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Massanassa amb les Falles

Falles de Massanassa

Falla L'Alqueria de Massanassa
President: Celedonio Toledo pérez
Fallera Mayor Infantil: Laura de la Coba Cañizares
Falla Poble de Massanassa
President: Santiago Rubio i Verdugo
Fallera mayor: Ana Maria Duarte i Vila
Fallera mayor infantil: Marta Rubio i Valero

Falla Jaume I el Conqueridor
President: Fernando Lopez Cabañero
Fallera Major: Miriam Gomez Esteve
President Infantil: Iker Laguna Hervas
Fallera Major Infantil: Judith Gutiérrez Romero
Falla Divendres
President: Alberto Jumilla Cuadrado
Fallera Major: Brenda Martínez Martínez
President infantil: Adrián Jumilla Escobar
Fallera Major Infantil: Ana Chicote Guzmán

Les Falleres Majors de les comissions de Massanassa
Estimats fallers i falleres, veïns i veïnes:

Saluda de l’Alcalde

Si alguna festa identifica en tot el món al poble valencià, és sense dubte la de les falles.

En elles s’identifiquen el gustos i els costums del valencians: la música, l’escultura, la
pólvora, la sàtira, l’ús del valencià, eixa costum tan nostra de riure’ns de nosaltres
mateix i sobretot el foc que fa desapareixer tot lo vell per a tornar a començar al dia
següent amb noves idees i amb energies renovades.
Per això un grup de veïns, que s’aglutinen al voltant de la falla, treballen tot l’any per a
organitzar un grapat d’activitats que tenen la seua culminació en la setmana fallera.

Com alcalde de Massanassa vull agrair-vos eixe esforç continuat de totes les comissions falleres i de la Junta Local Fallera, que va creant entre tots els membres del món
faller del poble uns lligams d’amistat imborrables i que en definita contribuixen a que
l’esperit de la festa de les falles impregne a tot el poble.
Bones Falles
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President nat: Vicent Pastor
Presidente executiu: Samuel Boix
Vicepresidència 1: Francisca Romero
Vicepresidència 2: Maria José Sánchez
Vicepresidència 3: Jorge Julve
Secretària: Wanda Machado
Tresorera: Rosa Mª Heredia
Delegada de JCF: Magdalena Reliquia Guzmán
Delegat d’Esports: Vicente Gamón
Delegat de Festes: Concepción Ferrandiz
Delegat d’Incidències: Antonio Villena
Bibliotecària: Marina Cabañas
Vocal: Luisa Isabel Cañizares

s

Junta Local Fallera de Massanassa

Adrián Jumilla

Iker Laguna

Falla L’Alqueria

Falla El Poble

Falla Divendres

Falla Jaume I

Celedonio Toledo

Santiago Rubio

Alberto Jumilla

Fernando López

L'auditori s'acabarà amb una subvenció de
200.000 euros de la Diputació Provincial

ajuda per a finalitzar aquesta infraestructura municipal, ha explicat
que el municipi precisa d'una ajuda extraordinària per a culminar l'obra que ha sigut subvencionada per la Conslleria, dins del Plan
Confiança (pendent de cobrament) i per plans provincials de la
Diputació, així com per aportaciones del propi ajuntament.

Durant la reunió, que també va comptar amb la presència de la
diputada provincial Remedios Avia i del tinent d'alcalde de
Massanassa, Francisco Comes, el responsable municipal ha apuntat que gràcies a aquesta inversió i a les subvencions dels Planes
Provincials que ha sol·licitat el consistori, “podem accelerar la finalització de l’edifici tan emblemátic i amb tanta demanda social.
Característiques

El president Alfonso Rus ha rebut a l'alcalde Vicent Pastor
qui ha sol·licitat ajuda per a finalitzar l'última fase de l’auditori.

La Diputació de València invertirà 200.000 euros en finalitzar l'última fase de l'Auditori Municipal de Massanassa, un espai amb una
capacitat per a més de 400 persones que, segons explica l'alcalde
de la localitat, Vicent Pastor, serà un referent cultural en tota la
comarca.
El primer edil, que ha acudit a la corporació provincial a sol·licitar

Quant a les característiques de la infraestructura municipal, el primer edil ha explicat que està situat en el carrer Josep Alba i Alba,
“pròxim a l'ambulatori i a l'institut, al costat de les zones enjardinades de la localitat, amb un aforament per a més de 400 persones i
amb facilitat d'aparcament”.

Finalment, el primer tinent alcalde, Francisco Comes Monmeneu
ha manifestat que en l'actualitat, l'entitat provincial “és l'única institució que disposa de recursos per a ajudar als municipis, assessorarlos i tenir un referent de fàcil accés”.
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Jornades de la Dona
2014

L'Ajuntament de Massanassa, amb la
col·laboració de les Ames de Casa Tyrius,
l’Associació de Dones Progressistes, l’Escola
Municipal de Teatre, l’Escola d'Adults, el Grup
de Ball Gent Gran i la Biblioteca Pública, ha
organitzat les Jornades de la Dona 2014.

Els actes es van inaugurar el dia 3 de març
amb el lliurament de premis del concurs de
fotografies. El guanyador ha sigut Salvador
Linares amb la imatge "Sabucedo". El segon
premi ha sigut para Julia Linares amb "Las hiladoras de Baldovar", i el tercer premi per a Juani
Núñez amb "La sopladora de vidrio".

Posteriorment, la Sala Gabriel Cualladó ha
acollit l'exposició "Una mirada a l'interior" de
l'Associació de Ceramistes del Barri d'Orba,
presidida per María Lacasa i la professora
Charo Benito.
El 4 de març s’organitzà un cinefórum amb
la pel·lícula “¿Qué he hecho yo para merecer
esto?. En acabar, les Dones Progressites celebraren el seu sopar anual.

El dia 5 es presentà el llibre de Modesta
Benach i balls valencians del grup Gent Gran.
Per la seua part, les Ames de Casa Tyrius
organitzaren el passat 6 de març, un dinar de
germanor per a commemorar el Dia de la Dona.

Exposició de ceràmica

La programació de les jornades també va
comptar amb la Dramatització de textos sobre
la dona, “LLum i flors per a les dones”, per
l’Escola Municipal de Teatre de Massanassa.

Grup Gent Gran

LLum i Flors per a les dones

L’Escola Municipal de Teatre d’Adults de Massanassa ha participat en
les Jornades de la Dona amb una lectura dramatitzada de texts, adaptats
i dirigits per Elsa Nácher. Els actors i actrius han sigut Datxu Peris, José
Juan López, Angeles Fernández, Marta de la Cámara, Fina Boquer,
Anabel Gericó, Joshelin Sangucho, Isabel Casanova, Alba Vega, Lola
Ferrandis, Elisabeth Chisbert, Estela Valiente, Néstor Terrón, Adrián
Bellón, Jorge Giménez, Iván Granell, Pau Ortega i Pablo López. Cantant:
Ángeles Fernández i guitarra, José Juan López.

Modesta Benach presenta
“Amanecen mis sentimientos”

L'autora Modesta Benach ha presentat el llibre
"Amanecen los sentimientos" en el saló d'actes de l'edifici
Sociocultural, dins la programació de les Jornades de la
Dona. És la primera obra de l'escriptora de Massanassa.

La Sala Gabriel Cualladó ha acollit una exposició sobre
“Dona i república” i un homenatge a Salustiana Sáez
Andrés organitzat pel col·lectiu d’Esquerra Unida.
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La conselleria executa la vorera d'entrada des de
la ruta del colesterol

La Consellería d'Infraestructures està executant unes
obres de millora en la nostra localitat. Es tracta de la urbanització d'una vorera que uneix el nucli urbà amb la ronda sud,
concretament amb el vial destinat als ciclistes i vianants conegut com “la ruta del colesterol”.

La vorera d'uns cent metres de longitud i dos metres i mig
d'ample millorarà l'accessibilitat i la seguretat dels usuaris que
diària o esporàdicament utilitzen de forma esportiva la ronda.
Si ben l'accés fins al moment era segur, es tractava d'una reivindicació de la localitat aquesta millora ara aconseguida.
Els treballs estan subvencionats per l'administració
autonòmica, mentre que la il·luminació d'aquesta via serà a
càrrec de fons municipals.
Segons manifesta l'alcalde de Massanassa, Vicent Pastor
“és una bona notícia que la consellería execute aquesta obra
en aquests moments. Es tractava d'una reivindicació per a
millorar l'accés a la ronda sud per part dels esportistes i vianants i finalment hem aconseguit que la consellería realitze
les obres pertinents”.

La Penya el Carro organitza
la benedicció de Sant Antoni

Jubilació de Conxa Estrela

La mestra Conxa Estrela s'ha jubilat després de 40
anys de servei a l'educació, 28 anys dels quals han
sigut a Massanassa, en el col·legi Luis Vives i en
l'Institut. Els seus companys i companyes li han rendit
un homenatge per la seua dedicació a l'educació. En la
imatge, al costat dels professors del Lluís Vives.

Majors de Carnestoltes

Les alumnes de la Gimnàstica de Manteniment ha
celebrat les festes de carnestoltes amb molt d'humor.
Balls i disfresses per fer festa i passar-ho d'allò més bé
amb la profe Carme Raga.

Mariluz Gutiérrez presenta el seu CD

La cantant Mariluz Gutiérrez ha presentat el seu primer treball
discogràfic en el saló d'actes de l'edifici Sociocultural.
Acompanyada pel guitarra Raúl Incertes, Kodi al baix, Jorge Aclvet
al piano i Javi Bou a la percussió, Mariluz va cantar els seus temes
d’aquest primer treball de la cantautora "Hay un sí".
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