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Comencen les Falles 2010

Representació fallera de Massanassa.

Les falleres de les comissions de Massanassa
Infantil

Major

Falla Jaume I el Conqueridor

Falla L’Alqueria de Massanassa
Fallera Infantil: Laura de la Coba
Falllera Major: Begoña Martínez
President Infantil: Jorge de la Coba
President: José Luis Iraola

Infantil

Major

Fallera Infantil: Nerea Pérez
Falllera Major: Ana José López
President Infantil: Iván Heredia
President: Enrique Puertes

Infantil

Falla Poble de Massanassa

Major

Fallera Infantil: Neus Villena
Fallera Major: Cristina Ballester
President Infantil: Xavier Nácher
President: José Vicente Ballester
Infantil

Falla El Divendres
Fallera Infantil: María Sánchez Laguna
Fallera Major: Conchi Fernández Soler
President Infantil: Gonzalo Roa
President: Carlos Monterde

Major
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Subvenció per
a insonoritzar
els casals
L'Ajuntament de Massanassa subvencionarà amb
12.000 euros els casals fallers que necessiten escometre
les obres d'adequació dels seus locals a la normativa
vigent, segons ha informat l'alcalde de la localitat, Vicent
Pastor.
“Es tracta d'una mesura per a ajudar a les comissions
falleres a què insonoritzen els seus casals i evitar molèsties
als veïns i veïnes al llarg de l'any” ha explicat l’alcalde.
De la subvenció poden beneficiar-se les quatre comissions de Massanassa: Jaume I, el Divendres, el Poble, i
l'Alqueria, totes elles amb una gran activitat cultural i festiva
durant tot l'any. La falla l'Alqueria, que té previst traslladar el
seu casal després de les falles d’enguany, ja ha mostrat
interés per acollir-se a aquesta subvenció, ja que volen
insonoritzar el seu nou casal abans de la posada en funcionament. Les subvencions són de fons propis a càrrec del
pressupost municipal 2010 pel que “en quant les comissions sol•liciten l'ajuda ens posarem en marxa per a estudiar els projectes d'insonorització”.
Segons ha explicat l'alcalde Vicent Pastor, a
Massanassa “no tenim problemes greus amb els sorolls
dels casals, però volem evitar que es produïsquen
molèsties”.

Campionat faller a La Terreta
La Junta Local Fallera ha organitzat el Campionat de jocs de taula 2010, on
totes les comissions s’enfronten davant el tauler per aconsseguir el primer premi.
Enguany el terreny de joc ha estat la seu del centre cultural i recreatiu La Terrerta,
on el fallers i falleres han gaudit del joc.

La Penya El Carro organitza la foguera
i la benedicció de Sant Antoni
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L’Ajuntament rehabilita l’Alqueria de
Soria com a Escola per Adults
L'Ajuntament de Massanassa rehabilitarà enguany l'Alqueria de Sòria per
a destinar-la com a centre d'Escola d'Adults. En l'actualitat l’edifici ja s'utilitza
com a centre de l’EPA, però les obres oferiran una accessibilitat total i tancaments que permetran un estalvi energètic en calefacció, a més d'una adequació a les noves necessitats educatives i compliment de la normativa
vigent en materia d’accesibilitat.
Aquest és un dels projectes mediambientals i d'accessibilitat que seran
finançats amb el fons d'inversió local 2010. En total són tres projectes que es
portaran a terme amb estos fons: l'adequació de l'Alqueria de Sòria, la renovació parcial del clavegueram i el canvi de llums per il•luminació més eficient.
El segon projecte mediambiental afecta la renovació del clavegueram en
els carrers Joanot Martorell i Sant Miquel, que a més comportarà la repavimentació i adequació de voreres.
Finalment, la renovació de l'enllumenat per il•luminació ledds oferirà un
estalvi energètic per a les arques públiques. Cal recordar que l'Ajuntament
de Massanassa ha sigut pioner en la implantació d'aquest tipus d'il•luminació
eficient i respectuosa amb el medi ambient en les places públiques.

L'alcalde de la localitat, Vicent Pastor, ha explicat que “es tracta de tres
projectes importants per al benestar de tot el veïnat de Massanassa i que
repercutiran en una major qualitat de vida”.

El Ple aprova els
Pressupostos
Municipals de 2010
L'Ajuntament de Massanassa ha aprovat els Pressupostos Generals per
al 2010, el document comptable que reflexa, en termes econòmics, la política a seguir per l'equip de govern per a l'exercici 2010 amb un import de
8.379.239,39 euros.
Destacar que l'equip de govern ha hagut d'assumir en l'elaboració del
pressupost una baixada en la participació en els tributs de l'Estat de 330.195
euros respecte de la previsió de 2009, o dita d'una altra manera, d'uns
240.000 respecte dels ingressos efectivament produïts en 2009 per aquest
concepte. Aquesta disminució ve donada per la reducció dels ingressos
recaptats per l'Estat en un 20% com a conseqüència de la greu situació de
crisi que estem vivint actualment.

Curs de cuina
L'Ajuntament de Massanassa ha organitzat un curs de cuina a càrrec
de la professora d'alta cuina, Amparo Raga. Els alumnes han aprés trucs
per a realitzar els guisats més exquisits i exclusius amb els ingredients més
senzills i econòmics. En la imatge, els cuiners junt amb la professora i l'alcalde de la localitat, Vicent Pastor.

Esta disminució tan important en els ingressos ha pogut compensar-se
parcialment amb l'augment en la previsió d'altres ingressos en impostos com
l'IVTM, l'ICIO, les llicències d'obres o l'Impost de l'Increment del Valor dels
Terrenys de Naturalesa Urbana, que a pesar d'haver-se congelat els
corresponents tipus impositius durant dos anys consecutius, i donat el criteri de prudència seguit en els últims anys en l'elaboració del pressupost,
s'han produït en 2009 desviacions positives respecte les previsions inicials
que ens han permés realitzar les previsions per al 2010 en funció d'aquests
ingressos efectivament realitzats en 2009.
Ara bé, en matèria de gasto, l'equip de govern s'ha vist obligat a seguir
amb la mateixa política restrictiva seguida durant el 2009, fent un esforç per
mantindre el gasto de prestacions socials per a intentar contribuir en la
cobertura de les necessitats més bàsiques de les persones afectades per la
situació econòmica actual. I això sense oblidar que igual que en el 2009, en
el moment que s'aprove la liquidació del pressupost, s'espera un romanent
positiu de Tresoreria per a despeses generals, tal com es produeix en els
últims anys com a conseqüència de la bona gestió pressupostària realitzada.
L'equip de govern es va comprometre en el ple a realitzar les modificacions de crèdit necessàries per a incrementar aquestes partides de
caràcter social i poder ajudar els veïns de Massanassa més desfavorits,
donant treball als desocupats i continuant amb les ajudes a les famílies
més necessitades.

Dinar de l’Orfeó
Els membres de l'Orfeu polifònic de Massanassa han celebrat el seu
tradicional dinar de germandat en el restaurant del poliesportiu municipal. Les cançons no van faltar després del café.

Esmorzar del majors de la Gimnàstica
Els majors apuntats a
les classes de Gimnàstica
amb la professora Carmen
Sánchez, han celebrat un
esmorzar de germanor.
Moltes rialles i bon humor
per als majors que dia a
dia demostren que estan
en plena forma.

Carnestoltes infantil

Març 2010- nº 38

4 - La Plaça

L'escola municipal de
gimnàstica rítmica
realitza una exhibició

Les alumnes de l'Escola
Municipal de Gimnàstica Rítmica
han realitzat una exhibició nadalenca en el poliesportiu municipal.
Les
gimnastes
van

demostrar la seua qualitat en la
pràctica d'aquesta disciplina
esportiva en cada un dels exercicis, que van ser molt aplaudits
per part del públic assistent.

L'exhibició de la gimnàstica rítmica és ja un clàssic molt esperat
per tot el món esportiu de
Massanassa i, sobretot, pels
pares i mares i de les alumnes.

Nova edició de
la campanya
Benvinguts a la
lectura
La Biblioteca Pública de
Massanassa ha celebrat una
nova edició de la campanya de
foment de la lectura “Benvinguts
a la lectura”, en la qual s'invita a
les famílies de la localitat amb
xiquets de bolquers, a visitar la
biblioteca per a entregar-los el
carnet de soci als bebés junt
amb un llibre de regal.

L’Esglèsia ja té
pararaigs

Dibuix en la
biblioteca
La Biblioteca Pública de
Massanassa es convertix tots els
dijous en l’aula d’aprenentatge de
dibuix, gràcies al voluntariat cultural que oferix el pintor local,
Paco Castelló.
L’alumnat demostra dia a dia
els seus avanços en les diferents
tècniques de pintura i dibuix que
Paco Castelló ensenya a tots i
totes les interessades en apendre
a dibuixar.

Exposició per
la tolerància

L’esglèsia de Sant Pere ja torna a tindre pararaigs. L’Ajuntament ha invertit, a
través de fons locals, en la instal·lació de
l’aparell de pararaigs.

L’Institut de Secundària acull
una exposició contra la intolerància organitzada per la professora de Religió del centre, Marisa
Rueda. En les reproduccions de
les fotografies del Museu de
l’Holocaust d’Israel es mostra el
resultat de la intolerància racial,
religiosa i social. L’objectiu és
donar a l’alumnat un punt de
reflexió cap a la tolerància i
arguments per a la convivencia
social.
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