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Nova Corporació Municipal

Vicent Pastor elegit Alcalde de MassanassaRegidors i Grups Municipals

Resultats electorals
PP UPyD CANVIEM 

ENTRE 
TOTS

PSOE ESQUERRA   
UNIDA 

SI SE PUEDE 
MASSANAS
SA

CIUDADANOS COMPROMIS BLANCS NULS TOTAL 
ELECTORS

TOTAL 
VOTANTS

PARTICIPACIÓ %

Sección 1 
Jutjat

265 39 12 141 41 69 31 59 7 17 916 679 74,13%

Sección 2 
Antic 

301 28 10 91 33 52 30 55 12 9 767 620 80,83%

Sección 3 A 
Ajuntament

193 19 5 95 17 28 23 46 7 7 589 439 74,53%

Sección 3 B 
Ajuntament

214 15 8 96 22 37 19 38 6 12 606 466 76,90%

Sección 4 A 
Ed. 

185 28 15 131 29 37 17 27 13 4 668 486 72,75%

Sección 4 B Ed 
Sociocultural

172 31 11 111 48 31 21 36 8 7 644 474 73,60%

Sección 5 A 
C.Lluis Vives

139 15 14 104 35 39 38 29 2 7 590 421 71,36%

Secció 5 B C. 
Lluís Vives

147 20 7 120 41 47 40 45 5 7 662 477 72,05%

Secció 6                    194 17 9 128 32 41 21 25 9 19 704 493 70,03%
Secció 7 266 34 22 123 39 81 71 80 14 10 1024 739 72,17%

TOTAL 2076 246 113 1140 337 462 311 440 83 99 7170 5294

% 39,21% 4,65% 2,13% 21,53% 6,37% 8,73% 5,87% 8,31% 1,57% 1,87% 73,84%

 

Vicent Pastor Codoñer
Francisco Comes Monmeneu
Begoña Nieva Villamor
Israel Alfonso Sargues
Patricia Piqueres Alfonso
José Luis Iraola Martínez

Clara Quiles Vila
José Antonio Martos Ortiz
Sabela Cebrián Carbonell

Manuel Martínez Herráiz Josep Nácher Ferrer

Andrés Alonso Arévalo

Jorge Román Aroca

El dissabte 13 de juny es va celebrar el
Plenari de constitució del nou Ajuntament
després de les eleccions municipals del
passat 24 de maig. Els tretze regidors i
regidores van prometre o jurar el seu càr-
rec i seguidament es va passar a l’elecció
de l’Alcalde.

Com que ningún candidat va obtindre la
majoria absoluta, es va proclamar Alcalde
al cap de la llista més votada en les elec-
cions, Vicent Pastor del Partit Popular. Sis
grups amb representació en l’Ajuntament
inicien una nova etapa de la política local.

Secció 1
Antiga Biblioteca

ParticipacióTotal
Votants

Total
Electors

Secció 2
Antic Ajuntament

Secció 4 A
Edifici Sociocultural

Secció 4 B
Edifici Sociocultural

Secció 5 A
C.P. LLuís Vives

Secció 5 B
C.P. LLuís Vives

Secció 6 C - Vives

Secció 7 - Institut

TOTAL

%

Secció 3 A
Ajuntament

Secció 3 B
Ajuntament
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Ja tenim Falleres Majors de Junta Local de Massanassa: la xique-
ta Marta Rubio i Valero i la senyoreta Raquel Ramón i Seguí. Les dos
són falleres de la comissió El Poble de Massanassa.

Falleres Majors de Junta Local

El campionat de parxís femení per parelles de Sant Joan de la Terreta ja té
guanyadores: Encarna Delhom i Montserrat Brines s'han proclamat guanyadores
de l'edició 2015, seguides per Tonica Ramón i Pura Sancho; i Amparo Llop i
Vicenta Baixauli. Les guanyadores van rebre el premi de mans dels representants
de la Junta de la Societat Cultural la Terreta i les regidores en funcions de
l'Ajuntament de Massanassa, Begoña Nieva i Patricia Piqueres. L'acte es va cele-
brar en el jardí de l'entitat cultural amb sopar i ball.

Parxís de La Terreta

Les tres alumnes de Massanassa que han obtingut el premi extraordinari al
rendiment acadèmic de la Conselleria d'Educació, han visitat l'Ajuntament de la
localitat per a rebre també la felicitació del departament d'Educació municipal.
Alba Guerola López, Adriana Inarejos Riquelme i Raquel Millán Reina són les
estudiants premiades i van acudir acompanyades pels seus familiars.

Alumnes amb premi extraordinari
al rendiment acadèmic

A Quatre Quaranta som una nova Associació
Cultural i Escola de dolçaina i percussió que naix a
Massanassa amb la idea de contribuir en la difusió
de la nostra música i tradicions populars.

Ens congratula, més si encara, haver donat
forma al nostre modest projecte en el mateix poble
on va nàixer l'incansable investigador i promotor del
folklore valencià D. Salvador Seguí Pérez, i el gran
dolçainer Amadeo Puchalt i Ramos, confiem poder
fer amb aquesta escola una modestíssima però
digna llavor que siga a la vegada l’inici d'un vincle
amb el poble que ens dóna acollida i que el so de les
nostres dolçaines prompte forme part de la banda
sonora de festes, actes i tradicions d’aquest poble. 

En aquest primer exercici hem pogut col•laborar
en alguns actes i festivitats del poble com ara: les
nadales, l’entrà del pi amb la “Penya el Carro”, i
alguns actes que tenim prevists al llarg de l’exercici. 

Al llarg del curs s’ofereixen classes de dolçaina i
percussió, tant individuals com classe de conjunt
separada en diversos grups, depenent del nivell tèc-
nic, de lectura musical etc. 

Vos anime’m des d’ací a participar amb nosaltres
per a fer una Associació Cultural i Escola de dolçai-
na i percussió de qualitat per al poble de
Massanassa. 

Gràcies pel recolçament..

A Quatre Quaranta
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Extraordinària, sensacional, estos són els
qualificatius que se li poden donar al XXVII
Gran Fons a Massanassa.

La Colla de Córrer El Parotet ha treballat de
valent durant un any i el passat dissabte dia 6
de juny va recollir els fruits del seu quefer. 

Al matí, va ser una delícia veure córrer al
voltant de 600 xics i xiques inscrits en les dife-
rents categories, alguns amb un nivell altíssim,
destacant els components del club de Silla.
Tots se'n van anar amb la seua medalla, a més
de multitud de regals dels nostres espònsors i
col•laboradors.

Per la vesprada va vindre el plat fort, es va
girar una lleugera brisa que va fer desaparèi-
xer els mosquits de la marjal, però la calor
apretava de valent, encara sort que el camió
termo, va mantenir l'aigua fresca i els corre-
dors van poder hidratar-se bé.

Va començar la carrera amb un impressio-
nant minut de silenci en memòria del nostre
amic Manuel Alfaro que va faltar recentment,
tot seguit tots els corredors "van volar" cap a la
marjal després de recórrer un parell de quilò-
metres per la nostra població.

El vencedor de la prova va ser Salva
González Llacer del Mediterrània Guadassuar
amb un gran temps de 51'45'', a una mitjana
de 3'27`` al qm, seguit de ben a prop pels nos-
tres paisans Alfredo Fernández Aparisi i Iván
Robles Collado. El primer Parotet a entrar en
meta va ser Samir Bourahla Palacios amb un
temps de 55'21''.

En categoria femenina el triomf va ser per a
Vanesa López Jimenez amb un temps d’1h
2'55'', seguida de Katy Ortiz Fernández i de Mª
Vicenta Duato Carcel. La primera "paroteta" va
ser Fernanda Casillas Pérez.

En categoria locals masculins, el vencedor
va ser Ivan del Barrio Hernaiz, entrant Eugenio
Robles Collado i Rafa Martínez Requena en
segon i tercer lloc. En dones locals, el triomf
se'l va endur Dayana Navarro Cano, seguida
de Sonia Ibáñez i de Pilar Millán Ruiz.

Les dades estadístiques de la carrera van
ser: Total general entrats en meta: 1.190.

Dones 165, / Homes 1.025.
Cada any la Colla col.labora amb una ONG

y este any va ser “Por una sonrisa”, que va
estar pel matí fent tallers amb els xiquets i per
la vesprada, en línea de meta, varen rebre els
5 € que tornaren de la majoria dels partici-
pants.

També tenim que destacar la col.laboració
de moltes firmes comercials com Bouquet
Cultivamos Futuro, que va repartir 900 kilos de
meló d´Alger sense llavors Bouquet, entre tots
els participants, així com Armonium, Asador 7
de Julio, Distriplac, Netllar, Coca Cola… 

El llistó està molt alt, però volem mantenir-
lo i si és possible superar-lo, així ja estem
començant a planificar el Gran Fons 2016, no
sense abans atendre bé als nostres altres dos
esdeveniments esportius: la Macro al setem-
bre i la propera volta a L'Albufera .

I per descomptat volem comptar, com
enguany, amb el suport de moltes firmes
comercials de Massanassa i voltants, així com
amb la imprescindible ajuda del nostre
Ajuntament i també la dels nombrosos simpa-
titzants, amics i veïns que van ajudar i van
acompanyar als corredors amb els seus aplau-
diments en tot moment.

La presentació del XI TIFUT - 2015  va tin-
dre lloc el dijous dia 5 de juny en el Saló de
Plens de l'Ajuntament, exercint de presenta-
dor i moderador el periodista esportiu Paco
Lloret acompanyat dels exfutbolistes Ferrán
Giner i Álvaro Cervera. Paco López com a
Director Esportiu va exposar les característi-
ques del Torneig i els equips participants. Per
la seu  part el President Luis Giner va agrair el
suport a les empreses i entitats col·laborado-
res i tant el Regidor d'Esports Paco Comes
com l'Alcalde Vicent Pastor van mostrar la
seua satisfacció per tindre un Torneig com
este en la localitat, valorant l'esforç que realit-
za l'organització i reiterant el suport de
l'Ajuntament.

Durant els dos dies de competició els
equips participants que venien amb les seues
millors plantilles han practicat el futbol en estat
pur i de molts quirats, les aficions i visitants
que han omplit les grades del Camp Municipal
d'Esports han disfrutat i hi ha hagut marcadors
ajustats i sorpreses com la del València C.F.
eliminat en la primera ronda. El C.D.B.
Massanassa ha aconseguit un digníssim ter-
cer lloc.

La gran Final l'han disputat el Borussia
Dortmund i el Real Madrid els quals han oferit
un bonic espectacle de bon futbol digne de
dos clubs de la seua categoria i que ha hagut
de decidir-se, al finalitzar el partit en empat (1-
1), des del punt de penal, que després dels
llançaments reglamentaris han donat el triomf
i proclamar-se CAMPIÓ de la present edició al
REAL MADRID C.F.

MacroFons organitzat
per la Colla de córrer

El Parotet

Esport i germanor en el XI TIFUT - 2015

A les 8 del matí del diumenge 7, els membres de la Colla de Córrer 
El Parotet van fer tot el recorregut per la marjal arreplegant pels 
margens dels camins i inclús pels camps d'arròs i séquies, aquelles
esponges, botelles i taps de plàstic que els visitants havien tirat el dia
anterior, fora dels contenidors habilitats per a la seua arreplegada. 
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Festes de Sant Joan i
devoció en el 

150 aniversari del 
Crist de la Vida

Massanasa viu ja les festes de Sant Joan en Honor
al Santíssim Crist de la Vida, uns festejos marcats per
una data molt especial: el 150 aniversari del Crist. De
l'1 al 5 de juny, la imatge del Santíssim ha passejat per
tots els carrers de la localitat per a commemorar l'inici
d'una devoció que creix cada any entre els habitants de
Massanassa.

L'epidèmia de còlera que el Crist va aplacar quan va
eixir en processó pels carrers fa una centúria i mitja va
ser l'inici d'una passió devota que es reconeix en els
seus habitants al marge de creences religioses. Durant
els cinc dies de commemoració el poble s'ha engalanat
i vibrat al pas del Crist.

Els festejos lúdics van començar divendres 12 de
juny i culminaran el dia 24 amb la processó. Tenim un
programa que combina la tradició i actes nous. En
aquesta ocasió el Festival de paelles s’ha celebrat el
diumenge 14 de juny en el Poliesportiu Municipal i el
dissabte dia 20, la Gran Entrada Mora i Cristiana.
Enguany la Capitania l'ostenta la Filà Mora Ibn Al Abbar
essent el seu capità Rafael Catalá.

Com cada any se celebren els actes més tradicio-
nals com la cavalcada, el dia 22; l'ofrena al Crist de la
Vida, el dia 23; o la processó el dia 24. Altres actes des-
tacats seran la representació de Jesucrist Superestar
per part de l’AMPA del col·legi San José i San Andrés;
la fira de la ceràmica o les nits a la fresca en la plaça
de les Escoles Velles amb diferents espectacles.

Del 8 a l'12 de juny s'han
celebrat les Jornades dels
Majors. La programació es va
inaugurar el dia 8 amb l'exhibi-
ció del Grup Gent Gran i l'a-
cadèmia Giro's. Després es va
celebrar un sopar i ball de ger-
manor. Un berenar, el lliura-
ment dels premis dels jocs
socials, el teatre de la com-
panyia IRIS i el dinar home-
natge a la Tercera Edat han
estat la resta d'actes de les
Jornades amb una alta partici-
pació de tots els majors de la
nostra localitat.

Jornades dels Majors

Compra al comerç
de Massanassa

La Fira Comercial de Massanassa celebrada l’últim cap
de setmana de maig va finalitzar amb una gran assistència
de públic. La presidenta de l'Associació de Comerciants de
Massanassa, Esperanza Berasategui, ha qualificat “de
molt bona” la present edició, amb un increment d'exposi-
tors, visitants i vendes. 

La fira s'ha situat per primera vegada en la plaça de les
Escoles Velles. La presidenta ha volgut agrair la col·labora-
ció del forn Raimundo que va donar pastissos per a recap-
tar fons per a Càrites. “Durant tot el cap de setmana hi ha
hagut una gran rotació de públic el que ha afavorit que
coneguen molt més els comerços de Massanassa” ha des-
tacat la presidenta de l'entitat comercial.
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