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Veins ¡·equip 
deg~vem · 
proposen futures 
inversions peral 
barri de Masies 
de Moneada 
l=· EN LA REUNIÓ ES TRAGAREN A MÉS TEMES 
SOBRE EL MANTENIMENT 1 EL SERVEIS PRO PIS 

. 
DE ESTA ZONA DE LA CIUTAT 

• REDACCfú 1 MONCADA 
L'alcaldessa de Moneada, Am
paro Orts, es va reunir recen
tment amb l'Associació de 
Veins de Masies ambla finali
tat ·de compartir propostes 
per a futures inversions en el 
barri. A més, es tractaren te
mes sobre el manteniment i 
els serveis propis de la zona, 
així com també es va fer ba
lan~ de les inversions realit
zades des de l'any 2015 fins a 

l'actualitat. "Una de les nos-· 
tres prioritats quan varem ac
cedir al govern de la localitat 
va ser posar a punt tots els 
nostres barris, escoltant les 
demandes deis veins i veines 
perque la nostra pretensió és 
fer de Moneada una ciutat 

. amable, pensada per a les 
persones", ha declarat 
l'alcaldessa. "El barri de Ma
sies, concretament, necessi
tava diverses intervencions . 

Del18 de junio al1 de julio de 2021 1 El PERIÓDICO DEAQut • L'HORTA NORD 
' 

Reunió deis membres de l'associació i deis responsables municipals. 1 EPDA 

El total 
d'inversions 
realitzades des 
de 2015 en el · 
barri ascendix a 
667.752 euros · 

importants que endre~aren 
el seu estat general i que ve
ni en sent demandarles pel 
vemat", ha explicat Orts, qui 
ha afegit que en estos sis anys 
"s'han fet un gran nombre 
d'actuacions que han revertit 
en una millora substancial de 
l'estat del barri, en qüestions 
com l'asfaltat, la millora deis 
col·lectors, l'enllumenat i la 
creació de carrils bici, entre 
altres". 

El total d'inversions realit
zades des de l'any 2015 fins a 
l'actualitat en Masies ascen
deix a 667.572,21 euros, pro
cedents tant de fons muni
cipals com de programes i 
subvencions tant de la Dipu
tació de Valencia com de la 
Generalitat Valenciana . 

En la reunió es varen deta
llar totes les intervencions, 
que són: conveni singular 
del Pare del Centre Cívic 

(9.500 euros); Inversió Fi
nahcerament Sostenible deis 
col·lectors deis carrers 133, 
144, 145 y 138 (197.350 euros); 
Inversió Financerament Sos
tenible de l'enllumenat en els 
carrers 1~0 i 130A (8.685,21 
euros); Inversió Financera
ment Sostenible del carril bi
ci del carrer 130 (10.450 eu
ros); obres d'urbanització del 
carrer 130 Fase 11 (50.000 eu
ros); obres de clavegueram 

. deis carrers 144 i 138 B ( 44.136 
euros), i obres de reasfaltat 
de diversos carrers (28.000 
euros); inversió en enllume
nat públic (41.800 euros). Ac
tualment, es troben en pro
cés de licitació les següents 
inversions: reasfaltat del ca
rrer 137 ( 41.800 euros); exe
cució de solera en el carrer 
138 A (14.851 euros); cons
trucció d'un parking públic 
i gratuit front al Poliespor
tiu David Casinos (99.715 eu
ros), i execució del Passeig 
de circumval•lació pera via
nants en l'Avinguda Daniel 
Comboni (130.000 euros). 

L'alcaldessa de Monea
da ha assegurat que des de 
11\juntament "es continuara 
treballant colze a colze amb 
els velns i velnes de Masies, 
representats en l'Associació 
de Velns, per a coneixer de 
primera ma les necessitats 
del barri i donar so lució a les 
seues demandes". 


