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FALLERES DE JUNTA LOCAL DE MASSANASSA

Fallera major: Conchi Ferrándiz
Fallera infantil: Neus Villena
Cort infantil: Nieves Chicote i Isabel Ballester
Cort d’Honor major: Wanda Machado. 

Conchi i Neus, falleres majors de Junta Local Fallera
de Massanassa donen la benvinguda a les falles 2015

L'Ajuntament de Massanassa ha aconseguit que la Conselleria
d'Obres Públiques assumisca la construcció de la nova vorera
d'entrada a la localitat des de l'avinguda Sud. El projecte s'em-
marca dins del programa d'actuacions prioritàries en matèria d'in-
fraestructures i juntament amb la construcció, l'Ajuntament dotarà
a la vorera de bàculs d'enllumenat públic.

Aquesta vorera és una reivindicació del Consistori des de la
construcció de l'avinguda Sud, quan el projecte inicial, datat a la
fi de la dècada dels noranta, no contemplava l'entrada a la locali-
tat de Massanassa i que va haver de ser modificat. 

L’entrada ha anat adquirint i incrementant el seu ús per part de
vianants i ciclistes que utilitzen el carril bici per a realitzar esport
de forma quasi diària, per la qual cosa les voreres laterals s’han
convertit en aquests últims anys en una necessitat per a aug-
mentar la seguretat dels vianants.

La primera vorera es va inaugurar fa poc més d'un any quan
es va remodelar el carril bici de l'avinguda conegut com a ruta del
colesterol, i per motius pressupostaris no va poder construir-se la
vorera paral·lela. “La insistència de l'Ajuntament en la construcció
de la vorera paral·lela ha donat els seus fruits i en breu estarà
construïda la nova vorera” explica l'Alcalde de Massanassa,
Vicent Pastor.

Comencen les obres de la vorera
d’entrada des de l’avinguda Sud

COMISIONES FALLERAS DE MASSANASSA

Falla El Poble de Massanassa
President: Jorge Julve
President infantil: Rafael Marco Alfonso
Fallera major: Ana Mª Gómez Gimeno
Fallera infantil: Candela Alfonso Martínez

Falla Divendres
President: Bernardino Moreno Fernández
President infantil: Víctor Marín Paredes
Fallera mayor: Brenda Martínez Martínez
Fallera infantil: Rebeca Gutiérrez López

Falla l’Alqueria
Presidenta: Mª Carmen Lechiguero Marín
President infantil: José Leal Costa
Fallera infantil: Alba Iraola Martínez

Jaume I
President: Fernando López Cabañero
Fallera major: Elisabeth Caballero
Fallera infantil: Nayara Matías

La setmana posterior a les falles publicarem una Plaça especial amb les fotos de les falles 2015
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L'Ajuntament de Massanassa, a través de la regi-
doria de Joventut i el CIJ, ha iniciat una sèrie de
tallers d'assessorament de creació i foment d'asso-
ciacionisme juvenil. L'objectiu és oferir informació als
joves sobre com organitzar-se per a engegar una
entitat local i aportar idees sobre noves activitats. 

Assessorament juvenil

El col·legi Lluís Vives ha celebrat el Dia de l'arbre amb la plantació
d'un xiprer per cada alumne del centre educatiu. En total, 436 arbres
han sigut plantats en el perímetre del pati escolar on també s'ha
instal·lat el sistema de reg per degoteig. La plantació servirà, a més,
per a realitzar una pantalla de protecció visual cap a l'exterior i amor-
timent de sorolls. L'alumnat ha realitzat la plantació per cursos acom-
panyats de cadascun dels seus tutors. El projecte, coordinat pel pro-
fessor Pascual Primo, s'emmarca dins del pla d'innovació educativa
de la Consellería d'Educació, i per a açò ha comptat amb la col·labo-
ració de l'Ajuntament de Massanassa.

El Departament de Jardineria de l'Ajuntament de Massanassa ha
realitzat un inventari dels exemplars arboris de la localitat coincidint
amb el Dia de l'arbre. Són més de 2.500 exemplars plantats en tot el
municipi, sent els més antics els xiprers del cementeri.

Cal destacar els til·lers de l'avinguda Blasco Ibáñez, els exòtics
Ginkgo Biloba (arbre que va resistir la bomba a Hiroshima) de la
rotonda del Camí del Fus, o els llidoners per tota la localitat.

El passat 1 de març, la Colla de Córrer el Parotet, va celebrar la XXV
Volta a peu a l´Albufera, participant al voltant de 125 persones entre
corredors, ciclistas acompanyants i personal d´avituallament. En un dia
primaveral, a les 8 del matí, els atletes començaren  el recorregut dels
43,5 Km des del Poliesportiu, després de disparar la tradicional traca,
cosa que es va repetir també en la plaça del Palmar i a l´arribada.

Els esforçat esportistes anaren per la Marjal, Carretera del Saler,
Pinada del Saler, passant pel Llac, Entrada carretera del Palmar,  El
Palmar, termes de Sueca, Sollana, El Romaní, Silla, Albal, Catarroja i
novament , tots junt aplegaren al Poliesportiu de Massanassa., on els
esperavan familiars i amics. La peculiaritat d´esta volta, és que cadascú
fa la distància que vol. Cada 6 o 7 Km, s´agrupaven i durant 3 minuts,
menjaven fruits secs,  o un troçet de coca de les que havia fet el com-
pany forner Vicent Pastor, i beure aigua o algun refresc. 

Esta Volta, no és una cursa competitiva, es va a un ritme pausat, així
i tot, de vegades, la fila de corredors amb les samarretes cridaneres de
la Colla, era impressionant. Es tracta de gaudir  de l´esport i de la natu-
ralesa, regnant, com sempre, un bon ambient durant les quasi 5 hores
que tardaren en fer el recorregut.

XXV Volta a Peu a l’Albufera

Dia de l’arbre

El centre escolar San José i San Andrés de Massanassa ha celebrat
un esmorzar solidari per a recaptar fons per al programa ESFERA, una
iniciativa humanitària que treballa per a donar resposta urgent a la
població en els casos de desastres. Tant l'alumnat, professorat, AMPA i
veïns i veïnes de la localitat es van acostar fins al col·legi per a col·labo-
rar en aquesta causa solidària.

L'Ajuntament de Massanassa, en col·laboració
amb la Diputació de València, ha celebrat en la
Biblioteca Pública un taller d'iniciació a l'escriptura. 

Esmorzar solidari

Taller d’escriptura a la biblioteca

L’Ajuntament ha agrait la tasca laboral de dos dels seus treballados que s’han jubilat:
Ismael Soria i Amadeo Pérez. Els treballadors van rebre un regal recordatori del seu pas
com a empleats públics en els departaments d’Urbanisme i Cementeri.

Jubilacions en l’Ajuntament
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La Penya El Carro de Massanassa ha
recuperat una tradició que s'havia perdut i
que enguany, els seus components, han deci-
dit tornar a organitzar: l'entrada d'arbres per a
la foguera de Sant Antoni. 

Des de fa dècades, la penya és l'encarre-
gada d'organitzar la foguera en honor al sant
protector dels animals amb fustes i mobles en
desús que guarden durant tot l'any. Però en
aquesta edició s'ha recuperat la tradició de
cremar la foguera amb parts de poda dels
arbres. 

El dissabte 17 de febrer, els organitzadors
van realitzar la desfilada pels carrers de la
localitat. Els cavalls van tirar dels arbres fins
a l'entrada en la plaça de l'església acompa-
nyats per l’Associació Cultural Escola de dol-
çaina i percussió A quatre quaranta. Allí es va
muntar la foguera que va cremar a les 20.00
hores. El públic assistent va gaudir amb les
activitats, encara que sens dubte, va ser molt
esperat el xocolate servit per les senyores de
la penya. 

El 8 de febrer es va celebrar la benedicció
d'animals al que van acudir cavalleries de
tota la comarca. La benedicció s'iniciava amb
la solta de coloms en senyal de pau per part
del Club de Colombicultura La Protectora, per
a donar pas a la desfilada de mascotes, on
gossos, gats, periquitos i exòtics han prota-
gonitzat la benedicció. Les senyores de la
penya han seguit amb la tradició de la venda
de pans beneïts de Sant Antoni, sent un
reclam més de la festa dels animals.

La Penya El Carro organitza les celebracions de Sant Antoni

Conmemoració del
dia de la dona
treballadora

Les Ames de casa Tyrius, l’Associació
de Dones Progressistes, la Biblioteca
Pública Municipal, l’Escola Municipal de
Teatre, l’Escola d'adults i el Grup de ball
Gent Gran, han organitzat, en col·laboració
amb l'Ajuntament , la Setmana de la Dona. 

Els actes s'iniciaren dimecres 4 de març
amb la inauguració de les jornades, l’entre-
ga de premis del concurs de fotografia i l'ex-
posició "Dones de Massanassa" en la sala
Gabriel Cualladó. 

El dijous es va celebrar un cinema fórum
i el sopar de l'Associació de Dones
Progressistes. El divendres dia 6 de març,
es realitzar una lectura poètica amb la
col·laboració musical de María José Fortea
en l'edifici Sociocultural.

Dissabte es va estrebar l’obra "Retalls",
per l'Escola Municipal de Teatre dirigida per
Elsa Nácher. El dia 8 es va celebrar un con-
cert de la Banda de Música del Centre
Instructiu de Massanassa a l’esglèsia de
Sant Antoni.

El dimarts dia 10 finalitzaren els actes
amb el dinar de les Ames de casa Tyrius i
posterioment una actuació de play-backs a
la Sala d’actes de l’Edifici Sociocultural.

El Grup de ball Gent Gran
va estrenar “La jota de
Massanassa” una peça musi-
cal coreografiada per Vicente
Lladró, amb lletra de Juani
Beneit, música de Miguel
Juan i traducció de l’Escola
d’adults. El públic assistent va
rebre la sorpresa amb un
sentit aplaudiment. 

El programa PEDI
ajuda a les famílies 

L'Ajuntament de Massanassa, a través
del Servei Psicopedagògic Municipal, ofer-
eix a la població el programa PEDI, un
servei centrat en la promoció del benestar
infantil, potenciant el seu desenvolupament
psicològic i emocional i oferint un suport als
pares i mares en la criança dels seus fills.

En el programa poden participar totes
les famílies del municipi amb fills d'entre 0
a 3 anys per a obtenir informació sobre
l'evolució del xiquet o xiqueta, pautes per a
estimular el desenvolupament del bebè en
concordança amb la seua edat i ritme i ori-
entacions relacionades amb l'educació
dels xiquets i xiquetes.

En el programa se solucionen dubtes
tals com saber a quina edat ha de
començar a caminar; què fer quan el nadó
no vol menjar; o tractar les rabioles.
L'atenció personalitzada es realitza en la
primera planta de l'Edifici Sociocultural en
el Servei Psicopedagògic Municipal, els dil-
luns i dimecres de 15 a 19 hores, amb cita
prèvia en el número 961250788.

Estrena de “La Jota de Massanassa”
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Campanya de sensibilització de bons
hàbits de les mascotes en la via pública
L'Ajuntament de Massanassa ha iniciat una campanya de cons-

cienciació de bons hàbits dels animals de companyia en la via pública
amb l'objectiu de recordar als amos dels gossos que cal arreplegar els
excrements de les mascotes del carrer. 

Una flashmod realitzada pels ballarins i ballarines de l'Acadèmia
de ball Giro’s i les veus de l’Orfeó Polifònic de Massanassa ha sigut
una de les activitats de la programació. Els ballarins van sorprendre al
públic assistent al lliurament de premis del concurs de dibuix, organit-
zat dins de la campanya, amb un ball en el qual sol·licita als propieta-
ris dels gossos que arrepleguen els excrements de la via pública. A la
plaça es va acostar un nombrós públic que havia rebut part de la
cançó per WhatsApp. 

En la campanya participen moltes entitats i associacions locals per
a implicar a tota la població. Les activitats es van iniciar amb un con-
curs de dibuix infantil el Dia dels animals. El dibuix guanyador ha ser-
vit per a realitzar els cartells informatius que s'han penjat per tot el
municipi. El lliurament de díptics es va realitzar, juntament amb un
arreplega-caques, el passat dia 8 de febrer, en la benedicció d'animals
de Sant Antoni, amb la participació de la Penya El Carro.

Les clíniques veterinàries de la localitat també estan implicades en
la campanya informativa de forma activa, així com els centres escolars
o la Biblioteca Pública, amb obres específiques sobre els animals
domèstics i les seues cures. La Policia Local és també una part fona-
mental de la campanya, ja que a partir d'ara multarà als infractors que
no arrepleguen els excrements dels gossos dels carrers de
Massanassa, fins a 750 euros segons indica l’Ordenança Municipal.

Massanassa ha acollit les I Jornades cinelògiques
operacionals de cerca i rescat, organitzades per Maskokotas, en
la qual han participat més de 35 guies procedents de diferents
unitats canines de tot el país. 

Al llarg de les quatre jornades s'han realitzat exercicis opera-
cionals de cerca i rescat mitjançant els quals els guies partici-
pants i els seus gossos han simulat rescatar a les suposades víc-
times dels desastres que es recrearan en diverses localitzacions
de la Comunitat Valenciana. El colofó a aquestes I Jornades es
van celebrar el diumenge 1 de març amb una exhibició canina per
part dels participants.

L'Ajuntament de Massanassa seguix
amb el Pla de Mobilitat, en el qual progressi-

vament s'estan eliminant les barreres arquitectò-
niques en el municipi, en convergència amb el
Pla d'Ocupació de la Generalitat i al que estan
adherits la Diputació Provincial i el propi
Ajuntament de Massanassa.

Des de desembre de 2014, vuit treballadors
contractats per l'ajuntament a través del Pla

d'Ocupació (4 oficials i 4 peons) estan executant
una nova fase del Pla de Millora de Serveis al
Ciutadà amb l'adequació de les cantonades en
la part del nucli urbà.

L'alcalde Vicent Pastor, ha destacat que “tre-
ballem per a aconseguir un poble per a viure. La
millora de la qualitat de vida dels veïns i veïnes
de Massanassa és fonamental en la nostra labor
de govern i quan, com en aquest cas, podem
unir la millora d'infraestructures amb l'increment
de llocs de treball, és per a nosaltres una doble
satisfacció”. 

Els gossos guia s’entrenen
a Massanassa

Jesús Mateo reb un premi per
la seua dedicació a la banda

Pla de Mobilitat

Homenatge a Miguel Cervera Bou pel seus anys al
capdavant de la Unió Democràtica de Jubilats i
Pensionistes de Massanassa.
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