
L'Ajuntament de Massanassa, en col·labo-
ració amb les entitats culturals i festives de la
localitat, ha organitzat un programa nadalenc
amb nombroses activitats. El diumenge 15 es
va fer lliurament dels premis de les Targetes
de Nadal, i posteriorment el concert de corals
infantils dirigides per Susana Portalés i Carles
Rodrigo, amb Maria Morellá al piano. 

La targeta editada és d’Iván Expósito i el
text de Toni Hervás. Els finalistes: Alexis Bou,
Aarón Navio, Olga Seguí i German Huelves.
Els accèssits: Aitor Rodríguez, Daniel
Campos, Carmen Herrero, Lucía Puchalt,
Marc Parras, Jordi Portalés, Gabriela Jorge,
Maria Cortés i Carla Moreno.

Dimecres 18 se celebra "Benvinguts a la
lectura". El dia 20, 21 i 22 l’Escola Municipal
de Teatre interpretarà “Un nadal rebolicat”
en la sala d’actes de l’edifici Sociocultural. 

El concert nadalenc de la Banda de
Música del Centre Instructiu i Musical i de
l’Orfeó Polifònic de Massanassa serà el dia 21
en l'església de Sant Pere.

També per als
més xicotets s'ha
preparat un espec-
tacle de màgia:
Açò si que és
màgia!; cinema
infantil i la rebuda
als Reis Mags
d'Orient i la caval-
cada del dia 5 de
gener. 

Paral·lelament
se celebrarà exhi-
bicions de les disci-
plines esportives, berenars
i esmorzars de les activitats
municipals i cursos de
cuina nadalenca per a
adults i xicotets.
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Els nadals més solidaris... Bones Festes
Estimades conveïnes i conveïns:

Un any més la nostra revista “La plaça” en la seua edició de Nadal em dóna
l’ocasió de dirigir-me a tot el poble per tal de desitjar-vos el millor per a l’any
vinent. 

L’any que afortunadament s’acaba ha segut prou complicat. La crisi ha mos-
trat la seua cara més virulenta i moltes famílies de Massanassa han hagut de
sortejar greus dificultats. L’Ajuntament, com a casa de tots, ha contribuït a
pal·liar els problemes econòmics de molts massananasers. Hem destinat
175.000 euros a contractacions eventuals de parats del poble, donant treball
a 43 veïns, dins de la borsa de treball social que es va crear a principis de
l’any i que prima sobretot la situació social de les famílies. 

Hem destinat 245.000 euros a ajudes socials per a les famílies més necessi-
tades del poble. Hem posat en funcionament programes d’ajudes per a les
empreses del poble que contracten a veïns de Massanassa, així com hem
establit un programa de subvencions per als parats del poble que es conver-
tisquen en xicotets empresaris. Per a l’any 2014 hem previst en el nou pres-
supost, recentment aprovat, una congelació o rebaixa dels impostos. 

Així mateix hem previst l'ampliació de la borsa de treball social (que es reno-
varà el primer trimestre del 2014) i que este any donarà treball a 59 veïns del
poble, per un muntant total de 225.000 euros, continuant amb els programes
d’ajudes socials i les subvencions a les empreses que contracten parats del
poble i als nous emprenedors. 

Tot açò ha fet que algunes inversions es ralentitzen perquè pensem que les
persones i les famílies són el més important. 

Prompte passarà esta crisi (alguns diuen que ja estem eixint) i les persones i
les famílies de Massanassa tindrem una situació més normalitzada i haurem
fomentat el sentit de la solidaritat que cada dia més impregna a tota la societat.

Des de l’ajuntament continuem treballant per tindre un poble més amable i
acollidor, un poble per a viure, i espere i desitge que tots passeu unes bones
festes de Nadal. Bones Festes.

Col·laboren: l'Associació de Ames de

Casa Tyrius, Associació de Dones

Progressistes, Centre Instructiu i Musical

de Massanassa, Colla Despertades, Cor

del Centre d’Estudis Musicals, 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 La Roja, Filà Mora Manzil Nasr,

Junta Local Fallera de Massanassa i

Orfeó Polifònic de Massanassa.

Programa de Nadal i Reis 

Visita dels escolars d’Ausiàs March

Coral de Llenguatge Musical

Coral de 4 a 7 anys

Vicent Pastor Codoñer
Alcalde de Massanassa

Espere que l’alegria, l’amor, la música
l’optimisme, les amistats, la salut,

els colors, la llum, la il·lusió, les ganes,
la paciència, l’esperança,

els somriures i els nous propòsits t’envolten

Entrega dels premis de les targetes de nadal

d e  M a s s a n a s s a
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Finalitzant l’any 2013 una vegada més acudim
a la cita amb tots els veïns/as de Massanassa
gràcies a la revista  “ La Plaça “ amb ànim de feli-
citar-los les festes nadalenques i el canvi d’any.

Un nadal amb major índex de pobresa, amb més retalls i
amb molts menys drets, un empobriment que no sols es deu
a la precarietat en l’ocupació, a la desocupació de la pobla-
ció sinó també per les polítiques que el Govern del PP està
aplicant, de retall rere retall en l’aplicació segons ells d’una
majoria que els legitima en l’aplicació d’un programa electo-
ral que no té res a veure amb la seua proposta del mateix,
per tant aplicat de manera fraudulenta per mitjà d’enganys i
mentides.

Deixem arrere un any, on la perduda dels llocs de treball
i de la vivenda estan fent en molts casos que s’arribe a una
situació insostenible en moltes llars i fan que gran nombre
de persones estiguen a la vora de la misèria, així com de la
precarietat en les condicions de treball, el retall als pensio-
nistes i persones dependents entre altres, açò provoca una
pèrdua de drets socials que  tant temps ens han costat d’a-
conseguir.  I què dir en matèria educativa, s’estan produint
un augment de requisits per a poder accedir a les beques,
un atac en definitiva a l’educació Pública i a la Sanitat
Pública afegint pagament i repagament, sense oblidar el
que han fet amb els immigrants en situació irregular.

Des d’Esquerra Unida estem al vostre costat, al costat de
les persones  que més necessiten, de les persones més
dèbils, de les més humils, però també al costat de la socie-
tat que no es resigna a què s’escolte la seua veu, que mos-
tra la seua indignació i el seu malestar, que lluita pels seus
drets, per la igualtat i per la solidaritat, que lluita per la seua
llibertat i per la de les altres persones per a tindre una
societat millor, més justa i solidària.

ESQUERRA UNIDA els desitja:

Moltes Felicitat, molta salut, sort i ganes de viure i de tre-
ballar per una vida millor i més justa. Vos desitgem que pas-
seu unes dates Nadalenques en pau  i llibertat i que l’any
que ve 2014 siga millor per a tots/es.

Las fechas que señalan el fin del año son un buen momento para
reflexionar sobre lo acontecido y realizado a lo largo de los doce
meses precedentes. Si bien esta reflexión es conveniente para cual-
quiera, es absolutamente necesario para las organizaciones que tie-
nen alguna responsabilidad, máxime si es de gobierno.

El Partido Popular gobierna en el Ayuntamiento de Massanassa
porque así lo decidió la voluntad de los ciudadanos de Massanassa
democráticamente expresada en las urnas, y esa tarea que nos
encomendaron nos obliga a ser muy cuidadosos y responsables con
la gestión de los asuntos y el dinero públicos.

No podemos hacer en este escrito un repaso pormenorizado de
toda nuestra labor de gobierno en este año que ahora termina, pero
si queremos expresar que todo nuestro trabajo ha ido encaminado a
mejorar la vida diaria de los vecinos y vecinas de Massanassa.

Vivimos tiempos muy duros, el paro y la recesión económica han
golpeado a las personas y a las familias y se ha traducido en dramas
personales que dificimente se pueden soportar, por eso el equipo de
gobierno, desde el Ayuntamiento, ha procurado implementar políticas
sociales que beneficiaran a los más desfavorecidos. Se constituyó
una bolsa de trabajo para poder distribuir el que oferta el
Ayuntamiento de forma totalmente transparente y atendiendo a la
situación socioeconómica de las familias; también hemos bajado
impuestos para que esa menor carga fiscal redunde en una mayor
liquidez en los bolsillos de los ciudadanos y eso estimule el consumo.

Sabemos que cuando una persona está en una grave situación
laboral o económica, a veces, las palabras por bien intencionadas
que sean suenan huecas, pero confiamos en que crean en nuestra
sinceridad cuando decimos que todos nuestros esfuerzos van dirigi-
dos a mejorar la calidad de vida de nuestros convecinos, y que la
buena gestión económica que desde hace años se lleva en nuestro
ayuntamiento hace posible que en estos momentos se tenga mas
capacidad para ayudar a los vecinos mas necesitados .

Es evidente que los tiempos actuales son muy duros, pero esta-
mos convencidos que con la colaboración de todos y cada uno según
sus posibilidades, podemos salir adelante construyendo un pueblo
para vivir tanto para nosotros como para nuestros hijos.

Que pasen unas felices fiestas de navidad y que los reyes
nos traigan a todos paz y trabajo.

Veïns i veïnes del poble de Massanassa.

Un any més, i  només per Nadal……, l’Alcalde convida als Grups
Polítics, i entre ells al PSPV-PSOE de Massanassa, a escriure unes
paraules (270) 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 s’assabenta dels
contenguts i de la seua eixida quan ja està en el carrer. 

Disculpen que els parlem de política també en estes dates tan
assenyalades, però és que no tenim un altra ocasió de fer-ho, per-
què el partit que governa en l’Ajuntament de Massanassa (el partit
popular), només ens permet dirigir-nos a tots vostés una vegada a
l’any (cosa que no estem d’acord, ja que la revista “municipal” La
Plaça, no és de propietat del partiti popular, perquè la paguem totes
i tots els veïns de Massanassa).

En el PSPV-PSOE, creiem que el pluralisme polític, és la base de
qualsevol sistema democràtic, per això,  denunciem, el tenaç con-
trol que l’equip de govern del partit popular fa d’este butlletí,   A qué
tenen por!............

La situació econòmica no podria estar pitjor, i les politiques del
Sr. Rajoy i el partit popular, no han fet altra cosa que agreujar més
la situació. A Massanassa, per molt que diguen, tampoc es lliura. Els
que governen en el nostre ajuntament, no es cansen de repetir que
tenim superavit i que el nostre poble està sanejat.

Nosaltres, ens preguntem: on està eixe superavit?. L’utilitzen per
ajudar a les persones que més ho necessiten?. Ho invertixen a
millorar l’aspecte urbà de Massanassa, els seus parcs, carrers i jar-
dins?. Perquè la resposta serà que no.

Sincerament, nosaltres, els Socialistes de Massanassa, simpatit-
zants, creiem que els imposts que aportem els veïns i veïnes de
Massanassa, s’han de veure reflectits en algo més que paraules.

De res servix tindre un nom de Massanassa escrit en lletres d’or,
però que darrere d’ell, no hi haja ni qualitat de vida, ni benestar

Families de Massanassa, en tot el que pugau, disfruteu de les
festes nadalenques i 2014 vinga carregat de salut i felicitat..

Els Regid@rs del  Grup Municipal,  Socialistes, Simpatitzants.
Vicenta Porcar, Felipe Medina, Olaya Sánchez. 

Des de Compromís volem saludar i felicitar a tota la població amb
motiu de les festes de Nadal i Reis.

Ha estat un any 2013 molt dur i difícil per a moltes persones, per a
moltes famílies, i en general per a tot el món. Els polítics que ens mal-
governen als valencians han continuat la seua marxa de destrossar els
serveis públics essencials, eliminant-los, com ara Canal 9, o carregant-
se tot allò que és essencial per a la vida diària de la gent: l’educació,
la salut, els serveis públics, les pensions, les medecines, les beques i
una llarga llista de coses que els ciutadans necessitem dia a dia, sense
oblidar altres coses com la falta de treball per als jóvens, les dones i
els col•lectius més vulnerables.

Totes estes coses no passen per casualitat. Tot és conseqüència
d’una manera de governar, dels Fabra, Rajoy i la seua colla, que tenen
clar que el seu objectiu és donar-li a la Banca, als especuladors i als
estafadors tot allò que volen a costa de les esquenes dels que menys
tenen.

Esta gent, tacada per la corrupció cada vegada més intensa, s’ha
aprofitat del vot dels que els votaren, per a fer el contrari del que pro-
metíen. Governen des de la mentida, la corrupció i la mangància, i
seguiran governant si els que els van votar segueixen votant-los.

Des de Compromís per Massanassa volem manifestar els nostres
desitjos per a l’any 2014.

Desitgem que ens retornen els drets que ens han furtat, les pen-
sions que ens han rebaixat, les medecines que abans no pagàvem, els
drets laborals eliminats, les beques impagades, les ajudes socials reta-
llades, els impostos que ens han augmentat. Que la Banca torne els
diners que ha robat, que no s’indulte als lladres, que els corruptes
vagen a la presó. Que la nostra gent, els valencians, no tinga vergon-
ya de la gentola que està en la Generalitat, ni al Govern de Madrid.
Que tornen al poble tot el que han robat, més de 8.000 milions d’euros. 

Ja sabem que tots estos desitjos són molts difícils de fer-los reali-
tat, però “tota pedra fa paret”, i si els ciutadans deixen de donar suport
als lladres corruptes i abusadors, més prompte que tard el canvi serà
una realitat.

Fa uns pocs dies ens deixà Nelson Mandela. Per a tots un exem-
ple de dignitat, de lluita contra la discriminació racial i de concòrdia,
pau i reconciliació entre les persones, siguen del color o la raça o ètnia
que siguen.

Ell ha estat el líder mundial que ens ha donat llum i ens ha fet de
referència per a tots els que volem un món més just, més solidari i en
pau.

Sols ens queda desitjar-vos que tingueu salut, treball i solidaritat
entre tots els valencians, i molta pau per a tot el món.

Col•lectiu Compromís per Massanassa. Nadal 2013

Partits Polítics
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La regidoria de Joventut, ha organitzat diferents tallers de
cuina nadalenca, des del nivell bàsic fins a l'avançat, passant

per cursos de cuina tradicional, on l'alumnat aprèn les receptes més
saboroses per a aquestes festes de la mà d’Amparo Raga.

Taller de
costura dirigit per
la professora Pepa
Crespo en la Casa de la
Juventud. Pots apuntar-
te per apendre trucs de
costura per a modernit-
zar, apedaçar o actualit-
zar les teues peces de
vestuari.

L'Ajuntament de Massanassa segueix avançant en el pla
d’ampliació de punts verds en la localitat amb l'inici de les obres de
soterrament dels contenidors en la plaça de l’Orquestra Catalá.
L’acció comporta amb si també la separació de fem el que facilita el
reciclatge als veïns. Aquest nou punt verd s'uneix als ja operatius en
la plaça de la Baixeta o al costat del col·legi Lluís Vives. 

La sala
Gabriel Cualladó ha aco-
llit una exposició
fotogràfica de Pedro
Pérez Navarro a bene-
fici de l'Associació de
Fibrosis Quística de la
Comunitat Valenciana.

Les alumnes de la

G i m n à s t i c a
Climatèrica han cele-

brat a l’edifici Multiusos

de Germanies un esmo-

zar  de convivència i d’a-

graïment a la seua pro-

pulsora i professora

Conchín Ballester. Les

“alumnes d’or”, com els

agrada que les nome-

nen, van rebre la visita

de l’Alcalde i de les regi-

dores de l’àrea de

Benestar Social, Begoña

Nieva i Patricia Piqueres.

L'alumnat de les classes de Gimnàstica per a la Tercera
Edat, amb la seua professora Carmen Sánchez ha celebrat el seu
tradicional esmorzar nadalenc en un ambient de gran harmonia.

Els integrants de l'equip etíop en la Marató de
València han visitat l'Ajuntament de Massanassa. També

van acudir a donar una xarrada al centre escolar Lluís Vives
sobre els beneficis de la pràctica de l'esport.
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L'Associació de Comerciants de Massanassa,
en col·laboració amb l'Ajuntament de la localitat,
ha engegat la campanya de nadal. Comprar en
els establiments del municipi tindrà múltiples
avantatges, amb ofertes especials que se sumen
a la qualitat i atenció que distingeix els comerços
de la localitat. Enguany, com en edicions ante-
riors, les compres estaran premiades amb parti-
cipacions per a xecs regals i obsequis directes
oferits pels comerços adherits a la campanya. 

Cada compra obtindrà un bitllet amb el qual
es podrà optar als xecs regal, el sorteig dels
quals se celebrarà el dia 2 de gener en la plaça
de les Escoles Velles coincidint amb l'arribada
dels Reis Mags a l'Ajuntament per a arreplegar
les cartes dels xiquets i xiquetes.

La presidenta de l'Associació de Comerciants
de Massanassa, Esperanza Berasategui, ha
explicat que amb aquesta campanya “pretenem
premiar la fidelitat dels nostres clients que durant
tot l'any realitzen les seues compres en els nos-
tres establiments, sent a més un bon moment per
a conèixer tota la nostra oferta comercial, la nos-
tra qualitat i servei proper”. 

L’Orfeò Polifònic de Massanassa va cantar
en l'estrena de l'òpera Roderic de Borja, en el Gran
Teatre de Xàtiva, obra composta i dirigida per Miguel
Juan García, i amb lletra de Vicent Soriano Ginés. 

Des d'abans de l'estiu, els cantants de l'orfeó ja van
assajar amb la Primitiva Setabense de Xàtiva i la Jove
Orquestra Salvador Giner de la Societat Coral del
Micalet, així com amb la Coral Giner del Micalet.

L'espectacle va comptar amb la participació d'un total
de 140 actors que apareixien en l'escenari amb indu-
mentàries ambientades en ple Renaixement del segle XV
i que havien confeccionat els mateixos cantants baix la
direcció de Juani Pons Codoñer i Begoña Nieva Villamor,
després de documentar-se sobre els vestits i pentinats
de l'època. 

L'Ajuntament en col·laboració
amb diferents associacions locals, ha
organitzat les jornades contra la
violència de Gènere que van
culminar amb una concentració en
record de les víctimes el passat 30
de novembre en la Plaça de les
Escoles Velles. La programació de
les jornades també ha tengut actes
destacats com a lectures dramatitza-
des en el saló d'actes de l'edifici
Sociocultural o un cinefòrum.

El Centre Instructiu Musical i la seua banda han celebrat la festivitat de la
patrona de la música Santa Cecília. Actes lúdics i culturals i un excelent
concert van coronar el programa festiu que es va tancar amb la Misa.

L'Ajuntament de Massanassa ha celebrat una nova edició del curs de
Monitor de Temps Lliure. Assistiren prop d'una trentena de joves. 

L ' e q u i p
de petanca
Massanassa
participa en el tor-
neig comarcal d'a-
questa modalitat
esportiva. Els inte-
grants de l'equip
s'han reunit per a
disputar les parti-
des de la tempora-
da i fer balanç
esportiu de 2013.




