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Bon Nadal! i Feliç 2015 amb pau i solidaritat

Salutació de l’Alcalde

Estimats conveïns i conveïnes

Un any més tinc l’ocasió de dirigir-me a
vosaltres per tal de felicitar-vos els
nadals. L’any que ha finalitzat ha segut
especialment dur per a molts dels nostres veïns i veïnes i encara que les
dades oficials pareixen indicar que ja ha
passat la crisi, esta recuperació encara
no es tradueix en una millora de la
situació de moltes families del poble.

L’Ajuntament conscient de la necessitat
de moltes persones continua amb la
seua política d’ajudes socials a les que
hem destinat este any 270000 euros.
Aixi mateix continua donant treball als
aturats del poble per mig de la borsa de
treball social havent contractat este any
a 112 treballadors en contractes de tres
mesos amb una despessa de 327000
euros. També seguim subvencionat a
les empreses que contracten persones
del poble i als emprenedors.

Programa de
Nadal i Reis

Les Festes de Nadal i Reis
ja han començat. Diumenge
14, es va celebrar el lliurament
dels premis del Concurs de targetes Nadalenques. L’autor del
dibuix guanyador és Iker Ruiz
Gimeno, i el text editat és
d’Alba
Sales
Climent.
Posteriorment es va celebrar el
Concert del Cor del CEM de
Massanassa.

Dimarts 16, celebrarem una
nova edición de Benvinguts a
la Lectura en la Biblioteca
Pública Municipal. Dimecres
17, inauguració de l’exposició
de pintura i aquarel.les de Julio
Tormo Baixauli. I dijous 18,
vam gaudir d’una Tertulia d’iniciació a l’Escriptura.

Divendres 19, està programat una Matinal de Teatre “Un
conte de Nadal” a càrrec de
l’Escola Municipal de Teatre
Infantil. L’estrena será dissabte, a les 19.30, amb una segona sessió el diumenge a les
19.30 hores, també en l’edifici
Sociocultural.

També dissabte celebrarem
el Concurs de Betlems i el
Concert de Nadal de la Banda
de Música
del CIM de
Massanassa i l’Orfeó Polifònic
de Massanassa, a les 20’30
hores, en l’Esglèsia de Sant
Pere.
Dimarts 23, Cine Infantil, a
les 12’00 hores en l’Edifici
Sociocultural. I Diumenge 28, a
les 11.30 hores, Espectacle de
magia: Markus Màgic Show.

Totes estes ajudes puntuals les hem
compaginat amb una baixada de l’IBI i
de les plusvalues de la vivenda en
casos d’herencia, així com una congelació de les demés taxes i impostos
municipals.

Concurs de targetes

Ja en gener, el divendres 2, els Reis de l’Orient rebran les cartes de tota la població infantil de Massanassa, a les 18.00 hores en
l’Ajuntament de Massanassa.

Dilluns 5, a les 18.30 hores, gran Cavalcada dels Reis de
l’Orient acompanyada de la Banda de Música del CIM, l’Escola
Municipal de Teatre, la Colla Despertades, Grup de danses Gent
Gran i les filaes de Moros i Cristians, recorrerá els carrers de la
població.

La situació econòmica de l’ajuntament
es prou satisfactòria, no tenint ninguna
factura ni cap prèstec pendent de pagament. Podem sentir-se contents de no
deure res a ningú.

Per a l’any pròxim anem a finalitzar les
obres de l’Auditori Municipal. Ja hem
començat l’execució de la darrera fase i
està previst que estiga finalitzat en les
festes de Sant Joan. Hem anat construint-lo a poc a poc (igual com varem fer
am el nou Ajuntament) per tal de que les
arques municipals no es veren resentides per esta important inversió i
poguerem arreplegar el major número
de subvencions posible. Ha arribat el
moment de finalitzar-lo i el poble de
Massanassa i les seues entitats culturals (Banda de Música, falles, Orfeó,
Teatre, etc.) podran disfrutar d’esta
important infraestructura.

Continuen treballant per a que
Massanassa siga un poble per a viure i
és per això que la nostra prioritat en
estos moments es atendre les necessitats dels veïns, sobretot d’aquells que
més estan patint l’efecte de la crisi. La
gestió econòmica que hem portat durant
molts anys ens està permetent ajudar a
moltes families i donar treball a moltes
persones i estic segur de que amb l’esforç i la solidaritat de tot el món podrem
eixir endavant.

Molt bones festes per a tots i totes.

Vicent S. Pastor Codoñer
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Partits Polítics
Una vez más y como todos los años, la revista municipal “La Plaça”
nos brinda la ocasión de dirigirnos a todo el pueblo para desearos unas
felices fiestas y sobre todo un próspero año 2015.

El Partido Popular gestiona el ayuntamiento de Massanassa desde
el año 1995 y nos sentimos satisfechos de la labor que se ha realizado en nuestro pueblo. En unos momentos en los que la crisis y la
corrupción atacan gravemente la credibilidad de los políticos, nuestro
ayuntamiento destaca por el buen trabajo que se ha realizado, sin que
ninguna sombra de corrupción haya aparecido nunca.

El equipo de gobierno ha conseguido que en estos momentos el
ayuntamiento no deba nada a nadie y los impuestos y tasas municipales sean los más bajos de la comarca. Esta buena gestión está permitiendo que el ayuntamiento en esta época de necesidad para muchas
familias pueda dedicar una parte importante de su presupuesto en
atender las necesidades sociales de la población. También la bolsa de
trabajo social ha merecido la máxima dedicación de nuestros concejales. Nos consta que se contrata a todos los vecinos que la normativa
actual permite, habiéndose procedido a una estricta baremación de los
parados de la localidad que se han presentado.

Si en algo destacan nuestros concejales es en su preocupación por
las personas y las familias, estando siempre dispuestos, en especial el
alcalde, a atender a cuantos vecinos lo deseen; también es notoria la
implicación de todos en la sociedad civil de Massanassa (fallas, moros
y cristianos, deportes, asociaciones de mujeres, banda de música,
jubilados, etc. etc.)
Así pues nos podemos sentir satisfechos de la labor que en
Massanassa se viene realizando y lejos de caer en el desánimo por los
errores que nuestro partido haya tenido en otros sitios, queremos mostrar nuestro apoyo al equipo de gobierno y pedirles que continúen trabajando por el bienestar de todos y principalmente por aquellos vecinos más desfavorecidos.

Finalmente queremos desear a todos los vecinos trabajo y salud
para el año próximo. BONS NADALS.

Un año más desde ESQUERRA UNIDA
les queremos felicitar estas fiestas y desearles la mayor de las felicidades, también
un año más lo hacemos instalados en un país que
sufre la más profunda y cruel de las crisis económicas de nuestra democracia, una crisis urdida y creada
por el gran capital mundial, capitaneada en Europa
por Alemania y sus secuaces, que han demostrado su
falta de sensibilidad y de respeto por los más desfavorecidos, y su compromiso con el gran capital, en
nuestro país aún ha sido mucho peor, con unos
gobiernos del PSOE y del PP vendidos no solo al
gran capital, si no también a los interese de Alemania
y sus bancos, demostrando su cobardía, su traición a
su país, y su incapacidad para gobernar para el pueblo y para superar esta crisis, sin dejar nuestro país
en la más absoluta ruina y sus habitantes en la miseria, sin trabajo, sin vivienda, sin una sanidad publica
calidad y universal, y sin una enseñanza pública y
laica, desde Esquerra Unida queremos animar a todas
las personas, a no perder la ilusión y la esperanza en
que todo sea mejor, y queremos animarles a que no
pierdan su rebeldía, su conciencia de clase, animarles
a que luchen por un futuro mejor, para ellos, sus
hijas/os y sus nietas/os, en esa lucha, a su lado siempre codo con codo estará Esquerra Unida.

Es la fecha de pedirle a Papa Noel o a los Reyes
Magos, los regalos, pero todo lo anterior no os lo traerán ellos, el conseguirlo está en vuestras manos,
con vuestro voto en las próximas elecciones y si también las elecciones son el año que viene, ese es nuestro mejor y más preciado regalo, no lo desaprovechéis, utilizadlo con responsabilidad.

FELICES FIESTAS Y UN MEJOR AÑO 2015 DONDE
SE CUMPLAN TODOS VUESTROS SUEÑOS Y VUESTRA REALIDAD SUPERE AL MEJOR DE LOS SUEÑOS
DE CADA UNO/A.
FELICES FIESTAS LES DESEA ESQUERRA UNIDA

Estimades i estimats veïns, com cada any, des del PSPV - PSOE
de Massanassa volem felicitar-vos els Nadals. Això si, ho farem
d’una manera breu, perquè el “propietari” d’aquesta publicació, limita la nostra intervenció a 270 paraules, serà per a assegurar-se que
no parlem de res que no siga pau, amor i salut.
Atès que es època d’esperança i de desitjos, ahí van els nostres:

Vos desitgem beques de menjador durant els Nadals i el proper
estiu per als vostres fills i filles, una “guarderia” municipal per als
menuts a partir de dos anys, i una escola pública degudament condicionada.

També desitgem que pugueu gaudir de polítiques socials REALS
per a dones, ancians i menuts, així com per a aquelles famílies que
es troben en situació de subsistència i aquells joves que passen
necessitats per falta de treball.

Així mateix, voldríem desitjar-vos la major transparència per part
del govern local, per a que sapigueu que es fa, i que NO es fa, amb
els diners de tots.

I sobretot, vos desitgem unes bones festes, que se’ns dubte
serien millors si s’invertiren de forma òptima els dos milions d’euros
de superàvit que l’ajuntament diu que te.

D’aquesta manera vos convidem a tenir esperança, prop com
estem d’un canvi de govern local, a tenir il•lusió en que aquest canvi
es possible i sobretot, a saber que aquest canvi serà cap a una
millor gestió dels recursos que generem tots.

Ara si, els socialistes de Massanassa us desitgem un any ple de
PAU, SALUT i sobre totes les coses, PROSPERITAT per a tots i
totes en un temps on les coses sols poden anar a millor.
BON NADAL!

Un any més, i en l'única ocasió que Pastor, l'alcalde del PP ens
deixa que, des de La Plaça ens adrecem als veins, vos volem saludar
davant les properes dates de Nadal i l' entrada de 2015.

Si fem un repás de les barbaritats i injustícies perpetrades per
aquest partit de la corrupció, des de fa tres anys i si repassem totes les
agressions contra la gent, tots pensariem que en les eleccions de 2015
les pagarán totes juntes, com seria d'alló més lógic. La gran indignació
per tot alló que han robat i malgastat hauria de ser més que suficient per
enviar-los 20 anys a l'oposició i que es renovaren i posaren gent de dretes, peró honesta.

Peró nosaltres des de BLOC-Compromís, volem advertir a tots el
veins que la dreta corrupta té moltes cares i s'amaga allá on més j els
convé per a seguir desgraciant-li la vida a la gent normal i corrent.
Mentiren a tot el món, fent alló contrari a les promesses que li feren
al poble. I mentrestant ells a robar i robar com a lladres compulsius. Per
aixó alertem i avisem que els lladres de corbata es disfressen per seguir
timant als votants. Ara potencien candidatures, que aprofitant la lógica
indignació de la gent, es presenten com a salvadors del món i prometen
que tots estarem en el paradís i a més a més gratis, no pagarem res i no
treballarem ningú.
Noves candidatures "buitres" que, amb un fortíssim supon deis diaris,
radios i televisions (que son de dretes totes) s'aprofiten de les penúries de
la gent. Diputats que diuen que cobren 1.800 euros al mes i que és mentida, perque cobren 8.000 i estafen a la gent il•lussionada amb ells.

Una pregunta seria ¿per qué les teles els posen tots els dies?, ¿és
que els empresaria que són els amos, estan "bobos"? On estaven
aquestos profetes fá 5 ó 6 anys? Apareixen ara com a "marca blanca" del
Partit Popular i els seus "ricachons".

Hem de fer fora al PP (Partit Podrit)-, peró votant als que sempre, des
de fa molts anys, els hem plantat cara, no a partits fets per un "caudillo"
rubio ó amb coleta, perqué són la marca blanca que s'ha inventat la dreta
per confundir a la gent de bona fé. Que no vos tornen a enganyar.

Res més, des del Col•lectiu de COMPROMÍS de Massanassa vos
desitjem BONS NADALS, SOLIDARITAT, REBELDIA i en 2015 fem fora
als lladres i les seues fotocópies de profetes telepredicadors.
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Reparació de nínxols

L'ajuntament ha reparat els sostres dels nínxols (nichos)
més antics del cementeri municipal amb un pressupost
aproximat de 48.000 euros. L'alcalde, Vicent Pastor, explica que “ja fa temps venim advertint el mal estat dels sostres dels nínxols més antics del nostre cementiri.
L'objectiu d'aquesta obra és mantenir els nínxols primitius, ja que “les actuacions parcials han sigut ineficaces. Si
cada particular arregla el seu sostre, el problema es va
traslladant a altres nínxols. D'aquesta forma pretenem evitar enfonsaments i possibilitar que tots tinguen una protecció enfront de la climatologia” aclareix l'alcalde.

Futbol
solidari

El Club de Futbol Base Massanassa ha organitzat el IV
Torneig solidari de Nadal per arreplegar regals per a Cáritas.
Participaren el CF Atlético Barrio de la Luz, EF Deportes Júcar,
CD Malilla i el Massanassa.

Una vegada finalitzada la primera fase, l'Ajuntament
convidarà als propietaris afectats al fet que, si fóra convenient, reparen el contingut dels nínxols per a una millor conservació de les restes dels nostres avantpassats. L'obra a
realitzar consisteix en la superposició d'una llosa de formigó alleugerit que cobrisca la totalitat dels nínxols.

El Parotet corre la Marató
de València

Un excepcional esdeveniment, sense precedents en la
història atlètica a Massanassa, així es pot anomenar la
gesta que ha realitzat la Colla de Córrer el Parotet. 45 dels
seus membres, homens i dones, van córrer el passat 16 de
novembre la XXXIV Marató de València, situant-se per
nombre de participants, en el vuité lloc a nivell nacional. Es
de destacar la proesa aconseguida pel parotet José
Manuel Chust Alcoy, al fer la seua 40 marató i amb un
temps molt bó.
Alguns altres es van acontentar amb fer la carrera 10K
que corria paral•lela a la Marató i amb altres que tenien distints objectius, com la Marató de Castelló, o la de París…,
van formar grups d'animació, ajudant d'alguna manera a
que els seus companys de club tragueren forces de flaquesa i arribaren a meta.

Els esforçats atletes han estat preparant durant diversos
mesos aquesta mítica cursa de 42 km 179 metres, seguint
un pla d'entrenament, dissenyat per la Colla, augmentant
progressivament a la primera part i regressivament després
el quilometratge, intercalant a més, entrenaments per la
sorra de la pineda del Saler i una mica de muntanya.
L'ambient a la cursa va ser excepcional i la gent, sense
conèixer-los, els cridava, "ànim Parotet".

Contents i satisfets, ja estan pensat en pròxims esdeveniments atlètics con la Volta a Peu a L´Albufera el diumenge 1 de març o el Gran Fons a Massanassa el dissabte 6
de juny.

Birles al Poliesportiu

L'equip de petanca de Massanassa manté molt alt el seu nivell esportiu. Al
llarg de 2014 ha aconsseguit molts èxits. En la imatge, amb part de la Corporació
Municipal, en la pista del Poliesportiu.
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Última fase de l’Auditori

Gimnàstica del Climateri

Les alumnes del taller de Gimnàstica del Climateri han celebrat l’esmorzar de Nadal.
Les participants han felicitat a la coordinadora, Conchín Ballester, per la seua tasca.

Benvinguts
a la lectura

La Biblioteca Pública ha organitzat una nova edició
de “Benvinguts a la lectura”, una iniciativa per apropar a
les famílies als llibres. Acosta’t i gaudeix tu també de les
novetats editorials i tots els serveis que oferix la biblio.

Santa Cecília

Exposició de Castelló

L’artista Paco Castelló ha inaugurat una exposició en Catarroja. A
l’acte inaugural van estar presents
les máximes representants de la
falla El Charco, la alcaldesa de
Catarroja, Soledad Ramón i l’alcalde de Massanassa, Vicent Pastor.

L'última fase de l'Auditoti ja està en marxa. Consisteix
en la col·locació de mobiliari i aire condicionat per acabar
l'obra. L'auditori podrà utilitzar-se en les próximes festes de
Sant Joan.

Jornades contra la violència

El dilluns 24 de novembre, a les 19.00 hores, a la
Sala d'Actes de l'Edifici Sociocultural, es va celebrar la
lectura dramatitzada de texts contra la violència de
gènere. Quinze persones, en la seua inmensa majoria
dones i alguns membres de l'EMT, baix la direcció
d'Elsa Nàcher, llegiren uns texts emocionants que
denuncien la violència contra les dones.

Les jornades van finalitzar amb la concentració a la
plaça de les Escoles Velles i el minut de silenci en
memòria de les dones assassinades. Les jornades han
estat organitzades per l'Ajuntament de Massanassa
amb la col·laboració de la Asociación de Amas de
Casa Tyrius, l'Associació de Dones Progressistes, la
Biblioteca Pública Municipal, l'Escola Municipal de
Teatre i el Grup de Danses Gent Gran.

Un any més, per novembre, els músics del CENTRE INSTRUCTIU
I MUSICAL de MASSANASSA hem celebrat les FESTES DE LA
MÚSICA; festes tradicionals en les que l’explosió d’alegria, bé acompanyada de bona convivència i fort contingut cultural, que no pretén
quedar-se tancada dintre dels límits de la Societat Musical, sinó fer
partícip a la resta de veïns del poble.

Com a pòrtic festiu i popular de les festes realitzàrem la cercavila,
passejant tots els carrers del poble per repartir el Llibret de la Festa als
socis i demés veïns que ho sol•licitaren, i que, hem de dir, que una
vegada més ens acolliren amb simpatia i generositat.

Dies després tinguérem l’acte de “Presentació de la Festa i Concert
de Sta. Cecília”, acte este més íntim, de major pes cultural i de càrrega emotiva molt intensa, doncs en este dia es celebra l’accés a la
Banda Major i Banda Jove dels nous components, a la vegada que fem
un reconeixement a aquells músics que porten 25 anys a la Banda.

Les festes es succeeixen en diferents activitats: competicions, ball
de disfresses, sopar de socis i simpatitzants... Ressaltarem la “Nit de
Sarsuela i Teatre”, amb unes veus precioses que ens afalagaren les
oïdes amb el seu ritme i cadència, i amb la representació del sainet

valencià de Peris Celda, “Nel•lo Bacora” representat pel veterà i professional Quadre d’Actors del C.I.M. i que acabà d’arrodonir la nit.

Per últim de nou la Banda de Música eixí a passejar els carrers del
poble, esta vegada –amb gran solemnitat- per recollir dels domicilis a
aquells músics joves que inicien el seu camí en la Banda.
I amb un dinar de germanor li diguérem adéu a la Festa, fins la tardor de l’any vinent. I a la que, no se us oblide, esteu tots convidats.

Edita: Ajuntament de Massanassa. Regidoria de Cultura.
Coordina: Mariló Gradolí
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