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Estimats veïns i veïnes de 
Massanassa

Estem a les portes de Nadal, que obri un
periode festiu que, passant per Cap
d`Any, alcança la nit de Reixos. Són unes
festes molt familiars on tots volem juntar-
nos amb les persones més volgudes i els
amics. Festes que conviden al reencontre
i la celebració, on els desitjos de pau, be-
nestar i salut están sempre presents. I per
això tenim que ser extremadament pru-
dents, no creure que esta pandemia ha
acabat. Una de les majors mostres
d´amor i amistat que podem tindre cap a
les persones que volem és, justetament,
cuidar-nos i cuidar-los. Anar en compte.
Juntar-se, però amb precaució.

Com Alcalde, però també com a veï i si
m`ho permetiu, com amic, els meus pri-
mers pensaments tenen que anar cap a
les persones que ens han deixat este any
i cap a les persones que han patit esta
malaltia, i igualment cap els veïns més
vulnerables, els qui no tenen treball, els
qui viuen a soles, els qui patixen alguna
circumstància que els farà viure el Nadal
no tan bé com volgueren. Recordem-los
amb afecte quan diguem Bon Nadal, per-
què tots som part d´este poble.

Vos desitje que passeu unes bones festes
i que l´any pròxim la sanitat i la prudència
ens porten la salut i l´alegria.

El vostre Alcalde
Paco Comes
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Des de l'Ajuntament informem
sobre el "Programa Alba", un
servici d'atenció itinerant i de
recursos per a l'eixida de l'ex-
plotació sexual per a aquelles
dones que es troben en con-
textos de prostitució i tràfic. 

Massanassa es va unir a la
Xarxa de Municipis Lliures de
Tràfic i Prostitució el 29 d'abril
de 2021.

En cas d'urgència, podeu 
telefonar al 900 580 888.

Programa ALBA per eixir
de la prostitució i la trata



Bon Nadal i Feliç any 2022
“Bon Nadal, que aquest any nou convertisca els teus somnis en metes, les teues llàgrimes en

somriures, els teus objectius en somni acomplits, i tot acompanyat de salut i felicitat”.
Poesia:  Candela Sánchez Górriz.   3r. B.  Institut d'Ensenyament Secundari de Massanassa.

Dibuix:  Pablo Dolera Maiques.   6é Primària.  Colegio San José y San Andrés.

Amb un ambient comercial nadalenc
gràcies a la campanyes “Comerç amb
premi” i “Massanassa nadalenca”,
l'ajuntament ha preparat un programa
cultural per a totes les edats per a dis-
frutar del Nadal amb responsabilitat.

És el missatge que l'Ajuntament de
Massanassa vol llançar a la ciutadania,
i per això, “la programació nadalenca
comptarà amb els actes més tradicio-
nals però a l'aire lliure” ha explicat l'al-
calde Paco Comes. 

El divendres 17, es celebrà la gala de
l’Esport en el Poliesportiu. Però degut
a l’increment del número de contagis,
tant en el nostre poble com en tota la
Comunitat Valenciana, hem tingut quer
fer canvis d’última hora en el Programa
de les Festes de Nadal que teniem pre-
vist, per tal d’adaptar aquells que es
poden a les noves circumstàncies i
ajornar altres per a quan siga possible
segons les normes sanitàries.

És una gran responsabilitat tindre que
decidir què i quan es poden fer actes
festius amb una gran concurrencia de
públic, però el més importan tés la se-

guretat. Per això hem suspés els actes
de l’entrega de premis de les targetes
de Nadal i l’exposició corresponents,
així com el Concert de Nadal del
CIMM, el Cor Infantil i l’Orfeó Polifònic.
També les projeccions de cine en l’Au-
ditori dels diez 22, 25 i 26 de desembre
i 1i 2 de gener. En quant a la celebració
de la recepció de cartes  i la Cavalcada

dels Reis, està per ara estudiant-se i es
podrá fer o no, en funció de l’evolució
de la pandèmia. 

Considerem que és important celebrar
les festes, més estes que tenen un
sentit tan entrañable, però lo important
és celebrar-les amb responsabilitat i
seguretat.
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La XI Gala de l'Esport s’ha celebrat en el Pavelló Esportiu Municipal
per a guardonar als esportistes, escoles, clubs i associacions esporti-
ves del nostre municipi. En este 2021, s'ha atorgat el Premi 2021 de
l'Esport a Zaira Fernández per la seua notable trajectòria internacional
i nacional en la categoria de ball esportiu.

Gala de l’Esport 2021
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Iniciatives comercials per animar les compres nadalenques

Noves contractacions per 
ajudar a l’ocupació juvenil

“Comerç amb Premi” com “Massanassa Nadalenca” estan en marxa per a la campanya nadalenca

L'Ajuntament de Massanassa, a tra-
vés de Reforça Massanassa, ha ini-
ciat diferents projectes per a reforçar
les compres comercials de proximitat
en la localitat. Tant el projecte “Co-
merç amb Premi” com “Massanassa
Nadalenca” estan en marxa per a la
campanya nadalenca.

“Comerç amb Premi” és una acció de
dinamització comercial que suposa el
repartiment de participacions per al
sorteig de bons de consum a aquelles
persones que compren o consumis-

quen en els comerços adherits. Hi ha
un premi de 3.000 euros i altres 130
de 100 euros,  per a gastar en els
propis negocis del programa. El sor-
teig se celebrarà el 20 de desembre
de 2021.

L'alcalde de Massanassa, Paco
Comes, ha recordat que “en total es
repartiran 16.000 euros per a consu-
mir en el comerç local, fomentant així
les compres i consumicions en els co-
merços locals, ajudant-los de manera
directa”. Els premis es podran gastar
en els comerços i negocis de “Co-
merç amb Premi” gràcies al conveni
amb Caixa Popular, que facilitarà tar-
getes prepagament que s’utilitzarà
com una targeta corrent.

L'Ajuntament ha iniciat la campanya
de suport al comerç en Nadal amb la
convocatòria de la segona edició del
concurs “Massanassa nadalenca”
d'aparadors nadalencs. La campanya
és un suport al comerç local, directa-
ment amb els premis, però també
oferint un al•licient per a contribuir a

la decoració nadalenca de la nostra
localitat a través dels aparadors i es-
pais comercials, convertint-se així en
un atractiu per als clients. 

L'Ajuntament, a través de Reforça
Massanassa, premiarà als millors
aparadors amb un primer premi de
500 euros, un segon de 300 euros i
un tercer de 200 euros. A més, el
muntatge més innovador rebrà 200
euros de premi.

L'Ajuntament, a través de Reforça
Massanassa, ha contractat dues per-
sones seleccionades del programa
EMPUJU, del Programa Operatiu del
Fons Social Europeu, per a la contrac-
tació de persones desocupades me-
nors de 30 anys. Així mateix, ha
contractat la nova agent d'igualtat des-
prés de superar la fase de concurs de
la corresponent Borsa d'Ocupació.
L’Alcalde Paco Comes i Begoña Nieva,

regidora de Benestar
Social, han donat la
benvinguda a les
noves treballadores.
Així es cobriran tres
perfils especialitzats: una persona tèc-
nica en comunicació, una persona tèc-
nica en orientació laboral i una agent
d'igualtat.També s'incorporen tres nous
perfils fruit de la participació en el pro-
grama ECOVID: Una auxiliar de biblio-

teca, un oficial de pintura i un oficial de
jardineria. Els contractes tenen una du-
ració de 12 mesos i l’Ajuntament ha
conseguit subvencions dels progra-
mes EMPUJU (57.285,24 euros) i
ECOVID (55.382,40 euros).

Massapor: Monstres valencians

L'Ajuntament de Massanassa ha celebrat la programació
cultural MassaPor entorn de la festivitat de Tots Sants en el
qual s'ha inclòs un passacarrer amb la representació dels
monstres valencians, contacontes, cinema, i diferents tallers
relacionats amb la celebració de l’1 de novembre.
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L'Ajuntament ha elaborat el Pla local d'infància i ado-
lescència en el municipi, amb l'objectiu de comptar
amb “un full de ruta enfocat a treballar pels drets i ga-
ranties dels xiquets, xiquetes i adolescents i fer del
municipi un lloc més amigable per a ells, proporcio-
nant-los cada vegada més espais de participació i re-
presentativitat” ha explicat l'alcalde Paco Comes.

Coincidint amb la celebració del Dia de la Infància,
cada 20 de novembre, i per donar visibilitat a la con-
venció dels drets infantils, es treballa des dels servicis
socials d'atenció primària en la direcció de realitzar
accions i activitats enfocades a cobrir les necessitats
que s'han anat detectant “com l'aprovació de les aju-
des per a la inclusió social de menors, l'ampliació de
les beques d'escolarització i menjador de primer cicle
d'educació infantil”.

25.000 euros en Ajudes ADAP 

L'Ajuntament de Massanassa ha concedit les Ajudes per
al Desenvolupament Acadèmic i Professional dels estu-
diants de Massanassa per al curs acadèmic 2020 –
2021, amb un total de 25.192,69 euros, que han obtingut
89 estudiants residents a Massanassa amb ajudes de
fins a 300 euros. Estes van dirigides a promoure el de-
senvolupament acadèmic i professional d'estudiants de
Programes Formatius de Qualificació Bàsica, Formació
Professional Bàsica, Cicles Formatius de Primer Grau,
Grau Mitjà o Grau Superior, Estudis Universitaris i Estu-
dis Universitaris de Postgrau (Màster, Doctorat o títols
propis de postgrau i especialització), durant el curs aca-
dèmic 2020/2021. L'objectiu de les ajudes és possibilitar
la igualtat d'oportunitats entre els estudiants i alleujar les
càrregues econòmiques de les famílies. Amb elles es
poden adquirir material educatiu, informàtic, llicències
de programes, etc., amb la finalitat de potenciar la seua
formació i avanç profesional. 

Pla local d’Infància i 
Adolescència en el municipi

Continuant amb la iniciativa municipal "les empreses i
comerços també són veïns", l'alcalde de Massanassa,
Paco Comes, acompanyat pel regidor de Comerç Jorge
Román i tècnics municipals, van visitar l'empresa Natur-
chem, especialitzada en la cosmètica natural i orgànica.
El gerent, Javier Encabo els va mostrar les instal·lacions
i tot el procés de producció. Amb esta iniciativa, el con-
sistori vol aproximar l'administració municipal als sectors
productius i ha informat de les subvencions municipals
a les empreses que contracten persones aturades de
Massanassa.

Les empreses també són veïns

Manuela Martinez i PIli Martínez Ferriols van rebre la
copa de guanyadores del Trofeu de parxís de La Te-
rreta de mans de la regidora de Benestar Social de
l'Ajuntament de Massanassa, Begoña Nieva, i la re-
presentant de l'organització, Paqui Moreno. El segon
premi ha estat per a Magda Ramón i María Sargues,
i el tercer per a Tere Lliri i Milieta Casañ.

Els alumnes del taller de dibuix i pintura de la Biblioteca,
dirigit per l’artista local Paco Castelló, celebraren el
Nadal agraïnt-li amb un regal la seua dedicació altruista.

Mercat solidari a favor de
les associacions anima-
listes de Massanassa
amb la participació de
Colònia Miau Gats de
Massanassa, Orejotas
Felices i Colònies de Ga-
tets de Massanassa.
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Massanassa dona la cara
contra la violència de gènere

L'Ajuntament ha organitzat les jornades "Massanassa
dona la cara" per a commemorar el 25 de novembre, Dia
Internacional per a l'eliminació de la violència contra la
dona. La campanya s'ha celebrat del 22 al 28 de novem-
bre, amb activitats d'informació i sensibilització, cap al tei-
xit comercial, empresarial i la ciutadania. L’objectiu és
mobilitzar al municipi en contra de la violència de gènere.

S’han celebrat tallers "ON/OFF. Bones pràctiques en co-
municació" dirigit a alumnes dels centres educatius de se-
cundària, i entre altres actes es pot destacar el celebrat el
dia 25 amb una concentració de centres educatius baix el
lema de "CALLADITA ESTÀS MÁS BONITA!". També es
feu una caminada familiar amb batukada i una concentra-
ció en la Plaça de les Escoles Velles en record de les víc-
times, organitzada per l'associació de Dones progressistes
de Massanassa. Les jornades es clausuraren el 28 amb la
II Marxa de Pobles contra la violència de gènere.

L'Ajuntament ha volgut reconeixer
l’excel.lència i l’esforç dels alumnes
de Primària i Secundària de Massa-
nassa, en un acte celebrat en el Saló
de Plens i que va comptar amb els
alumnes, les seues famílies i mem-
bres de la comunitat educativa. 
Marcos Casas, Fiona Klochlow i

Marta Pérez, que a més han rebut el
Premi a l'Excel·lència de la Conse-
lleria d'Educació. 
Del col.legi Lluís Vives: Andrés Anel,
Elena Mejino, Lorena Bru, Sandra
Castaños, Sara Monterde, Alba Po-
rras i Claudia Sandemetrio. 
Del San José y San Andrés: Sara

Tamarit, Paula Bou, Adrià Herrero,
David Serrano, Cristian Valiente i
Gemma Vidal. 
En Batxillerat, els estudiants que
han rebut el premi són Clara Soria,
Álvaro Martínez, Miguel Martínez,
Carolina Romero, Marta Argente,
Saúl Granero i Raquel Onrubia.

Els millors estudiants i premis d’Excel·lència en Educació

S’ha posat en marxa el servici de suport a gestions
en línia i Aula Mentor, una iniciativa que pretén faci-
litar la relació amb les administracions d'aquelles
persones que tenen dificultats per a realitzar ges-
tions en línia. D'esta manera, l'aula d'informàtica de
l'Escola d'Adults, situada en l’Alqueria de Sòria, es-
tarà atesa per una persona especialitzada en infor-
màtica i el suport en la realització de tràmits
electrònics, certificats i altres usos d'ordinadors pú-
blics que assessorarà a aquelles persones que ho
necessiten.

L'horari de l'aula serà els dilluns de 16.00 a 20.30
hores, els dimecres de 09.30 a 14.00 i de 16.00 a
20.30 hores, i els dijous de 09.30 a 14.00 hores.
Amb l’Aula Mentor,es podrà accedir a una àmplia
gamma de cursos en modalitat en línia, en col.labo-
ració amb el Ministeri d'Educació.

Aula Mentor per facilitar els
tràmits administratius
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Estimados vecinos,

Como cada año por
estas fechas, me
dirijo a vosotros ha-
ciendo resumen de
este 2021 que ya
termina.

2021 ha sido un año de momentos malos y
algunos buenos, como ha sido que por fin
llegasen las vacunas. 
Respecto a los malos, cómo no hablar del
COVID que persiste y que va en aumento,
la crisis económica que afecta a este país,
las altas tasas de paro a nivel nacional,
somos el país de Europa con más porcen-
taje de paro juvenil. 

También tenemos el problema de la luz que
no deja de subir, pese a los que prometieron
preocuparse de la pobreza energética; im-
puestos al alza, el precio del combustible por
las nubes, y del IPC y la deuda pública de
España mejor ni hablamos. Y eso sin olvidar
a todos esos autónomos que desde la Admi-
nistración “ayudan” subiéndonos la cuota y
apretando hasta asfixiar, ya que de algún
sitio han de sacar los millones que despilfa-
rran.
Pero bueno, dejemos el Gobierno de Es-
paña y repasemos el Ayuntamiento de Mas-
sanassa.
En el Ayuntamiento hemos continuado con
nuestra política de mantener las cuentas sa-
neadas; de esa forma hemos podido seguir
prestando subvenciones para la contratación

de desempleados y la creación de negocios,
realizamos campañas de apoyo a los comer-
cios locales como “comerç en premi”, y sin
olvidar que se mantienen las ayudas socia-
les, la bolsa de empleo, las obras que se re-
alizan tanto nuevas como de mantenimiento
o el aumento de la partida para limpieza. Y
algo muy importante, seguimos sin subir los
impuestos a nuestros vecinos.
Por último, lo que sí quiero y os deseo, es
que paséis unas muy felices fiestas, que
2022 sea mejor que 2021. Que por favor lle-
véis cuidado, que no bajéis la guardia que el
virus sigue ahí. Que los que os tengáis que
poner la tercera dosis, lo hagáis y que los
que estáis sin vacunar, que os vacunéis.

¡Feliz Navidad y próspero año nuevo!

Un any més
tenim l’oportuni-
tat d'adreçar-nos
al veïnat de Mas-
sanassa des del
diari La Plaça
per a felicitar el
Nadal i desitjar
un bon any 2022

a tot el poble. El fet de que l’alcalde només ens convide a
escriure una volta a l’any en un diari que és de tots i que
paguem tots, contradiu un acord del Ple i va contra la de-
mocràcia i la participació política, a més de deixar ben clar
que aquesta revista no es un butlletí informatiu municipal
sinó un diari amb una línia editorial clara on el director de-
cideix qui escriu i quan.
No descobrirem cap secret si diguem que la pandèmia i la
triple crisi social, política i econòmica que hem patit, i patim,
-tot i que ja comencem a eixir del túnel-, s’ha frenat gràcies
a l’enfortiment i reforç del sector públic. En definitiva, grà-
cies als models socialdemòcrates i europeístes. Podem dir
que els govern socialistes treballen per a no deixar a ningú
enrere i bon exemple d’això són els compromisos reals amb
les pensions públiques i la seua revalorització, la lluita per
la igualtat real o la recuperació de drets socials com el sub-
sidi per a majors de 52 anys.
No obstant això, i tot i que el nostre poble és un exemple
de contenció front a l’onada populista, la democràcia i l’estat
de benestar i dret es veuen amenaçats amb l’arribada a la
política de discursos extremistes des de la bancada de l’ex-
trema dreta. Front a això ens trobaran sempre als i les so-
cialistes. Esperem que tots els partits de Massanassa així
ho entenguen també.
Volem que el 2022 siga un any d’avanços i de realitats, i
per la nostra banda continuarem exigint amb més força mi-
llores per a Massanassa. La reforma de la Plaça del País
Valencià, el millor manteniment i més seguretat per al Ca-
rrer 9 d’Octubre  i l'Alqueria o l’acondicionament dels espais
públics de la zona de la pinada del Divendres, per exemple,
sense deixar de banda el reforç en materia de benestar so-
cial, empleabilitat i comerç, que continuaran sent marca so-
cialista. 

El PSPV-PSOE de Massanassa els desitja 
un molt bon Nadal i un feliç 2022.

Desde el Grupo Municipal Popular queremos, en
primer lugar, desear unas felices Fiestas de Na-
vidad y Reyes a todas las vecinas y vecinos del
pueblo y confiar en que éstas sean mejores que
las del año pasado.
También nuestros primeros pensamientos están
con las personas que han sufrido esta terrible en-
fermedad y en las familias que, por desgracia,
han perdido algún ser querido.

El año 2021 ha sido un año difícil en el que hemos tenido que ir adaptán-
donos, casi a diario, a unas situaciones que cambiaban constantemente;
pero nuestra actuación en el gobierno de la administración municipal ha
estado guiada por dos referentes principales: La seguridad de las personas
que viven en Massanassa y una gestión que beneficie al pueblo.
Seguramente alguien no estará conforme con nuestra forma de gobernar
o con lo que vamos haciendo día a día, es legítima la discrepancia, pero
los hechos están ahí, a la vista de todos, porque a lo que hemos dicho
antes sumamos la transparencia.
Hemos acometido obras importantes en infraestructuras del pueblo como
pueden ser la renovación del colector de la avenida Blasco Ibáñez o del
barrio del Orà. Obras que han causado molestias al tráfico y peatones,
pero que mejoran muy sensiblemente la vida cotidiana de los vecinos;
hemos limpiado solares para evitar plagas y molestias al tiempo que se
convierten en lugares de esparcimiento; recientemente hemos firmado un
convenio con los propietarios de unos solares de la zona de San Pedro
junto a las vías del tren por el que se dispondrá de 8.000 m2 de aparca-
miento para vehículos. La peatonalización de calles en el barrio de la Bai-
xaeta renueva totalmente la fisonomía del mismo y mejora
considerablemente el bienestar de sus vecinos. El mantenimiento de las
infraestructuras, instalaciones, parques y jardines es constante y debemos
destacar la gran mejora en la limpieza vial, la recogida selectiva con la im-
plantación de los contenedores de orgánica, etc. que se ha producido con
el cambio de empresa y el considerable  aumento del presupuesto desti-
nado a este concepto.
Pero insistimos, lo importante son las personas y que la administración
municipal esté al servicio de los ciudadanos. En ese capítulo cabe remar-
car el poner a disposición de la Conselleria de Sanidad nuestro Auditorio
Municipal para la campaña masiva de vacunación, facilitando ésta y evi-
tando desplazamientos incómodos a los vecinos. La ayuda y apoyo a las
empresas y comercios locales y facilitar empleo a las personas en paro
también han sido una de nuestras preocupaciones. Aquí tenemos Reforça
Massanassa y El Comercio con Premio. Y en cuanto a personas, el refor-
zamiento de los servicios municipales de Bienestar Social para que nin-
guna persona que vive en nuestro pueblo se quede desamparada. Éstas
han sido y son nuestras líneas de actuación, centradas en las personas,
procurando por su salud y su bienestar. Ahora son días de felicitarnos y
desearnos lo mejor. Confiamos en que estas buenas intenciones se alar-
guen todo el año para vivir en un buen pueblo.

Felices Fiestas de Navidad y Reyes.
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Presentació del llibre sobre
El Crist de la Vida

La Sala Gabriel Cualladó de l'Auditori Municipal ha acollit
la presentació del llibre "El Crist de la Vida de Massa-
nassa: apunts sobre una devoció", escrit pel veí del nostre
poble Josep Manuel Puchalt Martínez. Són 412 pàgines
que permeten contemplar al Crist, "el llibre tracta matèries
molt diferents i com el Crist de la Vida s'associa a diverses
qüestions. Tot això emanant un aire extravertit i de retros-
pecció interior", va exposar Josep Manuel. 

L'alcalde Paco Comes, la regidora de Cultura, Marta
Ramón i el president de la Confraria del Crist de la Vida
de Massanassa, José Sáez, van destacar l’extraordinària
labor i capacitat per haver escrit esta obra.

Més aparcaments públics
per a vehicles

L'Ajuntament de Massanassa signa dos nous con-
venis de cessió de parcel·les municipals per a am-
pliar l'ús d'aparcament públic per a vehicles.
Massanassa suma així més de 8.000 metres qua-
drats d'aparcament públic per al veïnat de la loca-
litat. En concret, se situarà en la zona de Sant Pere,
zona pròxima del Casc Antic del municipi i de l'Es-
tació de Rodalia. 

L'alcalde de Massanassa, Paco Comes, ha signat
amb una de les representants del grup de propie-
taris de les parcel·les els convenis que autoritzen
a l'entitat local a modificar les ubicacions per a la
seua adequada funció i fer ús del terreny. 

Borsa de treball de l’Ajuntament per a persones en risc d’exclusió

L'Ajuntament de Massanassa inicia la
tramitació de sol·licituds per a les per-
sones en situació de risc d'exclusió
social, parades de llarga duració i que
no siguen beneficiares de prestacions
per desocupació per a optar a la
Borsa d'Ocupació del Pla d'Ocupació
Social 2022-2023.

Per millorar la inclusió de persones
amb vulnerabilitat social, l'Ajuntament
posa en marxa un procés que oferix
treballs de peó i conserge a emplear
en servicis municipals. Les persones
interessades hauran de presentar
una sol·licitud que es podrà fer de
manera telemática o presencialment
(amb cita prèvia telefonant al 96 125
55 00 o ). El termini de presentació de
sol•licituds finalitza el 29 de desem-
bre de 2021. El procediment de valo-
ració consistirà en dues fases: una

Fase d'oposició amb un
exercici tipus test de 20
preguntes i una Fase de
concurs, on s'haurà
d'aportar els mèrits al·le-
gats i justificats de conei-
xements professionals
(tallers d'ocupació) i de
situació socioeconò-
mica.

Dins d'este segon criteri
socioeconòmic es tindrà
en compte: la situació
sociofamiliar, els ingres-
sos de la unitat familiar, el no haver
participat en plans anteriors, les me-
sures de foment d'igualtat - dona i as-
pectos de diversitat funcional superior
al 33%.

Des d'Aula Mentor, es facilitarà tota

l'ajuda necessària a les persones que
no tinguen els certificats telemàtics
que s'exigeixen en la documentació. 
El servici es troba a l'Escola d'Adults
de Massanassa (Alqueria de Sòria).
En cas de dubte s'atendrà a través de
Reforça Massanassa telefonant al 96
125 15 33.


