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Massanassa més fallera que mai

La rehabilitació de l’antic Ajuntament
oferirà nous espais lúdics a la població 

La primera fase de les obres
de reparació del depòsit

d’aigua milloraran l’estructura

Fatxada de l’antic Ajuntament.

La Junta Local Fallera de Massanassa torna a brillar
enguany amb tot el só de festa possible. Noves falleres majors
i les seues corresponents Corts d’Honor donaran vida al món
faller de Massanassa amb tota la simpatia i alegria de que

estes xiquetes i senyoretes han fet gala en tots els actes públics
celebrats fins al moment. La Proclamació, la Presentació…
han sigut el calfament per a unes festes que enguany seran a
Massanassa, més falleres que mai.

L’Ajuntament de Massanassa
ha començat les obres de rehabili-
tació de l’edifici de l’antic ajunta-
ment per a convertir-ho en la nova
Casa de la Joventut i el Jutjat de
Pau del municipi, entre els distints
usos que estes dependències muni-
cipals podràn tindre d’ací a poc.

L’antic ajuntament deixà de
prestar servici, com a Casa del
Poble a finals del 2003, després
de l’habilitació de les antigues
escoles municipals com nou
Ajuntament. 

En eixe moment, l’antiga
Casa Consistorial va ser usada

parcialment pel Club d’Escacs
del municipi.

El projecte de rehabilitació
de l’edifici, que ascendix a
236.000 euros, està finançat par-
cialment amb 80.000 euros per
la Diputació Provincial, dins del
Pla Provincial d’obres i servicis.

L’alcalde de Massanassa,
Vicent Pastor, ha manifestat que
“continuarem donant un ús
públic a l’antic ajuntament,
millorant la ubicació i accessibi-
litat del Jutjat de Pau i ubicant
definitivament la Casa de la
Joventut”.

La fallera major infantil és
Olga Lizondo i junt a les xiquetes
de la Cort d’Honor, Noemí
Laguna i Lucía Palmero, repre-
sentaran al món faller dels més
menuts. Magdalena Relíquia
Guzmán ha sigut elegida fallera
major de Junta Local formant la
seua Cort d’Honor, Beatriz
García, Marta Cañestro i Mª
Carmen Marín.

En l’acte de proclamació de
les falleres, celebrat en el Saló
d’Actes de l’Ajuntament en
presència de l’alcalde Vicent
Pastor; el regidor de Festes,
Salvador García Aparici, i el
president de la J.L.F., les falle-
res ja van demostrar el seu amor
i dedicació a la festa fallera.

L’Ajuntament de Massanassa ha iniciat
les obres de reparació del depòsit elevat
ubicat en la plaça de les Escoles Velles al
costat de l’edifici de l’Ajuntament. 

La primera fase de les obres compta
amb un pressupost de 60.000 euros, dels
quals 51.000 corresponen a la subvenció de
la Diputació Provincial a través del Plà
Adicional al Plà Provincial 2006.

Esta primera fase de les obres consistix
en la reparació i protecció dels pilars i
bigues de formigó armat de l’estructura de
suport del depòsit. 

La reparació de l’estructura incidix en
els elements estructurals que presenten
deterioraments produïts pel pas del temps,
encara que l’estructura complix amb els
valors de resistència del formigó armat
pertinets, obtinguts després de realitzar les
inspeccions i proves per un laboratori
acreditat.

Les obres de reparació i millora del
depòsit elevat permetran optimitzar el seu
manteniment.

La Plaça

d e  M a s s a n a s s a

Acte de proclamació de les falleres de la J.L.F. al Saló d’Actes de l’Ajuntament.
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Quatre falles per a l’ambient festiu

Jaume I El Conqueridor

El Divendres planta per primera vegada la seua falla

L’Alqueria de Massanassa

El Poble de Massanassa

Nova Comissió: El Divendres

Yulema Raga i Palomo
Fallera Major Infantil

Paqui Romero i Marín
Fallera Major

Andrea Guillén i de Astorza
Fallera Major Infantil

Isabel Gómez i Prieto
Fallera Major 

Inmaculada 
Mandingorra i Baixauli
Fallera Major Infantil

Lucía Inmaculada
Pérez i Cuallado

Fallera Major

Amanda de la Mano i Guzmán
Fallera Major Infantil

Amparo de la Cruz i Flores
Fallera Major 
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Olga Lizondo i Magdalena Reliquia, les
màximes representants del món faller 2007

La Penya El Carro organitza Sant Antoni

Falleres de les Corts d’Honor Infantil i Major de Junta Local Fallera

Olga Lizondo i Jaén
Fallera Major Infantil de la J.L.F.

Noemí Laguna i Guzmán
Cort d’Honor Infantil

Lucía Palmero i Jara
Cort d’Honor Infantil

Marta Cañestro i Giménez
Cort d’Honor Major

Mª Carmen Marín i Zamora
Cort d’Honor Major

Beatriz García i Sáez
Cort d’Honor Major

Magdalena Reliquia Guzmán i Chacón
Fallera Major de la J.L.F.

La fallera major infantil de
la J.L.F. és Olga Lizondo, junt
amb les xiquetes de la Cort
d’Honor, Noemí Laguna i
Lucía Palmero. Magdalena
Relíquia Guzmán és la fallera
major de la J.L.F. formant la
seua Cort d’Honor Beatriz
García, Marta Cañestro i Mª
Carmen Marín.

Una nova comissió fallera
s’unix enguany a les de Jaume
I, El Poble de Massanassa i
l’Alqueria per a donar més
color a la festa josefina. La
falla El Divendres plantarà per
primer any el seu monument
faller en la zona que li dóna
nom, i la xiqueta Amanda de la
Mano i Amparo de la Cruz
seran les seues màximes repre-
sentants junt amb els presi-

dents Rubén de la Mano i Juan
Carlos Novas.

El Poble comta en estes falles
amb Inmaculada Mandingorra
com a fallera major infantil acom-
panyada per Jaime Gascueña; i a
Lucía Inmaculada Pérez com a
fallera major al costat del pre-
sident Vicente Ballester.

Yulema Raga és la fallera
major infantil de Jaume I el
Conqueridor i Mari Carmen
Romero la representant de la
comissió major. Els presidents
d’esta falla són Samuel Boix i
Enrique Puertes.

En l’Alqueria, Luis Simarro
acompanyarà la fallera major
Isabel Gómez, i el president
infantil, Christian Herrera farà el
propi amb la infantil, Andrea
Guillén.

Programa de Festes
Josué Beitia, de 14 anys de la falla

l’Alqueria ha guanyat el concurs de dibuix
faller i el seu treball il·lustra el programa de
festes de la Junta Local. La seua companya de
la Falla El Poble, Inmaculada Mandingorra
de 10 anys, il·lustra la contraportada.

Del programa de festes de la Junta Local
Fallera cal destacar la Crida fallera que es

va celebrar el dia 24 de febrer. La Cavalcada
del Ninot del dia 3 de març pels carrers de
la localitat amb la participació de totes les
comissions. El 10 de març es va inaugurar
l’Exposició del Ninot en la sala Gabriel
Cuallado. 

El 18 de març se celebrarà l’Ofrena i el
dia de Sant Josep, la Missa en honor al
patró de les falles.

La Penya El Carro de
Massanassa ha organitzat la
celebració de la festa de Sant
Antoni, amb la foguera i la
benedicció dels animals.

La foguera a la plaça de
l’Esglèsia va iniciar la festa el

dia de Sant Antoni. Les dones
van preparar xocolate per a
tots els assistents i com és ja
més que tradicional l’el·labo-
ració va ser molt exquisita.

La foguera va pendre molt
bé i les autoritats van agraïr la

col·laboració dels Bombers i
Policia Local, que en tot
moment controlaren l’acte.

La benedicció d’animals
es va celebrar l’11 de
febrer. El passacarrer va
agradar molt per la gran

quantitat de carros que par-
ticiparen en la desfilada
pels carrers de la localitat
fins a la plaça.

Els animalets domèstics
també foren protagonistes en
la benedicció i tots tingueren

el seu pà també beneït i un
regalet.

La Penya El Carro orga-
nitza des de fa anys la cele-
bració de Sant Antoni, un
dels actes més importants per
a l’entitat lúdico-esportiva.
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Massanassa celebra el Dia de la Dona

La segona fase de les
obres de l’estació, a punt

d’acabar-se

L’Ajuntament invertix en la millora de les
infraestructures i servicis de la localitat

El dia 8 de Març és un dia que no sol pas-
sar desapercebut, sobretot a les dones. 

Els actes pel Dia de la Dona Treballadora
en son molts i a Massanassa, a més,
enguany ha tingut una significació especial:
el trenta aniversari de l’Associació d’Ames
de Casa Tyrius en la localitat, que va culmi-
nar amb un dinar de germanor al saló
Forsany el Dia de la Dona.

Les Jornades de la Dona, organitzades
per la Regidoria de Benestar Social i de la
Dona, l’associació de Dones Progressistes i
l’associació d’Ames de Casa Tyrius va tin-
dre diferents actes com els comentaris i
col·loquis sobre algunes pel·lícules, el sopar
de les Dones Progressistes en la sala Gabriel
Cuallado o el dinar de les Tyrius per celebrar
el seu trenta aniversari com a entitat local.

La Sala d’Exposicions
Gabriel Cuallado de l’edifici
Sociocultural ha acollit una
mostra dels treballs de pintura
de Paco Castelló, veí de
Massanassa que sempre ha estat
vinculat a l’art al dedicar-se pro-
fessionalment a la talla de fusta. 

En l’any 2003 ingressa a
l’Escola d’Artesans de València

en la secció de gravat, destacant
en les seus obres per l’acurat
grafisme. A partir de 2005 s’in-
teressa per la pintura i rep
lliçons del mestre pintor Manuel
Barberà. La seua obra pictòrica,
de marcat accent realista, es
decanta cap als temes valencians
especialment monuments de la
ciutat de València.

La Conselleria d’Infraestructures i
Transports de la Generalitat està a punt
d’acabar l’execució de la segona fase de
les obres de millora de l’estació del fe-
rrocarril i del seu entorn urbà a
Massanassa.

Esta segona fase del projecte destaca
per la construcció d’un túnel que perme-

trà l’accés dels vianants des del casc urbà
al polígon industrial, a més de poder ser
utilitzat per tots els usuaris del tren per a
accedir als diferents andens augmentant
la seguretat en l’entorn de l’estació.

Les obres s’han fet al subsòl de les
vies sense interrompre el trànsit de trens
de rodalies ni de llarg recorregut.

L’Ajuntament de Massanassa
ha aprovat els Pressupostos
Generals per al 2007 en el plé cele-
brat el 27 de desembre. El pressu-
post municipal aprovat ascendix a
la quantitat de 6.361.842,89 euros.

El document comptable pretén
ser una continuació dels anteriors
exercicis buscant un estricte con-
trol del gasto públic, compaginant-
ho amb la prestació d’uns millors
servicis a la comunitat, tot això a
l’espera de l’anhelada reforma del
finançament local que permeta
dimensionar la Hisenda local d’a-
cord amb les noves realitats que
demanda la societat actual.

Atenció preferent ha merescut
en este pressupost l’Àrea de

Seguretat Ciutadana amb un
increment del gasto d’un 24%,
motivat essencialment per l’aug-
ment d’efectius amb la creació de
dos places d’agents de la Policia
Local per a garantir una major
seguretat ciutadana als veïns de
Massanassa.

També les partides de Cultura
i Joventut i el capítol d’Educació
te uns increments considerables,
tot això sense oblidar les contí-
nues inversions que es realitzen
els últims anys, trobant-se
actualment en execució el pave-
lló cobert, el camp de futbol de
gespa artificial, el parc esportiu
junt l’Alqueria de Sòria, entre
altres actuacions.

Exposició de Pintures
de Paco Castelló

El Pavelló Cobert està molt adelantat.


