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Paco Comes Monmeneu
Alcalde de Massanassa

SALUDA DE L’ALCALDE

Arriba el Nadal, i amb ell el
moment de fer balanç i de refle-
xionar sobre els nostres encerts i
errors, aprendre d'ells i seguir
avant, de sentir el vertader esperit
nadalenc. 

També es temps de disfrutar de
les xicotetes coses, de la família i
dels amics, és època de recordar-
se de les il•lusions, perquè el
Nadal sempre ve amb records.

Amb el Nadal arriben dates per a
donar regals als sers estimats;
per a manifestar als altres amb un
detall el nostre afecte. Per això
vos anime a comprar en el
comerç de Massanassa, i amb
això ajudar a millorar l'economia
de moltes famílies del nostre
municipi.

Vull donar les gràcies a persones,
associacions, col•lectius i empre-
ses que cada any col•laboren i
treballen perquè tots i totes dis-
frutem d'unes entranyables festes
nadalenques. Esperem que la pro-
gramació de Nadal siga del vostre
gust i per a totes les edats.

En el meu nom i en el de la
Corporació municipal els millors
desitjos de pau, solidaritat i pros-
peritat per a l'any nou.

Bones festes als voluntaris que naveg-

uen per la mar Mediterrània, 

a vaixells com l’Open Arms, 

a les persones que lluiten per parar el

canvi climàtic, 

a tota la gent que surt endavant sense

tenir els mínims recursos, 

i la resta de persones i grups que

lluiten per fer del món un lloc millor.

Concurs de les targetes nadalenques

Dibuix: ÁNGEL RUÍZ RAGA
(de 2n. Col·legi Públic Infantil Ausiàs March)

Poesía: NICOLÁS GARCÍA VEGA
(4t ESO. Institut d'Ensenyament Secundari)

L'Ajuntament de Massanassa va ini-
ciar el diumenge 15 de desembre les
activitats culturals i lúdiques amb motiu
de les Festes de Nadal i Reis.

L'Auditori de Massanassa va acollir el
lliurament dels premis del concurs de les
Targetes de Nadal en el que han partici-
pat alumnes dels quatre centres escolars
del poble amb 833 dibuixos i més d'un
centenar de poesies. El dibuix i el texte
guanyador formaran part de la targeta ofi-
cial de l'Ajuntament de Massanassa amb
la que la Corporació Municipal felicita les
festes nadalenques a les entitats i institu-
cions oficials.

L'entrega dels premis va estar acom-
panyada per l'actuació de la Coral Infantil
del Centre Instructiu i Musical de
Massanassa i finalitzà amb la representa-
ció d'una obra teatral de titelles.
L'exposició de les targetes que estarà
oberta fins el dimarts 17 de desembre.

També es va iniciar la campanya de
Nadal Solidari, una iniciativa municipal
amb la que es demana l'aportació d'1
euro als assistents als espectacles muni-
cipals gratuits i que servirà per a crear un
fons destinat a quatre  ONG's: Asociación
Comunidad Valenciana de Esclerosis
Múltiple, Càritas, Asociación Española
Contra el Cáncer i Asociación Natania.

Dimecres 18, Biblioteca Pública, 19’00 h
Benvinguts a la Lectura
Divendres 20, Auditori Municipal, 11’00 h
Matinal de Teatre Infantil per a escolars,
"EMERGÈNCIA NADALENCA", a càrrec de
l'Escola Municipal de Teatre Infantil 
Dissabte 21, Auditori Municipal, 19’30 h
Teatre Infantil per a escolars, "EMERGÈNCIA
NADALENCA", a càrrec de l'EMT
Diumenge 22, Auditori Municipal, 12’00 h
Espectacle de malabars: "OYUN"            
Diumenge 22 Esglèsia de Sant Pere, 19’00 h
Concert de Nadal de l’Orfeó Polifònic de
Massanassa, la Banda de Música del CIMM i la
Coral de l’Escola de Música
Dilluns 23, Auditori Municipal, 18’00 h
Cine familiar: "ALVIN Y LAS ARDILLAS" 
Dimecres 25, Audtori Municipal, 18’00 h
Cine Infantil: "FROZEN 2"           
Dijous 26, Auditori Municipal, 18’00 h
Cine Infantil: "FROZEN 2"           
Divendres 27, Auditori Municipal, 18’00 h
Cine, Cicle de Nadal: "SMALLFOOT"
Divendres 27, 20’00 h, Cine, 
Cicle de Nadal: QUE BELLO ES VIVIR           
Dissabte 28, Auditori Municipal, 20’00 h
Espectacle d’OSCAR TRAMOYERES               
Diumenge 29, Auditori Municipal, 12’00 h
Teatre "EL JOROBADO DE NOTRE DAME"
Dilluns 30, Auditori Municipal, 20´00 h
Cine de Nadal español: "LA GRAN FAMILIA"     
Dilluns 30, Auditori Municipal,22´00 h, 
Cine de Nadal español: "PLÁCIDO"        

GENER 2020
Dimecres 1

18´30 h.
Cine Familiar: ”GRU. MI VILLANO FAVORITO 3”
Auditori Municipal

Dijous 2
18´30 h.
Cine Familiar: ”CAVERNÍCOLA”
Auditori Municipal

Divendres 3
18´30 h.
Cine Familiar: 
”UGLY. EXTRAORDINARIAMENTE FEOS”
Auditori municipal

Dissabte 4
18´00 h.
Els Reis de l'Orient rebran les 
cartes de tota la població infantil 
de Massanassa. Espectacle 
d'animació infantil de Peque 
Radio
Ajuntament de Massanassa

Diumenge 5
18´30 h.
Gran Cavalcada dels Reis de l'Orient, acompanyada de la 
Colla Despertades, l'Escola Municipal de Teatre i la Banda de 
Música del CIMM. Recorrerà distints carrers de la població
 (Pl. de l’Esglèsia, Fco. Nácher Pons; Josep Alba i Alba; Blasco 
Ibañez; 9 d’octubre; Sant Miquel; Ausiàs March, Pare Ignasi 
Casañ; Gregori Mayans; Colom; València, Joaquin Seguí; 
Orba i Pl. de les Escoles Velles)

Dilluns 6
11'00 h.
Visita dels Reis a la Residència de la Tercera Edat
Residència 3ª Edat

Bon Nadal i Feliç 2020
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Estimats conveïns i conveïnes,

Un any més tenim el plaer de saludar-vos en la publi-
cació La Plaça per tal de desitjar-vos un Bon Nadal i un
Feliç Any 2019. 

En primer lloc ens agradaria donar-vos les gràcies per
renovar la confiança en el Partit Popular i atorgar-nos, en
les passades eleccions municipals de maig, la majoria
absoluta. Una gran responsabilitat per continuar treba-
llant per a tota la ciutadania i pel benestar de tots i totes. 

És la nostra intenció en esta legislatura seguir sumant,
per això hem signat un acord de legislatura amb el grup
de Ciudadanos, i intentarem que totes les propostes
siguen aprovades per unanimitat.

La nostra alegria és també un poc trista per l'adéu del
nostre amic, company i exalcalde Vicent Pastor, que va
faltar al mes d'agost deixant-nos un buit molt gran, però
amb un camí recorregut i amb un exemple que seguirà en
les nostres polítiques de proximitat i dedicació al veïnat.
Com vam dir també l’any passat des del Partit Popular
volem agrair públicament la dedicació de Vicent Pastor al
front de l'Alcaldia els últims anys, modernitzant el poble i
iniciant una línia al servici per al poble que anem a conti-
nuar.

Tenim al davant un any molt il·lusionant, amb projectes
que comencen a tindre forma i d'altres que ja en marxa
reforçarem per continuar al servici de tots i totes.

Desijar-vos que passeu les festes en felicitat, alegria i
harmonia i que tingau un bon any 2020.

Bon Nadal i Feliç 2020

Estimat veïnat de Massanassa,
Ja d’entrada ens disculpem per fer política en aquest espai úni-

cament en aquestes dates però, entendreu d’una banda que la polí-
tica és la nostra raó de ser i per tant d’això hem de parlar, i d’altra
que sols ens vegem per ací en Nadal perquè és l’únic moment en el
que el Sr. Alcalde ens permet expressar-nos a la revista municipal.
Tot i que hi ha un acord plenari que obliga a que el diari ‘La Plaça’
s’obriga a la participació dels grups polítics, l’alcalde Paco Comes
(PP) no ens permet mai escriure fora de l’edició nadalenca, potser
per por a que el veïnat conega el nostre punt de vista? Por a que li
restem protagonisme? 

Al marge dels entrebancs polítics, i sabent que estem en uns
dies de desitjos i bons propòsits, els i les socialistes de Massanassa
també volem fer la nostra particular Carta als Reis d’Orient. 

Al nostre ADN està la recerca de la igualtat i del benestar de totes
les persones, i per això a l’any 2020 li demanem que l’equip de
govern recapacite i contracte finalment amb Creu Roja el servei de
reforç i atenció a persones dependents que viuen soles al nostre
poble i que actualment han rebutjat no sabem massa bé perquè.
Pensem que els diners públics s’han d’utilitzar primer amb qui més
ho necessita. 

Als Reis també els demanem que mai més tornem a tindre torns
de Policia Local on només un agent és qui condueix el cotxe patru-
lla, sense massa capacitat d’acció precisament per patrullar en soli-
tari. O que, d’una volta per totes, l’equip de govern del PP, faça com-
plir en la seua totalitat la contracta de la neteja viària i recollida de
fem.

La Massanassa que volem, més justa, més igualitària, més segu-
ra, més atractiva i més habitable no la farem amb grans obres i pro-
jectes faraònics que prometien alguns programes electorals, sinó
amb més polítiques socials, més transparència i, sobre tot, amb un
nou impuls a les maneres antigues de procedir. 

Sabent les dificultats socioeconòmiques que tenen moltes perso-
nes, i amb alguns exemples reflectits a la nostra carta dels reis, ací
estarà l’Agrupació Socialista de Massanassa i el Grup Municipal
Socialista per a continuar treballant i donant un nou impuls per a fer
un poble millor.

Els i les socialistes de Massanassa vos desitgem un Bon Nadal i
Feliç Any Nou. Bon Nadal

Partits Polítics

Estimados vecinos y vecinas,

En esta nueva oportunidad que se nos presenta de
poder dirigirnos a vosotros, mediante publicación en La Plaça, desde
Ciudadanos queremos comenzar agradeciendo los apoyos recibidos en
las pasadas elecciones municipales, y que nos permiten estar nuevamen-
te al servicio de vosotros, nuestros vecinos.

En esta legislatura en la que hemos aceptado el ofrecimiento del Partido
Popular de formar parte del equipo de gobierno, gestionamos la
Concejalía de Comercio, con el fin de ayudar a nuestras empresas y
comercios a que prosperen y disfruten a ser posible, de una larga trayec-
toria en nuestra localidad.

Del mismo modo, trabajamos desde este área en facilitar la contratación
de nuestros vecinos que se encuentran en situación de desempleo, y apo-
yar a aquellos que quieren iniciar una actividad por su cuenta, procuran-
do en la medida de lo posible ayudar en ese habitual duro arranque, que
por la inversión que conlleva, supone montar un negocio.

Además de las ya consolidadas ayudas a la contratación y al fomento
del trabajo autónomo, fomentamos actuaciones como la ya conocida
MassaTapa, y con la ayuda de la Asociación de Comerciantes ACMASS,
queremos recuperar la Feria de Comercio. Eventos cuya finalidad es dar a
conocer todo lo que nuestro pueblo puede ofrecer a nivel comercial, hos-
telero, etc.

Naturalmente y aunque el área que principalmente trabajamos sea de la
comercio, en Cs estamos a vuestro servicio para atender cualquier otro
asunto y ayudaros en lo que necesitéis como hemos venido haciendo
hasta la fecha.

Finalmente desde Ciudadanos Cs, queremos desearos todo lo mejor
para estas fiestas y que el año que en breve comienza, os depare prospe-
ridad, salud y felicidad.

Feliz Navidad! 

Massanassa diu NO a totes
les violències en el Dia 

contra la violència masclista

les jornades contra la violència de gènere es van iniciar el dime-
cres 19 de novembre amb una concentració a les 19.00 hores en la
plaça de les Escoles Velles, on a més es va il·luminar el depòsit d'ai-
gua, un dels símbols de la localitat. 

La programació es va completar amb tallers formatius en el cen-
tre escolar San José i Sant Andrés, i un cinema fòrum en la sala d'ac-
tes del Sociocultural. El dissabte passat, en la plaça de les Escoles
Velles, es va celebrar un minut de silenci amb música en memòria
de les dones assassinades i una performance 

Les Jornades contra la violència de gènere van culminaran amb
la participació de la manifestació a València i una xarrada sobre la

prevenció de la violència a càrrec d’una psicòloga especialitzada en
violència contra la dona del centre CAVAS.

També, la Biblioteca Pública ha editat una guia de lectura amb
recomanacions de llibres que poden llegir les persones interessades
en la problemàtica de la violència de gènere.
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Gala de l’Esport

El Centre Instructiu Musical de Massanassa ha celebrat la festa
de Santa Cecília, patrona dels músics amb un programa d'activi-
tats que demostra l'esforç, la dedicació i el treball de tota la família
del CIMM. Cal recordar que la banda va participar, el 19 de juliol,
en el programa “Bandas a la fresca” organitzat per l’Ajuntament de
Madrid al parc del Retiro, amb un gran éxit.

Massanassa ha commemorat el Dia Internacional dels
Xiquets i les Xiquetes amb l’entrega dels premis del concurs de
dibuix organitzat pel Departament de Benestar Social de
l'Ajuntament. L'acte es va celebrar a l'Auditori Municipal amb
espectacle de circ inclòs. 

Els guanyadors han sigut Victoria Aleixandre Guillen, en la
categoria de 5 anys d'Educació Infantil; Aleixandre Rodríguez
Magraner, en la categoria de 5é d'Educació Primària; i Belén
Almendras Beltrán, en la categoria de 6é d'Educació Primaria.

Celebració de Santa Cecília Dia Internacional de la Infància

La Junta Local fallera de Massanassa va celebrar el passat dissabte 15 de desembre el seu XX Aniversari, vint anys de nexe d'unió entre
les quatre comissions, la coordinadora de les activitats, la representant de la festa, una d'activadora cultural i potenciadora de la festa de les falles en
Massanassa. Vint anys que demostren la consolidació amb una trajectòria d'harmonia entre les quatre comissions actuals. 

XX Aniversari de la Junta Local Fallera de Massanassa
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Homenatge als
nostres majors

L'Ajuntament de Massanassa ha cele-
brat un homenatge als seus majors de
90 anys. En total 35 majors van acudir a
l'acte en l’Auditori Municipal Salvador
Seguí acompanyats pels seus familiars.
És el primer any que l'Ajuntament organit-
za l'acte, ja que, anteriorment era
l'Associació de Jubilats  La Plaça la que
organitzava, en col·laboració de
l'Ajuntament,  les nou dècades dels seus
socis, però com explica l'alcalde Paco
Comes “hem volgut que siguen tots els
nostres majors els que reben l'afecte i
reconeixement de la localitat”.

Els majors homenatjats han sigut:
Agueda Puchalt, José Comes, Isabel
Asensio, Marina Alabau, Andrés Jorge,
Concepción Royo, Herminio Giménez,
Francisco López, Francisca Ferrer, Rafael
Ferrer, Librada Mansilla, Miguela Guillem,
Pedro Seguí, Concepción Guillem, Rosa
Aparisi, José Codoñer, Remedios Gil,

Rosalía Soto, José Nácher, Saturnina
Abad, Elvira Andividria, Cristina Arias,
Rafael Ases, José Baixauli, María Bou,
Remedios Bou, Adoración Cabrera,
Carmen Candel, Amadeo Cardona, Josefa
Casañ, Inés Chirivella, Isabel Codoñer,
Encarnación Codoñer, Vicenta Codoñer,
Carmen Codoñer, Vicenta Elodia Comes,
Encarnación Coscollá, Mansour El
Ghazal, Francisca Escorihuela, Vicente
Frau, Josefa García, María García,
Carmen García, Francisca Gimeno,
Antonio Giner, Francisca Gómez,

Concepción Gradolí, Sara Jorge, Maria
Pilar López, María Cruz López, Vicente
Marco, Teresa Martí, Mariana Molina, José
Moreno, Ofelia Moreno, Josefa Moreno,
Ana Muñoz, Nemesio Navarro, Enrique
Olmos, Eloisa Marina Padilla, Blas Porcar,
Miguela Vicenta Puchalt, Maria Amparo
Puertes, Carmen Puertes, Bautista Raga,
Carmen Raga, Rosa Ricart, Maria de la O
Romano, Alberto Sanchis, María Soria,
Valeriana Villanueva, Joaquín Ynat,
Enrique Gimeno y Pascual Torromé. 

L'Ajuntament de Massanassa subvencionarà, també a partir d'en-
guany, les ajudes de menjador de 0 a 3 anys i que se sumen a les ja
existents per a aquest cicle destinades a l'escolarització. Tal com es
descriu en la convocatòria de les ajudes econòmiques destinades a l'esco-
larització i menjador del primer cicle d'educació infantil i que segons expli-
ca l'alcalde, Paco Comes Monmeneu “en alguns casos arribarà fins al
100% depenent de la renda familiar. Es tracta d'una mesura més per a aju-
dar a la conciliació familiar”.

Les beques d'escolarització i menjador de primer cicle d'educació infan-
til tindran una inversió global per part de l'ajuntament de 87.716 euros,
des de setembre 2019 fins a juliol 2020, que es repartiran entre els esco-
laritzats empadronats en el municipi que acudeixen a guarderies de la
localitat, com als que acudeixen fora del mateix per motius laborals i famil-
iars.

Les beques complementen a les ajudes de la Conselleria d'Educació,
per la qual cosa alguns casos, les famílies tindran cost zero en l'educació
dels seus fills. Així mateix, l'Ajuntament continuarà oferint les beques
d'escolarització i menjador a més de les beques de transport escolar per
a estudiants de la localitat, i que el curs 2018-2019 van ascendir a 114
becats amb un import global de 17.100 euros, i un valor de 150 euros per
cadascuna de les beques. Les beques municipals s'uneixen a altres
ajudes també de caràcter local com les beques per a estudis musicals
o el Xec-bebé, una ajuda de 300 euros que reben tots els bebés nounats
a Massanassa per a poder realitzar compres en els comerços de
Massanassa de menys de 400 metres quadrats. 

Massanassa es converteix en una localitat cardioprotegida
amb conveni que l'alcalde, Paco Comes Monmeneu ha signat
amb dels directors i directores dels quatre centres escolars de
la localitat, per a la cessió d'un desfibril·lador per a cada centre.
L'adquisició dels nous desfibril·ladors per als centres escolars
s'acompanya d'uns cursos que des de fa uns dies s'estan
impartint al professorat per a conéixer l'ús del desfibril·lador en
cas d'un accident cardiovascular.  Els quatre desfibril·ladors
dels centres escolars se sumen als sis desfibril·ladors actual-
ment existents en edificis municipals (Ajuntament; cotxe patru-
lla de la Policia Local; Edifici Sociocultural- Llar dels Jubilats;
Poliesportiu en Sala de fisioterapeutes i Pavelló cobert i en l'e-
difici de Serveis Socials).

Beques de menjador de 0 a 3 anys Massanassa cardiosaludable

Massanassa ha acollit la segona edició de la ruta de la tapa,
MassaTapa, amb la participació dels bars i restaurants de la localitat.

MassaTapa, està organitzada per l'Ajuntament de Massanassa per a
impulsar de manera decidida totes les activitats econòmiques que
es desenvolupen en la localitat, i que són, en definitiva, una font de rique-
sa, treball i ocupació, sent un dels sectors més vigorosos de l'economia
local el relacionat amb l'oci i la restauració.

La inauguració va tindre lloc el divendres dia 15 de novembre, amb
una masterclass de tapes impartida pel xef Joan Climent. Al llarg del cap
de setmana els establiments participants van servir receptes típiques i
plats innovadors en format de tapa, incloent les més elaborades o gur-
met i també les més característiques d’esta de cuina pel preu de 1,5
euros i 2,5 euros si s'acompanyava de beguda. Els bars i restaurants
podran participar amb un màxim de dues tapes, fredes o calentes, dol-
ces o salades.

Enguany la tapa guanyadora a sigut per a Ca Miguela, que també
ha guanyat el tercer premi. El segon ha sigut per al restaurant La Marieta
amb una carrillada. MassaTapa es consolida en la seua segona edició
amb l'objectiu d'estimular el sector de la restauració perquè els bars i res-
taurants locals mostren els seus serveis i productes en forma de “tapa”. 

La segona edició de MassaTapa
confirma la consolidació de la

ruta de la tapa


