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Grans éxits dels clubs esportius
Bona temporada del Massanassa CF

XXVI Gran Fons de
Massanassa
El passat 7 de juny, va tindre lloc el XXVI Gran
Fons de Massanassa. Com a novetat d’aquest
any, les carreres dels menuts van ser al matí, tenint
gran aceptación, ja que el circuit va ser envaït per
un nombrosíssim grup d´atletes prebenjamins,
benjamins, alevins, infantils i cadets; emportant-se
el triomf en les diverses categories: Pol Esteve,
Alicia González, Laura Castillo, Óscar Martínez,
Ainhoa Bernal, Manuel Sánchez, Patricia Alacreu y
Rida Boulahcen. Tots van tenir els seus regals;
entre altres coses, meló d´Alger, gelat…, a més a
més van gaudir de tallers i castells inflables.
Per la vesprada, es va girar una lleugera brisa,
que per sort va fer desapareixer els mosquits de la
marjal i gaudir d´una vesprada primaveral que va
propiciar una gran marca del guanyador de la
proba, Mohamed Ayman Stitou del club CA Delta
Valencia amb 51´54”, seguit molt prop per Iván
Robles Collado del Club Orero Paterna Runners,
però resident a Massanassa.

La temporada 2013-2014 sempre serà una temporada inoblidable, el Massanassa Club
de Futbol que milita en el Grup III de la Regional Preferent, ha acabat la temporada disputant els Play Off d'ascens. Per al Club de la nostra localitat ha sigut una temporada
històrica posat que en els seus 34 anys d'existència mai s'havia aconseguit aquestes
metes, i el millor, és que va estar prop d'aconseguir l'ascens a la Categoria Nacional de
Tercera Divisió.
Després d'aconseguir classificar-se en la lliga regular en el tercer lloc, aquesta plaça li
va donar accés a entrar en el sorteig per a la Promoció d'ascens, jugant la primera eliminatòria a tot un estament esportiu d’una gran ciutat com el Benidorm C.D., on van aconseguir en el seu propi Estadi Guillermo Amor, passar a la gran final, el resultat de casa per 00 i el consegüent empat a 1-1 va fer que els Massanasseros estigueren en una nova ronda.
L'O.D. Beniganim va ser el següent rival, el qual va aprofitar el partit d'anada en el camp
del Massanassa on van aconseguir un polèmic 0-1. En el partit de tornada i després d'una
gran trobada per part dels blavets, amb gran malbaratament físic, ocasions i gols, l'empat a
2-2 va ser insuficient per a aconseguir la gran gesta.
Sens dubte i malgrat quedar-nos a les portes de l'ascens a Tercera Divisió, la temporada ha sigut inoblidable en tots els sentits: el Club igual que els aficcionats hem gaudit amb
il·lusió de tots els partits, en definitiva una gran satisfacció el que hem viscut.
AVANT MASSANASSA!!!

En fémines, el triomf va ser per a la veterana A
Beatriz Joaquín Márquez, entrant en tercer lloc de
la seua categoria veterana A, Pura Alfonso Raga.
En categoria locals masculins, el guanyador va
ser Ismael Sabariego Grima,seguit de Manuel
López Castellanos y José Ramón Barbosa
Redondo. En dones locals, el triomf se l´emportà
Luisa Jaro Ramos, seguida de Anna Yago Pascual.
Les dades estadístiques de la cursa van ser:
Locals: Femení 8 / masculí 95. Total general participants: Dones 165 / homes 1165. Total 1330.
Discapacitats: 7

El nostre equip Cadet "A" de l’Escola de Futbol Base ha sigut Campió del seu grup
guanyant tots els partits i sent l'equip més golejador i menys golejat. Este triomf significa
l'Ascens a 1a Regional de l'Escola C.D.B. Massanassa en la pròxima temporada 2014-2015.
Enhorabona!

Sens dubte, el llistó està molt alt, però en la
Colla de Córrer el Parotet, ja estan començant a
planificar el Gran Fons 2015 i buscar l´ajuda de
moltes firmes comercials de Massanassa i voltants,
així com amb l´imprescindible suport del nostre
Ajuntament; també els dels nombrosos simpatizants, amics i veïns, que van ajudar al bon desenvolupament de la prova o que simplemente
omplien els carrers aplaudint als atletes durant tot
el recorregut. Segur que tots s´han emportat un
bon record del nostre poble.
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Presentació de Festes

Recull fotogràfic de les festes de Sant Joan 2014
Vesprada infantil

Dinar dels Majors

Entrada Bàndol Moro
Entrada Bàndol Cristià

Capitania 2014
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Exposicions

Alumnes de l’Escola de Dibuix

Exposició de Fotos antigues

Festa a la Ceràmica

Cavalcada

Capitania cristiana 2014

Ofrena

Paelles

Actuació de Pep Gimeno “Botifarra”

Processó al
Crist de la Vida
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XVIII edició de Música i Festa
Finalitzades les festes de Sant Joan en honor al
Santíssim Crist de la Vida, Massanassa ha acollit el seu
tradicional Festival Internacional de Música, que
enguany aconsegueix la XVIII edició. Dirigida per Vicent
Campos, del 26 al 29 de juny, la música ha sigut la protagonista de les nits en la localitat.

L'Associació
de
Comerciants
de
Masanassa ha organitzat, en col·laboració
amb l'Ajuntament, la tercera edició de la Fira
Comercial de la localitat. Al llarg de tota la jornada dominical del 10 de juny, prop de mig
centenar de comerços i empresaris de la restauració van oferir en el Poliesportiu
Municipal una mostra dels seus productes amb ofertes i diferents promocions. Tant la
presidenta dels comerciants Esperanza Berasategui com la regidora de Comerç,
Patricia Piqueres, van agrair la col·laboració de tots els comerços participants.

Fira Comercial

El festival es va iniciar el dijous 26 als Jardins de la
Societat La Terreta amb un concert dedicat a la música
del cine “Cinema Concert”. El divendres 27, va ser el
torn de la Nit de Sarsuela i el dissabte 28, en l'Església
Parroquial de Sant Pere es va celebrar el Dia de Cors,
amb l'actuació de l'Orfeó Noveldense Solidaritat”, de
Novelda; la Coral Polifònica Marinyen”, de Tavernes de
la Valldigna i l’“Orfeó Polifònic” de Massanassa. Va tancar el festival una nit de piano, el diumenge 29.

Becaris de la “Dipu te beca”

Obres de millora als carrers

L'Ajuntament de Massanassa participa en el programa "la Dipu te Beca" promogut per la Diputació de València. Este any, 30 jovens estudiants universitaris o de
Formació Professional del poble treballaran durant els mesos de juliol o agost en les
distintes dependències municipals. Adquiriran així un coneximent pràctic del treball
en l'administració i una formació que els servirà en la seua futura vida laboral.
18 de juny de 2014

L'Ajuntament de Massanassa ha realitzat una nova fase
de les obres de millora de seguretat vial inclòs en el Pla de
Millora de Serveis al Ciutadà. En concret es tracta d'unes
obres de millora de l'asfaltat en diferents punts de la localitat per a millorar la circulació vial i augmentar l'accessibilitat. Aquestes obres, amb càrrec als pressupostos municipals, s'executen en les zones de vials deteriorats i als
espais amb possibilitats de patir desperfectes.

Benvinguts a la lectura en la Biblioteca Pública
26 de març de 2014

Universitat dels Majors de la Florida.
Dues promocions, la del 2010-2014 i la del 20092014, han rebut els Diplomes que els acrediten com a
graduats i graduades en la Universitat dels Majors de
Florida. Es tracta de la promoció número 13 que ix d'aquesta escola, gràcies a la col·laboració de la Fundació
Bancaixa, que ha recolzat aquest projecte des de la seua
engegada en el curs 2000-2001, i el suport de diversos
Ajuntaments de l'Horta, entre ells el de Massanassa.
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