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Massanassa amb les Falles

Falla L'Alqueria de Massanassa
Fallera Infantil: Alba Iraola Martínez
Presidenta: Mª Carmen Lechiguero
President Infantil: José Leal Costa

Falla Poble de Massanassa
Fallera Major: Rosa Rodríguez
Fallera Infantil: Sofía Cervera

President: Jorge Julve

Falla Jaume I el Conqueridor
Fallera Major: Elisabeth Caballero Fresneda

Fallera Infantil: Nayara Matías Caballero
President: Fernando Cabañero

President Infantil: Joel Gutíerrez

FALLERES MAJORS DE JUNTA LOCAL:
Fallera Major: Raquel Ramón Seguí
Fallera infantil: Marta Rubio Valero

Falla Divendres
Fallera Major: Amanda de la Mano Guzmán

Fallera Infantil Silvia Vázquez Ortega 
President: Nino Moreno Fernandez

President Infantil Edgar Moreno Arnal

El món faller de Massanassa

Falles de Massanassa

Junta Local Fallera de Massanassa 
President nat: Vicent Pastor

Presidenta executiva: Wanda Machado 
Vicepresidència 1: Paqui Cuallado 

Vicepresidència 2: Rosa María Heredia 
Vicepresidència 3: Luisa Isabel Cañizares 

Secretària: Ana Cardos
Tresorer: Antonio Villena

Delegada de JCF: Magdalena R. Guzmán 
Esports i Jocs: Luis Beita

Delegat de Festes: Mari Carmen Romero 
Incidències i Publicitat: Montserrat Cruz 

Bibliotecària arxivera: Josefina Cabañero

Massanassa ja viu la festa intensament. Les
Falleres Majors de Junta Local, Raquel

Seguí i la xiqueta Marta Rubio, acompanya-
des per les falleres majors de les quatre

comissions locals, són les màximes repre-
sentants de la festa. 

Raquel Seguí, és fallera de tota la vida, la
seua passió per la festa és enorme. El seu
acte preferit és la Crida encara que reco-

neix que guarda en un lloc molt especial el
dia de la presentació, quan la Fallera Major
Infantil de València, Sofia Soler, va acudir a
l'acte. Per a Marta Rubio, el millor encara

està per arribar. Dies inoblidables en el qual
l'Ofrena serà l'acte més emotiu per a ella.
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Menuts i majors. El fet de passar-se-ho bé no té edat. La regidoria de Joventut
ha organitzat tallers de xiquixef per a diferents grups d'edat amb la restauradora
Amparo Raga, mentre que l'alumnat de Gimnàstica de Manteniment amb el pro-
fessor Juan Carlos, ha celebrat el carnestoltes amb molt d'humor i simpatia.

La banda del Centre Instructiu de Massanassa va oferir diumen-
ge 28 de febrer un concert homenatge a la comissió de dones de la
banda en l'auditori Salvador Seguí. Aquest ha sigut el primer acte
del nou espai municipal que encara no està inaugurat, la qual cosa
va provocar una doble expectació entre els veïns de localitat que
van esgotar les entrades al concert a les poques hores, de fet, l'as-
saig general va estar obert al públic perquè tot el veïnat poguera
escoltar a la banda en el nou auditori.

En el descans del concert, el president del CIM, Jesús Mateo,
acompanyat per l'Alcalde Vicent Pastor, va oferir un record comme-
moratiu a les quatre dones que apareixen en la primera fotografia
que conserva la banda: Isabel Martí, Candi Guillem, Reme Gil i
Consuelo Ariza; i a les tres components femenines de l'actual junta,
Mª José Nácher, MªDolores Ferrandis i Mª Carmen Giménez.

La primera part del concert va ser la banda jove la que va inter-
pretar un variat programa amb peces d'Antonio Aguilar, Ed Huckeby,
Willy Hautvast i Jacob de Hann, mentre que la segona part, la
banda dirigida per José Miguel Pérez Alemany va tocar “Doña Lola”,
“Luna mediterránea” i “Capritx italià” amb la col·laboració de la coral
de l'escola de música.Amb aquest primer concert es va poder com-
provar l'excel·lent sonoritat de l'auditori i les múltiples possibilitats
culturals que aquest nou espai municipal pot albergar.

El CIM estrena l’Auditori
Salvador Seguí

L'Ajuntament de Massanassa va celebrar sessió plenà-
ria el dijous 28 de gener de 2016. Entre els acords destaca
l'aprovació, per unanimitat de tots els grups municipals, de
la proposta d'adhesió als acords de col·laboració presen-
tats per la Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i
Vertebració del Territori, per la que s'aproven les bases
reguladores per a la concessió de subvencions per evitar la
pobresa energètica en domicilis amb risc d'exclussió social
i la perdua de vivenda per no poder atendre el pagament
del lloguer. Les ajudes es poden consultar en el
Departament de Benestar Social.

Contra la pobresa energètica
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El diumenge 27 de desembre de 2015 en el Camp
Municipal d’Esports es va celebrar la cinquena edició del
Torneig Nadal Solidari en categoria Querubí. Van participar
els equips Ciutat de Cullera, Montesión C.F., C.D.
Massamagrell i el C.D.B. Massanassa com a club organit-
zador. Els jugadors dels equips van aportar de manera
solidària aliments no peribles que en finalitzar el Torneig
van ser lliurats a l'Acció Social Càritas de Massanassa. 

V torneig solidari de Querubí

El poliesportiu ha acollit una donació de sang organitza-
da pel Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana i
amb la col·laboració de les Ames de Casa Tyrius.

La Penya El carro ha organitzat, com ja és
tradició, les celebracions de Sant Antoni. Els
actes van començar el dia 17 de gener amb
l'entrada de pins a la plaça de l’Església per a
la foguera. Ja a la vesprada es va cremar la
foguera mentre les dones de la penya convida-
ven al veïnat a xocolate. 

La benedicció dels animals va ser el diumen-
ge 14 de febrer, amb la col·laboració de Caixa
Popular, primer les mascotes i després les
cavalleries, tancant la desfilada el Carro de la
penya. Tots els actes han comptat amb la parti-
cipació del grup de tabal i dolçaina A4quaranta.

Celebració de Sant
Antoni 2016

Panets beneïts

Coloms per la pau Benedicció d’animals

El col·legi San José y San Andrés ha celebrat un esmorzar solidari per
a recaptar fons per als projectes humanitaris que ha iniciat enguany. El
centre col·labora des de fa anys amb projectes educatius i socials a Sud-
amèrica i realitza diversos actes solidaris durant tot el curs escolar.

Esmorzar solidari per a Sud-amèrica
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Taller d’animació a la lectura amb gossos

Les alumnes de la Gimnàstica de Manteniment ha
celebrat les festes de carnestoltes amb molt d'humor.
Balls i disfresses per fer festa i passar-ho d'allò més bé
amb la profe Carme Raga.

Nous jocs infantils

Jornades de la Dona 2016 amb una programació variada i la participació de les associacions locals Tyrius, Dones progressistes,
Grup GENT Gran, Biblioteca Pública i Escola Municipal de Teatre. Entre els actes el lliurament del concurs de fotografies, en categoria General,
1r. Premi ex aequo: José Beut Duato, amb l'obra DESIGUALDADES i Juan Francisco Bascón Márquez, amb l'obra LA MUJER TRABAJADORA;
en la categoria Dona de Massanassa: Alba Marina Rodrigo Serrano, amb l'obra EL FUTUR NO POT OBLIDAR. Les jornades van finalitzar amb
la lectura dramatitzada per part de l’alumnat de l’Escola Municipal de Teatre dels poemes de Modesta Benach.

La Biblioteca Pública ha acollit una sessió d'animació a la lectura amb gossos.
Una iniciativa de l’associació A cavall per motivar als xiquets i xiquetes a llegir i inte-
ractuar amb dos nous amics: la gosseta Suuri de dos anys i Hugo de 22 mesos que
els agrada molt llegir i que els joves lectors es conten les històries dels llibres.
L'activitat lectora està dirigida pels monitors Raul, Olivia, Vane i l'educadora canina
Vane.

L'Ajuntament de Massanassa, en col·laboració amb el grup OTP,
ha organitzat un curs de manipulador d'aliments en el qual han par-
ticipat una vintena de veïns i veïnes. L'objectiu del taller és proveir
d'aquest tipus de requisit a les persones aturades per a augmentar
les seues possibilitats d'inserció laboral.

Curs de manipuladors d’aliments

Dinar de les Tyrius Conversa de llibres escrits per dones

Lliurament dels premis de fotografia

Actuació del grup Gent Gran
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