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ESCOLA D ESTIU 2017

ESCOLA D’ESTIU 2017
450 xiquets i xiquetes de 3 a 12 anys, escolaritzats o residents al municipi
estan disfrutant de l’Escola d’Estiu que es desenvolupa en el Poliesportiu
Municipal del 26 de juny al 28 de juliol en horari de 09:00h a 13:30 hores.
Han disfrutat de diverses activitats i esports: jocs d’aigua, contacontes, psicomotricitat, gimcanes, dinàmiques de grup, jocs alternatius, bàsket,

balonmà, futbol, rugby, pàdel, acrosport, vòlei, kin-ball, bàdminton i pilota
valenciana.
Tots els dies fan ús de la piscina i de les pistes esportives. A més a més com
activitats complementàries: una nit temàtica on pernocten al pavelló del
Poliesportiu el dia 7 de juliol, una festa esportiva el dia 11, una excursió el
dia 19 de juliol i la festa de cloenda el dia 28.

TARGETA BEBÉ MASSANASSA
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L’Ajuntament posarà en marxa, després de l’estiu, la TARGETA BEBÉ MASSANASSA, amb la que es vol ajudar en
els gastos que comporta un nou membre en la familia i potenciar el comerç local. Esta campanya va dirigida a
tots els nous naixcuts a partir de l’1 de gener de 2017 o menors de fins a 10 anys adoptats en 2017.
S’entregarà una targeta per valor de 300 euros que podrá ser utilitzada en les compres en els comerços de
Massanassa adherits a la iniciativa. Per a ser beneficiari, al menys un dels pares deu estar empadronat a Massanassa amb 1 any d’antelació.

BENVINGUTS A LA LECTURA
De nou la Biblioteca Pública va acollir els nous naixcuts en el nostre poble oferint-los, tant a ells com als
seus pares, tots els servicis de la biblioteca i regalant-los un llibre com a record de la seua primera visita.
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FESTES DE SANT JOAN 2017

Celebrades del 17 al 24 de juny han comptat amb multitud d’actes lúdics, musicals, festius, gastronòmics, pirotècnics i esportius,
encaminats a satisfer tots els gustos dels veïns i veïnes de Massanassa de qualsevol edat i afició i al mateix temps obrir el nostre
poble a qualsevol amic que ha volgut visitar-nos.
Els Moros i Cristians, amb les filaes El Cid, Manzil Nasr, Les Forquetes, Ibn Al Abbar, capitanetjades per la Filà Esquadra Roja i Tonyi
Valero com a Capitana obriren les Festes de Sant Joan, una setmana plena d’actes que continuaren amb els concerts a la plaça i
els sopars populars, els Play Backs de les falles i l’exhibició de Massanassa Balla, l’exposició de les 96 portades de la Revista Festiva
i Literaria La Terreta amb motiu del seu Centenari, l’exposició de dibuix i pintura del Taller de Dibuix i Pintura de la Biblioteca Pública Municipal, el teatre de l’Escola Municipal de Teatre infantil amb l’obra Pau en Parpania, el Festival de Paelles, que ha recaptat
2.048 euros destinats a la Asociación de Lucha contra el Cáncer, el Macrofons amb 450 xiquets i 1.300 adults participants, els
parcs infantils amb orxata i fartons, el Campionat d’Escacs, la colorida Cavalcada que este any ha comptat amb un concurs
de carrosses del que han resultat guanyadores la Confraria de la Verge dels Desemparats, la Falla l’Alqueria i la Confraria de
las Hijas de Maria y Santa Teresa de Jesús.
La vistositat de l’Ofrena, la Foguera de Sant Joan i la Torrada de llonganisses i botifarrons on es varen repartir prop de 2.000 entrepans, marcaren l’inici del final de les festes. El dia 24 va començar amb la Despertada, per continuar amb la tradició de correr
la traca, la Mascletada i la Processó al Santíssim Crist de la Vida.

JORNADES DELS MAJORS
En la primera setmana del mes de juny, entre els dies
6 al 10, s’han celebrat les Jornades dels Majors com
un mereixcut homenatge a tota una vida de treball i
esforç que han portat a terme en situacions algunes
vegades dificils.
Estes Jornades han comptat amb diverses activitats
lúdiques i culturals entre les que podem destacar
l’exhibició de balls valencians a càrrec del grup de
ball “Gent Gran”, l’excursió a la Devesa del Saler, el
teatre amb l’obra “la familia del anticuario” i especialmente el Dinar Homenatge a la Tercera Edat al
que varen assistir 640 persones.

CULTURA EMOCIONAL PÚBLICA
Este curs l’Associació Sura ha realitzat una campanya pel foment de la Cultura Emocional Pública grafitant frases en 30 passos de cebra. El projecte ha culminat amb
una moció al Plenari de l’Ajuntament, aprovada per unanimitat, on es declara el
municipi compromés amb l’Educació Emocional com a servici públic.

XXI FESTIVAL INTERNACIONAL
MÚSICA I FESTA
Un any més els veïns i veïnes de Massanassa han pogut disfrutar de la música en les nits d’estiu amb la Coral Giner de la Societat Coral el Micalet de
Valencia, l’Orfeó Polifònic de Massanassa; els Solistes de Sofia; els Solistas
Valencia; Ximo Tébar i The New Son Mediterraneo i el Transcription Ensemble. El festival s’ha desenrotllat del 25 al 29 de juny.

LA DIPU TE BECA
16 jovens de Massanassa estudiants universitaris o de F.P., disfrutaran
d’una beca gràcies a un programa conjunt de la Diputació de València
i l’Ajuntament. Durant un mes s’incorporaran a distints departaments
municipals i aprendran diverses tarees administratives, laborals o de
relació tutoritzats pels funcionaris municipals.
És una bona oportunitat per a d’ells ja que al temps que guanyen una
beca aprenen a moure’s per l’administració, adquirint ferramentes
bàsiques que els podran servir en el dia de demà per a insertar-se en
el món laboral.

TIFUT 2017
L’1 de juny es va presentar al Saló de Plens de l’Ajuntament. Com invitats
d’honor l’exjugador Andrés Palop i el jugador del València C.F. Antonio Latorre “Lato”. El Torneig XIII TIFUT es va celebrar els dies 10 i 11 de juny en el
Camp d’Esports entre els equips Elx CF, València CF, Llevant UD, Athletic Club
de Bilbao, Vila-real C.F., C.A. Osasuna i el C.D.B. Massanassa. La Gran Final la
van disputar Llevant U.D. i València C.F., proclamant-se Campió el Llevant U.D.

ELECCIÓ
DE LES FALLERES MAJORS 2018
Sara Portales i Bou, com a Fallera Major i Lucia Chinchilla i Cabañas, com
a Fallera Major Infantil, representaran el món faller de Massanassa l’any
2018. Enhorabona
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