plaça62_laplaça_nov.qxd 16/10/2014 19:57 Página 1

de
Ajuntament de Massanassa - Regidoria de Cultura

Massanassa
www.massanassa.es

Exemplar gratuït

Octubre 2014

Número 62

Massanassa s’adherix a la
Mesa de Coordinació per
a la protecció de víctimes
de violència de génere

Massanassa ha constituït la Junta de Seguretat sota la presidència
del Subdelegat del Govern a la Comunitat Valenciana, Juan Carlos
Valderrama i l'alcalde de la localitat, Vicent Pastor que han rubricat l'acord. En la sessió també van estar presents representants municipals
i forces de seguretat. L'objectiu principal és la coordinació i anàlisi
periòdic dels aspectes que afecten a la seguretat ciutadana, com són
la seguretat vial o la persecució de delictes informàtics, entre uns
altres. En la reunió s'ha acordat també l'adhesió de la Mesa de
Coordinació Policial per a la protecció de les víctimes de violència de
gènere per a optitzar els recursos existents en la matèria.

L’Alcalde amb el Subdelegat del Govern

Exposició

Festes del 9 d’Octubre

Conferència

Paelles

Les XX festes del 9 d’octubre d'enguany s'han celebrat amb una gran
varietat d'actes culturals i lúdics, entre els
quals destaca la Concentració de Motos
clàssiques; el concert de la nostra banda
del CIM de Massanassa i la banda d’educandos del CEM; o la conferència
“Massanassa i l'Horta de València en
temps de Jaume I” a càrrec del
Catedràtic d'Història Medieval de la
Universitat de València, Enric Guinot.
També en el vessant cultural s'ha dut
a terme una campanya d'animació lectora (en l'Institut de Secundària i en el centre educatiu Ausiàs March) i una exposició d'aquarel•les de Vicent Raga

Talamantes, una mostra convertida en
homenatge després de la seua sobtada
defunció. Els quadres fan referència a
"Roderic de Borja", una òpera de Miquel
Juan García cantada per l'Orfeó Polifònic
de Massanassa i la Coral Salvador Giner
de la Societat El MIcalet. L'exposició
arreplegava també vestits confeccionats
pels integrants de l'Orfeó Polifònic de
Massanassa i fotografies de l'estrena de
l'òpera en Xátiva en 2013.
El dia dels valencians es va celebrar
el tradicional Festival de paelles en el
Poliesportiu Municipal amb una participació de més de 2.600 veïns i veïnes de la
localitat.

Baixa un 5% la Contribució municipal

Per segon any consecutiu l'Ajuntament de Massanassa rebaixa en
un 5% la contribució urbana als veïns. Així es pagarà el mateix que al
2011, es a dir, l'impost quedarà fixat en els mateixos valors que fa tres
anys.

El regidor d'Hisenda, Paco Comes Monmeneu explica que “la
rebaixa dels impostos és conseqüència del bon estat econòmic de les
arques municipals gràcies a la gestió realitzada des de fa diversos
anys. Ja l'any passat congelarem o baixarem les taxes i impostos i
encara que hem augmentat els capítols de despesa social i contractacions eventuals, sense descuidar els plans de millora de la localitat”.
“Podem seguir rebaixant impostos ja que el control de les despeses, que des de fa anys portem realitzant, ens ho permet” explica el
regidor.

L'impost de contribució urbana (IBI) quedarà per a l'any 2015 en
un 0,47%, després de la revisió cadastral efectuada l'any 2001. A
aquesta rebaixa en l'IBI, se sumen les bonificacions que s'estableixen per a les plusvàlues i per a les famílies nombroses en el cas de
l'IBI.

Així mateix, la rebaixa dels impostos, segueix la línia econòmica
marcada l'any 2012, quan en plena crisi, la bona gestió econòmica de
l'Ajuntament va permetre la rebaixa dels impostos mantenint les línies
d'inversió i fins i tot increment en les partides destinades a Benestar
Social i foment de l'activitat econòmica en la localitat, amb plans concrets de contractacions i ajudes a les empreses.
Paral•lelament, la rebaixa en els impostos marcarà també el
Pressupost General per a l'any 2015, en el qual es mantindran les ajudes i es reactivarà la inversió.
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La Diputació celebra en Massanassa “El Dia de les Persones Majors”

La Diputada de Benestar Social, Amparo Mora, va triar la nostra localitat per a finalitzar la celebració del Dia Internacional de les persones majors, que se celebra l’1
d'octubre. La diputada, acompanyada per l'alcalde, Vicent Pastor, i la regidora de l’àrea de Benestar Social, Begoña Nieva visitaren les instal•lacions de la residència
Solimar Massanassa de la mà del seu gerent, Marcos Penadés.
La comitiva va poder comprovar les mesures d'atenció que reben els majors, així
com les instal•lacions sanitàries i esportives. Posteriorment es van unir a la celebració
junt als usuaris i familiars de la residència, que assistien a una actuació en el saló d'actes de l'artista local, Miguel Hernández, que animava la vesprada amb les seues
cançons.

La diputada Amparo Mora ha agraït a la direcció de la residència la invitació per a
visitar les instal•lacions i ha manifestat el compromís de l'organisme provincial amb els
majors. Així mateix, l'alcalde de Massanassa, Vicent Pastor, ha animat als familiars
dels residents a visitar més sovint als seus majors. La primera autoritat municipal
també ha recordat la labor de tot el personal dedicat a la cura i atenció dels majors.

Senyalització
horizontal pintada

El mes d’agost es va aprofitar per repintar
les senyals horizontals de la
localitat. Així es
van pintar els
pas de vianants i
també les places
d’aparcament de
molts llocs de la
localitat.

L'1 d'octubre se celebra el Dia Mundial de
les Persones Majors. Per a la regidora de l’area de Benestar Social, Begoña Nieva, “és un
orgull que la diputació trie el nostre poble per
a commemorar aquest dia. A més de la nostra
estreta col•laboració amb la residència, des de
l'Ajuntament duem a terme nombroses
accions amb l’UDP, així com activitats per a
tots els nostres majors”. Cal recordar que els
majors han estrenat noves cadires i taules en
la seua seu.

Benvinguda al nou
rector, Miguel

La
comunitat
cristiana
de
Massanassa ha donat la benvinguda al
nou rector de l'església de Sant Pere,
Miguel Alejandro Gómez Martín. En una
missa concelebrada pel Vicari episcopal i
els sacerdots de la comarca, el nou
capellà de Massanassa es va dirigir als
feligresos per a comunicar-los el seu
desig de proximitat i la seua devoció al
Crist de la Vida. Miguel Alejandro, nascut
a Alzira, va ser ordenat sacerdot pel
Papa Juan Pablo II en 1982. La seua trajectòria s'ha desenvolupat en Ontinyent,
Teresa de Cofrents i Sagunt.

Resultats de les Eleccions Europees
Massanassa 2014

Nous cursos de Cuina vegetariana
i Conversa en anglés

Des del departament de Joventut la programació de cursos s'amplia
enormement en aquest quart trimestre de l'any amb cursos de conversa en anglès, confecció i patronatge i nutrició i cuina vegetariana. Un
altre tipus de cursos més lúdics són el de patinatge, dansa del ventre,
ioga i break dance. En la imatge, el taller de cuina amb la professoraa
Silvia Galindo, i d’anglés amb Richard Kobena.
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Celebració de la Patrona de la
Guardia Civil

Massanassa s'ha convertit enguany en la localitat
amfitriona en la celebració del dia de la Patrona de la
Guardia Civil del puesto d'Alfafar. L'església de Sant Pere
ha acollit la celebració Eucarística i posteriorment la
recepció oficial es va fer en La Terreta.
L'acte ha estat presidit pel Tinent Cap de la Guàrdia
Civil d'Alfafar, José Catalayud, qui ha recordat als companys desapareguts i ha enaltit la labor de tots els agents
de seguretat. Per la seua banda, l'alcalde, Vicent Pastor,
ha destacat l'adaptació social del cos a la protecció de
casos de violència domèstica o persecució de delictes
informàtics, entre altres tasques a la ciutadania.

Una década de
Institut

En la celebració també han estat presents l'alcalde de
Sedaví, Rafael Pérez; l'alcalde d'Albal, Ramón Marí; l'alcaldessa de Benetússer, Laura Chuliá; l'alcalde de Lloc
Nou, Manuel Gimeno; el primer Tinent d'Alcalde de
Catarroja, Rafael Sanchis; i representants d'Alfafar.
També han estat presents els Caps de Policia de les localitats de Massanassa, Catarroja, Albal, Benetússer,
Sedaví i Alfafar.

Enguany es celebren els
10 de l’Institut de Secundària
de Massanassa. Va ser a la
Plaça número 2 de març de
2002 quan s’ensenyava el
plànol del centre després de
la cessió dels terrenys a la
conselleria d’Educació per
part de l’Ajuntament. La
redacció del projecte va culminar en la ficada de la primera pedra en octubre de
2002.

Adéu a l’exalcalde
Francisco Pastor
Alapont

La construcció del centre
de secundària va tindre un
pressupost aproximat de
5.500.000 euros i es va inaugurar en novembre de 2004.

Ara el centre organitza els
actes commemoratius en el
que no faltaran una jornada
de portes obertes i la plantació d’una olivera, entre altres
activitats.

Concurs de dibuix

El Dia dels animals, 3 d’octubre, s'ha celebrat amb un concurs de dibuix en la plaça dels Escoles Velles. Molts xiquets i
xiquetes van acudir per fer el seu dibuix, ja que el guanyador
serà la imatge de la campanya de conscienciació de Bons
hàbits dels animals domèstics en la via pública que
l’Ajuntament està preparant.

El passat 20 de setembre va faltar Francisco
Pastor Alapont, que va ser alcalde de Massanassa
durant els anys 1976 i 1977. Francisco Pastor també
va ocupar en el seu dia la presidència del Tribunal de
les Aigües de València. DEP.

Curs de formació policial

Els agents de la Policia Local de Massanassa han acudit a
un curs sobre intervenció d'armes. Segons explica el Cap de la
Policia, Javier Urbán “la formació és fonamental per a poder
actuar en totes les situacions i seguir rebaixant els índexs de
delictes en el nostre municipi”. El curs s’ha celebrat en la Casa
de la Joventut.
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La Junta Local Fallera
presenta a les Falleres
Majors de 2015,
Conchi i Nieves

El món faller de Massanassa ha celebrat la presentació
de la Falleres Majors de Junta Local, la senyora Conchi
Ferrándiz i la xiqueta Nieves Villena. Les màximes representants de la festa estaran acompanyades per les seues
respectives corts, formades per les xiquetes Nieves Chicote
i Isabel Ballester; i la senyoreta Wanda Machado. La presentació es va celebrar en el saló d'actes de l'edifici
Sociocultural amb representants de les tres comissions
falleres de la localitat.

Macrofons a Dénia de la
Colla de Córrer El Parotet
La Colla de Córrer el Parotet va realitzar el cap de setmana del 19 al 21 de
Setembre, el seu clàssic Macrofons, que esta vegada els va portar des de
Massanassa fins a Dènia.

En grups de 8- 9 atletes, els 50 membres participants, van eixir de la
plaça de l´Ajuntament de Massanassa, que estava plena de gent: familiars,
amics i veïns, a més de les autoritats del poble emcapçalades pel señor alcalde Vicent S. Pastor, el regidor d´esports Paco Monmeneu i altres membres de
la corporació municipal.

Cada grup feia 11 Km, aproximadament, segons l´ordre establit per sorteig
i després de 4 hores, començava de nou la roda, en total 3 relleus més els
últims 4 Km, en el que van entrar en Dènia tots junts, amb les furgonetes darrere. La bonica samarreta dels Parotets destacava en el recorregut per dins de
Dènia on, gràcies a les gestions de l´alcaldia de Massanassa, ens esperaven a
l´entrada dos policies amb motos i un cotxe patrulla, que ens obrien pas per la
ciutat, on rebiem els aplaudiments dels veïns, fins aplegar a l´hotel de destinació.

Va haver de tot, etapes planes i altres molt dures. Eixiren per l´Horta, travesant Alcasser i Picassent i pel canal, per La Ribera, aplegaren a Tous, després
vingué el passar per la comarca de La Costera, La Vall d´Albaida, El Comptat,
fins aplegar a la Marina Alta travessant poblacions com Alberic, Manuel,
Beniganim, La Pobla del Duc, Beniatzar, Ràfol de Salem, Lloc Nou d´en
Fenollet, Planes, La Vall d´Ebo, Pego i Dènia entre altres.
Destaquem també la infraestrutura que comporta realitzar una Macro com
esta: moltes reunions, moltes gestions per aconseguir una cursa perfecta en
tot: control en els relleus, dutxa portàtil amb aigua calenta, que es muntava i
desmuntava en cada etapa, habituallament, neveres, allotjament…, tot molt
important.

L'Ajuntament segueix avançant amb
les millores de les voreres públiques per
a augmentar la seguretat dels vianants.
Es tracta d'accions concretes en diferents zones de la localitat per a rehabilitar carrers i traçats que precisen de
reparació. En l’estiu s’ha dut a terme la
plaça de l'Església i el carrer de la Creu.

De gran importància és també, l´acompanyament amb bicicleta de 2 membres de la Colla que junt a la furgoneta que en tot moment acompanyava els
atletes que estaven corrent, servia per a guiar-los, il.luminant el camí en la nit,
fent que no s´extraviaren o que tingueren algun problema.

També hi ha que destacar que, enguany, per primera vegada, van participar
dos dones, en esta dura i espectacular cursa.
En Dènia, varen fer un poc de turisme pel seu port i tornaren a casa al dia
següent, diumenge 21, un poc cansats, però molt contents i satisfets, destacant
que estos esdeveniments esportius servixen per a unir més els membres de la
Colla, que per cert ja són més de 100, i estrenyir els llaços d´unió entre ells.
Ara, després d´una avaluació d´este esdeveniment, a part de la cursa
estrel.la del Gran Fons de Massanassa i de la volta a Peu a l´Albufera, es posaran a pensar en el lloc de la macro de l´any pròxim, encara que cada vegada és
més dificultós per la gran quantitat de gent que vol participar.

Visita escolar a la Biblioteca Pública Municipal

El centre San José y San Andrés han realitzat una visita escolar a la Biblioteca Pública
Municipal. L’alumnat també ha visitat l’exposició Roderic de Borja a la sala Gabriel Cualladó.
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