de

Ajuntament de Massanassa - Regidoria de Cultura

Massanassa

www.massanassa.org

Exemplar gratuït

Gener 2014

Número 59

PLA D’OCUPACIÓ SOCIAL MUNICIPAL 2014-2015
BORSA DE TREBALL: PLA D'OCUPACIÓ SOCIAL 2014/2015

L'ajuntament de Massanassa convoca
el II Pla d'Ocupació Social 2014-15 per
mitjà del qual es contractarà a jornada
completa i per períodes de tres mesos a
aturats de la població.
La borsa que es va a formar tindrà
caràcter bianual, i preveu la contractació
de 48 persones l'any 2014 i seixantadues l'any 2015.

EL TERMINI per a apuntar-se a la
borsa compren del 3 al 28 de febrer. Els
interessats han de dirigir-se als Serveis
Socials de l'Ajuntament.

L'Objecte de la convocatòria és la formació d'una borsa d'Ocupació que servirà
per a fer efectives les diferents contractacions laborals de personal amb caràcter
no permanent, per a la realització de
tasques pròpies de la categoria d'oficial i
peó dels sectors professionals d'obra de
paleta, electricitat, pintura, lampisteria i
jardineria.
Informació en Serveis Socials, la
Pagina Web de l'Ajuntament. A.E.D.L. i
Ajuntament.

AJUDES PER AL FOMENT DE LA CONTRATACÍÓ DE PERSONES ATURADES

L'Ajuntament de Massanassa convoca ajudes per al foment de la contractació de persones
aturades en el municipi, tant a jornada completa com a temps parcial.

Les empreses de la població que contracten a aturats del municipi podran obtenir ajudes que
estimulen la contractació amb les següents quantitats:
- Contractació a jornada completa de 6 mesos: 2.000 euros per persona contractada.
- Contractació a jornada completa de 3 mesos: 1.500 euros per persona contractada.
- Contractació a temps parcial, mínim 20 hores 6 mesos: 1.000 euros per persona contractada.
- Contractació a temps parcial, mínim 20 hores 3 mesos: 750 euros per persona contractada.
- Contractació a temps parcial, mínim 10 hores 6 mesos: 500 euros per persona contractada.

Se subvencionarà un màxim de tres contractacions per beneficiari. Informació en la Pagina Web
de l'Ajuntament. A.E.D.L. i Ajuntament.

AJUDES PER AL FOMENT DEL TREBALL AUTÒNOM

L'Ajuntament de Massanassa convoca ajudes per al
foment del treball autònom a fi de facilitar l'establiment de
persones emprenedores com a treballadores per compte
propi en el municipi de Massanassa.

Els sol·licitants hauran d'estar empadronats a
Massanassa amb una antiguitat d'almenys 6 mesos,
havent de situar la seua activitat en el municipi de
Massanassa.
La quantia de les ajudes és de fins a 1.500 euros, havent
d'acreditar-se almenys el doble de despeses inherents al
funcionament de l'activitat.

Més informació sobre les bases en la pàgina Web de
l'Ajuntament. A.E.D.L. i Ajuntament de Massanassa
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Moltes activitats al Nadal i visita dels Reis Mags

Escola de nadal medieval

Entrega dels premis dels Comerciants

Els Reis d’Orient han visitat Massanassa per portar
regals a tots el xiquets i xiquetes de la localitat. En arribar
van ser rebuts per la Corporació Municipal i van arreplegar les cartes en l’Ajuntament i al saló d’actes de l’edifici
Sociocultural.
Una vegada llegides les cartes i preparats els regals,
les Majestats d’Orient van participar en la cavalcada pels
carrers de Massanassa, van visitar la residència Solimar,
i posteriorment van tindre una nit mogudeta, entregant els
regals casa per casa per mantindre la màgia en els somriures del més menuts de la casa.
Altres activitats del nadal han estat: l'obra "Un nadal
rebolicat", escrita i dirigida per Elsa Nácher i interpretada
per L'Escola Municipal de Teatre de Massanassa o
l’escola de Nadal Medieval.

Escola Municipal de Teatre

Els Mags a la Residència

Concert de la Coral

La Banda del Centre Instructiu i Musical de Massanassa va interpretar el pasdoble
“Pablito” en el Mestalla, el 7 de gener, en el partit de Copa contra l’Atletic.
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L'ajuntament de Massanassa ha
executat un projecte de millora i adequació de la Biblioteca Pública
Municipal. La principal millora és el
canvi d'il·luminació, que a més de ser
de baix consum led, millora la visibilitat
i facilita la lectura i les diferents activitats que es realitzen en aquest espai a
través del voluntariat cultural.

Juntament amb la il·luminació
també s'ha renovat el mobiliari, amb
nous prestatges per a productes que
cada vegada són més nombrosos en la
biblioteca com devedés i cedés, a més
dels llibres i capçaleres de prestatgeries per a anunciar les novetats.
Les taules i butaques de lectura
també són noves per a oferir una millor
comoditat als usuaris d'aquest espai
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cultural. El director de la Biblioteca,
Francesc Rodrigo, explica que és “una
millora i adequació del mobiliari als
nous usos de la biblioteca”.

El projecte té un cost global de
15.000 euros finançats amb fons municipals. Tant l'alcalde de la localitat,
Vicent Pastor, com el regidor de
Cultura, Francisco Pérez, han destacat
els nombrosos usos de la Biblioteca
Pública, tant en l'àmbit cultural com
lúdic, amb projectes com el voluntariat
cultural o “Benvinguts a la lectura”.

Remodelació de la
Biblioteca Pública i
Benvinguts a la lectura

La Biblioteca Municipal està situada
en l'edifici Sociocultural i compta, entre
altres serveis, amb tres ordinadors
connectats a internet, wifi gratuït, una
sala d'estudi, zona de lectura de premsa diària, i bookcrossing.

Campionat escolar d’escacs

El Club d'Escacs de Massanassa ha organitzat, en col·laboració
amb la Federació d'aquesta disciplina, el Campionat Escolar
d'Escacs, inclòs en els XXXII Jocs Esportius de la Comunitat
Valenciana. La trobada esportiva (van participar 120 escolars de tota
la província), es va celebrar, en col·laboració amb l'Ajuntament de la
localitat, en el saló de la Societat Cultural i Recreativa La Terreta, el
passat 18 de gener. Este és el torneig més important a nivell escolar
de la Comunitat Valenciana i per part de l'escola d'escacs de
Massanassa van jugar prop de 20 jugadors.

El llistat dels jugadors del Club d'Escacs Massanassa és el
següent: Vicent Garcia Baixauli, Jose Manuel Diaz Naranjo, Miquel
Asins Muñoz, Miquel Aparicio Sala, Sergio Hernandez Iranzo, Josep
Garcia Baixauli, Miquel Mora Castaño, Alvar Casañ Tello, Alejandro
Chust Rocher, Hermes Mira Cuenca, Màxim Ballester Baixauli, Anas
Boukdir, Jaume Yuste, Juan Jose Bono, Josep Miquel Mari, Cristian
de Torres, Jesús Tomás, Roberto Herreros.

Curs de cuidadors de dependència

L'Ajuntament de Massanassa, a través del departament de Serveis
Socials, ha posat en marxa un curs de cuidadors destinat a persones encarregades
de cuidar a persones depenents o aquelles que volen una eixida laboral en aquestes
cures. El taller està coordinat per Mónica Sánchez, i entre els professionals que participen en el programa es troben psicòlegs, fisioterapeutes i mèdics geriatres. El curs,
que s'imparteix en l'antic Ajuntament, finalitzarà el pròxim 26 de febrer.

Exposició de pintura

La sala Gabriel Cualladó ha acollit l’exposició “Austral
rincón andino” del pintor xilé Pedro Miguel Sepúlveda. La
inauguració es va celebrar el passat 27 de desembre.
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La quarta fase de
l’auditori acabada

L'Ajuntament de Massanassa porta a terme la quarta fase
d'adequació de l'Auditori Municipal de la localitat, en concret els
treballs referents a la construcció de la petxina acústica i escala
d'escena. El projecte té un cost de prop de més de 150.000
euros finançats amb fons municipals i una subvenció de la
Diputació Provincial.
L'empresa encarregada dels treballs és Scenic Light que
executa la instal·lació de la petxina acústica amb l'objectiu de
condicionar l'espai escènic per a concerts i diferents actuacions
artístiques.

Donació de sang solidària

Els veïns i veïnes de Massanassa han participat en la
jornada de donació de sang realitzada en el Poliesportiu
de la localitat, organitzada pel centre de Transfusions de la
Comunitat Valenciana dissabte passat 11 de gener, en
col·laboració amb les Ames de casa Tyrius i l'Ajuntament
de Massanassa. En la imatge els membres de la
Corporació,
Vicent Pastor, Francisco Comes
Monmemneu i Begoña Nieva, junt la coordinadora de l'equip, Cristina Segarra; la presidenta de Tyrius
Massanassa, Amparo Casañ; al costat de diversos
donants.

L'alternança d'aquesta programació amb les altres activitats
escèniques exigeix que aquesta petxina siga fàcil i ràpidament
removible a l'efecte d'agilitzar al màxim els canvis. Sense l'existència d'aquesta petxina no seria possible la realització de
concerts d'orquestra o banda però amb ella no és factible la realització d'esdeveniments que requerisquen un teló. Per tant quan
la petxina està oberta funciona com a auditori i quan està replegada té una configuració de teatre polivalent.

El conjunt de la petxina està format per tres elements: Sostre
acústic amb un panell fix per davant de la boca d'escena i tres
panells mòbils col·locats en el sostre d'escenari; dos panells laterals pivotants al fons de l’escenari; i un gran panell de fons d'escena. També es col·locarà una escala d'escena.

Falles 2014

Celebració de Sant Antoni

La penya El Carro de Massanassa va organitzar la foguera de
Sant Antoni el passat 17 de gener. Els socis de la penya mantenen
aquesta tradició de cremar trastos vells en la plaça de l'Església juntament amb el xocolate calent cuinat per les festeres de la penya.
Molts veïns i veïnes es va acostar també enguany per a gaudir del
xocolate i ensaimades i veure cremar la foguera en honor al sant.

PRESENTACIONS FALLERES
Falla Divendres
1 de febrer, a les 12.00 hores en saló Santo Domingo
Falla Poble de Massanassa
2 de febrer, a les 12.00 hores en el saló Mediterráneo
Falla l’Alqueria
16 de febrer, a les 12.30 hores en el saló Santo Domingo
Falla Jaume I
28 de febrer a les 19.00 hores en el saló Mediterráneo
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