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El mes de març ens ha permés tornar a una nova
normalitat on hem pogut celebrar actes tradicionals i
tornar a retrobar-nos amb els bonics moments que ens
brinden les festivitats com les Falles o Sant Antoni.

Hem tornat a tindre Falles després d’un parèntesi molt
llarg de dos anys en el que totes les comissions falleres i
veïnat heu demostrat una gran comprensió per les
circumstàncies i una gran voluntat de resistir els
entrebancs i mantindre la flama fallera de la nostra festa
valenciana per a quan l’ocasió fora propicia.

Podem dir que hem tornat, i ho hem fet amb major
il·lusió que abans i amb ganes que les falleres i fallers de
Massanassa hagen pogut tornar a disfrutar de la seua
festa. També, hem tornat per retrobar-nos en els carrers
del nostre poble per celebrar de nou la festa i la
germanor i vore com s'omplin d’alegria, de la música de
les bandes, dels ritmes de la dolçaina i el tabal, del soroll
de la traca i de l’olor de la pólvora.
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@ajuntamentmassanassa
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Falla 
L'Alqueria

Falla 
Poble Massanassa

FALLERES MAJORS I PRESIDENTS DE LES FALLES 2022

Junta Local Fallera de Massanassa
Fallera major: Mª José Ferrer i Más

Fallera major infantil: Nadia Navarro i Tarraga
Presidenta: Wanda Machado i Recio

Falla El Divendres
Fallera major: Mª Carmen Belmonte i Blanch

Fallera major infantil: Paula Benlloch Cruz
President: Javier Tomás Sanchis

President infantil: Óscar Marín Paredes

Falla Jaume I
Fallera major: Andrea Rojas Borrego

Fallera major infantil: Nerea Corrales Borrego
President: Juan Miguel Carmona Gavilán
President infantil: Izan Garrido Caballero

President: 
Javi Marín González

President: 
Francisco Pérez García
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FESTIVITATS: FALLES



El nostre poble ha tornat a viure la seua festivitat valenciana més volguda: les Falles. I això ho fa
després del solemne acte de la presentació i posteriorment la crida, on les falleres majors de la Junta
Local Fallera sota el lema “Tots a una veu: Ja estem en Falles!”, van donar el tret d’eixida a la tradicional
festa des del Balcó de l’Ajuntament de Massanassa.

“Necessitem la lluita i la festa del vostre color morat, Falla Jaume I; la resistència i essència del vostre
color taronja, Falla l’Alqueria; la història i tradició del vostre color blau, Falla Poble Massanassa; i la
il·lusió i joventut del vostre color roig, Falla El Divendres”, manifestaven les falleres majors, fent honor
al color de cada comissió i a l'emoció per tornar davant un context que, esta vegada i després d'una
llarga espera, el fa possible.

El dimarts 15 de març va ser la plantà dels monuments fallers i el dimecres 16 de març va tindre lloc
l’entrega de premis en la Plaça de les Escoles Velles. El divendres 18 de març es va fer l'ofrena de flors
amb un passacarrers per tot el poble. El dissabte 19 de març es va celebrar a la Parròquia de Sant Pere
Apòstol la Missa en honor a Sant Josep i una mascletà a càrrec de l'ajuntament a l'Avinguda Josep Alba i
Alba.

La Cremà va posar el fermall final a la jornada fallera, un acte que va transmetre, sense cap dubte, un
cúmul d'emocions pel final de les Falles, però també per la felicitat d'haver pogut tornar a celebrar-les.

Massanassa reviu les seues Falles
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Lliurament de premis de les Falles
FALLA EL DIVENDRES: 1r Premi Falla Major i Infantil

FALLA L'ALQUERIA: 2n Premi Falla Major i Infantil - Premi Ninot Indultat Infantil  - 
 Premi Major d'Enginy i Gràcia

FALLA JAUME I: 3r Premi Falla Major i Infantil i Premi Infantil d'Enginy i Gràcia

FALLA POBLE MASSANASSA: 4t Premi Falla Major i Infantil -  Premi Ninot Indultat
Major
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Sant Antoni d'Abat 2022
La Festa de Sant Antoni d'Abat,
patró dels animals, va tornar a
celebrar-se durant el segon cap
de setmana de febrer. Un acte
organitzat per la Penya El Carro,
l'inici de la celebració va ser
amb el recorregut dels cavalls i
l'entrada dels pins per a
realitzar la foguera que va
tindre lloc el mateix dia, després
de la Missa en honor al Sant en
la Parròquia Sant Pere Apòstol.

El matí del diumenge 13 de febrer, des de la Penya es va convidar a la resta d'entitats d'altres municipis
i se'ls va convocar en la Partida del Divendres per a realitzar un recorregut pel municipi al compàs dels
carros amb els cavalls. A l'acte van acudir aficionats i aficionades des de localitats com Montserrat,
l’Oliveral-Castellar, Sueca, Sollana, Paiporta, Catarroja, Albal, Beniparrell, entre molts altres. Tota una
ocasió on, xiquets, xiquetes, jóvens, adults i adultes, van demostrar el seu mestratge i domatge amb els
cavalls. La marxa va finalitzar al migdia en la Plaça del Regne de València, on es va celebrar la
benedicció a les mascotes i animals. 

Després de la benedicció, es donaren els premis de la rifa benèfica i les dones de la Penya El Carro
repartiren el tradicional pa beneït. Tot un èxit de jornada que va estar acompanyada per la Colla de
Tabalet i Dolçaina "A Quatre Quaranta" que va amenitzar els recorreguts amb les seues melodies
festives.
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Es troben en les entrades del Col·legi Públic Lluís Vives, Col·legi San José i San Andrés i Mercadona.
També, en l'Avinguda Blasco Ibáñez entre els carrers de Colón i València, així com en l'Avinguda Josep
Alba i Alba, al costat de la rotonda “La Lluna”.

Un pas més a favor del medi ambient

Massanassa intensifica i millora el servici de
neteja i recollida de residus urbans

La localitat compta amb 40 punts nets de recollida de fem, la incorporació del contenidor marró i
l'ampliació de la neteja viària, labors reflectides en l'augment d'inversió del pressupost.

Tots els dies de la setmana es realitza la neteja viària als carrers amb reforç a les vesprades. També,
pel que respecta a la recollida de residus, amb contenidors de càrrega lateral de 3.200 litres. 

A més, l'any passat es va implementar el contenidor marró per a la recollida selectiva de matèria
orgànica domèstica i urbana. Un pas més en matèria de reciclatge i sostenibilitat.
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URBANISME

Massanassa ja compta amb els cinc
punts nets urbans, o miniecoparcs. En
estos punts de reciclatge es poden
reciclar fins a sis tipus de residus
diferents: piles, bombetes, aparells
elèctrics i electrònics de xicotet format
(comandaments de televisió, càmeres,
carregadors, etcètera), tintes
d'impressora, CD’s/DVD’s i càpsules de
café. 



El futur aparcament es troba a la zona de Sant Pere,
pròxima al Casc Antic i l'Estació de Renfe-Rodalia de
Massanassa. Va ser al desembre de 2021 quan des de
l'Ajuntament es van signar dos nous convenis de
cessió de parcel·les que tenien com a objectiu
l'ampliació d'espais habilitats perquè els veïns i veïnes
de la localitat pogueren estacionar els seus vehicles.

Actualment, s'han iniciat les obres amb el
condicionament dels terrenys i el moviment de terres
per a la neteja de la superfície de vegetació i
l'adequació de la instal·lació a través del sistema de
compactació de saorra per a evitar possibles
inundacions i pols, a més de la instal·lació de pals de
llum per a oferir un espai segur i correctament
il·luminat, i la senyalització corresponent, obres que
estaran finalitzades en les pròximes setmanes.

Obres del futur aparcament públic de Sant Pere

Zona canina en El Divendres

S'ha millorat la zona canina situada en El Divendres amb la instal·lació d'una tanca més alta i segura
per a les mascotes, quatre projectors d'il·luminació LED, una font d'aigua potable, una porta d'entrada i
eixida amb passador per a la protecció dels gossos i tranquil·litat de les persones i una porta habilitada
per al manteniment de l'àrea quan es precise.
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Des de l'Ajuntament, s'ha treballat per dissenyar una aplicació molt senzilla i de fàcil ús per a vore totes
les ofertes i gestionar el propi perfil per a trobar treball. Amb això, s'ha pretés simplificar l'ús del Portal
d'Ocupació de Massanassa d'una manera més accessible i acoblada a la “rutina mòbil” de les persones.

A més, el seu llançament és un pas més contra la bretxa digital, ja que busca oferir vies d'aprenentatge
i cobrir les necessitats de la població, una línia que es vol potenciar des de l'ajuntament en totes les
seues accions. Per això, des de Reforça Massanassa, s'han posat en marxa unes sessions presencials
formatives, totalment públiques i gratuïtes, per a aquelles persones que presenten dificultats en l'ús de
l'aplicació. 

D'esta manera, des de l'Administració Local es contínua reforçant els servicis públics del municipi. Així,
Massanassa es troba en un procés d'adaptació de les noves estratègies de modernització de les
administracions públiques. Esta actuació s'alinea amb plans supramunicipals com el Pla de
Digitalització de les Administracions Públiques o el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, que
contemplen projectes com este en les seues àrees de treball.

L'Ajuntament de Massanassa, a través
de Reforça Massanassa, ha creat una
aplicació mòbil del Portal d'Ocupació
del municipi. Una plataforma que
permet buscar treball i apuntar-se a
cursos formatius. També, és una eina
útil per a les empreses que necessiten
ocupar vacants i trobar persones
candidates.

APP Reforça Massanassa

Ajudes per a la contractació de persones
desocupades i per a crear noves activitats
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Ja s'ha incorporat el personal de la
Borsa d'Ocupació del Pla d'Ocupació
Social 2022-2023, un programa que té
com a objectiu millorar l'ocupabilitat i la
inclusió social de persones en situació
de risc d'exclusió social, atura de llarga
duració i que no siguen beneficiàries de
prestacions per desocupació.

Pla d'Ocupació Social 2022-2023

Segons les necessitats actuals
d'ocupació, han entrat 10 peons en la
Brigada Municipal (jardineria, pintura,
manteniment,...) i 1 conserge en el
Poliesportiu Municipal que estaran a
jornada completa durant els pròxims 6
mesos.

De les 11 persones que han entrat, 5 són dones, reduint així la bretxa de gènere en sectors de treball
on la presència d'hòmens és superior.

Reunió amb les entitats bancàries
Paco Comes, ha mantingut una reunió amb
directius dels bancs existents en la població.
La reunió ha servit per a traslladar-los les
principals demandes de Massanassa. Entre
els temes tractats, destaca el relacionat amb
els horaris i les incompatibilitats que poden
arribar a generar per a alguns sectors del
municipi.

S'ha valorat la necessitat d'estudiar la possibilitat d'establir uns horaris que s'adapten millor a la vida
quotidiana de les persones i crear un quadre resum que reculla els horaris de cada entitat amb els
seus servicis corresponents a cadascun d'ells. També s'ha tractat les possibilitats que la banca a
distància ofereix, sense oblidar que existeix una bretxa digital que, per motius generacionals i socials,
pot excloure a determinats sectors de la població. 

En este sentit, ajuntament i entitats han coincidit en la necessitat de treballar perquè l'exclusió digital
no es convertisca en un problema en la localitat, “sobretot per als nostres majors”, apunta l'alcalde. Un
àmbit en el qual l'Ajuntament ja treballa activament en altres àrees amb projectes com l'Aula Mentor. A
més, esta primera reunió ha servit per a posar sobre la taula la possibilitat d'impartir formació per al
veïnat en aspectes financers, on l'ajuntament es compromet a posar les instal·lacions necessàries
perquè estos cursos puguen dur-se a terme. 

Així mateix, el passat 8 de febrer es va signar un conveni de col·laboració perquè els veïns puguen
pagar els seus rebuts i liquidacions en qualsevol de les oficines de Correus de tota Espanya. Una via
més per a facilitar a les persones contribuents del municipi efectuar els seus pagaments en l'ampli
horari de les oficines de Correus amb atenció presencial.
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Massanassa és Solidària i això pot vore's en els 1.000 quilos de material humanitari: roba, productes
d'higiene i sanitaris, menjar, etc. que caberen en les 220 caixes que s'han enviat a Ucraïna. Els servicis
municipals, junt a persones voluntàries, van classificar i empaquetar el material recollit en els centres
escolars i els distints punts municipals establits a l'efecte i que representaven la solidaritat dels veïns
de Massanassa cap a la població ucraïnesa colpejada per la guerra.

Davant la clara necessitat d'acolliment de xiquets, xiquetes, adolescents i famílies ucraïneses, des de
Servicis Socials d'Atenció Primària de l'Ajuntament de Massanassa, es va organitzar el passat 14 de
març una sessió informativa presencial per a explicar al veïnat el procediment d'acolliment, així com de
la cessió de pisos o cases per a qui ho poguera necessitar. Així mateix, s'està informant a qualsevol
persona que estiga interessada en acollir, o ser voluntària per a la traducció de l'idioma, etc. per poder
ajudar.

Massanassa solidària amb Ucraïna
S'envien 220 caixes d'ajuda humanitària

L'alcalde, Paco Comes, ha declarat que l'Ajuntament "ha posat a la disposició de les famílies ucraïneses
totes les facilitats possibles d'escolarització i, com a opció d'oci, tenen tota l'oferta esportiva municipal
per als xiquets, xiquetes i adolescents, podent apuntar-se de manera gratuïta a activitats com a
bàsquet, pàdel, patinatge, judo, tennis, ioga, gimnàstica rítmica, futbol i futbol sala. L'objectiu és
facilitar la convivència, la inclusió en el municipi, la socialització entre les persones i donar-los eixe
benestar que en estos últims dies els han robat. Fer que a Massanassa visquen el dia a dia tal com el
feien a Ucraïna".

Actualment, a Massanassa hi ha quatre
famílies que han acollit a quatre
famílies ucraïneses, una persona ha
cedit el seu pis per a famílies
ucraïneses, una persona ha cedit dues
habitacions del seu domicili, una
persona s'ha oferit com a traductora,
una persona s'ha proposat per a fer
classes de llengua espanyola i tallers
d'anglés a xiquets, una persona ofereix
servici de menjar i sopar gratuït, deu
famílies estan interessades en acollir
(quatre a famílies senceres) i set
persones han telefonat per demanar
més informació.

Abril de 2022 - pàgina 11
 

BENESTAR SOCIAL



L'Àrea de Benestar Social de l'Ajuntament contínua
amb la seua línia d'ajudes socials i inicia la
convocatòria per a presentar les sol·licituds per a
obtindre la Targeta Bebé Massanassa 2022. 

L'objectiu d'esta ajuda és donar suport a les
famílies del municipi amb les despeses generades
pel naixement o adopció legal fins a 10 anys i, al
mateix temps, potenciar, promocionar i dinamitzar
el comerç local de la localitat. 

La quantia de l'ajuda és de 400 euros per xiquet o
xiqueta nascut o adoptat legalment, podent-se
ampliar fins a 700 euros segons el requisits.

Tarjeta Bebé Massanassa 2022

Ajudes d'inclusió social per a menors
Estes ajudes per a la inclusió social de menors del municipi estan destinades a garantir l'accés de
manera normalitzada i en condicions d'igualtat a les activitats d'oci, esportives i formatives de
Massanassa per als xiquets, xiquetes i adolescents de 3 a 17 anys empadronats en la localitat amb un
mínim de 12 mesos d'antiguitat i que complisquen amb algun dels requisits establits a les bases de la
convocatòria. 

L'Ajuntament contempla dos tipus de conceptes subvencionables pel que fa a activitats d'oci,
esportives i formatives per a menors: activitats periòdiques i activitats puntuals. Les primeres són les
que es realitzen des de setembre de 2021 fins a juliol de 2022; les segones, les que no tenen un
caràcter reiteratiu en el temps, siga com siga la seua duració durant la jornada.

La quantia atorgada a les activitats periòdiques
és del 100% del cost de l'activitat fins a un màxim
de 70 euros mensuals i, fins a 12 mesos, per
xiquet, xiqueta i/o adolescent. L'import per a les
activitats puntuals és del 100% del cost de
l'activitat fins a un màxim de 500 euros anuals en
l'exercici per xiquet, xiqueta i/o adolescent. Per a
presentar les sol·licituds, estes activitats han de
tindre una data de matriculació entre l'1 de
setembre de 2021 fins al 31 de juliol de 2022.

Per a més informació:
Àrea de Benestar Social
Edifici Antic Ajuntament - C/ Major, 15
benestar@massanassa.es
96 125 07 87
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Al poble es va iniciar el mes de març amb els
actes de la programació de "Massanassa per la
Igualtat", unes jornades on vam poder vore obres
de teatre com Cartes a Curie, o reflexionar amb la
Clownferència: a més igualtat, més llibertat i més
felicitat. També, es va comptar amb la presència
de les associacions: Dones Progressistes de
Massanassa, Grup de Danses Gent Gran i Ames
de Casa Tyrius. 

La gran novetat, i que tornarà el próxim any, és la
Caminada i Carrera 5K per la Igualtat, que ha
comptat amb 496 persones participants i
l'acompanyament musical dels grups
MassaBatuka i Aiyé Axé. Les tres primeres
corredores i corredors a arribar a la meta, van ser
premiats amb targetes per a consumir en el
comerç local del poble de 200, 150 i 100 euros
respectivament. Això fa que la jornada tinga un
rerefons en voler fomentar, dinamitzar i activar el
petit i mitjà comerç del poble, amb la seua visita i
el seu consum. I tot això, promovent la lluita per
la igualtat.

Massanassa per la Igualtat

Entre altres activitats, també destaca la III Triangular Valenta de Futbol Femení Sub-21 que va tindre
lloc en l'estadi municipal “Vicente Moreno”, on van participar la Selecció Valenciana Valenta Sub-21, el
Valencia CF Femení i el Levante UD Femení, qui finalment es va alçar amb la victòria. Un esdeveniment
que va servir per a mostrar als alumnes dels centres escolars que el futbol femení també és ací, que és
igual de vàlid i que ha de visibilitzar-se més.

A més, les generacions més jóvens van poder disfrutar de jornades educatives i d'aprenentatge sobre
dones en la ciència i participar en la difusió de dos missatges d'igualtat: la bretxa salarial i la doble
jornada de la dona.
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Grup de Danses Gent Gran i Ser Dona al Sud Cinefòrum: Pago Justo

Taula amb material de sensibilització del 8M per
l'Associació de Dones Progressistes

Clownferència: a més igualtat, més llibertat i més
felicitat

Promoció del futbol femení III Triangular de la Setmana Valenta Sub-21

Cartes a Curie Activitat escolar: Atrapades en la Ciència
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Caminada i Carrera 5K per la Igualtat
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CINEMA

Tornen els actes a l'Auditori Municipal

TEATRE I ESPECTACLE

Actuació del Centre Instructiu i Musical de Massanassa

Andrés Kó: el mago de las burbujas Aladín: un musical genial
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EXPOSICIÓ 

Fotografiar lo invisible, de Vicent Peris Tons i matisos, de José Luís Gómez

Dislexia: el valor de lo distinto, de Jonathan Sendra

Es reprenen les visites culturals
El matí del divendres 11 de març,
veïns i veïnes de Massanassa
acompanyats de guies experts, van
visitar dos dels millors jardins de la
ciutat de València: els Jardins de
Monforte i els Jardins del Real o de
Vivers.

Estes visites són gratuïtes i volen
mostrar als veïns del poble aspectes
culturals valencians que, de vegades
per tindre'ls prop, no els coneguem.
Les invitacions es retiren a la
Biblioteca Pública Municipal i
s'accepten donatius de 1€ per a la
campanya Massanassa Solidària.
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El recorregut ha estat guiat i ambientat a través
de l'Associació "Amigos del Camino de Santiago"
de la Comunitat Valenciana, que han mostrat als
alumnes una ruta senyalitzada des de la ciutat de
València. Gràcies a la seua labor, han aconseguit
revitalitzar tots els trams de la ruta aportant una
senyalització clara i de fàcil seguiment.

A Massanassa, el recorregut està marcat amb
ceràmiques de petxina de pelegrí. S'inicia creuant
el C/ de la Font Cabilda i segueix per l'Av. Josep
Alba i Alba. Seguidament, es gira a l'esquerra per
el C/ de l'Orba, passant per la Plaça de les Escoles
Velles. Es contínua fins a la Plaça de la
Constitució, el C/ dels Furs, el C/ Major, el C/ de la
Creu, el C/ del Doctor Joan Peset i per la senda
paral·lela a la via fèrria fins al Barranc de Xiva.

L'alumnat ha sigut rebut per l'alcalde de
Massanassa, Paco Comes, i el gestor cultural,
Paco Rodrigo, que han segellat l'etapa dels jóvens
després de la seua arribada al municipi.

Carnestoltes als centres escolars

L'alumnat de 1r d'ESO de San José i San
Andrés fa la Ruta del Llevant fins a Massanassa
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El programa Corresponsals Juvenils realitza la
seua I Trobada de l'Horta Sud

El dissabte 26 de febrer va tindre lloc la I Trobada de Corresponsals Juvenils de l'Horta Sud, amb
l'assistència de 30 jóvens dels municipis de Massanassa, Alfafar, Benetússer i Alcàsser. Una jornada
d'11 a 17 hores que va servir als jóvens per a establir els seus primers intercanvis de comunicació i
crear una xarxa de treball entre les quatre localitats. 

En esta primera trobada es van realitzar dinàmiques de presentació i coneixement, representació de
diverses situacions que poden presentar-se en ser corresponsals i quatre tallers sobre les funcions de
ser corresponsals juvenils, principalment en la seua labor de comunicar i difondre la informació. Una
ocasió on els jóvens s'ho van passar en gran, coneixent a altres persones que comparteixen els seus
interessos i que busquen fomentar la participació juvenil en els seus municipis. 

El programa JOOP, Jove Oportunitat
2022, va dirigit als  jóvens que tinguen
entre 16 i 21 anys que no estudien ni
treballen per tal de oferir-los una via de
motivació, a través d'un/a "coach" que
ensenyarà a prendre les decisions
sobre el futur, a creure en les
possibilitats personals i a trobar la
vocació. 

Programa JOOP: Jove Oportunitat 2022
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JOVENTUT

Tot mitjançant l'orientació i preparació per a la prova lliure d'ESO (opcional). També, es fan activitats
lúdiques i eixides a empreses per a conéixer de prop el món laboral. Les sessions es realitzaran fins a
juny/juliol amb un horari de dilluns a divendres de 09:30 a 13:30 hores.



L'Àrea de Joventut de l'Ajuntament, ha organitzat unes jornades per als jóvens i les seues famílies
anomenades "Jove Impuls". Un projecte que pretén complementar als departaments d'orientació dels
centres de secundària, donant a l'alumnat de 4t de l'ESO i 1r de Batxillerat informació sobre l'educació
no formal i el treball de temporada.

El Jove Impuls s'ha celebrat els dies 14 i 15 de març a la Sala Gabriel Cualladó de l'Auditori Municipal
"Salvador Segui" amb una duració de 8 hores diàries entre matí i vesprada i ha comptat amb
l'assistència de 250 persones. S'han fet xarrades sobre orientació a fer en finalitzar els estudis, un taller
de currículums creatius, explicació de l'Erasmus+ i el programa Jove Oportunitat (JOOP), així com
difusió de Reforça Massanassa amb la informació de les seues corresponents ajudes, programes per a
jóvens desocupats, Aula Mentor, Garantia Juvenil, treball per a jóvens i el portal d'ocupació i la seua
aplicació mòbil.

Des de la Xarxa Jove de l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), s'ha convidat a Massanassa a participar
en la comissió de treball sobre orientació laboral específica per a jóvens per a traslladar l'experiència
del programa realitzat.

Jove Impuls finalitza amb èxit d'assistència
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A través d'un conveni amb la Federació de
Bàsquet de la Comunitat Valenciana (FBCV),
Massanassa serà Seu del Programa de
Tecnificació de Bàsquet durant els tres pròxims
anys i acollirà a grups de jugadors i jugadores de
la categoria Aleví Generació 2011. 

Amb un total de 30 xiquets i 30 xiquetes, el
Pavelló Municipal de Massanassa comptarà amb
dos diumenges al mes d'entrenament de
tecnificació d'este esport, amb un total de 14
sessions per temporada. 

El programa acull a alumnes de diferents
municipis de la Comunitat Valenciana.
Específicament, els clubs als quals pertanyen els
seleccionats són: EEMM Massanassa, Fundació
València Basket, Nou Basket Torrent, Sportiu Xe
D’Alaquás, Ajuntament de Marines, Básquet
L'Horta Godella, SD Col·legi El Pilar de València,
CB Caxton Collage, CB Sedaví, CB Tavernes
Blanques, Claret-Benimaclet, ED Sant Pere
Pascual, Escola Básquet de Llíria, C.D. Maristes,
CD Col·legi Ocell María Peñarrocha i CNB
Paterna.

Massanassa es converteix en Seu del Programa
de Tecnificació de Bàsquet

“És tot un plaer rebre a tots els jugadors i
jugadores dels diversos pobles que venen a jugar
a la nostra localitat en unes instal·lacions que
estan perfectament dissenyades i preparades
per a tots ells i garantint sempre la seua diversió
i disfrute”, manifestà Paco Comes.

Salvador Fabregat, president de la FBCV, va
agrair a Massanassa per “mostrar un complet
interés i la contínua voluntat d'ajudar per a dur a
terme el nostre programa, aportant totes les
facilitats des del primer moment”. Així, destacà
"l'èxit perquè els equips estan al complet i el
Pavelló Municipal que ofereix Massanassa té
totes les característiques funcionals per a poder
exercir l'esport”. 

A l'acte de presentació es va convidar al
president del Club de Bàsquet de Massanassa,
Enrique Gimeno, qui va mostrar el seu interés
declarant la rellevància que el municipi siga Seu
del present programa perquè “serveix per a
promocionar el bàsquet al poble i, a més, per a
donar-nos a conéixer fora de Massanassa”. 
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El Levante UD Femenino guanya la III Triangular
de la Setmana Valenta en Massanassa

L'estadi de futbol de Massanassa, “Vicente
Moreno”, va acollir el dimecres 9 de març la III
Triangular de la Setmana Valenta de futbol
femení amb motiu de la commemoració del Dia
Internacional de la Dona i de la programació
“Massanassa per la Igualtat”.

Van disputar la competició la Selecció Valenta
Sub-21 de la Comunitat Valenciana, el València
CF Femení i el Llevant UD Femení, equip que es
va alçar amb la victòria, en una jornada
organitzada per la Federació de Futbol de la
Comunitat Valenciana (FFCV).

Les persones que ompliren l'estadi municipal
comprovaren el nivell que hi ha en el futbol
femení, remarcant-se així la importància de
visibilitzar-lo en el món de l'esport i en la societat
en general.

Les jugadores de la Selecció Valenta Sub-21 de la
Comunitat Valenciana, durant el matí del mateix
dimecres, donaren una xarrada sobre el futbol
femení a l'alumnat de cinqué i sisé d'Educació
Primària dels centres escolars de Massanassa en
l'Auditori Municipal.
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El CIMM toca a l'Estadi de Mestalla 

CIMM A MESTALLA

El diumenge 6 de febrer la Banda de Música del Centre Instructiu i Musical de Massanassa (CIMM) va
tornar a actuar en l'Estadi del Mestalla amb motiu del partit de futbol entre els clubs Valencia CF-Real
Sociedad. L'audiència va poder escoltar interpretacions d'obres com El Tío Ramón, Juanito el Jarri, Som
l'afició, Alegría Agostense, Azcàrrega, la Vereda, Els Preparats i l'himne Amunt València, totes elles sota
la coordinació de José Miguel Pérez, director de la banda.
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La Banda de Música del CIMM té un ampli
recorregut en la història. Fundada en els anys
20 va comptar amb reconeguts músics de
l'època com el Mestre Martínez, el Mestre Vila
o el Mestre Esquerre. Va ser en 1941 quan,
per diverses raons, desapareix. Però, en 1981
l'agrupació musical torna a la seua activitat,
després de 40 anys, amb alguns dels músics
de la primera etapa, junt a veïns interessats, i
ho fa de la mà de grans directors com
Carmelo Sala, Miguel Morellà, José Giner i
Pedro Giménez.

En l'actualitat, el CIM de Massanassa compta amb 70
músics, una Banda Jove de 40 músics i un Centre
d'Estudis Musicals que imparteix formació musical
fins al 4t Grau d'Elemental i al qual assisteixen un
centenar d'alumnes.
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El passat diumenge 3 d'abril es celebraren dos
emotius actes relacionats amb la Covid-19. A les
11:30 hores es va celebrar un acte de record als veïns
que han faltat com a conseqüència de la pandèmia,
dedicant-los simbòlicament una carrasca centenària
plantada a la porta de l'Ajuntament. 

A continuació, es va celebrar un homenatge a les
persones que varen ser essencials i estigueren en
primera línia aportant el seu esforç, amb
determinació i valor en eixos moments tan difícils per
a tots.

L'acte va concloure amb les interpretacions de
l'Orfeó Polifònic i el Centre Instructiu i Musical de
Massanassa que van posar el fermall final a una
trobada que va conjuminar emotivitat i solemnitat
pel record d'aquells que ens van deixar i gratitud pel
paper que la població va tindre durant la pandèmia.

Homenatge a les víctimes, personal essencial i
voluntariat de la Covid-19


