mans del President Vicente Manuel Alfonso. Van estar també presents a l'acte, l'alcalde de la localitat, Vicent Pastor i el Regidor d'Esports, Francisco
Comes Monmeneu.
Les Falles van estar representades pels seus presidents i Falleres Majors,
tant de la Cort Major com Infantil, a més del President de la Junta Central
Fallera.
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