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Estudiants “La Dipu te beca”

Borsa de treball de l’Ajuntament
L'Ajuntament de Massanassa va a procedir a elaborar una nova Borsa
de Treball per als anys 2016-2017, en substitució de la borsa de treball
actual. La sol·licitud s'ha de dirigir a l'Alcaldia-Presidència de l'Ajuntament
i deurà incloure's el lloc de treball al qual s'opta.

El termini de presentació de les sol·licituds s'iniciarà el 5 de novembre i
acabarà el 20 de novembre en el departament de Benestar Social, ubicat
en la primera planta de l'Edifici Sociocultural.
En la sol·licitud deurà presentar-se també la següent documentació:

- Fotocòpia del DNI i per estrangers el document NIE o passaport i
documentació que acredite el permís de residència i la possibilitat d'accés
al mercat laboral.

-Fotocòpia de la documentació acreditativa de la titulació que habilita
per al desenvolupament del lloc de treball al qual s'inscriguen.

- Fotocòpia de la documentació acreditativa dels mèrits que les persones interessades facen valer de conformitat amb el barem corresponent.

Els llocs de treball que s'ofereixen són d'oficials i peons dels sectors
professionals de jardineria, pintura, electricitat, fontaneria i obra.

L'Ajuntament de Massanassa becarà amb ajudes al
transport als estudiants universitaris presencials de llicenciatura, diplomatura o grau; o la formació professional de
grau superior. L'objectiu és reduir l'impacte d'aquest tipus de
despesa en les economies de les famílies i garantir la igualtat
d'accés a l'ensenyament dels estudiants residents a
Massanassa.

La quantia total de les beques ascendeix a 20.000 euros i
podran beneficiar-se tots els estudiants empadronats a
Massanassa i matriculats com a mínim en un 50% del
curs lectiu, inclòs el període de pràctiques en centres adscrits
a la Universitat o centres homologats per la Generalitat
Valenciana. Les ajudes són incompatibles amb altres beques
d'altres organismes pel mateix concepte.
El període de sol·licitud s'inicia el pròxim 20 d'octubre i
finalitza el 6 de novembre en la Casa de la Joventut (antic
ajuntament) i en la Biblioteca Municipal.Les sol•licituds hauran de formular-se amb l’imprés oficial i s’ acompanyarà de la
documentació següent:

a) Fotocòpia del DNI o NIF del/la sol·licitant.
b) Certificat de matrícula expedit por la Universitat o Centre
oficial que impartisca el cicle formatiu de grau superior, amb
indicació del curs, matèries en les quals està matriculat i els
crèdits corresponents a cada matèria.
L’acreditació del requisit d’estar empadronat a
Massanassa serà objecte de verificació municipal, sense
necessitat que els sol·licitants hagen d’aportar cap documentació. La convocatòria es resoldrà en el termini màxim de
un mes, comptat a partir del dia següent al de finalització del
termini de presentació de sol•licituds, i la resolució expressarà
el nom i cognoms dels beneficiaris i l’import de la ajuda.

La Biblioteca pot adquirir

llibres de consulta
universitaris

La Biblioteca Pública Municipal compta amb una dotació
pressupostària de 3.000 euros per a l'adquisició de llibres
de consulta per a universitaris. Els estudiants poden proposar la compra d'aquestes obres, amb un préstec
especial d'un curs escolar.

La regidora d'Educació, Begoña Nieva manifesta que
“des de l'Ajuntament ajudarem en la mesura del possible
als nostres estudiants per a minimitzar l'esforç econòmic
que les famílies realitzen amb els estudis superiors dels
seus fills”.
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Concentració de motos antigues

Massanassa ha acollit una concentració de motos antigues en la plaça de
les Escoles Velles. Els amants de les dues rodes van disfrutar amb l'espectacle, mentre que els propietaris de les motocicletes van tindre una nova oportunitat d'exhibir les seves joies.
Els rugits van arribar amb les harleys, l'elegància amb les vespes, i curiositat amb les lambretes... i així fins omplir la plaça amb les motos més diverses i cridaneres.

Les primeres a arribar van ser les vespes, coloristes i elegants, per donar
pas a les seues companyes, que en grups d'arribada, anaven convertint la
plaça en un catàleg de veritables relíquies.

Algunes d'elles, en molt bon ús, a bé segur són utilitzades diàriament pels
seus propietaris, mentre que unes altres, peces de museu, són exhibides en
ocasions especials. Una activitat diferent que es va emmarcar dins de la programació del 9 d'Octubre.

Festes

9 d’octubre passat per aigua

L'Ajuntament de Massanassa ha hagut de suspendre l'acte central del 9 d’Octubre, el festival de paelles programat
per al dia 9 d'octubre per risc de pluges. El poliesportiu municipal no ha pogut acollir enguany el tradicional festival de
paelles que anualment congrega a més de 3.000 persones
al voltant de les taules, i que converteixen el recinte esportiu
en una gran plaça de germanor entre tots els veïns per a
celebrar el dia dels valencians.

La paella se suspén definitivament. Les persones inscrites poden demanar la devolució de la inscripció i per la seua
part l’Ajuntament destinarà l’import a entitats benèfiques del
poble.
També per pluges s'han suspès el concert del grup
Carraixet i l'observació del cel en l'aparcament de Favara.
Aquests actes es realitzaran en les pròximes setmanes.

d’animació
lectora i contacontes

Activitats

Concert del CIM

Diumenge 4 d’octubre es va celebrar el magnífic i tradicional concert del CIM de
Massanassa amb el seu nou director Alex Puchades Romero i la banda d’educandos del CEM, en la plaça de les Escoles Velles.També va participar la banda Santa
Cecília de Castellar-Oliveral. Una delícia de concert.

La Biblioteca Pública Municipal va acollir el
dilluns 5 d'octubre una divertida sessió de contacontes a càrrec de Vicent Cortés. Els xiquets i
xiquetes van divertir-se amb la fantasia "Contes a
mà" envoltats dels llibres, aventures i música.

El dimarts en el Saló d'actes de l'edifici sociocultural els més xicotets de la casa van disfrutar
d'una sessió teatral a càrrec de Artics amb l’obra
“Històries velles i novelles”. El vessant cultural es
completarà amb tallers d'animació lectora i tallers
didàctics per a l’alumnat de secundària.
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Fotos antigues, el nostre record

La Plaça - 3

La sala Gabriel Cualladó s’ha convertit en lloc de reunió dels records gràcies a
l’exposició de fotografies antigues. Punt de reunió de la nostra memòria, tradicions i fil conductor d’una història comuna de tots els veïns i veïnes que dia a dia
continuem cosint la memòria futura. Acosta’t a veure-la.

Exposció de final de curs de l’EPA, amb l’artista Felipe Medina.

Bon inici de curs.

El curs escolar a massanassa s'ha iniciat sense cap
incidència ni barracó escolar. La regidora d'Educació, Begoña Nieva ha visitat els
centres escolars per donar la benvinguda als docents i comprovar les necessitats
educatives.
AUSIÀS MARCH

Alumnes 246
Aules: 11
Professors:
11 en plantilla
3 de suport
1 de pedagogia
1 de llenguatge
Nivells:
Infantil de 3 a 5 anys

El grup d'alumnes i exalumnes del Colegio San José y
San Andrés de Massanassa representaran l'obra Jesucristo
Superstar en Albal, en la Casa de la Cultura el pròxim dia 7
de novembre a les 22'00 hores. Convidats per l'Ajuntament
d'Albal es tracta d'una representació benèfica per arreplegar
diners destinats al refugiats i que seran canalitzats per
ACNUR. Després de l'èxit en les festes els nostres actors ens
mostren la seua cara més solidària. També en la linea de solidaritat amb els refugiats, l'Ajuntament de Massanassa s'ha
adherit a la Xarxa de Ciutats Acollidores.

LLUÍS VIVES

Alumnes: 440
Aules: 23
Professors: 30
Nivells:
Primaria: de 6 a 12 anys
SAN JOSÉ Y SAN ANDRÉS

Alumnes: 356
Aules: 14
Professors: 27
Nivells:

Infantil: de 3 a 5 anys
Primaria: de 6 a 12 anys
ESO: de 12 a 16 anys
IES MASSANASSA

Alumnes: 376
Aules: 19
Professors: 43
Nivells:
ESO.
Batxillerat

Nova dotació policial. La Policia Local de Massanassa ha
renovat el seu parc de vehicles amb l'adquisició d'un nou vehicle policial. Un
Hyundai I40 és el nou cotxe patrulla amb el qual els agents es desplaçaran
en els seus serveis per la localitat. Amb aquesta adquisició per part de
l'Ajuntament, són tres els cotxes que formen la flota de vehicles policials, un
transport fonamental en la prestació i realització de les labors dels policies.
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Inauguració de la pista de Skate

Més d'un centenar de patinadors i afeccionats es van acostar la vesprada del diumenge 4 d’octubre a la nova pista de Skate
per a gaudir d'una Skate Jam a càrrec de
reconeguts skaters. Acrobàcies i salts
impossibles van arrancar els aplaudiments
del públic assistent mentre el speaker les
relatava amb noms propis del llenguatge
patiner.
La pista se situa en el carrer Séquia del
segon braç en el polígon industrial i a petició
dels usuaris, per a poder practicar i skatejar
a qualsevol hora. Els esportistes patinadors
van mostrar la seua satisfacció per la dificultat i la seguretat de la nova pista en la
qual les volteretes i salts se succeïen sense
parar. Després de l'exhibició, o Skate jam,
es va realitzar un concurs on els participants
van rebre material esportiu.

Carrera per Daniela
EL PAROTET CORRE FINS A BENICÀSSIM

La Colla de Córrer el Parotet va realitzar el cap de setmana
del 18 al 20 de setembre, el seu ja clàssic Macrofons, que esta
vegada els va portar des de Massanassa fins a Benicassim.
Cada grup feia 11 Km, aproximadament, segons l´ordre establit
per sorteig i després de 4 hores, començava de nou la roda, en
total 3 relleus més els últims 5 Km, en el que van entrar en
Benicassim tots junts, amb les furgonetes darrere.

La falla El Divendres ha organitzat la I
Volta Solidària per a recaptar fons per a
Daniela, una xiqueta amb una malaltia rara.
Més de dues-centes persones van participar
en la volta de passeig d'un quilòmetre per la
localitat i posteriorment 800 participants en la
carrera de sis quilòmetres de recorregut.

En la volta de passeig van participar
l'Alcalde, Vicent Pastor; la portaveu socialista,

Clara Quiles; i el regidor de Ciutadans, Jorge
Román, així com molts veïns i veïnes que van
oferir la seua solidaritat.

La carrera va ser oberta per Daniela
acompanyada pels seus pares. Els corredors
li van obrir un passadís i la Colla de Córrer El
Parotet va soltar globus en solidaritat. Una
vesprada d'esport solidari per les malalties
rares.

La bonica samarreta dels Parotets destacava en el recorregut per
dins de Benicassim on, gràcies a les gestions de l´alcaldia de
Massanassa, ens esperaven a l´entrada dos policies amb motos i el
regidor d´Esport, que els obrien pas per la ciutat, on rebien els aplaudiments dels veïns, fins aplegar a l´hotel de destinació.

Va haver de tot, etapes planes i altres molt dures. Eixiren per
l´horta, travesant Picanya, Xirivella i Manises fins aplegar a
Bétera, Marines, i Olocau, entre altres poblacions, açò ja en el
Parc natural de la Serra Calderona, després vingué Gàtova,
Altura, Segorb, Castellnovo, La Vall d´Almonacid i Matet, en el
Parc natural de la Serra d´Espadà. A continuació vingueren les
poblacions de Tales, Onda i Borriol fins al desert de les Palmes i
la meta en Benicassim.
De gran importància és l´acompanyament amb bicicleta de 2
membres de la Colla junt a la furgoneta. Ara, després d´una avaluació d´este esdeveniment, a part de la participació en la Marató
de València, de la cursa estrela del Gran Fons de Massanassa i
de la Volta a Peu a L´Albufera, es posaran a pensar en el lloc de
la macro de l´any pròxim, que amb tota probabilitat serà a Checa,
on fa ja 20 i 10 anys, anaren.
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