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L’alcalde Vicent Pastor remodela les àrees de govern
per millorar la qualitat dels servicis al veïns i veïnes

La banda del CIM
actua en el 

Palau de la Música

L’Alcalde promet el càrrec.

Els músics de la banda del Centre Instructiu
de Massanassa, CIM, han actuat en el Palau de
la Música de València. Les magnífiques inter-
pretacions van agradar molt al selecte públic
que va acudir al concert en el cap i casal.

Les obres de Rehabilitació, ampliació i adequació de l’Alqueria de
Soria ja han finalitzat. Els treballs realitzats per l'empresa Proena
S.L. han suposat una inversió de 547.260,96 euros amb càrrec a
l'Administració central i amb un període d'execució de sis mesos.

Segons explica l'alcalde, Vicent Pastor, “les obres han suposat
l'adequació en termes de millora, conservació i accessibilitat d'un
dels nostres edificis més emblemàtics i representatius de
Massanassa, i que amb aquesta actuació queda totalment adaptat
per a acollir l'Escola per a Adults, un recurs educatiu pel qual apos-
tem com un servei de qualitat als nostres veïns i veïnes”.

Acabades les obres, s'aprofitarà el període estival per a adequar
l'interior de l'edifici. La inauguració de la rehabilitació de l’Alqueria se
celebrarà amb tota probabilitat en el mes de setembre.

Acabades les obres de l’Alqueria de Soria

Amb el Ple de la presa de possessió s'ini-
cia una nova legislatura en l'Ajuntament.

L'alcalde de Massanassa, Vicent Pastor,
ha presentat la seua proposta de nou govern
per a la present legislatura amb una important
reestructuració de les àrees delegades.
Segons explica l’alcalde “en esta legislatura
tenim nous reptes i per açò precisem d'una
administració més eficaç i amb delegacions
específiques per a oferir un millor servei als
veïns i veïnes”. 

Així es creen tres Comissions Informatives
Permanents que abasten els tres eixos d'ac-
ció de la política municipal. La primera és la
d'Urbanisme, Obres, Serveis i Medi ambient,
que estarà presidida per l'alcalde Vicent
Pastor.

La segona comissió serà la d'Economia,
Hisenda, Personal, Seguretat Ciutadana,
Qualitat, Modernització i Noves Tecnologies,
presidida pel regidor Francisco Comes
Monmeneu.

I la tercera comissió serà la de Serveis al
Ciutadà, que inclourà Tercera Edat, Joventut,
Dona, Cultura i Festes, Educació, Sanitat,
Esports i Benestar Social, que serà presidida
per Begoña Nieva Villamor. Finalment es
crearà una Comissió Especial de Comptes.

Cada comissió estarà composta per cinc
regidors del grup municipal del PP, dos del
PSOE, un d'EU i un del grup Compromís,
després de l’aprovació plenària on també es
delegaran les àrees.
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Recull fotogràfic de les festes de Sant Joan 2011 

Pregó de festes

Berenars a la fresca Vesprades de festa Sopars a la fresca

Comissió de festes 2010- 2011

Espectacles

Cavalcada Cavalcada

Festival de paelles

Setmana esportiva
Rítmica

Volta a peu
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Exposició de dibuix

Teatre

Trasllat del Crist

Les Forquetes

El Cid

Manzil Nars

Ibn al Abbar

ProcessóFoguera

Ofrena Ofrena Ofrena

Capitania Mora

Foguera
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El XV Festival Internacional Música i Festa, dirigit per Vicent Campos, ha
tornat a ser un gran èxit. Dissabte 25 va ser el Dia dels Cors a l’església
Parroquial de sant Pere, amb la participació del nostre Orfeó Polifònic, junt
a la Coral de l’Escola Oficial d’Idiomes de València Interlinguas. 

El diumenge 26, als Jardins de la Societat La Terreta, va actuar MAGIC
MUSIC interpretada per músics de la talla de Vasko Vasilev (Bulgària),
Pamela Nicholson (Singapur), i membres del Grupo Chambao. Dilluns 27,
van gaudir de les Serenates i cançons per a la nit, interpretades pel famós
tenor Paul McNamara (Irlanda), acompanyat al piano per Elena Nogaeva
(Rusia). Dimarts, les Obertures, tangos i taranteles van ser les protago-
nistes d’Omniart Trio (Italia), compost per acordeó, violí i contrabaix. 

El festival es va clausurar amb un Concert per a dos pianos interpretats
per Brenno Ambrosini (Italia) i David Kuyken (Holanda) al jardí de La
Terreta.

Éxit absolut de Música i Festa 2011

Assaig general dels Cors

Estiu esportiu 2011
L’Ajuntament de Massanassa mitjançant la Regidoria

d’Educació, oferix enguany un programa d’estiu per a
xiquets i xiquetes de 3 a 14 anys on es desenvolupen tot
tipus d’esports, jocs i activitats relacionades amb el temps
lliure. L’escola està ambientada en la Grècia Clàssica i la
programación aborda tres eixos temàtics: àrea esportiva,
àrea formativa i àrea lúdica a més d’una excursión al parc
sant Vicent de Llíria i al Racó de l’Olla.

La Biblioteca Pública Municipal ha celebrat una nova edició de la campanya
“Benvinguts a la lectura”. Les famílies van rebre un llibre de regal.

Gran èxit obtingut en el Torneig Internacional de Futbol
Base Massanassa que va tornar a reunir un cartell molt atrac-
tiu amb la presència de deu clubs de gran nivell. La partici-
pació del T.F. Südphalz alemany i el Sporting de Portugal.

Junt amb ells, no van faltar alguns dels més destacats
clubs del futbol autonòmics com València C.F., Llevant U.D.,
C.D. Castelló, Kelme C.F., C.D. Xàtiva, una selecció de l'Horta
Sud, l'amfitrió C.D.B. Massanassa i el gran triomfador l'Elx
C.F. que s'alçà amb el títol en ambdós categories, Benjamí i
Aleví.

Esta VII Edició ha sigut un èxit tant esportiu com d'as-
sistència. En l'àmbit esportiu l'equip revelació ha sigut el C.D.
Xàtiva F.B. que ha arribat a la final practicant un futbol molt
compacte. Segons la majoria dels asistentents el millor futbol
l’han realitzat els jugadors del Sporting de Portugal però s'han
trobat en la final amb un Elx que no ha desperdiciat les seues
oportunitats de gol.    

Ha sigut este club l'Elx C.F. qui per segon any consecutiu
ha fet doblet, però és que sempre presenta equips molt com-
petitius. Menció especial per als àrbitres que han exercit la
seua labor, sempre difícil, i han passat desapercebuts.
Poques oportunitats hi ha de veure futbol internacional, joc
amb classe i molta esportivitat en un mateix cap de setmana.
Massanassa, des de fa set anys, pot presumir d'això.

En categoria Benjamí, el campió ha estat l’Elx C.F., seguit
per C.D. Xàtiva F.B., Selecció Horta Sud, Llevant U.E., Millor
jugador:  Ivan Peral (Elx C.F.), Màxim golejador: Alejandro
Méndez (Elx C.F.) i Millor porter: Jose (Llevant U.E.).

En categoria Aleví, el campió va ser l’Elx C.F., seguit per
Sporting de Portugal, Kelme C.F., Castellón C.E., Millor
jugador: Diogo Pinto (Sporting de Lisboa), Màxim golejador:
(Empat a 6 gols) Aitor Vicente (C.E. Castellón) i Ignacio
Ramón (Elx C.F.), Daniel Bragança i Leandro Cardoso
(Sporting de Portugal), Millor porter: Pablo Méndez (Kelme
C.F.).

Benvinguts a la lectura

VII Torneig Internacional
de Futbol Base Massanassa
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