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L’Ajuntament desitja a tots els veïns i veïnes uns
Nadals plens de germanor i harmonia

Vicent Pastor
Alcalde de Massanassa

Targeta guanyadora d’enguany: Soraya

Romero Lechiguero (col·legi públic

Ausiàs March)

Poesia  guanyadora: Andreu Monforte

Barberán (IES Massanassa)

Estimats conveïns,

Amb la finalització de l’any, de
nou arriba el Nadal i és temps
de compartir i conviure, de fer
balanç del passat i de fer bons
propòsits per a l’any que ve. 

Com Alcalde de Massanassa
no puc dir que l’any que finalit-
za haja sigut bo. Massa veïns
estan en l’atur i s’esforcen dià-
riament en trobar treball sense
èxit. L’Ajuntament, dins de les
seues possibilitats, s’esforça
per ajudar els veïns més
necessitats en forma de con-
tractacions temporals, d’ajudes
socials, etc. I anem a continuar
amb esta actitud mentre la
situació no canvie.

Per a l’any nou hem de fer un
esforç d’il·lusió i solidaritat per
tal de compartir amb els nos-
tres familiars i amics i demos-
trar que Massanassa és cada
vegada més un poble per a
viure en el que som capaços
de posar la solidaritat i el treball
en comú en el lloc que li corres-
pon, i esforçar-se diàriament
per tal de construir una societat
més justa.

Molt bones festes a
tots i totes i 

Bons Nadals.

DESEMBRE 2011

Dilluns 12: Visita al Betlem de Sagunt, a benefici de la investigació de les
malalties neurodegeneratives.
Divendres 16: Matinal de Teatre “Nadal: una flama i un donyet amb
mala baba”a càrrec de l’Escola Municipal de Teatre Infantil. 11’00 h.
Sala d’actes de l’edifici Sociocultural.
Divendres 16: Concert de Nadal de la Banda de Música  del Centre
Instructiu i Musical de Massanassa i l’Orfeó Polifònic de Massanassa.
19’00 h. Església de Sant Pere.
Dissabte 17: Estrena de l’obra de Teatre “Nadal: una flama i un donyet
amb mala baba”a càrrec de l’Escola Municipal de Teatre Infantil. 19’30 h.
Sala d’actes de l’edifici Sociocultural.
Dissabte 17: Concurs de Betlems. 17’00 h. 
Diumenge 18: Lliurament dels premis del Concurs de Targetes
Nadalenques. 11’00 h. Sala d’Actes de l’Edifici Sociocultural.
Diumenge 18: Concert del Cor del Centre d’Estudis Musicals de
Massanassa. 12’00 h. Sala d’Actes de l’Edifici Sociocultural.

Diumenge 18: Exposició de Targetes
Nadalenques. 12’30 h. Sala d’Exposicions
Gabriel Cualladó de l’Edifici Sociocultural.
Diumenge 18: Moros i cristians: “Entrada del
“Mig Any”. 12’00 h. Carrer de la Font Cabilda, Sant
Joan, Partida del Divendres, Avda. de Josep Alba
i Alba, Orba i Plaça de les Escoles Velles.
Dilluns 19: Inauguració de l’Exposició
d’Indumentària Valenciana. 19’00 h. Sala
d’Exposicions Gabriel Cualladó de l’Edifici
Sociocultural.

Dimecres 21 a dissabte 24: Mercat Artesanal de la Comunitat
Valenciana. 11’00 h. a 19’00 h. Plaça de les Escoles Velles.
Dijous 22: Conferència i audiovisual: Un mes a la selva peruana, de la
ONG Solidaritat Valenciana. 19’30 h. Sala d’Actes de l’Edifici Sociocultural.
Dilluns 26: Taller de Risoteràpia. 17’30 h. Sala d’Exposicions Gabriel
Cualladó de l’Edifici Sociocultural.
Dilluns 26: Cine Infantil.18’30 h. Sala d’Actes de l’Edifici Sociocultural.
Dimarts 27: Benvinguts a la Lectura. 19’00 h. Biblioteca Pública Municipal.
Dijous 29: Taller de Risoteràpia. 17’30 h. Sala d’Exposicions Gabriel
Cualladó de l’Edifici Sociocultural.

GENER 2012

Dimarts 3: Els Reis de l’Orient rebran les cartes de tota la població
infantil de Massanassa. 18’00 h. Ajuntament de Massanassa.
Dimecres 4: Els Reis de l’Orient  rebran les cartes de tota la població
infantil de Massanassa. 18’00 h. Sala d’actes de l’edifici Sociocultural.
Dijous 5: Gran Cavalcada dels Reis de l’Orient acompanyats de la
Banda de Música del CIM, entitats, comitiva de bengales,  etc. que recor-
rerà distints carrers de la població. 18’30 h. (Pl. de l’Esglèsia, Fco. Nácher
Pons; Josep Alba i Alba; Blasco Ibañez; 9 d’octubre; Sant Miquel; Ausiàs
March, Pare Ignasi Casañ; Gregori Mayans; Colom; València, Joaquim
Seguí; Orba i Pl. de les Escoles Velles).

Col·laboren: Asociación de Amas de Casa Tyrius, Asociación de Mujeres
Artesanas de Valencia, Associació de Dones Progressistes, Centre Instructiu i

Musical de Massanassa, Col.lectiu Font Cabilda, Colla Despertades, Cor del Centre
d’Estudis Musicals de Massanassa, El Taller de Sara, Falla l’Alqueria, Falla El

Divendres, Falla Jaume I, Falla Poble de Massanassa, Filà Cristiana El Cid, Filà
Cristiana Les Forquetes, Filà Mora Ibn Al-Abbar, Filà Mora Manzil Nasr, Junta Local

Fallera de Massanassa, Orfeó Polifònic de Massanassa.

Programa de Nadal i Reis 2011/2012

Al nadal torrons, castanyes i nous,
Els crits de mil infants
Morint de fam al tercer mon.
Al Nadal tendres besades d’amor.
Un home entre cartrons
Menja brutícia, plora i dorm.
Al Nadal regals, nadales i balls.
Colps morats a les pells
I el llavis closos pel dolor.
Al Nadal rieu, rieu,
Que el mon ja plora.

d e  M a s s a n a s s a
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Un año más llegan estas fechas, las fiestas de

navidad, las felicitaciones, y una vez más nos

dirigimos a vosotros/as. Nos gustaría solo felici-

taros o decir que las cosas van mejor, pero no es

así, llevamos  varios años, ya demasiados sufrien-

do una terrible crisis económica y de valores, crisis

mal gestionada tanto por el gobierno español,

como por el de nuestra comunidad, sabemos que

hay muchas personas pasándolo muy mal, que

crece la desesperanza, la desilusión, que se pier-

den las ganas de pelear por lo que crees, todo eso

es real y comprensible, pero no podemos rendirnos

ni bajar los brazos, hay que seguir peleando por lo

que uno/a quiere o por lo que cree, por mantener

viva la ilusión y la esperanza, eso nunca, ni nadie

nos la puede quitar, desde Esquerra Unida estamos

a vuestro lado, al lado de los que más necesitan, de

los/as más débiles, de los/as más humildes, pero

también al lado de toda la sociedad, para que sea

mejor para todos/as, más justa, más solidaria y

para mejorar nuestro mundo.

ESQUERRA UNIDA LES DESEA:

Muchas felicidades en estas fiestas, mucha

salud, mucha suerte, y muchas ganas de vivir y de

pelear por una vida mejor.

Estimats/es  conveïns/es:

De nou arriben les festes de
Nadal i des del Partit Popular de
Massanassa vos volem desitjar el millor per a vosaltres i
les vostres famílies.

En primer lloc, volem donar-vos les gràcies pel suport
que en forma majoritària heu donat en les passades elec-
cions generals al Partit Popular, que ha resultat
guanyador en tots els col•legis electorales del poble.
Estem segurs de què el nostre líder nacional Mariano
Rajoy i el seu equip de govern farà bon ús d’este recolza-
ment majoritari que ha rebut en tot l’estat espanyol i apli-
carà les politiques que siguen necessàries per tal que
Espanya supere a poc a poc la crisis que estem patint en
l’actualitat.

L’equip de govern de l’Ajuntament de Massanassa ja fa
temps que va començar a aplicar polítiques d’equilibri
pressupuestari i de contenció del gasto i és per això que
en estos moments de crisi es pot ajudar a les families
més desfavorides.

Des d’estes pàgines volem mostrar el nostre suport a
l’equip de govern de l’Ajuntament i reiterar-los la nostra
confiança de què seran capaços de continuar treballant
per tal que Massanassa siga cada vegada un poble millor,
en el què els veïns participen en les associacions, s’aju-
den uns als altres i contibuïxquen al progrés del seu
poble.

Molt bones festes per a tot el veïnat i molts ànims per
a l’any 2012.

Partit Popular de Massanassa

Un any més…i només per
Nadal…, l´Alcalde convida als Grups Polítics locals, i entre ells
al PSPV-PSOE de Massanassa, a escriure unes paraules de
felicitació per als veïns i veïnes de Massanassa en el butlletí
Municipal “La Plaça”, butlletí que edita i paga l´Ajuntament i
que el Grup Municipal Socialista (que també és Ajuntament)
s´assabenta dels contenguts i de la seua eixida quan ja està en
el carrer.        

En estas fechas tan señaladas ya en el tiempo la memoria
cultural y colectiva, deja paso a la influencia en nuestro
entorno de experimentaciones y observaciones de unas sen-
saciones de vida urbana, la calle se percibe psicológicamente
de valores de representación visual, como de su morfología
intrínsica, expresando rasgos diferenciados y enriquecidos al
campo de la actualidad.

Religión se yuxtapone con comercio, reconociendo la
realidad que contemplamos y construimos a traves de los
medios para acceder a ella,!! quizás no exista¡¡, pero es así
como la vivimos… Esta envoltura provisional que consiste en
imágenes que establecen una ideología de significación, es la
captura esencial que construye miles de visiones subjetivas
permitiendo adquirir conocimientos por lo que se entiende por
Navidad.

Lejos están aquellos paisajes de panderetas, el ojo y el
entorno, la casa y la chimenea, ahora, el pasado nos es común,
desvanece el límite entre la experiencia perpectiva de la repre-
sentación y la realidad misma de todo lo que fue y aconteció.

I finalment, vos desitgem que passeu unes bones festes i
que el proper any 2012, siga més just i solidarí.

Vicenta Porcar, Felipe Medina i Olaya Sánchez
Regidores i Regidor del Grup Municipal Socialista 

a l´Ajuntament  de Massanassa.

Acaba l’any 2011 i com tots els anys volem fer una valoració des del
punt de vista de BLOC-COALICIÓ COMPROMÍS d’allò que més ens ha
afectat com a massanassers i com a valencians en els passats mesos.

L’economia continua en una crisi cada vegada més afectada per la
incapacitat de posar-se d’acord en quina via s’ha de recórrer per tal que el
tren de l’economia no acabe descarrilant.

És una vergonya veure tots els dies com els grans partits es tiren les
culpes del que passa, mentre una gran part de les persones ho passen
molt malament, algunes en situació molt crítica.

Quina cara més dura tenen alguns tenebrosos personatges (que són
els responsables de la crisi) quan diuen que s’ha de retallar tot per salvar
la BANCA ESPECULADORA. Per a aquesta gentola tot els va bé, per tal
que ells no perden poder i privilegis. Donen lliçons a tots els governs, quan
ells no han sabut, ni saben, solucionar les coses de sa casa. 

Des del BLOC-COMPROMÍS volem denunciar que ací al País Valencià
estan els pitjors governants del món. Han estat capaços de consentir que
desaparega el sistema financer valencià. Ja no hi ha cap Caixa ni Banc del
nostre territori, l’han fet desaparéixer del tot. Però no és això solament, la
corrupció és encara més gran que abans; és una taca que s’estén cada
vegada més, inclús a personatges de la monarquia.

Mentrestant, no es paga a quasi ningú, per haver-se malgastat els din-
ers en coses no productives, deixant les xicotetes  i mitjanes empreses
sense crèdit, sense faena per als seus treballadors. Som una de les 10
regions d’Europa amb més desocupació i els Governs del PP i del PSOE
gronxant-se en les seues poltrones. Quina desgràcia de bipartidisme que
tenim!

Des del BLOC-COMPROMÍS volem agraïr als quasi 400 veïns i veïnes
de Massanassa la confiança que ens han donat votant-nos i fent possible
l’entrada a l’Ajuntament del regidor Josep Nàcher. Al mateix temps, eixos
vots ens han ajudat a l’entrada com a tercer partit a les Corts Valencianes
amb 6 membres de Coalició Compromís. La Coalició Compromís repre-
senta UNA ALTRA MANERA DE FER POLÍTICA.

Ja es nota a l’Ajuntament i a les Corts Valencianes el nostre treball, que
no és altre que ajudar a la gent que està passant-ho malament, potenciar
les nostres empreses, el camp, el comerç, mirar molt bé que no es tiren els
diners en fanfarronades i garantir que la nostra gent puga viure en una
terra neta, digna, amb bona educació i un futur que ens il•lusione.

Aquest és el NOSTRE COMPROMÍS: treballar, treballar i treballar. Açò
és el que fan els 450 regidors i 30 Alcaldes als seus pobles, perquè nos-
altres SOM COM TU.

Vos desitgem Bon Nadal i que l’any 2012 millore a la nostra gent.

Partits Polítics



Desembre 2011- nº 47 La Plaça - 3

Els comerciants de Massanassa ja tenen la nova
Associació de Comerciants de Massanassa (ACMASS).
La iniciativa, pionera en la localitat i impulsada pel seu
ajuntament, compta amb el suport tècnic de l'Agència de
Desenvolupament Comarcal de la Mancomunitat i de
l'Acord Comarcal per l'Ocupació de l'Horta Sud en
col·laboració directa de l'Agència de Desenvolupament
Local de Massanassa. 

Prop d'un centenar de comerciants s'han adherit a la
nova associació que treballarà per la defensa del comerç
local i per implantar la marca de Massanassa com a
comerç de qualitat. 

La reunió va comptar amb la presència de l'alcalde,
Vicent Pastor, la regidora de Comerç, Patricia Piqueres, el
responsable de l'ADL de Massanassa, Gregorio Bravo,
Andrés Martínez, Agent de Desenvolupament Comarcal i
de Maribel Ramón, tècnic de l'Acord Comarcal per
l'Ocupació, que han treballat intensament amb els comer-
ciants. 

El primer pas per a constituir esta associació ha sigut
l'aprovació dels seus Estatuts i l'elecció de la junta directi-
va presidida per Elisa Juan, i amb Esperanza Berasategui
com a Vicepresidenta, Víctor Alexandre com a tresorer i
Antonio Peris com a secretari. 

l’Associació de Comerciants de Massanassa
elegeis presidenta a Elisa Juan

Setmana contra la
violència de gènere

El CIMM, ha celebrat les
festes en honor de la patrona,
Santa Cecília. Concert, teatre,
berenars, sopars... van ser el
preludi del dia gran que va cul-
minar amb un dinar de germa-
nor i l’homenatge a Manolo
Català.

L'Ajuntament, en col·laboració amb les Dones
Progressistes i les Ames de casa Tyrius, ha celebrat
els actes commemoratius de la Setmana Internacional
contra la violència de gènere. La programació va cul-
minar el passat 26 de novembre en la plaça de les
Escoles Velles amb la celebració d'un emotiu acte de
record a les víctimes i un minut de silenci.

Anteriorment, el dia 22 de novembre es va pre-
sentar el documental “Qüestió de confiança, històries
bancàries que acaben bé” de la Fundació Fontilles.  

Vicenta Casañ ha exposat la col·lec-
ció “El pes de les coses” en la sala de
València Kessler-Battaglia, una propos-
ta fotogràfica de 14 fotografies de gran
format i una instal·lació en la qual es va
inclore una projecció i una escultura. 

Expo de Vicenta
Casañ

Les Tyrius han organitzat un
berenar per celebrar el Nadal. Les
sòcies es van reunir a la sala
Gabriel Cualladó on van disfrutar
d’un bon ambient.

Berenar de les ames

de casa Tyrius

L'Ajuntament de Massanassa ha organitzat els tallers de Cuina
Nadalenca 2011. El cuiner Manuel Peña ha estat l'encarregat
d'ensenyar les millors receptes nadalenques als assistents als dos
cursos de restauració organitzats en la present edició. 

Cuina de
Nadal

Santa Cecília
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Resultats electorals al Congrés dels Diputats 20 de novembre de 2011 en Massanassa
g

Candidatura

g

Mesa 1
Jutjat

g

Mesa 2
Ant. Ajunt

g

Mesa 3
Ajuntament

g

Mesa 4A
Ed.Socio-cul

g

Mesa 4B
Ed.Socio-cul

g

Mesa 5A
Lluís Vives

g

Mesa 5B
Lluís Vives

g

Mesa 6
Lluís Vives

g

Mesa 7
Institut

g

TOTAL
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g
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g
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g
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g
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g
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g

42
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g
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g
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g
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41

g

292
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g
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g
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g
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g
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g
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g

Otros
g

13

g

6

g

14

g

7

g
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g

13

g

12

g

14

g

12

g
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g

9

g

2

g

10

g

2

g

4

g

1

g

6

g

6

g

13

g

53

g

Nulos
g

3

g

14

g

9

g

5

g

5

g

5

g

3

g

10

g

14

g

68

gTotal 
electores

g

911

g

768

g

1126

g

660

g

654

g

553

g

652

g

680

g

958

g

6962

Total
votantes

g

676

g

647

g

868

g

509

g

520

g

424

g

499

g

526

g

721

g
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Participación

g

74,20

g

84,24

g

77,18

g

77,12

g

79,51

g

76,67

g

76,53

g

77,35

g

75,26

g

77,42

El diumenge 13 de novembre de 2011, a les 12 del matí en el
Poliesportiu Municipal, es van presentar els equips que formen 
l'Escola de Futbol C.D.B. MASSANASSA, junt a l'equip VETERANS MAS-
SANASSA C.D.

En primer lloc es van realitzar les fotos de cada un dels equips i els
seus components per a després passar a la grada i realitzar la fotografia
de tots conjuntament.

Per a amenitzar l'acte van actuar dos jóvens, malabaristes del baló,
Juan i Luis que van delectar tots els assistents, jugadors i públic, amb les
seues habilitats amb el baló, tocs, passes, etc.

L'acte de la presentació va començar amb l'equip de Veterans finalit-
zant amb els més menuts de l'Escola, els Querubins. Tots els jugadors,
entrenadors, delegats i tècnics anaven eixint d'un en un pel túnel confor-
me se'ls anava anomenant per megafonia i formant en el lloc destinat del
camp per a cada equip.

El nombrós públic assistent (familiars, amics, etc.) que va omplir les
grades, va disfrutar aplaudint a cada un dels jugadors que apareixien pel
túnel i a tots els equips una vegada formats en el centre del camp.

Com és habitual, alguns jugadors van realitzar la seua personal coreo-
grafia (voltereta, bot, salutació, etc.) que van delectar el públic i s’ho van
passar molt bé, que és l'important.

Agrair el patrocini de l’Ajuntament i la col.laboració de Juanma Candel
pel seu magnífic reportatge fotogràfic i a Esportiva Xavó que va aportar
la rèplica de la Copa del Mundial de Futbol de Sud-àfrica, guanyada per
la selecció espanyola, junt a la qual es van fer nombroses fotos els
jugadors i el públic assistent.

La presentació va finalitzar amb unes paraules dels Presidents, Miguel
Santos (VETERANOS), Luis Giner (C.D.B. MASSANASSA), del Regidor
d'EsportsFrancisco Comes i tancant l'acte l’alcalde, Vicent Pastor.

www.cdbmassanassa.es

Massanassa ha acollit, un any més, el XI
Memorial Caty Canoira, l'exhibició de coloms de

raça més important de la Comunitat Valenciana i que
compta amb el suport de la Real Federació Espanyola, la
Federació Valenciana de Coloms de Raça i l'Ajuntament
de la localitat.

El pintor Paco
Castelló exposa la seua
col·lecció “Paisatges
urbans i retrats” en la
Societat Coral El Micalet
a la ciutat de València. 

A la inauguració va
assistir un nombrós grup
de veïns, la familia i gran
part de la corporació
municipal encapçalada
per l’Alcalde, Vicent
Pastor i el regidor de
Cultura, Francisco
Pérez. Les obres poden
visitar-se fins el dia 10
de gener de 2012.
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