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Bon Nadal i Feliç 2023

Clara Sanchis Vázquez 
(C. S. José y S. Andrés, 6º Primària)

Arriba Nadal i amb ell la llum
i l’esperança dels que no tenen res.

El millor regal és tindre’ls a ells.
No vull joguets,

vull una estrella que il lumine el cel nevat.
Vull una llum que guie el camí fins la llar.

Amb el somriure i el cor de la nostra familia
us desitgem un Bon Nadal amb felicitat i pau.

Lucía Alfonso Fernández 
(C. S. José y S. Andrés, 3ºESO)

Concurs de les targetes de Nadal 2022
Felicitació guanyadora 

Este any, per fi, tornarem a dir Nadal i Reixos conjuntament amb els
nostres amics en el carrer o en les cases, després que l'any passat
tinguérem que suspendre les festes per motiu de la pandèmia. Malaltia
que encara no s'ha acabat i pel que hem de tindre encara molta precaució
i actuar amb la major responsabilitat individual i col·lectiva. Hem d'evitar
retrocedir en el que hem avançat i així poder celebrar estes Festes com
sempre les hem celebrat i com volem fer-ho, amb la família i els amics.

I els veïns i veïnes de Massanassa formem com una família, més gran, més
diversa que aquella amb la que ens unix la sang, però també important,
perquè vivim en el mateix poble i a tots ens afecta el que li passe a
qualsevol.

Per damunt del que cada un de nosaltres pensa, estan les persones.
Persones de carn i ossos, que senten i viuen al nostre costat i als que no
podem deixar de vore. Una idea ens ha de moure: que cap persona es
quede enrere. I per això una de les màximes preocupacions d'esta
administració municipal és que els Servicis Socials arriben a tots els veïns i
veïnes, de manera que qualsevol que ho necessite siga atés amb la
mesura justa. Un exemple que vull destacar és el programa Massanassa
Solidària, i no tant per ser una iniciativa municipal, sinó perquè es nodrix
de les aportacions voluntàries de totes les persones que participen en les
distintes activitats culturals organitzades per l'Ajuntament.

Però, ara és temps de Festa i de reflexió, de mirar l'any que deixem,
pensar en allò en què hem pogut fallar i buscar les maneres d'evitar els
errors, eixes xicotetes discussions familiars, eixes baralles i desavinences
que ens amarguen en l'ànima. Nadal és temps de pau, de reencontre, de
donar caliu al que té fred, de mostrar una ma amiga a qui la necessita,
d'acollir i compartir.

També és temps de celebració, d'emoció i alegria, de juntar-nos i recordar
els qui ja no estan amb nosaltres, però viuen en el nostre cor; de tornar a
ser xiquets de nou per emocionar-nos amb la mirada i el somriure dels
nostres fills més menuts, per viure amb ells l'ànsia pels regals i els joguets
que els duran els Reixos només començar l'any, quan ja els dies comencen
a allargar i ens preparem per a viure un nou any confiant en el fet que serà
millor que el temps passat.

Això és el que vos desitge. Que 2023 vos duga salut, pau i alegria.
 
 

Quan diguem Nadal, ressonen immediatament
en els nostres oïts eixes cançons de veus
blanques i el tentineig de les campanetes en
una imatge de tendresa i pau. Dir Reixos, evoca
en la nostra ment el record dels joguets que
esperàvem amb tant d'anhel.

Saluda de l'alcalde

Francisco A. Comes Monmeneu
Alcalde de Massanassa
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La nostra política sempre s'ha guiat per beneficiar a tots els ciutadans, sense
importar opinions ni vots. Per damunt de tot estan les persones. No ens dirigim
a "la gente" sinó a cada un dels veïns i veïnes del nostre poble. En eixe sentit,
volem destacar que l'Ajuntament de Massanassa sempre té les portes obertes
a tots. Per anar a parlar amb l'Alcalde mai s'ha necessitat cita prèvia. Sols
acostar-se al despatx i entrar.

Però anem més enllà i, a més a més d'eixa proximitat, treballem perquè
Massanassa siga, cada vegada més, un poble per a viure; per a que siga el
millor poble de la comarca, com és ara un referent, per exemple, en la neteja
viària i en la recollida, classificació i gestió dels residus urbans. Actualment,
tenim 40 punts nets on es pot deixar el fem domèstic, els plàstics, els vidres, el
cartó i els residus orgànics i recentment hem incorporat contenidors per a l'oli
de cuina i cinc miniecoparcs per a reciclatge de xicotets elements electrònics o
metàl·lics. Tots els mesos, ens visita un Ecoparc mòbil de l'EMTRE per a
gestionar allò que no podem tirar als contenidors. La neteja viària diaria, set
dies a la setmana, permet tindre un poble cada vegada més net.

Estem compromesos en el pla de peatonalització dels carrers del casc antic o
de la Plaça del País Valencià per a que el nostre poble siga més humà, per a que
es puga passejar i conviure de forma harmoniosa i, si tenim cotxe, es pot
aparcar en el nou aparcament municipal de la zona de Sant Pere amb 278
places. També, volem destacar el pròxim inici de l'actuació urbanística en
C/Maestrat i la consecució d'una subvenció per a connectar el casc urbà i el
polígon industrial amb un carril bici, per la zona pròxima del barranc. No
oblidem el projecte del Parc Multiaventura i el pavelló amb dos sales per a
practicar ioga, pilates, zumba, gimnàstica de manteniment, etc. que anem a fer
en el Poliesportiu Municipal, per a que junt a les activitats de Massanassa
Saludable i envelliment actiu, cuidem i millorem la nostra salut física.

I junt al cos, la ment. Totes les activitats socials i culturals que es promouen des
de l'Ajuntament van encaminades a facilitar l'accés a tots, grans i menuts, el
Programa de Reforç Escolar, l'Escola d'Adults, l'Aula Mentor, sense oblidar
l'aspecte social com el Servici Concilia per a les famílies, el Servici Municipal de
Mediació o la campanya Massanassa Solidària destinada a col·laborar amb
ONG's que beneficien als veïns i veïnes. Activitats per a jóvens, festes populars,
ajudes a les entitats i recuperació de les nostres tradicions són eixos del treball
que fem.

El recolzament a l'economia local i a la creació de llocs de treball és molt
important i ací tenim les campanyes de Comerç amb Premi, l'Escola Municipal
de Comerç, el Pla Formatiu Anual per a persones desocupades, el Portal
d'Ocupació Municipal, les ajudes ADAP per als estudiants, el xec bebé amb el
que rebem als nous ciutadans de Massanassa i poden adquirir béns en els
comerços locals, o Massatapa, per posar uns exemples ben recents.

I en un aspecte més humà, la nostra política de benestar social sempre té
present que lo més important són les persones. Que si algú necessita que se
l'atenga, que se li ajude en un moment concret, ahí estarà l'Ajuntament de
Massanassa. Perquè este Ajuntament no va a deixar que ningú mai es quede
enrere. Açò es reflexa en ajudes com les de risc de vulnerabilitat, pobresa
energètica o al suport familiar com les beques de menjador i escolarització.
L'Ajuntament, el poble, som tots. I això és el que importa: Les dones i hòmens
que vivim en este xicotet municipi, prop de l'Albufera, però que té el cor molt
gran.

Desitgem que passen unes bones Festes de Nadal i que els
Reixos ens porten tot el que per a bé els pugam demanar.

 
Partit Popular de Massanassa

Benvolgudes veïnes i veïns, 

Un any més ens retrobem al butlletí informatiu
municipal La Plaça, per a felicitar-vos les festes de
Nadal, Cap d’Any i Reis i desitjar-vos una bona entrada
d’any 2023.

No podem obviar la difícil situació per la que passen
moltes persones del nostre poble a causa de la
inflació, tot i que ja ha començat a remetre, la guerra
d’Ucraïna i l’encariment del preu dels aliments o el
problema amb els preus de la vivenda que afecten a
Massanassa.

Front a això, els partits que formem el Ple de
l’Ajuntament tenim l’obligació de proposar mesures
que ajuden a mitigar tots aquests efectes. Per això, el
nostre grup aporta idees i propostes en aquest sentit.
Un bon exemple és la moció que hem presentat,
acollint a altres forces de l’esquerra, i que hem
aconseguit aprovar per a ampliar el parc de vivenda
social i de lloguer assequible per a joves i persones
amb dificultats econòmiques.

A banda, continuem exigint a l’actual govern local,
dirigit per la dreta, que pose a les persones en el
centre de les polítiques municipals. De res val omplir el
poble d’obres de cara a les eleccions, si per a tramitar
una ajuda econòmica o si per a obtenir una cita en
serveis socials cal esperar quinze dies, quan el
problema es que et tallen la llum o que no tens dret a
subsidi. De res val omplir el poble de llums, si per a
demanar una ajuda econòmica o tramitar una
subvenció, la burocràcia és tan gran que impedeix
l’accés a les persones sense capacitat de gestionar
determinades documentacions o sense recursos per a
contractar un gestor que s’ocupe dels tràmits.

Els diners públics del nostre poble han de gastar-se
amb mesura, posant sempre els interessos generals
per sobre dels particulars o electorals, i pensant
sempre en el benestar de la ciutadania.

Així doncs, això és el que li demanem a l’any nou
polític, trellat i polítiques públiques de qualitat per a
les persones.

Un any més ens acomiadem fins d’ací 12 mesos, quan
podrem tornar a participar d’aquesta revista municipal
que l’Alcalde Comes te segrestada i al seu servei, així
com la versió audiovisual, la resta de l’any.

Amb els millors desitjos per a tots i totes,
tingueu bones festes.

 
PSPV-PSOE Massanassa

Desitgem que el pròxim any 2023 vinga ple de salut i
felicitat per a tots els veïns de Massanassa. I com "obras
son amores y no buenas razones" estem clarament
compromesos en millorar la vida i la societat
massanassera. 



 

No olvido los problemas a los que diariamente nos enfrentamos, como
el paro endémico que sufren muchas familias, el aumento de
impuestos, o lo más grave, el incremento desorbitado del precio de los
alimentos, incluso y sobre todo el de los más básicos y necesarios, entre
otros.

No voy a  aprovechar este medio para señalar culpables, no tengo
ganas, no lo merecen, ellos solos se delatan a diario. Pero no por ello,
por mirar a otro lado, los problemas que tenemos en España, en
nuestra Comunidad Valenciana, en nuestras casas, desaparecen. El año
que viene, por cierto, tenemos una nueva oportunidad de cambiar las
cosas. Como dice un gran amigo y persona que aprecio, “hay una caja,
que cada cuatro años, metes dentro una papeleta”, pues el año que
viene se ponen esas cajas.

Hablando de lo positivo, sí puedo decir que desde el Ayuntamiento de
Massanassa, mis compañeros y socios de gobierno del Partido Popular
y yo, hemos procurado y trabajado como siempre, en intentar
minimizar esos problemas que azotan a las familias de nuestro pueblo,
naturalmente dentro de las competencias del Ayuntamiento. Por eso
seguimos un año más sin subir impuestos, por eso seguimos haciendo
un control exhaustivo del dinero público, hecho que nos permiten tener
unas cuentas saneadas y gracias a las cuales podemos realizar acciones
sociales, contratar a personas del pueblo, ofrecer subvenciones a
comercios y empresas que se instalen en Massanassa o que contraten a
personas desempleadas de nuestro pueblo.

Hemos podido seguir realizando campañas de apoyo a los comercios
locales como Comerç en Premi, MassaTapa, vídeos promocionales a
comercios, cursos de formación, etc. Es decir toda una serie de acciones
que sin la voluntad, pero sobre todo sin unos recursos económicos que
ahí están, no serían posibles. En este aspecto, pese a ser yo el
responsable de la concejalía de comercio, aprovecho públicamente para
agradecer el entusiasmo, las ideas y el esfuerzo por este área,
desempeñado tanto por nuestro AEDL como por nuestro alcalde Paco
Comes. Gracias por creer de verdad en el comercio local.

También agradecer a los compañeros en la oposición del PSOE, el haber
facilitado una legislatura tranquila, sin enfrentamientos y naturalmente
por habernos ofrecido al equipo de gobierno, su apoyo en multitud de
propuestas. Eso siempre es de agradecer porque ratifica que las cosas
en este ayuntamiento se hacen bien.

Después de todo lo dicho, sólo me queda volver a
desearos la mejor de las navidades y que 2023 os sea un

gran año.
 

Besos y abrazos,
Jorge Román

PARTITS POLÍTICS 
REFORÇA MASSANASSA | EDUCACIÓ
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Comerç amb Premi reparteix  16.000 euros
a 131 persones en la seua 2ª edició

 

L'Ajuntament de Massanassa, a través de Reforça
Massanassa, ha finalitzat la segona edició de la campanya
Comerç amb Premi, tot un projecte que va nàixer l'any
passat amb l'objectiu d'ajudar, promocionar i dinamitzar el
comerç del municipi.

De nou, s'han repartit 16.000 euros en forma d'1 premi de
3.000 euros i 130 premis de 100 euros. Del 15 de setembre
al 6 de novembre de 2022, la ciutadania va poder participar
consumint en els 79 comerços adherits a la campanya i,
amb import de mínim deu euros, podien emplenar una
participació amb les seues dades i introduir-la en l'urna
corresponent de cada establiment.

Enguany, Comerç amb Premi ha comptat amb 15 negocis
més en la campanya respecte a l'any anterior i ha aconseguit
prop de 40.000 participacions repartides entre les persones
que han consumit en els 79 comerços de Massanassa
adherits al programa. A més, segons dades extretes per
Reforça Massanassa, el 72,52% de les persones premiades
són de Massanassa, mentre que la resta provenen d'altres
poblacions. Així, gràcies a la iniciativa de l'ajuntament, s'ha
aconseguit atraure compres d'altres localitats, sempre amb
la finalitat d'ajudar, valorar i fomentar el consum en els
comerços de Massanassa.

El primer premi ha sigut extret per l'Òptica Sonia Muñoz. Al
seu torn, els comerços que més premis han repartit han
sigut: Carmen Hernández – Logopedia y Psicología,
Carnisseria Peris, Farmàcia Boix, Clínica Massdental i Forn-
Pastisseria J.V. Pastor.

81 estudiants de Massanassa es beneficiaran de les ajudes ADAP 2021/2022
L'Ajuntament de Massanassa ha resolt les ajudes per al desenvolupament acadèmic i professional (ADAP) de l'estudiantat de
Massanassa per al curs 2021/2022 amb un total de 22.870,69 euros per a 81 beneficiaris i beneficiàries, estudiants de Massanassa. 

Estes ajudes tenen l'objecte de subvencionar les despeses de material fungible, informàtic, específic i taxes de matrícula realitzades
durant el curs acadèmic 2021/2022 en estudis de Formació Professional, Universitaris i de Postgrau. La quantia individual de
l'ajuda per beneficiari és de fins a 300 euros.

Estimados vecinos,
Un año más por estas fechas os escribo, ante todo, para
desearos unas muy felices fiestas de Navidad, en
compañía de vuestros seres queridos.



10 anys d'educació emocional en els centres educatius 
S'ha signat amb l'Associació SURA E20 el nou contracte del Servici d'Intervenció i
Atenció Socioeducativa i Emocional en centres educatius de Massanassa. Un
programa que des de Massanassa es porta treballant durant 10 anys, i que ha
sigut pioner a nivell estatal, per a treballar amb alumnat de primària i secundària,
professorat i famílies amb la condició de millorar les competències emocionals, les
habilitats socials, la resolució de conflictes i la promoció de valors humans com la
diversitat i la igualtat entre hòmens i dones.

Actuació sobre el col·lector del C/Ausiàs March
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COLLA DE CAMPANERS MASSANASSA

S'ha procedit a la substitució d'un tram de 35
metres del col·lector general, al carrer Ausiàs
March, amb l'objectiu de millorar l'evacuació
d'aigües fecals i pluvials i solucionar
problemes de desbordaments. Este col·lector
desemboca als carrers Ausiàs March, Padre
Ignacio Casañ, Jaume I i San Miguel i la Plaça
del País Valencià. L'empresa encarregada de
l'obra ha sigut Proena S.L. per un import de
34.553,28 euros.

Toc Manual de Campanes
 

La Colla de Campaners de Massanassa va
realitzar un toc manual de campanes, el
passat dia 3 de desembre, per a celebrar
que ha sigut declarat com a Patrimoni
Cultural Immaterial de la Humanitat per
la Unesco el passat 30 de novembre de
2022. Una celebració que s'ha unit a la
resta de províncies i campaners de tota
Espanya.

Jóvens estudiants d'Europa visiten l'IES
Massanassa amb el Projecte Eramus +

Al mes de novembre, al voltant de 60 jóvens i professorat de
diferents països d'Europa, van visitar el nostre municipi, conéixer a la
nostra gent i aprendre la nostra cultura i tradició gràcies al Projecte
Erasmus+ KA2 (2020-2023), on ha participat l'IES Massanassa.

Concretament, es tracta del projecte europeu: “Health, Education,
good Life and Progress among adolescents in Europe” (Salut, Educació,
Benestar i Progrés entre els adolescents a Europa). Un programa que
permet conéixer els sistemes educatius dels diferents països
participants. Una situació que continuarà, ja que l'IES Massanassa s'ha
acreditat com a Centre Erasmus per la seua presentació d'un
programa d'activitats complet, intercanvis i formació per a 2022-2027.



40é aniversari del Centre Instructiu i Musical de Massanassa
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CULTURA

El Centre Instructiu i Musical de Massanassa
(CIMM) va celebrar durant el mes de
novembre passat les festes de Santa Cecilia,
en honor a la festivitat de la Patrona de la
Música, en un any molt especial ja que
compleix 40 anys des de la seua refundació
l'any 1982, i la il·lusió de la qual continua per
seguir fent música i fent sonar els carrers del
municipi.

Entre els actes destacats de les festes,
destaca el tradicional Concert de Santa
Cecilia, on també es van presentar als i les
noves components de la Banda Jove i la
Banda del CIMM. Des de l'Ajuntament de
Massanassa, l'Alcalde va fer lliurament d'un
plat de ceràmica al president del CIMM, Jesús
Mateo, posant en valor la dedicació de totes
les persones que han compost i componen la
banda, així com de les seues famílies, per
continuar fent possible que esta entitat
perdure en el temps.

Continuen les visites culturals
Dins de la iniciativa de visites culturals de l'Àrea de
Cultura de l'Ajuntament, en l'última eixida del 24 de
novembre, es va realitzar una excursió al Centre
d'Interpretació Racó de l’Olla, situat en ple cor del Parc
Natural de l’Albufera Una visita plena d'aprenentatge
sobre el nostre entorn més natural.

L'objectiu d'esta iniciativa és acostar la cultura al
veïnat de Massanassa. En este cas, la naturalesa. A
més de l'agenda cultural del municipi, una volta al mes
es realitzaran estes visites culturals en dos torns
diferents.

Últimes exposicions d'obres
d'artistes a l'Auditori Municipal



Nova convocatòria de la Tarjeta Bebé Massanassa 2023
L'Ajuntament de Massanassa llança un any més l'ajuda denominada
"Targeta Bebé Massanassa" amb la finalitat d'ajudar 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 del municipi per gastar l'ajuda en els establiments
adherits. La quantia serà de 400 euros per xiquet o xiqueta nascut o
adoptat legalment, podent-se ampliar fins a 700 euros, en cas que els
dos progenitors acrediten que es troben en situació de desocupació i
no perceben cap tipus de prestació ni subsidi.

La Targeta Bebé es tramita des de la pròpia administració de Servicis
Socials de Massanassa (C/Major, 15) i tindrà una duració màxima d'un
any, comptat a partir des de la data d'emissió. Contacte Benestar
Social Massanassa: 96 125 07 98 /  benestar@massanassa.es 

Una vida lliure de violència de gènere
L'Ajuntament de Massanassa va commemorar el Dia
Internacional de l'Eliminació de la Violència contra les Dones
amb les jornades "Una vida lliure de violència de gènere"
amb diverses activitats dirigides a tota la població i comunitat
educativa, i amb la col·laboració d'associacions locals del
municipi. 

Testimoni d'una jove supervivent de violència de gènere,
cinefòrum a càrrec de l'Associació Dones Progressistes de
Massanassa, teatre, III Marxa de Pobles contra la Violència
Masclista, formació específica a professorat i a famílies,
repartiment de material de sensibilització i una guia de
lectura disponible a la Biblioteca Pública Municipal van ser
algunes de les activitats destacades.
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Dia Internacional dels Drets de la Infància i l'Adolescència
Massanassa ha commemorat el Dia Internacional de la Infància i
l'Adolescència amb una sèrie d'activitats dirigides a tota la ciutadania,
especialment, als xiquets, xiquetes i adolescents de la localitat. En primer
lloc, amb el taller municipal "Ni Romeus ni Julietes", amb un especial
dedicat als drets de la infància. El dia 20 de novembre, també es van fer
unes jornades amb activitats lúdiques per a tota la família, esmorzar per
als més xicotets i jóvens, l'actuació musical del grup "Marcel El Marcià" i la
lectura del manifest per Arale, David i Jenser, jóvens participants del taller
municipal “Ni Romeus ni Julietes”, destacant el tema del dret al bon tracte. 

"Massanassa Solidària" entrega un total de 6.644, 20 euros
La campanya municipal "Massanassa Solidària" ha
aconseguit recaptar 6.644,20 euros que, durant el
Concert de Nadal del passat 18 de desembre,
l'Ajuntament de Massanassa va donar a l'Associació de
la Comunitat Valenciana de l'Esclerosi Múltiple i a
l'Associació Espanyola Contra el Càncer. 

Massanassa és solidària i això pot vore's amb les
aportacions individuals d'un euro per l'assistència als
events de l'oferta cultural del poble.
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ESPORTS | JOVENTUT

Massanassa celebra la XII Gala de l'Esport 

Club Planeta Massanassa 
Una de les propostes del Club Planeta Massanassa, que realitza les
seues activitats els matins dels dissabtes de manera gratüita per a
jóvens d'11 a 16 anys, ha sigut passar dos dies i una nit en el
Centre Ambiental El Vedat de Torrent el dies 17 i 18 de
desembre. Els jóvens participants han dormit en cabanyes i han
realitzat diverses activitats com una ruta pel bosc mediterrani
centenari, gimcana, taller nocturn d'astronomia a càrrec de
l'Associació AstroTorrent, activitats de reforestació i jocs.



Desembre de 2022 - pàgina 8

Festes de Nadal i Reixos 2022/2023
 

Lliurament dels premis del Concurs de les Targetes de Nadal 2022
Guanyadors i guanyadores, Alcalde i corporació municipal i equip directiu del 

CEP Lluís Vives i del Colegio San José y San Andrés.

Escola Municipal de Teatre Infantil
Funció de Nadal del 17 de desembre de 2022: 

Un Nadal més que complicat!

Cor Infantil del Centre d'Estudis Musicals 
de Massanassa (CEMM) i el seu director

Concert del 18 de desembre de 2022.
Exposició de les Targetes de Nadal a la Sala Gabriel Cualladó.

The Show Moscón
Espectacle familiar del 18 de desembre de 2022.

Concert de Nadal
18 de desembre de 2022. 

Orfeó Polifònic de Massanassa, Banda de Música 
del CIMM i Cor Infantil del CEMM.

Ajuntament de Massanassa
96 125 55 00
Policia Local de Massanassa
96 125 26 82
Guàrdia Civil
96 318 22 37
Bombers
96 127 46 91
Urgències Sanitàries
96 317 80 25

TELÈFONS D'INTERÉS:

Centre de Dona 24h
90 058 08 88
Benestar Social 
96 125 07 87
Escola d'Adults
96 125 50 43
Biblioteca Pública 
96 125 19 61
Reforça Massanassa
96 125 15 33

673 074 778
Facebook
@ajuntamentmassanassa

WhatsApp Municipal

@ajuntamassanassa
Instagram

Twitter
@AjuntMassanassa

Ajuntament 
de Massanassa

YouTube


