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L’Ajuntament oferix les activitats més
divertides per a l’estiu infantil

La regidoria de Joventut
ha organitzat un campa-
ment d'estiu per a xiquets i
xiquetes, des de segon de
primària a segon d'ESO, a
Pinares de Talayuelas. El
campament s’ha celebrat
de l'1 al 10 de juliol. El cam-
pament està situat a 600
metres del poble de
Tayuelas, rodejat d'una
extensa pinnada en un
entorn privilegiat de la serra
de Conca. 

Els participants han
desenvolupat nombroses
activitats i tallers en funció
de la seua edat, entre els
que cal destacar: utilització
de brúixola, orientació solar,

realització de màscares i
murals, activitats espor-
tives, recuperació de jocs
antics, jocs de supervivèn-
cia, ralis, piragua, tir amb
arc i escalada. 

Altra activitat també molt
divertida és l’Escola d’Estiu
organitzada per la regidoria
d’Educació, que al llarg de
tot el mes de juliol es cele-
bra al C.P. LLuis Vives.
Tallers didàctics i lúdics per
a apendre i gaudir de l’estiu.

Per arredonir un estiu
plé d’activitats, res millor
que els banys a la piscina
del Poliesportiu, una opció
refrescant per a tots els
públics.

El secretari Autonòmic de
Modernització, Rafael Peset
Pérez va visitar l'Ajuntament
de Massanassa per oferir un
conveni de col·laboració de
la Conselleria per a la
implantació de servicis de
modernització de les admin-
istracions locals.

La implantació de la firma
digital i la finestreta única és un
projecte "que s'emmarca dins
de les polítiques d'acostament
dels servicis al ciutadà" se-

gons ha explicat Peset. A
través de la posada en marxa
d'estos nous servicis "els ciu-
tadans podran gestionar tota la
seua documentació des de
l'Ajuntament".

Per a l'alcalde, Vicent
Pastor la implantació d'estes
noves tecnologies repercu-
tirà molt positivament en el
servici que es proporcionarà
al ciutadà millorant la qualitat
de vida de tots els veïns i
veïnes.

L'Ajuntament estudiarà
la implantació de la firma digital

i la finestreta única

El Taller d'Ocupació, Massanassa
Paisatge Verd, ha celebrat la clausura de
la primera promoció d'alumnes de
Jardineria i Obra. L'alcalde de la localitat,
Vicent Pastor, i el director del Taller
d'Ocupació, Manolo Folgado, van entre-
gar els diplomes als treballadors del Taller
d'Ocupació del SERVEF de Massanassa.

El curs ha comptat amb 18 alumnes
en les especialitats d'Obra i Jardineria
amb formació teòrica i pràctica. L'objectiu
del Taller d'Ocupació és la integració labo-
ral i el reciclatge formatiu dels treba-
lladors. Les pràctiques les han realitzat a
la zona de Divendres, Cementiri i
Poliesportiu.

El Taller d’Ocupació celebra l’entrega
de diplomes de la I Promoció   

Natació al Poliesportiu

Campament
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En la categoria de Benjamí el millor
equip del IV Torneig Internacional de
Fultbol de Massanassa celebrat a principis
de juny ha sigut el València C.F., que va
guanyar en una final molt disputada a l'Elx
C.F. per 2-1. 

El tercer lloc se'l va portar el C.F.B.
Gandia al guanyar per 3-2 al Vila-real C.F.
darrere van quedar el Levante U.D., C.D.
Castelló; Club la Vall; i CDB Massanassa.

Els premis individuals en la categoria
Benjamí van ser per a: Carles Fluixà del
Gandia com a millor porter; Joel
Rodríguez del Valencia com a màxim
golejador; i Fran Villalba del Valencia com
a millor jugador. 

En la categoria d'Aleví el Trofeu de
Campió va viatjar a Elx, que li va guanyar
en una brillantísima Final al Sporting de
Braga de Portugal per 2-1, substitu de l’a-
nunciat equip africà que finalment no va
poder participar. El tercer lloc va ser per al
València, C.F. al golejar al Vila-real, C.F.
Per 4-0. La Classificació va estar seguida
pel Vila-Real CF, CD Castelló, Recreativo
de Huelva, Real Betis Fútbol, y CDB
Massanassa. 

En esta categoria d'Aleví els Trofeus
individuals van ser per a: André Filipe del
Braga de Portugal com a millor porter; el
portugués Thiago Araujo com a máxim
golejador; i Juanma García de l’Elx com a
millor jugador.

Van assistir a l'entrega de Trofeus els
jugadors de 1a Divisió, Jaime Esparver del
València CF enguany cedit al Getafe i
Roberto Soldado, jugador del Real Madrid

C.F. Junt amb Esparver i Soldado van
entregar els Trofeus Paco López (director
Esportiu C.D.B. Massanassa), Luis Giner
(president C.D.B. Massanassa), Mª.
Amparo Pérez (Reina de les Festes de
Massanassa), Nuria Álvarez (directora
Comercial de Tele7 València), Paco
Comes (Regidor d'Esports) i Vicent Pastor
(Alcalde de Massanassa)

Les dos finals disputades van ser
dirigides pel Col·legiat Ayza Gámez, àrbi-
tre de la Primera Divisió Espanyola.

Apunta’t
Per altra banda recordar que a partir de

setembre estaran obertes les incripcions
per a la temporada 2008-2009.

Els alumnes de l’Escola d’Adults de
Massanassa han organitzat la tradi-
cional exposició de treballs de manuali-
tats realitzats al llarg del curs. La

mostra de boixets, pintures i manuali-
tats s’ha celebrat els dies 20 i 22 de
juny a la sala Gabriel Cualladó. A l’i-
matge, el dia de la inauguració. 

Els alumnes de l’Escola
Municipal de Teatre i els de
l’Escola Municipal de Tea-
tre Infantil de Massanassa
han celebrat el tancament
del curs 2007-2008 amb un
sopar de germanor al edifi-
ci Sociocultural, lloc dels
assaigs al llarg del curs.

L’Escola Infantil ha repre-
sentant enguany les obres
“A-Beto el feo” per nadal i
“Llibre cuentolàndia” al tan-
cament del curs. 

Els adults, han represen-

tat “Homicidio a domicilio”
com a treball de final de curs
amb un gran èxit d’assistèn-
cia a totes les 3 representa-
cions.

La professora, directora i
autora de les obres, Elsa
Nácher, ha destacat “el tre-
ball en equip i la disciplina”
com objectius importants de
l’Escola Infantil, mentre que
per als adults “és una ma-
nera d’apendre a conèixers
ú mateix a través de la inter-
pretació”. 
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Universitat dels Majors

L’Alcalde, Vicent Pastor, ha fet entrega als alumnes de
Massanassa, Cecilio Fontiveros Gil i Tomás Navarro, dels
diplomes acreditatius de la Universitat dels Majors, Florida
Universitària. L’Ajuntament col·labora en esta iniciativa en
que els majors poden accedir als estudis superiors.

L’Escola Municipal de Teatre, adults i infantil,
celebren el fi de curs

Exhibició de Ioga

Campionat dels caçadors

Els alumnes de l’Escola Adults
mostren els seus treballs

El Valencia i l’Elx es proclamen campions al
IV Torneig Internacional de Fútbol-7

EN IMATGES

Els alumnes de Ioga han col·laborat en la programació
de la Setmana dels Majors amb una exhibició. El passat
dimarts 27 de maig, els alumnes, acompanyats pel mestre
Paco López van oferir als majors una mostra de com
relaxar-se i augmentar la qualitat de vida.

Rafa Catalá s’ha proclamat campió de “Tiro de Pichón” del
torneig local de la Societat de Caçadors de Massanassa. El
trofeu li’l va entregar el regidor d’Esports, Francisco Comes
Monmeneu i l’alcalde, Vicent Pastor.
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Massanassa ha celebrat la XII
edició de “Música i Festa”.
Dirigida artísticament per Vicent
Campos, el cicle es va inaugurar
amb el concert del trompetista
Rubén Simeó acompanyat al
piano per José Boscá Candel. 

El dijous 26, va actuar el
Quartet de Corda Esplá,
guanyadors del Certamen Nacio-
nal de Música de Cambra. Al con-
cert del divendres 27 de juny, de
la Deutsche Kammerorchester in
Frankfurt am Main, dirigida per
Rista Savic, amb Katia Markotic
com a soprano i Darko Brlek al
clarinet, van acudir diversos
alcaldes de la comarca invitats
per l‘Ajuntament. El dissabte 28
de juny es va celebrar en l'es-
glésia parroquial el “Dia dels
Cors”, amb l'actuació de la Coral
de Paterna, la de Montcada, la de
la Serra d'Espadà, de la Vall
d'Uixó i el Polifònic de Massa-
nassa.

El cicle “Música i Festa” es va
clausurar el 29 de juny amb un
recital líric a càrrec de Nuria
García i Paloma Chiner.

La regidoria d'Esports de
l'Ajuntament de Massanassa ha
organitzat diferents cursos de
natació per a la temporada esti-
val. La piscina descoberta s'o-
brirà al públic l’1 de juny i els
usuaris podran inscriure's a cur-
sos de “Activitat Física de Man-
teniment”, “Aquagym” i “Cursos
de natació per a adults”.

L'Ajuntament, a través de la
Regidoria de Joventut, ha iniciat
un projecte de redecoració de
diferents espais amb pintures
d'art urbà. En concret, es tracta
de la cessió de parets perquè els
graffiteros puguen expressar la
seua artística forma d'expressió
en espais públics prèviament
establits. La primera actuació ha
sigut en un transformador de la
llum ubicat en la zona en expan-
sió del Divendres amb motius
inspirats en l'Albufera. Estos
espais seran reutilitzats com a
llenços segons un calendari
establit prèviament. 

Breus
Les Festes de Sant Joan

més participatives que mai

Amparo Pérez Cuallado, ha pre-
sidit tots els actes com a Reina de
les Festes en Honor al Crist de la
Vida 2008, en el seu segon regnat.
Les dames d'Honor són Jéssica
Motilla Aroca, Raquel Ramón Seguí,
Clara Minguet Martínez, María del

Mar Gómez Bravo, Ana María
Casañ Soldado i Alba Navarro
Puertes.

Els festers 2007 son: Miquel
Vendrell (fester Major), Francisco
Pérez, José Motilla, Vicent Gutié-
rrez, Eduardo Robledo, Eduardo R.

Pons, Manuel Pascual, Ismael
Soria, Enrique Jorge, Fran Nácher,
Carlos Nácher, Emilio Samblás,
Guillermo Díaz, José Alfonso, José
León, Francisco López y José Luis
Trenado, Juan Alfonso. 

Festeres 2008 Jocs a la plaça

Dia de la bici

Festival de paelles: Festers de Sant Joan

Festival de paelles

Festival de paelles Sopar a la plaça

Festival de paelles

El dia de la Bici, la
regidoría va regalar als
participants cascs per

recodar als usuaris l’im-
portància de portar-lo.

El Club Parotet
celebra enguany

el seu XX
Aniversari. 

La penya ha
organitzat la 

Volta a Peu, com
sempre amb una

gran 
participació.
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El Club d’Escacs Massanassa
ha organitzat el XXI Torneig
d’Escacs que ha reunit als millors
jugadors d’esta disciplina esporti-
va. El regidor d’Esports, Francisco
Comes Monmeneu va fer entrega
dels trofeus als jugadors locals
Jairo Alberola i Rafael Valverde. 

A la classificació general el
guanyador va ser Cristian
Dolezal, Jhoel García y Jorge
Berrocal. El guanyador de sub14
va ser Julio Silva; de sub16, César

Jiménez; i de sub 18, Ángeles
Cucarella. 

El club de Massanassa organitza
la XXI edició del Torneig d’Escacs

Els Moros i Cristians es 
consolida com acte central

La cavalcada reunix a tots
els xiquets i xiquetes

La comunitat educativa de la
localitat li ha oferit a Vicent Raga
Talamantes un homenatge amb
motiu de la seua jubilació. Els seus
familiars i amics també han volgut
sumar-se a la celebració d'este

mestre que ha educat a generacions
de massanassers i massanasseres
amb la seua professionalitat, amabi-
litat i la simpatia que li caracteritza.
Moltes gràcies, Vicent.

Els alumnes del curs de dibuix del programa de Voluntaritat de
la Biblioteca Pública han celebrat el final de curs amb una exposi-
ció de treballs. Els alumnes han mostrat el seu primer dibuix a les
clases oferides pel profesor Paco Castelló i l'últim, veient-se en
tots els cassos una notable evolució en la técnica i en l'aprenen-
tatge. 

Homenatge, per la seua jubilació al
mestre Vicent Raga Talamantes

Exposició de treballs del curs
de dibuix de la biblioteca

Els interns de Fontcalent alerten els
jóvens dels perills de les drogues

Curs d’Educació Vial per als escolars

L'Ajuntament de Massanassa, a tra-
vés de la Policia Local, ha organitzat un
taller de prevenció de la drogoaddicció
en què s'ha comptat amb la col·labora-
ció de reclusos de la presó alacantina de
Fontcalent. 

A la jornada, celebrada en el saló
d'actes de l'edifici Sociocultural, han
acudit alumnes de l'Institut de Secun-
dària de Massanassa que han assistit a
una representació teatral a càrrec dels
interns i posteriorment una xarrada en
què els jóvens han escoltat les expe-
riències dels reclusos i els resultats
negatius del consum d'estupefaents.

El Cap de la Policia Local de
Massanassa, Vicente Bonet, ha explicat
que esta és la primera vegada que esta
experiència es du a terme en la provín-
cia de València i que “el que es pretén
és donar a conéixer els jóvens les con-

seqüències nefastes del consum de dro-
gues”.

Els participants en el projecte són
reclusos del mòdul terapèutic de la
presó de Fontcalent que s'han desplaçat
fins a Massanassa per a oferir una
representació teatral, explicar les seues
experiències i advertir dels perills del
consum de drogues. 

L'Ajuntament de Massanassa, a través
de la Policia Local i en col·laboració amb
l'editorial Everest i l’empresa Norauto, ha
oferit un curs d'educació viària als escolars
de la localitat. Els alumnes del col.legis
LLuís Vives i san José y san Andrés han
participat en l'experiència, en la que a través
d'uns curtmetratges de la Direcció General
de Trànsit han aprés les normes bàsiques
de seguretat per a vianants. Els assistents
al curs, a més, han rebut com a regal el lli-
bre “Educando al ogromóvil”.


