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Un poble solidari

Massanassa en l’època de la COVID19
Benvolgudes veïnes i veïns

Com sabeu el Govern va decre-
tar el passat 14 de març l'estat d'a-
larma a tot el territori nacional. En
l'Ajuntament hem seguit de forma
permanent l'evolució de la COVID-
19 i adoptant totes les mesures
necessàries perquè esta crisi
passe el més prompte possible.

La crisi ha vingut de repent i al
principi ens ha deixat perplexes.
És una situació que no havíem vist
mai. Des de l'Ajuntament hem tre-
ballat des del minut zero per estar
al costat de tots els veïns i veïnes
i encontrar solucions a les pro-
blemàtiques que han anat sorgint,
principalment en dos fronts:
benestar social ajudant a les famí-
lies que ho necessiten i amb un
suport logístic a les persones que
ho han necessitat. 

I per altra part, l'ajuda als autò-
noms, a les xicotetes empreses, a
aquelles persones que han hagut
de baixar la persiana, i que ara

també cal recolzar per reactivar
l'economia del poble.

Vull donar les gràcies a totes
les empreses, col·lectius i volunta-
ris que s'han involucrat en ajudar
en el temps de la pandèmia: els
llauradors, protecció civil de
Catarroja, farmàcies, funcionaris...
i molt especialment a tots i totes
que s'han quedat a casa. 

I des de casa treballant, com el
professorat que han donat suport
educatiu als xiquets i xiquetes.
Hem de felicitar-nos per quedar-
nos a casa, per seguir les normes,
i sobretot per haver fomentat l'es-
perit veïnal en moltíssimes iniciati-
ves i activitats que entre tots i totes
hem inventat per adaptar-nos a
una situació totalment nova: el
confinament. 

Durant este període hem pres
decisions fàcils, com ajudar a totes
les famílies que ho han necessitat,
i altres més difícils, com suspen-
dre les festes de Sant Joan i les

falles. Són únicament dos exem-
ples de les moltes decisions que
encara haurem d'adoptar, perquè
no ens oblidem, estem eixint però
no estem fora. Per això vos dema-
ne prudència, seguir les recoma-
nacions sanitàries i no abaixar la

guàrdia, i ara, un poc més a prop
de la normalitat, hem de continuar
complint per no tornar enrere. Entre
tots i totes, ho aconseguirem.

Paco Comes Monmeneu
Alcalde de Massanassa

Benestar Social
Des de l’inici de la pandèmia el departament

de Benestar Social, ha habilitat un servici d'as-
sistència a domicili per portar la compra  al seu
domicili a aquelles persones en situació de
risc. També s’ha posat en marxa un servici d'a-
tenció psicològica municipal telefonant al
número 666031884.

També des de l'inici de la crisi sanitària, el
departament de Benestar Social ha adaptat els
tràmits de sol·licitud d'ajudes d'emergència
perquè puguen gestionar-se telefònicament, a
més de realitzar les avaluacions i signatures
diàriament per a minimitzar els efectes de la
crisi en les famílies amb dificultats.

121 prestacions econòmiques
L'Ajuntament de Massanassa, a través del

departament de Benestar Social, ha atés
durant el confinament més de 2.000 telefona-
des relacionades amb els servicis i ajudes ofe-
rides per Benestar Social.

Respecte a l'assessorament psicològic
telefònic s'han realitzat 34 intervencions amb
persones del municipi que han sol·licitat aten-
ció, principalment per control d'ansietat, acom-
panyament en la soledat, elaboració de dol i

pautes per a afrontar la situació de confina-
ment.

Segons explica l'alcalde Paco Comes
Monmeneu “des del departament de Benestar
Social hem intentant cobrir totes les necessi-
tats dels nostres veïns i veïnes, com el servici
de compres per a les persones amb dificultats,
o les ajudes econòmiques per la situació pro-
vocada per la pandèmia”.

Així, s'han tramitat des de Benestar Social 121
prestacions econòmiques amb una quantia glo-
bal de 46.408,97 euros. També des de l'inici de
l'estat d'alarma s'han realitzat 51 servicis de com-
pra, 23 de medicaments i 39 d'aliments.

Finalment, s'ha mantingut el servici
d'urgència integral per a víctimes de la violèn-
cia de gènere durant les 24 hores, amb una
psicòloga, una assessora jurídica i una treba-
lladora social. 

També des de l'Ajuntament s'ha realitzat
una campanya de sensibilització i suport a les
víctimes de la violència de gènere amb la impli-
cació de tots els departaments municipals,
associacions locals, Centre de Salut de
Massanassa i les farmàcies de la localitat, que
s'ha materialitzat en un vídeo informatiu i de
sensibilització.

500.000 euros per a Benestar Social i estimular l’economia local

Dos accions importants de l’Ajuntament durant el confinament han sigut les ajudes de Benestar Social per a les
persones i famílies que ho necessiten i altra, les ajudes a la reactivació econòmica de RE-FORÇA



Objectiu principal: Re-Forçar l’economia
L'Ajuntament ha adequant els servicis a la

ciutadania des de l’inici de la pandèmia. Tots els
departaments municipals han incrementat l'ús
de les noves tecnologies pels dies de confina-
ment. 

L'Ajuntament ha realitzat una aposta decidi-
da per ajudar als autònoms i a les xicotetes
empreses locals amb el pla RE-FORÇA MAS-
SANASSA amb l'objectiu d'atorgar liquiditat per
la pèrdua d'ingressos ocasionada per la pandè-
mia. Però com explica l'alcalde, Paco Comes
Monmeneu, “la millor ajuda és que tots els veïns
i veïnes ens acostem al comerç local a realitzar
les nostres compres”. Per això, l'Ajuntament ha
iniciat una campanya de sensibilització per a
incentivar i recordar als veïns els beneficis i
avantatges de realitzar les compres en el
comerç local.

La campanya es va iniciar amb  la realització
de bosses promocionals de cotó per a publicitar
les compres i a més, sensibilitzar a la població
sobre l'eliminació de plàstics. 

Ja durant l'estat d'alarma, l'Ajuntament ha
realitzat un vídeo promocional “Massanassa
amb el comerç, els autonoms i empreses
locals” per a recordar la varietat de comerços
que obrin les seues persianes tots els dies en
la localitat.

A més de les ajudes aprovades en el pla
municipal  RE-FORÇA MASSANASSA són de
1.600 euros, per a autònoms i xicotetes
empreses afectades per la suspensió  obli-
gatòria d'obertura de locals i establiments
minoristes; i 1.200 euros, per a autònoms i
xicotetes empreses que no havent sigut obli-
gatori el tancament del local i establiment
minorista de la seua activitat, o la seua activi-
tat no està vinculada a un local obert al públic,
han vist disminuïts els seus ingressos un 75%
respecte del mateix període de l'exercici ante-
rior. L'importa global de les ajudes ascendeix a
250.000 euros.

Al tancament d’edició s’han presentat 208
sol·licituts i ja s’han abonat 33 ajudes per
50.000 euros.

L'Ajuntament de Massanassa ha adaptat
la hisenda municipal als nous temps. A con-
seqüència del Reial decret 463/2020, de 14
de març de l'estat d'alarma per la crisi de la
Covid 19, l'Ajuntament ha treballat també
des de primera hora per ajustar i modificar
els cobraments municipals per facilitar l'eco-
nomia de les famílies del poble. 

Una de les primeres mesures ha segut
allargar, entre dos i tres mesos, el periode de
pagament en voluntària dels tributs munici-
pals com l’aigua, el fem, els vehicles i guals,
etc.

També s’ha suspés el cobrament de la
taxa d’ocupació de les terrasses dels bars,
durant l’any 2020 per un montant global de
20.000 euros.

El Departament de tresoreria ha continuat
treballant tant des de l’edifici municipal com
a través del teletreball per atendre els veïns.

S’han facilitat els documents cobratoris
mitjançant el correu electrònic i s’han atés
totes les gestions que demandaven els ciu-
tadans.

S’han acurtant els tèrminis de pagament
de les factures al mínim imprescindible, con-
seguint-se pagar inmediatament a la seua
aprovació les factures presentades pels pro-
veïdors, per tal de dotar de liquidés a les
families i empreses que treballen amb
l’Ajuntament.

Més informació sobre la Hisenda
Municipal en www.massanassa.es

La hisenda municipal s’adapta
als nous temps

Un ajuntament sempre obert al servici dels veïns



Repartiment de mascaretes
L’Ajuntament ha repartit

10.000 mascaretes higièni-
ques, homologades i reuti-
litzables entre tota la pobla-
ció.

Estes mascaretes s’han
comprat conjuntament amb
la resta d’Ajuntaments de
la Comarca a través de la

Mancomunitat de l’Horta
Sud que ha centralitzat la
comanda.

Les mascaretes facials
servirán per augmentar la
protecció dels veïns i veï-
nes de Massanassa i es
sumen a les mesures
actuals (manteniment de la

distancia social, neteja de
les mans, no eixir del domi-
cili, etc.).

El repartiment s’ha rea-
litzat gràcies a la col·labo-
ració dels empleats munici-
pals, voluntaris i Protecció
Civil de Catarroja.

Col·laboració dels
llauradors en la

desinfecció
del nostre poble

Els llauradors també
han col·laborat en la
desinfecció del nostre
poble. Han prestat, de
forma totalment desinte-
ressada, els seus trac-
tors als que han acoplat
uns depòsits específics i
amb ells han arruixat els
carrers i les places amb
un líquid desinfectant
per millorar la sanitat
local. 

Una mostra més de
la dedicació dels llaura-
dors al poble, al mante-
niment de la nostra agri-

cultura, del medi
ambient, del nostre pai-
satge, de l’horta i de la
marjal, i en definitiva de
la nostra salut. 

És també per això,
que recordem la
importància del consum
de productes de
Quilòmetre Zero, de
productes de la nostra
terra i dels nostres llau-
radors, una xicoteta
ajuda a tot el que els
llauradors ens donen
cada dia amb el seu tre-
ball i dedicació.

Gràcies als llaura-
dors per la col·laboració
en la desinfecció dels
nostres carrers.

Objectiu primordial: Neteja i desinfecció

Des de l’inici de la pandèmia la
Brigada d'Obres Municipal ha rea-
litzat diferents actuacions, entre les
quals destaca la desinfecció d'edifi-
cis públics, instal·lacions, carrers i
places, així com la Residència de
la Tercera Edat de Massanassa
(exterior, entrada i entrada de pro-
veïdors) per donar major seguretat
a les persones majors residents.

D'altra banda, l'Ajuntament de
Massanassa també ha adquirit un
generador d'ozó amb una capacitat
de producció d'O3 mg/hora, per a

desinfectar els locals on no es pot
actuar amb lleixiu diluït.

L’adquisició respon “a l'interés
de l'Ajuntament de Massanassa
per mantindre desinfectats tots els
locals municipals en la lluita contra
la Covid19” ha explicat l'alcalde
Paco Comes Monmeneu. 

El generador es va adquirir el 16
d’abril i s’està utilitzant per a desin-
fectar els edificis i vehicles munici-
pals, així com establiments públics
i comerços locals.

La UME ajuda a desinfectar

La Unitat Militar d'Emergències
(UME) també ha acudit a
Massanassa per a frenar el COVID-
19 amb tasques de neteja i desinfec-
ció a pressió. La UME ha col·laborat
en el seu operatiu dedicat a desinfec-
tar punts crítics de la localitat i amb
molta afluència de gent.

L'actuació d'una de les unitats de
la UME a Massanassa va tindre lloc
el 18 de març. En total són 148 mili-
tars dividits en 28 patrulles (33 a
Alacant i 32 a Castelló) que compten
amb 44 vehicles, bona part d'ells
equipats amb autobombes i material
de desinfecció (aigua i lleixiu).



L’esport, a casa sense parar
El departament d’Esport de

l’Ajuntament de Massanassa tampoc ha
parat de treballar i ha posat en marxa el
programa “Fem esport a casa” per
continuar oferint les activitats esportives
i diferents materials per a seguir l'entre-
nament a casa.

Així, les persones matriculades en
les activitats esportives municipals han
pogut disfrutar de les seues classes de
manera virtual, com per exemple les de

zumba.

L’esport és una de les ferramentes
més eficaces per combatre algunes
malalties, com l’obesitat, la diabetis o
trastorns cardiovasculars. El seu benefi-
ci físic està demostrat per infinitat d’es-
tudis, a més aconsegueix millorar les
nostres funcions mentals, l’autonomia,
l’autoestima i la nostra sensació subjec-
tiva de benestar i felicitat. 

Art i ànims
des de Joventut

L'Ajuntament ha adequat
els servicis a la ciutadania des
de l’inici de la pandèmia. Tots
els departaments municipals,
han incrementat l'ús de les
noves tecnologies pels dies de
confinament.

Des del departament de
Joventut, s’ha promogut la ini-
ciativa “Art en red” on els més
artistes de la casa han partici-
pat en la  iniciativa “Art en
red” amb cartells i manualitats

per a donar ànims i alegrar les
finestres i els balcons.

Els treballs estan exposats
en les xarxes socials, i poste-
rioment formaran part d'una
exposició col·lectiva a la sala
Gabriel Cualladó.

També s’ha realitzat un
Festival de catxirulos i mones
per compartir les fotografies
en les xarxes socials.

El departament d’Igualtat de l’Ajuntament ha posat en
marxa una campanya de sensibilització i de suport a les
víctimes de violència de gènere durant l'estat d'alarma
finançada pels Fons del Pacte d'Estat contra la Violència
de Gènere.

Des del Servici d'Igualtat Municipal s'ha dut a terme la
realització d'un vídeo per a sensibilitzar sobre la situació
de les dones que es troben en una relació de maltracta-
ment, agreujada durant l'estat d'alarma en estar perma-
nentment amb l'agressor. Per aquesta raó, hem volgut
enviar un missatge de suport a les dones i oferir els
recursos especialitzats que continuen estant disponibles
en estos moments en cas de necessitar atenció de
manera integral.



L'Ajuntament de Massanassa
felicita la comunitat educativa per
la seua implicació al llarg de
pandèmia i la seua adaptació a la
nova situació creada pel confina-
ment.

L'Ajuntament de Massanassa
ha llançat una campanya de reco-
neixement i felicitació a la comuni-
tat educativa local per la seua
adaptació en estos dies de confi-
nament. Segons explica l'alcalde
Paco Comes Monmeneu, “hem de
reconéixer l'esforç que està realit-

zant tot el professorat i els equips
educatius per a adaptar-se a esta
situació i mantindre les classes
per a acabar el curs mantenint el
nivell acadèmic.” Al mateix temps
que ha llançat “un missatge d'ànim
i suport a les escoles, a les famí-

lies i sobretot als xiquets
i xiquetes que estan
estudiant des de les
seues cases malgrat
tot”.

L'obligat confinament
provocat per la COVID-
19 ha transformat la
manera d'ensenyar i d'a-
prendre. Tota la comuni-
tat educativa implicada
en el procés educatiu ha
hagut d'adaptar els
mètodes d'ensenyament

a una nova realitat. Dels espais
oberts de les aules s'ha passat a
la intimitat de les llars. Les classes
presencials s'han transformat en
classes en línia.

Els mestres i professors del
col·legi Públic d’Infantil Ausiàs

March, del Col·legi Públic Lluís
Vives, del Col·legi San José i Sant
Andrés, de l’Institut d’Ensenyament
Secundari de Massanassa i
l’Escola Infantil Menuts, han can-
viat la pissarra pel correu electrò-
nic, els xats de whatsapp i les
videoconferències.

L’Ajuntament de Massanassa
vol agrair l’esforç del Centre
d’Estudis Musicals de
Massanassa per mantindre les
classes i l’ensenyament en estos
moments tan dificils. És una tarea

conjunta del professorat, els edu-
candos i les families per continuar
amb els seus estudis i la seua pre-
paració musical des de casa.
Gràcies a tots per la voluntat de
continuar.

També l'alumnat, acostumat al
contacte personal amb els com-
panys i a la bullícia del pati, així
com les famílies han passat d'un
dia per a un altre a haver de comu-
nicar-se via telemàtica. Un gran
esforç per mantindre la qualitat
educativa.

L’EDUCACIO MALGRAT
ELS CANVIS

En la situació que estem vivint
,ens sentim diferents, pensem
diferent, ens han canviat esque-
mes de vida, però som els matei-
xos com a pares, com a fills, com
a persones actives que continuen
aprenent i educant malgrat els
canvis del context

Hem passat d’ una educació
on el contacte, els gestos d’ apro-
vació i complicitat, les relacions
humanes eren essencials i prio-
ritàries, a una educació a distàn-
cia on ens mirem i escoltem a tra-
vés d’ una pantalla, on trobem a
faltar els afectes i la interacció
emocional

Poc a poc ens anem familiarit-
zant amb el món virtual, identifi-
cant-nos cada vegada més amb
la tecnologia, agraint la seua

existència... Però el sentit de l’
ensenyament esta en el contacte
humà i com a tal l’ hem de conti-
nuar potenciant , com a pares
educadors i com a mestres , en la
mesura de les nostres possibili-
tats

Valorem l’ educació com a ins-
trument de llibertat i comunicació.
Com a pilar fonamental per acon-
seguir persones menys desiguals,
més lliures i més autònomes

La vida dels nostres fills i dels
nostres alumnes no sols pot estar
en mans d’ una plataforma digital,
ara més que mai cal posar en
valor la importància dels educa-
dors que comuniquen, connecten
,i potencien, siga com siga ,les
relacions humanes en el procés
educatiu

Loles Mari
Departament d’ Educació

En aquesta situació en què ens
hem trobat, mai ens haguérem
imaginat poder arribar. Situació
que ens ha agafat desprevinguts i
a la qual hem hagut de adaptar-
nos a la força, sense marge de
temps per actuar.

A més a més de la vida quoti-
diana, en el nostre centre escolar,
el CEP Lluís Vives de
Massanassa, una escola d'educa-
ció primària amb 517 alumnes/es
i 35 professors/es ha estat un
hàndicap important poder dur a
terme la coordinació de tot aquest
volum d'alumnat des de la distàn-
cia, tenint en compte cadascuna
de les situacions particulars que
s'han donat en cada família i a
cada casa, i haver pogut atendre
tot l'alumnat, amb la gran predis-
posició per part de tot l'equip
docent, posant tots els mitjans a
nivell particular que han tingut al
seu abast i utilitzant totes les
hores necessàries perquè tot l'a-

lumnat continue, dins de les cir-
cumstàncies en què ens trobem,
amb les seues classes i materials
per intentar aconseguir una
docència excepcional per la situa-
ció. 

Utilitzant tots els mitjans
telemàtics al nostre abast, i als
que no han tingut accés als matei-
xos, proporcionant tasques perso-
nalment, s'ha continuat amb un
tercer trimestre del curs escolar,
que sempre recordarem i que
apareixerà en els llibres d'història.

S'està fent un gran esforç per
part del centre educatiu perquè
dins de l ‘anormalitat, siga el més
normal possible, realitzant les
modificacions i adaptacions
necessàries per així aconseguir el
nostre objectiu, que no és altre,
que l'educació mai es perda i con-
tinue endavant .

CEP Lluís Vives

Des de l’escola infantil Ausiàs
March destaquem i agraïm l’es-
forç que la comunitat educativa
ha realitzat en l’adaptació tec-
nològica a este nou model no
presencial.

Hem volgut assegurar el con-
tacte a distància amb l’alumnat
dissenyant activitats variades i
adaptades a la nova realitat, molt
conscients de les distintes cir-
cumstàncies familiars i seguint de

prop les seues necessitats per a
oferir suport en els aprenentatges
del nostre alumnat.

Finalment destacar la coordi-
nació dels professionals que des
dels diferents àmbits escola i
entitats municipals, estan treba-
llant a nivell social i psicopedagò-
gic amb les famílies i alumnat.

Ausiàs March

La educación no presencial ha
sido una OPORTUNIDAD para
demostrar la capacidad de reac-
ción y adaptación de toda la
Comunidad Educativa del
Colegio San José. Nos ha permi-
tido acompañar ante la incerti-
dumbre, ansiedad y temor, estre-
char la red de autoayuda comuni-
taria, vincular las emociones al
aprendizaje, aprender de forma

global,  disponer de la tecnología
al servicio de la educación y valo-
rar y echar de menos la mirada
insustituible de cada profesora y
profesor con sus alumnos  que
desde la ESPERANZA se volve-
rán  a encontrar en clase. 

Colegio San José y San
Andrés. HIjas de la Caridad.

La nostra nova realitat

Ja hi havia un poc de remor
des de feia unes setmanes, però
s’escoltava de lluny -o això pen-
savem- i, de sobte, arribà en el
moment que tots volíem estar de
festa.

Ens vam haver de fer l’ànim
de veure el món com “Alícia a
través de l’espill”; nosaltres a tra-
vés de la pantalla.

Però tothom no és tan afortu-
nat de tindre pantalles; ens
estem dedicant a l’alumnat més
desfavorit que ha quedat des-
connectat, però també acompan-
yem, orientem i ajudem a tot el
nostre alumnat que ha vist com
la seua rutina diària ha canviat.
L’esforç que estan fent per con-
trolar la nova manera d’aprendre
és titànic.

Enhorabona perquè heu
pogut seguir amb les vostres
classes, perquè allò que al prin-
cipi us va fer sentir angoixats us
ha fet més forts.

I nosaltres, el professorat?
Fora de joc.

En tres dies ens ha tocat
posar-nos al dia, abocats a l’uni-
vers digital: buscant ferramentes,
recursos i solucions per fer front
a una nova manera d’ensenyar
que s’havia predit, però que no
acabava d’arribar.

Doncs ja està ací, sense avís,
d’un dia per a l’altre. Amb el pas
dels dies l’angoixa va passant.
Podem anar imaginant els nous
reptes que s’acosten, encara
que tot està en l’aire.

I quan passe l’estiu?

IES Massanassa

Educació



Biblioteca Pública Municipal

Coneixes Massanassa?

Escola Municipal de Teatre

Des de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Massanassa, et
convidem a compartir les activitats que l'Escola Municipal de Teatre
Infantil i d'Adults seguim fent per a vosaltres.

L'Escola Municipal de Teatre Infantil de Massanassa canta a casa.
https://www.youtube.com/watch…

L'Escola Municipal de Teatre de Massanassa ix a escena des de
casa. https://www.youtube.com/watch…

T'esperem promte al teatre.

La Biblioteca Pública Municipal, està duent
a terme el joc "Coneixes Massanassa?" per a
exercitar la memòria visual, per a recordar els
carrers, les places, els edificis de la localitat
en una edició infantil i adulta. “Una iniciativa
lúdica i que al mateix temps manté als nostres
veïns i veïnes units en una activitat, i que a
més reforça el sentiment d'afecte cap a
Massanassa” explica l'alcalde Paco Comes
Monmeneu.

Des del passat 26 de març cada dia es
publiquen en les xarxes socials 2 fotografies
del poble (normalment un detall) i els partici-
pants han d'encertar a que correspon: quin
carrer, quin edifici, quin fet o activitat. Són
llocs per on els ciutadans passegen habitual-
ment i que en aquests dies de confinament es
converteix en una activitat lúdica de recordar
els detalls i conéixer el poble.

Una de les fotografia és per a categoria
INFANTIL (xiquets fins a 12 anys) i l'altra per
a categoria MAJORS. Poden participar en
aquest joc tots els veïns i veïnes.
Posteriorment envien la seua resposta al
correu de la biblioteca pública municipal:
biblioteca.massanassa@gmail.com o al what-
sapp municipal 673 074 778 indicant com és
el tot que representa la fotografia, juntament
amb el nom i cognoms, l'edat i un telèfon de
contacte.

Cada dia es realitza un sorteig entre tots
els encertants i el premi, naturalment, un llibre
per a cadascun, adaptat a l'edat dels guanya-
dors. Quan passe tot això, se celebrarà una
festa i el lliurament de tots els premis.
Solament en Facebook les fotografies reben
més de 1500 visites diàries.

Els llibres van ser companys al llarg del confinament. Mentre no es
podia eixir de casa, la Biblioteca Pública Municipal va continuar oferint el
servici de prèstec de llibres a domicili.

Ja des del dia 16 de març els veïns de Massanassa pogueren conti-
nuar llegint els seus llibres preferits encara que el local de la Biblioteca
estiguera tancat temporalment a conseqüència de la pandèmia.

Esta pionera iniciativa de la biblioteca pública estava destinada a que
es mantinguera el llaç entre la biblioteca i els veïns de Massanassa per a
que els ususaris pogueren continuar disfrutant dels beneficis de la lectura
en estos dies tan adversos.

La Biblioteca va facilitar a través de les xarxes socials el seu catàleg i
els usuaris podien demanar per telèfon els llibres del seu interés que eren
preparats pel personal de la biblioteca en bosses de tela de forma indivi-
dualitzada i gràcies a la col.laboració de la Brigada d’Obres Municipal
s’han pogut repartir per les cases un bon grapat de llibres.

Açò es suma al reforçament de les xarxes socials de la biblioteca,
especialment el canal de Youtube que es constituix com a repositori del
Fons Local videogràfic i el blog de la biblioteca amb noticies i enllaços al
món de la lectura i la cultura en general.

Connectats amb les
Xarxes socials

L'Ajuntament ha adequant els servicis a la ciutadania des del
minut zero de l’inici de la pandèmia. Des de tots els departaments
municipals, s’ha incrementant l'ús de les noves tecnologies pels dies
de confinament i per continuar donant informació i activitats als
veïns i veïnes del poble.

Els departaments municipals han multiplicat la seua presència en
la xarxa a través de múltiples canals informatius independents de la
web municipal: 

Facebook i Instagram (Joventut i Ajuntament),
Twitter, Telegram, (municipals)
i els nous canals de Youtube (Esports, Escola Municipal de

Teatre, Ajuntament i Biblioteca) i Blog (Biblioteca).
A més del canal de WhatsApp de l’Ajuntament.



Davant la crisi sanitària
l’Ajuntament ha decidit sus-
pendre les Festes de Sant
Joan en Honor al Santíssim
Crist de la Vida 2020. Una
devoció que queda patent en
les imatges del Crist de la Vida
que molts veïns i veïnes han
fet lluir en els balcons i fines-
tres de les seues cases en un
signe més de lluita contra la
Covid 19.

Segons la tradició popular,
en 1865 una epidèmia de còle-
ra, que eren habituals en l'èpo-
ca, va assotar als pobles ribe-
rencs de l'Albufera. La pobla-
ció es va aclamar al Crist i des-
prés de traure'l en processó
pels carrers un 24 de juny, els
contagis van parar de colp,
atribuint-ho a un miracle. Eixe
és l’origen de la nostra festa de
Sant Joan.  

Suspeses les festes de Sant Joan i les falles d’enguany

          

         

Massanassa es prepara per a viure
una setmana plena de màgia i il•lusió
gràcies a les Falles. La festa va
començar el passat 22 de febrer amb
l’esperat acte de la crida a les 19.00
hores, per primera vegada des del
balcó de l’Ajuntament, quan les falleres
majors del municipi, María José Ferrer
      
       

   
   
    

     
       

     
     
     
      

       
     

      
    

        
       

        
     

Falla El Poble de Massanassa
President: Antonio Villena Valiente
Fallera major: Raquel Guillen
Fallera infantil: Saray Granero

Falla Divendres
President: Javier Tomás
President infantil: Óscar Marín
Fallera mayor: Carmen Belmonte
Fallera infantil: Paula Benlloch

Falla l’Alqueria
President: Javi Marín González

Jaume I
President: Juan Miguel Carmona Gavilán
President infantil: Izan Garrido
Fallera major: Andrea Rojas
Fallera infantil: Nerea Corrales

Maria José Ferrer
Fallera Major de
Junta Local Fallera

Nadia Navarro
Fallera Major
Infantil de JLF

Falleres Majors i presidentsFalleres Majors i presidents

l        

2020, sense la centenària
revista Festiva i Literària 

La Terreta

Enguany serà la segona vega-
da en la història que no eixirà al
carrer la revista Festiva i Literària

La Terreta, un símbol de les fes-
tes i testimoni de la història del
nostre poble.

Des del 1917 sempre ha sigut
el preàmbul de les Festes de
Sant Joan, amb el programa fes-
tiu i cròniques i textos de la histò-
ria local. Enguany, excepcional-
ment, tampoc podrà acudir a la
cita anual amb tots els veïns i veï-

nes, tal com va passar durant la
Guerra Civil. 

Com l’au Fènix, la nostra
revista Festiva i Literària La
Terreta tornarà en 2021 recupe-
rarà la seua esplendor i ens
recordarà com un somni la
pandèmia del coronavirus, la
Covid 19.

Suspensió de les falles

L'Ajuntament de Massanassa i la
Junta Local Fallera de Massanassa
han decidit conjuntament anul·lar les
Falles d'enguany. Un acord consen-
suat en la reunió telemàtica que l'alcal-
de de la localitat i president nat de JLF,
Paco Comes Monemeneu, va mantenir
amb la regidora de Cultura, Marta
Ramón, la presidenta de Junta Local,
Wanda Machado i els presidents de les
quatre comissions falleres: El Poble de
Massanassa, Jaume I, El Divendres i
L’Alqueria.

L'Ajuntament ha posat a la disposi-
ció de les comissions falleres una nau
perquè puguen guardar de manera
segura els monuments fallers, i que
definitivament no cremaran en este
exercici faller anul·lat.



A poc a poc tornarem a la normalitat

I quan passe tot...
Gran Festa Infantil

per celebrar els aniversaris

A poc a poc anirem tornant a la
normalitat, però no devem abaixar
la guàrdia. Cal mantindre les
mesures de precaució: extremar
les d'higiene, mantindre la distàn-
cia social. Procurar per la salut prò-
pia i per la del demés. La nostra
família, els nostres veïns, els nos-
tres amics ens ho agrairan.

Les autoritats sanitàries han
donat unes instruccions per a les
distintes fases de la desescalada.
Cal ser prudents i atendre's estric-
tament a elles perquè és la millor
manera d'ajudar que no es repro-
duïsca la pandèmia.

Per altra banda, l’Ajuntament ha
adaptat les dependències munici-
pals a les noves  necessitats sorgi-
des per la pandèmia de la Covid-
19. Tots els servicis municipals van
tornant a la normalitat presencial
assegurant totes les mesures
higièniques necessàries. 

Des de l'inici de l'estat d'alarma,
“l'Ajuntament de Massanassa no
ha deixat de treballar ni de prestar

servici als veïns i veïnes, és
ara quan es noten les noves
adaptacions per a garantir
la salut del personal de l'a-
juntament i del públic que
necessita acostar-se pre-
sencialment a qualsevol
edifici municipal amb cita
prèvia” explica l'alcalde,
Paco Comes Monmemeu.

Així, tots els locals muni-
cipals compten amb gels
higienizants i els llocs d'a-
tenció al públic amb mam-
pares de protecció biològi-
ca: Ajuntament, en el depar-
tament de Benestar Social,
Joventut, Educació o la
Biblioteca. 

En la desescalada muni-
cipal es combina el treball
presencial amb el teletre-
ball.

En el cas de la biblioteca muni-
cipal s'ha establit un nou protocol,
amb horari de 10 a 14 hores d'o-
bertura al públic. A més, els llibres i

altres materials audiovisuals dispo-
nibles per al préstec de la bibliote-
ca pública, es mantindran en perío-
de de quarantena després de la
seua devolució abans d'un nou
préstec.

També es reobri el cementeri
municipal perquè els veïns i veïnes
puguen realitzar les visites als seus
sers estimats i participar, segons
marca la normativa, en els enterra-
ments de les persones.

Reobri el Mercat
El Mercat Ambulant ja torna a estar operatiu. En

la fase 0 de la desescalada es va obrir, a partir del
dissabte 2 de maig, únicament amb les parades d'a-
limentació.

Ara ja en la fase 1 de la desescalada, i a partir del
dissabte 23 de maig, s'ha obert amb tots tipus de
productes, això si, amb les mesures de seguretat
marcades per la normativa.

Les parades tenen dos metres de separació entre
elles en un recorregut d'entrada i eixida. Per poder
complir totes les normes, el mercat s'ha traslladat a
la plaça del País Valencià, deixant únicament unes
parades al carrer Padre Ignacio Casany.

Amb esta reapertura es vol mantindre esta nova
ubicació a la plaça.

Han sigut molts els xiquets i xique-
tes que pel confinament s'han quedat
sense festa d'aniversari amb els
companys d'escola, amb els amics
amigues, amb els familiars... per això
en passar tot, l'Ajuntament de
Massanassa oferirà una gran festa
infantil per celebrar de manera con-
junta tots els aniversaris dels xiquets
i xiquetes.

La festa serà una gran trobada
amb els amiguets d'escola, de l'esco-
la d'estiu, pasqua i nadal, de les
escoles esportives, del futbol, de
música, del parc... una festa per cele-
brar el bon comportament de tots els

xiquets i xiquetes de Massanassa en
el confinament, per demostrar que
són molt responsables i solidaris
quedant-se en casa perquè l'epidè-
mia no s'escampe.

Molt prompte demanarem als vos-
tres pares que ens faciliten els noms,
l'edat i el dia d'aniversari, per prepa-
rar les invitacions.

Serà una festa amb moltes sorpre-
ses i per passar-ho d'allò més bé.
Ens divertirem, jugarem i celebraren
el reencontre.




