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L'Ajuntament de Massanassa celebra les festes de la
Comunitat Valenciana amb una variada programació culmi-
nada pel tradicional festival de paelles del 9 d’octubre. El
Poliesportiu va acollir el dinar de germanor animat per un
parc infantil i molt bona harmonia.

La programació del 9 d’octubre va començar amb tallers
d’animació lectora a la Biblioteca, els dies 2, 3 i 4 d'octubre,
per a l'alumnat dels centres de primària.

El dissabte 5 es va celebrar una excursió amb bicicleta i
passeig amb barca per l’Albufera i al llarg de tot el cap de
setmana, el parc Camp de Túria va acollir un Mercat
Medieval amb atraccions divertides per als més xicotets de
la casa. 

El diumenge 6 es va celebrar el concert de la Unió
Musical d’Higueruelas i la Banda del CIM de Massanassa en
la Plaça de les Escoles Velles. 

El dilluns 7 d'octubre es va inaugurar una exposició de
fotografies antigues, iniciativa d’Hermini Giménez i coordina-
da per Francesc Rodrigo, en la sala d'Exposicions Gabriel
Cualladó de l'Edifici Sociocultural. 

Les festes del 9 d’octubre acabaren el dijous 10 i el diven-
dres 11 d’octubre amb quatre sessions d'animació lectora en
l'institut de secundària: “Detectius de biblioteca”, “Cafè tocat
de lletres”, “Estimar Estellés” i “Rondalles i llegendes”. 

Celebració del 9 d’Octubre

Festival de paelles

Paelles al Poliesportiu

Dinar al Poliesportiu

Exposició Fotos antigues

Exposició Fotos antigues

Mercat Medieval

Passeig Albufera
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La sala Gabriel Cualladó acull una exposició con-
junta dels treballadors i residents amb motiu del
vuité aniversari de la Residència Solimar a la nostra
localitat.  Les obres exposades són d'Antonio Ortega
(jubilat de l'ONCE), Juan García (artista faller) i la
treballadora del centre, Mª Carmen Leiras. 

A la inauguració van assistir els artistes, respon-
sables de Solimar, residents i familiars, la regidora
de Benestar Social, Begoña Nieva; el primer Tinent
d'Alcalde, Francisco Comes Monmeneu, i l'alcalde
Vicent Pastor.  Felicitats per molts anys!!!!

L’Ajuntament ha finalitzat
les obres de millora dels cen-
tres escolars de la localitat: Al
pati del col.legi Ausiàs March
s’ha instal.lat una nova zona
de jocs que ha agradat molt
als alumnes que ja gaudixen
del nou espai de jocs.

També al llarg dels mesos
estivals s’han executat unes
obres en el mateix col.legi
Ausiàs March consistents en
la construcció d’uns nous
lavabos per a l’ús de l’alumnat
i una caseta per a magatzem
de materials.

D'altra banda, en el col·legi
Lluís Vives s'han realitzat
també diferents treballs, com
la repavimentació del pati i
l’entrada a les aules, així com
la substitució de l'actual porta
d'accés al col·legi per una
porta corredera per a augmen-
tar la seguretat dels escolars.
Les obres s'han realitzat amb
fons municipals.

Solimar celebra el 8é
aniversari amb una

exposició

EDUCACIÓ

El vicepresident del C.D.B.
Massanassa Vicent Ballester i el

Director Esportiu Paco López,
van rebre com a representants del

club, una placa d'agraïment per haver
invitat al Futbol Club Barcelona al IX
Torneig, obsequi que va ser entregat
per Marc Alonso President de la Penya
Barcelonista Massanassa. Per altra
banda la Penya va celebrar el seu
sopar anual amb la presència de
Robert Fernández.

II Campus MassFutbol
Al voltant de 75 jugadors han

participat del 24 de juny al 19 de
juliol en la segona edició del
CampusMassFutbol, organitzat pel
C.D.B. Massanassa, amb la col·laboració
de Restaurants Tistafer, Fruites Josete,
Fraser, InterSport i l’Ajuntament, entitats
que ha apostat per la promoció del futbol
base patrocinant aquest Campus. 

En estos dies els participants han
pogut perfeccionar el seu joc en tècnica i
tàctica, alhora que s'han divertit tant en el
camp com en la piscina i amb la visita a
l'Estadi de Mestalla, objectius que pretén
la Directiva per a millorar l'esport local i la
promoció de Massanassa

Zona de jocs

Campament d’estiu

Escola d’adults
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L'Ajuntament de Massanassa ha signat un conveni de col·laboració
amb l'empresa de formació VALESFORM, pel qual totes les persones
empadronades en la localitat podran accedir de forma gratuïta a un
curs de formació on-line.

La iniciativa s'emmarca dins del Pla d'Ocupació de la localitat i l'ob-
jectiu d'aquest projecte és “fomentar la formació dels veïns de
Massanassa perquè puguen tenir un millor accés al món laboral”
segons ha explicat l'alcalde, Vicent Pastor.

L'empresa de formació Valesform ofereix Certificats de
Professionalitat i carnets professionals de les famílies d'Administració i
Gestió, Comerç i Màrqueting, i d'instal·lacions de diversos tipus, tals
com, electricitat, lampisteria, gas, agent d'engegada, instal·lador tèrmic,
entre unes altres, amb l'acreditació del SERVEF i ASELAR entitat cer-
tificadora i compten amb metodologia tant presencial com on-line. Així
mateix, està acreditada com centre examinador de Trinity College.

En total es posarà a la disposició dels veïns de Massanassa una pla-
taforma amb més de 500 cursos online sobre idiomes, informàtica,
xarxes socials, habilitats empresarials, gestió i administració, idiomes,
alimentació, hostaleria, màrqueting i vendes.

L'alcalde de Massanassa, Vicent Pastor ha manifestat que “prete-
nem que cada veí de Massanassa seguisca formant-se per a poder
accedir al mercat laboral, per a ampliar els seus coneixements o acon-
seguir l'acreditació oficial que el capacite per a exercir una professió”.

Aquesta iniciativa s'emmarca dins del Pla d'Ocupació de la localitat
que inclou l'ajuda als autònoms i emprenedors del municipi, una sub-
venció de fins a 1.500 euros per a facilitar l'establiment de treballadors
per compte propi. Aquesta subvenció és de caràcter local i amb fons
propis municipals.

Així mateix estan en vigor les ajudes a la contractació per part d'em-
preses locals de treballadors de Massanassa, que es xifren en 1.600 o
2.000 euros, per a contractes de tres o sis mesos respectivament.

Aquestes mesures s'uneixen a les que l'Ajuntament ja està realitzant
des de l'inici de la crisi econòmica i que estan coordinades a través de
l'Agència de Desenvolupament Local (ADL) amb cursos formatius i
orientació laboral per a facilitar l'accés al treball als veïns i veïnes de
Massanassa.

L’Ajuntament facilita l’accés als cursos i
formació homologada amb un conveni

amb VALESFORMLa Colla de córrer El Parotet, va realitzar el cap de setmana del 20 al
22 se setembre, el seu anual Macrofons, que esta vegada els va portar
des de Massanassa fins a  Cantavieja, en el Maestrazgo de Terol.

En grups de 6 atletes, els 36 membres, van eixir de la plaça de les
Escoles Velles de Massanassa, on els van acomiadar les autoritats del
poble, encapçalades per l´alcalde Vicent S. Pastor, el regidor d´esports
Paco Monmeneu i altres regidors, així com nombrosos amics, familiars i
veïns, per recorrer els prop de 180 Km que separen les dues poblacions.
Cada grup feia 10 Km aproximadament i després de 4 hores, comença-
va de nou la roda, en total 3 relleus més els últims 7 Km, que feren tots
junts per entrar en la població en la camiseta del Parotet.

Va haver-hi etapes molt dures. Bétera, Olocau, Marines, Gàtova,
Altura, Segorb, Navaixes, Jérica, Caudiel, Montán, Montanejos, Puebla
de Arenoso, Nogueruela, Mosqueruela, Iglesuela del Cid, etc, són algu-
nes de les poblacions que van passar. La Calderona o el Penyagolosa,
amb importants desnivells, varen ser salvats amb èxit pels esforçats atle-
tes, uns nous en este tipus de carreres i altres mes veterans.

Destaquem també, la infraestructura que comporta realitzar una car-
rera 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 cada 10 Km, habituallament,
neveres, allotjament… tot molt important.

De gran importància és també, l´acompanyament amb bicicleta de 4
membres de la Colla que junt amb la furgoneta que en tot moment acom-
panyava els atletes que estaven corrent, servia per a guiar-los, il.luminant
el camí en l´estrelada nit, fent que no s´extraviaren o que tingueren algun
problema.

En Cantavieja, després d´unes gestions de l´alcaldia de Massanassa,
els varen rebre molt bé i una guia turística els va ensenyar els principals
monuments del poble, instruint-los també en la seua història de l´època
carlista. Després es varem entrevistar amb l´alcalde, que es va interessar
pel seu esport i per les característiques del Macrofons.

Van tornar a casa, el diumenge dia 22, cansats, però contents i satis-
fets, comentant que estos esdeveniments esportius servixen per a unir
més els membres de la Colla, que per cert ja són més de 80, i estretir els
llaços d´unió entre ells.

Ara, després d´una avaluació d´este esdeveniment, es posaran a pen-
sar en el lloc de la macro de l´any pròxim.

Macrofons Massanassa - Cantavieja
del la Colla de Córrer El Parotet

Entrada peatonal al Centre de Salud
L'Ajuntament de Massanassa ha finalitzat les obres de peatonalització parcial del

carrer Doctor Gil López, concretament el tram comprès entre les cantonades que
acullen l'entrada al Centre de Salut de la localitat. Es tracta d'una mesura destinada
a augmentar la seguretat dels usuaris de l'ambulatori i facilitar l'entrada d'ambulàn-
cies en cas de necessitat.

Les obres ascendeixen a més de 30.000 euros aproximadament i estan subven-
cionades per la Diputació Provincial. Els treballs s’han realitzat durant els mesos esti-
vals i una vegada finalitzades comporten aparellades una redistribució de la circula-
ció en la zona i afectarà al canvi de sentit en el propi carrer per a facilitar el tràfic
rodat.

Segons explica l'alcalde Vicent Pastor, “després dels pertinents estudis tècnics
s'ha conclòs que la peatonalització parcial del carrer és la millor manera d'augmen-
tar la seguretat vial de les persones que accedeixen a l'ambulatori, a més de per-
metre d'una forma segura l'arribada d'ambulàncies a la porta del centre sanitari”. 
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Paral·lelament a les obres de peatonalització
realitzades al carrer Doctor Gil López s'han realitzat
altres treballs de manteniment al poble per millorar
la seguretat vial i preparar el clavegueram en cas de
pluges intenses. 

Els treballs s'han centrat al casc urbà i al polígon
industrial amb la millora de la senyalització vertical i
horitzontal, diversos treballs de jardineria, i neteja
del clavegueram als carrers.

L'Ajuntament ha iniciat una
nova fase del projecte d'enter-
rament gradual dels conteni-
dors de la localitat. Després
del seu inici amb el punt verd
soterrat de la plaça de la
Baixeta, ara se suma la
col·locació de contenidors
soterrats amb separació de
bosses al costat del col·legi
Lluís Vives. El pròxim punt
verd serà en la plaça de
l'Orquestra Catalá. 

L'Ajuntament de Massanassa ampliarà les instal·lacions de l’auditori
municipal amb la construcció d'una petxina acústica, gràcies als quasi
53.000 euros destinats per les ajudes del Pla Provincial d'Obres i Serveis
de la Diputació de València. Aquests diners es destinarà a habilitar l'edi-
fici amb les funcions pròpies d'un saló d'actes que albergarà esdeveni-
ments musicals i actes socials i culturals tradicionals. 

L'Ajuntament de Massanassa ha convocat unes ajudes per a facilitar
l'establiment de persones emprenedores com a treballadors/es per comp-
te propi en el municipi. Les bases podran ser consultades en el Servei
d'Atenció a Emprenedors de l'apartat Empreses i Comerç de la web de
l’Ajuntament i les sol·licituds podran presentar-se fins al 15 de novembre
de 2013 en el Registre General de l'Ajuntament, de dilluns a divendres en
horari de 8.30h a 14.30h.

Agència d'Ocupació i Desenvolupament Local
C/ Major, 15. Tel. 96 125 15 33. aedl@massanassa.es

L’auditori tindrà bona acústica ...

Vols tindre treball autònom?
L’ajuntament t’ajuda...

La Policia Local de Massanassa s'ha adherit a la campanya de control del cintu-
ró de seguretat i sistemes de retenció infantil dirigida per la Direcció General de
Trànsit. Aquesta col·laboració es realitzarà a partir del mes de setembre. L'objectiu
d'aquesta campanya no és un altre que la conscienciació dels conductors respecte
a l'ús del cinturó de seguretat i dels sistemes de retenció infantil, ja que aquests dis-
positius resulten útils en qualsevol trajecte curt o llarg, urbà o interurbà. 

El cinturó de seguretat és un element bàsic i fonamental de la seguretat
vial i redueix a la meitat el risc de mort en cas d'accident.

Posa’t sempre el cinturó...

L’ajuntament rebaixa un 35% la taxa dels guals

L'Ajuntament de Massanassa ha rebaixat en un 35% la
taxa de guals en la localitat, la qual cosa suposa que els veïns
que abans pagaven 55 euros pel gual per a entre un i tres cotxes
(el més comú), voran ara rebaixat l'impost a 35 euros aproxima-
dament.

La taxa de guals a Massanassa, segons lúltim estudi realitzat,
és la taxa més baixa de tota la comarca.

Més padró, menys taxa

La baixada de la taxa en un 35% és el resultat de la primera
fase de la campanya de regularització dels guals, que segons va
indicar l'alcalde Vicent Pastor, “en cap moment ha tingut afany
recaptatori sinó repartir la taxa entre els contribuents”. Finalitzada
la primera fase de revisió, s'ha incrementat en un 35% el padró
de guals “pel que s'ha acordat rebaixar en un 35% la taxa per a
suavitzar la càrrega impositiva als veïns que tributen per aquesta
taxa” informa el primer edil.

D'aquesta manera l'Ajuntament recapta la mateixa quantitat
per aquest tribut però amb més contribuents. La revisió de guals,
realitzada per la Policia Local, pretén acabar amb algunes pràcti-
ques que suposen un greuge comparatiu respecte als veïns que
compleixen amb la normativa i paguen la taxa anual corresponent,
ja que hi ha casos en els quals els cotxes travessen les voreres
quan no disposen d'autorització per a açò.

Amb aquesta mesura també es pretén detectar l'entrada de
cotxes a garatges que no tributen per aquest dret i evitar greu-
ges comparatius amb les comunitats veïnals i particulars que si
paguen la taxa.

Pressupostos

Aquesta ordenança és un avançament de la línia de pressu-
postos que el govern popular presentarà per al 2014, en el qual
es contempla una congelació o baixada dels impostos i taxes
municipals “ja que en època de crisi anem a intentar gravar el
menys possible als veïns” assegura l'alcalde Vicent Pastor.
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