


Benvolguts veïns  i veïnes:

Posem en marxa esta nova infraestructura cultural al servici del poble de Massanassa. 
La seua construcció no haguera sigut possible sense la inestimable col·laboració 
econòmica de la Generalitat Valenciana i l’Excma. Diputació Provincial de València, 
així com l’alé incansable d’un bon nombre de veïns, amants de la música i del teatre 
que sempre hem pensat que Massanassa mereixia un marc digne que albergara les 
seues manifestacions culturals més importants.

Vull agraïr al poble en general la paciència que han demostrat en veure com l’Audi-
tori Salvador Seguí anava prenent forma a poc a poc, és a dir per fases, donat que la 
intenció de l’Ajuntament sempre ha sigut la de no hipotecar l’economia municipal; 
d’eixa manera, hem anat invertint les subvencions que hem rebut, complementant-les 
amb aportacions del consistori.

El nou auditori està preparat per a acollir les manifestacions culturals més diverses, 
concerts, exposicions, actuacions teatrals, conferències, cicles de cinema, etc.

Capitol a part mereix el nom amb que l’Ajuntament, per unanimitat, ha acordat bate-
jar l’auditori, en just i merescut homenatge a Salvador Seguí, massanasser i impulsor 
de la cultura musical al nostre poble.

Hui, 29 d’abril de 2016, comença la seua marxa l’AUDITORI MUNICIPAL DE 
MASSANASSA “SALVADOR SEGUÍ” i tenim per davant el repte de fer que esta siga 
llarga i fecunda, dinamitzant l’activitat cultural del nostre poble i servint com a marc 
per a la formació cultural dels massanassers i massanasseres. 

Estic segur que amb la col·laboració de tots ho aconseguirem.

Vicent Pastor Codoñer
Alcalde de Massanassa







INVERSIÓ
EN L’AUDITORI I SUBVENCIONS REBUDES

CONSTRUCCIÓ (2009-2010)

INSTAL·LACIÓ ASCENSORS
I DIVERSOS

PLA PROVINCIAL DIPUTACIÓ 2011

PLA PROVINCIAL DIPUTACIÓ 2012

PLA PROVINCIAL DIPUTACIÓ 2013

PLA PROVINCIAL DIPUTACIÓ 2014-15

SUBV. ADICIONAL DIPUTACIÓ PROVINCIAL

PROGRAMA PLA INVERSIÓ PRODUCTIVA

DE LA GENERALITAT

PETXINA ACÚSTICA 
I DIVERSOS

BUTAQUES,
AIRE CONDICIONAT
I DIVERSOS

TELÓ, TALLAFOCS I DIVERSOS



CARACTERÍSTIQUES
Superficie parcel.la:   1.185 m2

Superficie construida:    2.348 m2

Qualificació energètica:  “A”

Sala amb 391 butaques: 

278 en el pati de butaques i 

113 en amfiteatre de la primera planta

Escenari útil de 98 m2 (ampliable)

Petxina acústica replegable i desmontable

Teló tallafocs i deposits d’aigua de 12 m3,

amb grup de pressió contra incendis. Grup electrogen.

Vestíbul, punt d’informació, sala d’exposicions, camerins 

de grup, individuals i per actors discapacitats.

Espai per a cafeteria amb totes les seues dependències

Contratista responsable de l’execució de les obres (per 

fases):BECSA(1), OTIS(2), SCENIC LIGHT(3 ,4),

URBAMED(5).

 

Tècnics:

Arquitectura, coordinació general

i previsió d’instal.lacions:

Carlos Gómez-Eva Álvarez-U.P.V., arquitectes.

Arquitecte tècnic: Vicente Juárez

Enginyeria: ADYPAU S.L., Rafael Pérez
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