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Massanassa consolida les falles

Un any més ens preparem per a celebrar a
Massanassa la festivitat de sant Josep. De nou anem
a omplir els carrers de música i color i l'olor de la
pólvora serà familiar durant uns dies. Tot el treball de
l'any es veurà reflexat en els actes organitzats al llarg
de la setmana fallera.

Sabeu que compteu amb tot el meu suport per tal
que l'ambient de treball i d'harmonia que sempre vos a
distinguit, continue molt de temps i pugueu seguir
oferint al vostre poble unes festes d'alegria i germanor
com són les Falles.

En el meu nom i en el de tota la Corporació vos
desitge unes bones Falles.

Vicent S. Pastor Codoñer
Alcalde de Massanassa

Noemí i Mónica, les falleres majors 2009

Falleres de les Corts d’Honor infantil i
major de Junta Local Fallera 2009

Saluda de l’Alcalde
Noemí Laguna Luján

Fallera Major Infantil de JL

Inma Mandigorra
Cort d’Honor

Infantil

Lucía Pérez
Cort d’Honor Major

Paqui Romero
Cort d’Honor Major

Mónica Roses Iglesias
Fallera Major de JL

Foto: Margarita Sitjar

PROGRAMA DE JUNTA LOCAL

DIES DEL 13 AL 15 DE MARÇ
A les 19.00 hores. Exposició del Ninot a la Sala
d’Exposicions Gabriel Cualladó de l’edifici
Sociocultural.

DIA 16 DE MARÇ
A les 19.00 hores. Lliurament de premis a la
Plaça de les Escoles Velles.

DIA 18 DE MARÇ
a les 18.00 hores. Ofrena de flors.

DIA 19 DE MARÇ
A les 12.45 hores. Solemne Missa a l’esglesia
de Sant Pere.

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



2 - La Plaça Març 2009 - nº 34

Quatre falles molt festeres
Jaume I El Conqueridor

L’ambient festiu ja està al carrer

L’Alqueria de Massanassa

El Poble de Massanassa

El Divendres

Nerea Pérez
Fallera Major Infantil

Ana José López
Fallera Major 

Sara Flores
Fallera Major Infantil

Alicia Costa
Fallera Major 

Lucía Fernández
Fallera Major Infantil

Wanda Machado
Fallera Major 

Laura Capilla
Fallera Major Infantil

Carolina Climent
Fallera Major 
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Seguretat en
les falles

Els equips de bàsquet ja entrenen al
nou pavelló poliesportiu

L'Ajuntament de Massanassa, a través de la
regidoria de Seguretat Ciutadana, ha orga -
nitzat una xarrada informativa sobre l'ús de la
pólvora dirigida a les comissions falleres de la
localitat. 

En la reunió celebrada en l’Ajuntament, el
cap de la policia local, Vicente Bonet, va
explicar com controlar l'ús dels artefactes

pirotècnics i va oferir recomanacions per a
evitar accidents. En la xarrada van estar
presents un representant de cada falla, el
regidor de Seguretat Ciutadana, Vicente
Laserna; i l'alcalde, Vicent Pastor.

D'altra banda, la regidoria ha editat un díptic
informatiu sobre l'ús de la pólvora dirigit als
escolars, jóvens i població en general.

El pavelló poliesportiu, inaugurat el passat mes de
febrer, ja està a ple rendiment. Les escoles esportives
municipals, com per exemple, la de bàsquet, ja estan
entrenant en les noves instal·lacions. 

L’escola de bàsquet va ser una de les que van fer una
demostració davant el públic assistent i la consellera
d’Esports, Trini Miró, que junt amb l’alcalde, Vicent
Pastor, van presidir l’acte inaugural del nou pavelló del
poliesportiu municipal. 

Infantils Roig

Cadet Blau

Alevins

Cadet Roig

Infantils Blau
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Massanassa celebra el dia de la Dona
La regidoria de Benestar Social i

de la Dona ha organitzat, un any més,
les Jornades de la Setmana de la
Dona per commemorar el Dia
Internacional de la Dona. El dia de la
inauguració, celebrat el 2 de març van
actuar el Grup de dances Gent Gran
de Massanassa i Grup Azahar de
l'Ateneu Mercantil de València:
Posteriorment, les assistents van
disfrutar d'un vi d'honor. El dimarts
va ser el dia patrocinat per les Dones
Progressistes; el dimecres es va
celebrar una conferència a càrrec del
professor Antonio Puerto sobre
"Conciliació familiar i laboral".
Dijous, les Amas de Casa Tyrius van
celebrar el seu tradicional dinar i
divendres va ser el dia de la clausura
amb una demostració de les activitats
realitzades per les dones de
Massanassa. La clausura va estar a
càrrec de la regidora de la Dona,
Inmaculada Rueda.

En la demostració de les activitats de la jornada de clausura van actuar: el Grup de Gimnàstica de la Tercera Edat de la professora Carmen Sánchez: el
grup de Tai-Chi de l’EPA de Fermín Cerezo; el Grup de Ioga de Paco López; l’artista Rosa Pelegrí; i el grup de Ball de Saló de l’EPA. Tots espectaculars

També dins de la programació de la Setama de la Dona
2009 organitzada per la regidoria de Benestar Social i de la
Dona, Pepa Catalá Chornet va exposar en la sala Gabriel
Cualladó les seues pintures. A l’acte inagural van estar
l’alcalde, Vicent Pastor; i la regidora de la Dona, Inmaculada
Rueda que van felicitar a l’artista per les seues pintures.

Pintures de Pepa
Catalá Chornet

La sala Gabriel Cualladó de l'edifici
Sociocultural de Massanassa va acollir el passat
mes de febrer una exposició de pintura i
escultura de l'artista Juan José Alba Raga.
També van estar presents el regidor de Cultura,
Vicent Raga Talamantes; i el regidor, Francisco
Comes Monmeneu.

Exposició de
Juan José Alba

Els delegats del col·legi LLuis Vives de
Massanassa han plantat un pi junt amb
l'edifici de l'Ajuntament. El nou exemplar
substituïx a un arbre que havia derrocat el
vent a principis de febrer. Els escolars, junt
amb l'alcalde Vicent Pastor, i el servici de
jardineria municipal, van realitzar les labors
de plantació.

Un nou pi en
l’Ajuntament

Grup de Dances Gent Gran de Massanassa

Participants en la demostració d’activitats


