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De nou el mes de juny
ha vestit de festa i alegria
els carrers i places de
Massanassa  amb unes
festes organitzades per
l’Ajuntament que ha comp-
tat amb l’entusiasta
col·laboració de les entitats
locals, especialment les
falles, la Junta Local fallera
i les filaes de moros i cris-
tians.

Donada la situació
econòmica que travessa el
país s’ha tingut que reduir
considerablement el pres-
supost i poder destinar
eixe estalvi a partides de
Benestar Social per aten-
dre les necessitats dels
veïns amb menys recursos
econòmics. Així i tot s’ha
pogut mantindre la qualitat
dels espectacles i actes
organitzats que han comp-
tat amb una gran afluència
de públic com demostren
les fotos del reportatge
gràfic.

Festes de Sant Joan en Honor al Santíssim Crist de la Vida 2009

Festival de paelles

Parc infantil Cavalcada

Encontre interculturalSopar a la Plaça

d e  M a s s a n a s s a
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Festes de Sant Joan en Honor al Santíssim Crist de la Vida 2009

Ofrena

Sopar de disfressesExposició falla Divendres

Volteig

XIII edició de 
Música i Festa 

El pati de la Societat Cultural la
Terreta ha acollit els concerts de la XIII
edició de Música i Festa. Enguany el
primer concert va estar dedicat al
creador de les jornades, Salvador Seguí
(q.e.p.d.) amb un concert oferit per
Orquesta Sinfónica del Conservatorio
Superior de Música “Salvador Seguí” de
Castelló.

Divendres es va oferir el concert
“Música popular barroca, clàssica i
romàntica” a càrrec de la “Camerata
Heidelberg”.

L'Orfeó Polifònic de Massanassa va
protagonitzar l’encontre de Cors de
dissab te amb la participació de la Coral
Polifònica Ciutat de Carlet; i la Coral
polifónica A Capella, de Navajas .

Les jornades les van clausurar el
Grupo Acénto Ibérico.

Homenatge a Seguí
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Resultats de les Eleccions Europees del
7 de juny a Massanassa

L’auditori
comença a 

tindre forma
L'Ajuntament ha aprovat el projecte bàsic per

a la construcció de l'auditori municipal amb els
fons del Pla d'Inversions Productives de la
Generalitat Valenciana. La inversió ascendix a
1.781.390  euros, i les obres s'executaran en un
termini màxim de 16 mesos. 

El nou auditori municipal de Massanassa es
construirà en un solar adquirit per l'Ajuntament,
ubicat junt al centre de salut municipal en l'avin-
guda Josep Alba i Alba. Segons les previsions,
la nova instal·lació municipal comptarà amb 325
butaques amb distintes sales comunes, com
una sala d'exposicions i una cafeteria,  segons
ha informat l'alcalde de Massanassa, Vicent
Pastor.

La construcció de l'auditori municipal és una
demanda del món musical de la localitat. En
este sentit, l'alcalde, Vicent Pastor, ha assegurat
que amb esta nova instal·lació municipal s'acon-
seguirà un espai òptim per a diferents tipus d'ac-
tuacions i representacions. Així mateix, el món
faller podrà utilitzar este nou equipament per a
les seues presentacions.

El projecte ha sigut redactat per dos profe -
ssors de la Universitat de València, Carlos
Gómez i Eva Álvarez. Entre les especificacions
trobem que el nou auditori tindrà  una sala prin-
cipal amb capacitat per a 220 persones en plan-
ta baixa, més espai per a cadires de discapaci-
tats. En el segon nivell de la sala hi hauran 84
cadires.

Modern i amb molts usos
L'escenari serà polivalent per a auditori

sense equip de so, música amb equip de so,
teatre amb espai per a telons i activitats en fes-
tejos locals. A més també tindrà accés a escena
per a discapacitats.

L'auditori estarà dotat de cabina de gestió de
sala, maneig de tramoies i il·luminació des
d'escena i cabina. També tindrà dos camerins de
grups i dos camerins individuals. A més dis-
posarà de muntacàrregues de grans dimen-
sions, magatzem directe-taller, i accés de càrre-
ga/descàrrega a escenari des de vehicles. 
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Les alumnes de l’EPA han
cele brat el fi de curs amb una
exposició dels treballs de manua -

litats. La mostra va ser molt visi-
tada a la Sala Gabriel Cualladó
de l’Edifici Sociocultural.

L’alcalde, Vicent Pastor,
acompanyat pels anteriors
alcaldes, Joan Quiles i José
Vicente Espinosa; va fer entrega
de la placa conmemorativa per la
seua jubilació a la mestra Mª

José Sánchez Martínez.
El mon escolar, entitats cultu -

rals i amics li va rendir un xicotet
homenatge a la professora per la
seua tasca i  dedicació a
l’ensenyament a Massanassa.

Els alumnes de la sèpti-
ma promoció de la Uni -
versitat dels Majors de
Florida Universitària han
rebut el seu diploma com a
graduats en la Universitat
dels Majors en un acte en
que han participat quasi 200
persones. La Universitat dels
Majors de Florida Univer  -
sitària és una iniciativa orien -
tada a satisfer la necessitat
formativa de totes aquelles
persones interessades a
continuar estudiant indepen-
dentment de la seua edat. 

El curs de formació té
una duració de dos anys en
que s'han de realitzar un
total de 300 hores lectives i
en l'actualitat hi ha matricu-
lats huit alumnes de
Massanassa als diferents
cursos. Està oberta la
matrícula per al curs 2009 /
2010.

Els escolars de Massanassa han participat en la cam-
panya d'Educació Viària "No te la juegues". A través
d'una xarrada en l'aula de l'autobús temàtic i uns exerci-
cis pràctics en un circuit vial. Els estudiants dels centres
escolars de Massanassa han aprés a respectar els

senyals de circulació i augmentar la seua seguretat com
a vianants. 

Els participants van rebre el seu diploma acreditatiu
de mans del Cap de la Policia, Vicente Bonet; i l’alcalde
de Massanassa.

Els alumnes reben el diploma 
“No te la juegues” d’educació vial

Jubilació de la mestra Mª José
Sánchez Martínez

El nou Institut de
Massanassa ha cele-
brat la festa de gra -
duació dels alumnes i
alumnes de la segona
promoció del centre. En
l'acte, els graduats van
estar acompanyats pels
professors i familiars.
L'any que ve se cele-
brarà la graduació dels
estudiants que han cur-
sat tot el segon cicle en
el nou centre escolar de
Massanassa.

Graduació
de l’IES

Massanassa

L’EPA celebra el fi de
curs amb una exposició

Diplomes a
la Universitat
dels Majors
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"El Parotet", gran exemple
d'ecologisme.

El passat 13 de juny, l'Ajuntament i la
Colla de Córrer "El Parotet", van orga-
nitzar la XXI Volta a Peu a Massanassa.

Atletes de moltíssimes poblacions van
omplir els nostres carrers. Més de 1000,
entre les diverses categories, es van con-
gregar en el punt d'eixida.

Tots van disfrutar del seu esport favorit
perquè va acompanyar la brisa per la
marjal que va fer que desaparegueren els
mosquits i van tindre aigua i meló d'alger
fresquet. A més van rebre una camiseta
tècnica i molts d'ells un complet massatge
per a descarregar els músculs fatigats per
l'esforç.

Els components de la Colla van
acabar cansats, però satisfets.

A les 8 del matí del dia següent, el diu-
menge 14, ja estaven en peu, preparats

tots per a fer la seua "volta a peu" espe-
cial, que fan tots els anys al dia següent
de la Volta. Van fer tot el recorregut per la
marjal arreplegant pels marges dels
camins i inclús pels camps d'arròs i
séquies, aquelles esponges, botelles i
taps de plàstic que els visitants havien
tirat en la carrera fora dels contenidors
habilitats per a la seua arreplega. Tot un
exemple que haurien de seguir tots els
que passen per la marjal, perquè es
veuen llocs amb botelles de fungicides i
insecticides que no haurien d'estar allí.

En la Colla de Correr El Parotet són
conscients que una simple botella de
plàstic tarda molts anys a desaparéixer
de la naturalesa, contaminant l'entorn.

¡Enhorabona per l'èxit de la seua volta
i per esta iniciativa!

El Massanassa

Presentació del torneig

El torneig internacional Futbol Base Massanassa 
celebra la V edició amb una gran qualitat de joc

Èxit total en tots els aspectes l'aconseguit
este cap de setmana en el Poliesportiu
Municipal de Massanassa amb la celebració del
V Torneig Internacional Futbol Base Ma ssa -
nassa.

Enguany l'equip estranger invitat ha sigut el
S.S. LAZIO de Roma, mes conegut com LA
LAZIO, el qual ens ha causat una grata impre -
ssió pel seu comportament i el seu futbol, també
ells, tal com ens comenta el seu delegat, se’n
porten un extraordinari record del Torneig, de
l'organització, de la nostra població i de
València.

En la categoria de Benjamins es va portar el
Trofeu de CAMPIÓ el Vila-real C.F., guanyant
per primera vegada el nostre Torneig i es va

imposar en la final a l'Elx C.F. El partit per al ter-
cer lloc se'l va portar el C.D. Castelló, que va
véncer per 2-1 al C.E. Xábia.

Els Trofeus individuals de la categoria
BENJAMÍ van ser: Millor Porter per a Martín
Puig García (Vila-real C.F.), el de Máxim
Golejador per a Mario Mancebo Aracil (Vila-real
C.F.), i el de Millor Jugador per a Antonio
Sánchez Torregrosa (Elx, C.F.).

En la Categoria d'ALEVÍ es va proclamar
CAMPIÓ d'esta V Edició, el Mislata U.F., que es
va imposar en la final per 1-0 al Vila-real C.F. 

En la final de consolació per al tercer lloc, va
guanyar la S.S. Lazio  per un ajustat 1-0 al
València, C.F.

Els Trofeus individuals de la Categoria Aleví

van ser: Millor Porter per a Javier Cantera
Corpas (Mislata U.F.), el de Máxim Golejador
per a Pacielli Simone (S.S. Lazio), i el de Millor
Jugador del Torneig per a Fede García (Vila-real
C.F.).

Agrair des d'estes línies a tots els equips,
Vila-real C.F., C.D. Castelló, València C.F.,
Mislata U.F., E.F. Cracks, Selecció Horta Sud,
C.D. Xàbia, Elx C.F., S.S. Lazio i C.D.B.
Massanassa, la seua participació en el nostre
Torneig i destacar el seu comportament tant
cívic com esportiu.

Agrair també a tot el públic assistent la seua
conducta exemplar des de la grada, dedicant-se
en tot moment a animar als equips.

El món futbolístic de Massanassa ha realitzat un homenatge de
reconeixement per la seua aportació al futbol de Massanassa a José
Ramón Campos i Ramón Soto Pardo. L'acte es va realitzar en el polies-
portiu municipal amb l'assistència de l'alcalde de Massanassa, Vicent
Pastor; el regidor d'Esports, Francisco Monmeneu; i el president de
CDB Massanassa, Luis Giner Ibor.

El Club d'Esport Base Massanassa ha organitzat, en col·laboració
amb l'Ajuntament de Massanassa, la XI edició del Torneig Juvenil
Paco Lerma. En el present campionat van competir pel títol el CDB
Massanassa; el C.B. Don Bosco; i el E.F. Cracks, que finalment es
van alçar amb el títol. El capità va rebre la copa de mans del pare de
l'homenatjat, Pascual Lerma. 

Homenatge futbolístic Trofeu Paco Lerma
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Els actes de les
Jornades dels Majors 2009
es van encetar amb l’entre-
ga dels trofeus de taula. Els
guanyadors d’enguany han
sigut: Pascual Gurrea en
Porres; Antonio Valiente en
Petanca; Josefa Moncholí i
Antonia Minuesa en Parxís;
Andrés Fernández i Arnau
de la Hoz en Truc; i Miguel
Cervera i Antonio Sanjuán
en Dominó. Els premis van
ser entregats per l’alcalde,
Vicent Pastor; la regidora de
Benestar Social, Inmaculada
Rueda; i el director de Caixa
Popular, Raul Puchol.

Altre dels actes més par-
ticipatius va ser l’espectacle
de varietats oferit per alguns
del socis. També la xarrada
oferida pel Cap de la Policia
Local sobre “Timos a las
personas mayores” va
reunir a molts majors amb
molt d’interés pel tema.

Enguany el dinar de ger-
manor es va celebrar a un
restaurant de El Palmar.
Previament els majors
gaudiren d’un passeig en
barca pel llac de l’Albufera.

Homenatge als majors
Altre acte organitzat pels

Jubilats va ser l’homenatge
als més majors de l’entitat:
Asensio Molina Ochando,
Bienvenido Del Valle
Sánchez; Concepción
Moreno España; María
Adrián Arcón i Victoria
López Alcalde.

Jornades dels
Majors 2009

Tyrius organitza la
Setmana de la Salut

L’associació d’Ames de Casa Tyrius ha
organitzat la primera edició de la Setmana de
la Salut. Del 15 al 19 de juny les ames de
casa han participat en diferents conferències
sobre salut, estètica i alimentació

Massanassa s’ha convertir en la seu del primer Encontre Comarcal de Gimnàstica de la
Tercera Edat. L’acte, celebrat al Poliesportiu el passat 8 de juny, va reunir a molts majors
esportistes de tota la comarca que van gaudir d’una jornada de germanor i solidaritat on l’esport
va ser el nexe d’unió entre els majors. Al llarg de tot el matí els participants van fer diferents
exhibicions i s’ho van passar d’alló més bé.

Massanassa acull el primer
Encontre Comarcal de Gimnàstica

de la Tercera Edat

Entrega dels premis de taula

Homenatge als majors

Grup de dances Gent Major Xarla seguretat Passeig

Juanillo

Rosa Pelegrí
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L'Ajuntament de Massanassa,
a través del CIJ, ha organitzat un
curs de cuina estiuenca creativa.
El taller ha despertat molt d'in-
terés en els alumnes i alumnes

que  han aprés receptes delicio -
ses i fàcils de preparar amb ingre-
dients molt senzills. El curs ha
estat impartit per la cuinera
Amparo Raga.

Les alumnes del curs de dibuix han celebrat la fi de curs amb una
exposició dels treballs realitzats al llarg de la present temporada.

En la mostra s’ha pogut vore l’evolució artística dels alumnes a traves

de dibuixos i gravats d’alta qualitat. El curs de dibuix, impartit per Paco
Castelló, s’enmarca dintre del programa de voluntariat cultural de la
Biblioteca Pública.

L'Associació de Bibliotecaris
Ucraïnesos, en col·laboració amb
el Col·legi Oficial de Bibliotecaris i
Documentalistes de la Comunitat
Valenciana i l'Associació de Bi -
blio tecaris Valencians han visitat
Massanassa dins d’un projecte
d'intercanvi cultural. 

La comitiva acompanyada pel
president dels bibliotecaris valen-
cians, Francesc Rodrigo, i el se -
cre tari de l'entitat, Vicent Car -
bonell va ser rebuda per l’alcalde
i autoritats municipals.

Exposició dels treballs dels alumnes del curs de
dibuix de la biblioteca

Apendre a cuinar al
curs de cuina estiuenca

Visita dels bibliotecaris ucraïnesos
a l’Ajuntament

La Biblioteca Pública
ha celebrat una nova
edició del programa
“Benvinguts a la lectura”
on els més menuts han
rebut el seu carné de
soci. Fins a la biblioteca
es van acostar mes de
50 families i xiquets i
xiquetes per arreplegar
el document que els
acredita com a nous
usuaris de la biblioteca.

La biblioteca
celebra una

nova edició de
Benvinguts a

la lectura
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Moros i Cristians 2009

Les Templaes

El Cid

El Cid

Ibn al Abbar

Ibn al Abbar Manzil Nasr

Manzil Nars

Manzil Nasr Manzil Nasr

Manzil Nasr


