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Em referisc, és clar, a la proximitat, a la especialització i a la socialització. Tres
aspectes que li donen un valor afegit al pur intercanvi de diners per objectes.

Hem dit proximitat i cal valorar-ho en la seua justa mesura. Si, és cert que,
uns quilòmetres més enllà podem encontrar el mateix producte un poc més
barat, però tenim que desplaçar-nos allí, amb la conseqüent pèrdua de temps
i de diners. Acàs el nostre temps, eixe que emprem per anar a un centre
comercial, no val diners? I el combustible?, i l’aparcament, si es que hi ha?. Tot
açò cal mesurar-ho i moltes vegades convé que guanyem temps i diners
quedant-nos al nostre poble. Eixa proximitat també beneficia a les persones
majors que segurament tenen moltes dificultats per desplaçar-se a la ciutat o
al centre comercial, per raons que són ben obvies.

L’especialització dels comerços locals els permet oferir uns productes de
proximitat, moltes vegades podem dir que del camp a casa. I tots sabem el
que això significa en termes de qualitat. I en quant a la socialització, en un
món tan accelerat com el nostre, on sempre anem amb pressa, no és
saludable detindre’s un moment en la tenda del carrer i raonar amb els
veïns? mentre a l’altra banda de l’aparador eixe comerciant, al que coneguem
de tota la vida, ens prepara els productes que li hem demanat, amb la
confiança que dona saber que demà ens tornarem a vore.

Tot açò em mou a pensar que el comerç local fa poble. Que és un element
indispensable de la societat. Però, no la societat en abstracte, si no la societat
quotidiana, eixa que veus quan obris la porta de casa i ixes al carrer a
encontrar-te amb els teus veïns. Per tant, l’administració municipal deu estar
al costat del comerç local i, l’Ajuntament de Massanassa, conscient d’això, ha
posat en marxa diverses iniciatives per recolzar-lo, per mantindre’l, perquè
continue formant part del nostre poble.

Des de l’ajuntament, tenim diverses iniciatives com la Veu del Comerç, l’Escola
de Comerç, la targeta bebé, la II edició de Comerç amb Premi, Massatapa, la
Galeria Empresarial... I mesclant joc i comerç, tenim la Gymkana comercial
amb la que aproximem els veïns als comerços d’ací per demostrar que
proximitat, qualitat i tracte van de la mà amb el comerç del nostre poble.

Comerços, establiments de restauració, etc. formen i conformen una gran
part del teixit social de Massanassa, li donen vida i alegria al nostre poble i
per això, per a fer poble, donem suport al comerç local.

TELÈFONS D'INTERÉS:

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

Saluda de l'alcalde:

Escola d'Adults
96 125 50 43

Biblioteca Pública Municipal
96 125 19 61

Reforça Massanassa
96 125 15 33

Donant suport al comerç local,
fem poble

Quan parlem de comerç sembla
que la qüestió més important, en
la relació client comerciant, fora el
preu, quan més barat millor. És el
que ens mou cap els outlets, cap a
les gangues, a les “oportunitats”
amb descomptes sense final. No
obstant això i ser un element a
tindre en compte, el comerç local
té unes característiques que fan
que siga, en moltes ocasions, la
primera opció per a adquirir bens
o servicis que pugam necessitar. 
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Aparcament municipal de Sant Pere
El 16 de setembre de 2022, es va inaugurar el nou
aparcament municipal gratuït de la zona de Sant Pere,
en el Casc Antic de Massanassa. Compta amb una
capacitat per a 278 cotxes, amb zona habilitada per a
persones amb movilitat reduïda i furgonetes. L'objectiu
és aconseguir un poble més amable i saludable oferint
un espai perquè els vehicles aparquen en una zona
pròxima al Casc Antic. Una iniciativa que ja s'està duent
a terme amb la seua peatonalització.

Renovació de la Plaça del País Valencià

Contenidors d'oli usat domèstic

Deixar que es refrede
Utilitzar un envàs o botella de plàstic d'un sol ús
Afegir l'oli a la botella de plàstic i tancar-la 
Depositar la botella tancada en el contenidor d'oli

Massanassa ja té instal·lats els 11 contenidors per a la recollida d'oli de
cuina usat domèstic en diferents localitzacions del municipi. Juntament
amb la incorporació del contenidor marró i la posada en marxa dels
miniecoparcs, l'Ajuntament de Massanassa ha signat un nou contracte
per a oferir una millora d'este servici amb l'empresa Remittel.

A l'oli de cuina se li pot donar una segona vida útil i ajudar així al medi
ambient.  Què fer amb l'oli de cuina usat?

1.
2.
3.
4.

Telèfon d'incidències: 96 120 06 90. 

Pista polivalent
S'ha realitzat una reforma de la pista polivalent del Poliesportiu
Municipal per a millorar l'estat del sòl perquè la seua superfície
tinga major resistència i antilliscant. 

També, s'ha procedit a realitzar un marcatge de línies per a la
pràctica de tres esports diferents: futbol sala, bàsquet i voleibol. 

L'obra de renovació de la Plaça del País Valencià i
adjacent pretén aconseguir un espai més modern i de
més qualitat, actualitzant les instal·lacions existents, per
tal de revitalitzar la zona i el seu entorn. És tracta d'una
actuació important que va començar a setembre, la
duració del qual es prolongarà durant sis mesos.

L'empresa responsable que s'encarrega de fer esta obra
és SIMA Servicios Integrales Alonso S.L. El preu de la
licitació ha sigut de 514.764,25 euros, sent el preu final
de l'adjudicació d'un total de 488.840 euros. 

Davant la solució de qualsevol problema, resoldre
dubtes o sol·licitar informació, des de l'Àrea
d'Urbanisme s'atendrà a través del telèfon 96 125 55 00
- extensió 4.



Des de Reforça Massanassa, l'Agència de Desenvolupament Local i Innovació
de l'Ajuntament de Massanassa, s'han dut a terme durant els mesos de
setembre, octubre i novembre quatre cursos formatius per al foment i la
millora de l'ocupació, tant per a persones en situació de desocupació, com per
a ocupades, subvencionats per l'ajuntament amb un preu simbòlic de
realització. 

El programa formatiu s'ha conformat per les preferències de la ciutadania en
l'enquesta realitzada a principi d'any: curs d'operacions logístiques i auxiliars
de magatzem compost per 40 hores de teoria i 40 h. de pràctiques en
empresa, taller d'anglès enfocat a l'atenció al públic de 40 hores, curs de
carretoner/a  compost per 3 hores de teoria i 5 h. de pràctica, i un curs en
tècniques de venda i gestió comercial de 40 hores. 

Escola de Comerç de Massanassa
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Formació anual per a l'ocupació

L'Ajuntament de Massanassa ha posat en marxa l'Escola
de Comerç de Massanassa en la qual s'impartirà formació
als comerciants de la localitat. La formació se centrarà en
aspectes pràctics referents a xarxes socials, millora de les
pràctiques comercials en el punt de venda, imatge i
fotografia comercial, posicionament web i estratègia
aplicada a l'àmbit dels negocis.

Es donaran un total de deu sessions en horari de 14:30 h.
a 16:30 h. entre el 15 de novembre i el 2 de desembre. A
més, els negocis participants podran disposar d'una
tutoria presencial específica sobre la seua activitat amb
l'objectiu de solucionar dubtes o problemàtiques a les
quals s'enfronten per a aplicar els nous coneixements
adquirits.

MassaTapa 2022
Una nova edició de MassaTapa es va celebrar el passat cap de setmana del
20 al 23 d'octubre de 2022 amb 18 tapes de 9 bars i restaurants de
Massanassa. La tapa més votada que s'emporta el premi de 500 euros ha
sigut la de Ca Miguela, Burguer de Pinto, amb un total de 292 punts. El
segon premi, de 300 euros, ha sigut la de Indian Coffee & Brunch, Cruixent
terra i mar, amb 269 punts. A més, també s'han sortejat, entre les persones
que han votat, dos sopars valorats en 60 euros cadascun, per a consumir en
els bars o restaurants participants en el MassaTapa d'enguany.



XXVII Festes del 9 d'octubre
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FESTES 9 D'OCTUBRE | MASSAPOR

Massanassa ha estat immersa en una setmana de molta tradició valenciana. Tallers, una exposició i conferència,
contacontes, concert de la Banda de Música del CIMM, "despertà", tómbola solidària, festival de paelles… Tota
una setmana d'esdeveniments per a tornar a retrobar-se i celebrar les XXVII Festes del 9 d'octubre de
Massanassa.

Massapor 2022
Per segon any consecutiu, s'ha celebrat Massapor amb
una programació d'activitats de tradició i cultura
valenciana per a celebrar la festivitat de Tots Sants. Les
grans cites han sigut el joc de rol en viu “Caçadors de
dimonis”, el passacarrer de monstres valencians amb
obsequi de 25 quilos de massapà i el passatge del
terror, tots amb un gran èxit d'assistència.



Servici Municipal de Mediació
El Servici Municipal de Mediació ofereix un mètode de resolució
alternativa de conflictes al model habitual, on es busca trobar una
solució pacífica i consensuada perquè totes les parts guanyen, a
través d'un acord de mediació amb plena eficàcia legal. Les
pròximes dates d'atenció presencial són: 9 i 23 de novembre, i 7
i 21 de desembre de 2022 de 16:00 h. a 20:00 h. en el Centre de
Benestar Social de l'Ajuntament de Massanassa (C/ Major, 15). 
Telèfon: 96 125 07 87 - 666 031 913. Correu electrònic:
benestar.mediacio@massanassa.es

Inici del programa Massanassa Saludable
Després de l'adhesió del Municipi a “Xarxa Salut”, s'ha
posat en marxa el programa "Massanassa Saludable"
per a promoure hàbits de vida saludables, amb la
finalitat de reduir o evitar l'impacte sobre la salut de
malalties cròniques que afecten la salut i la qualitat de
vida.

El present programa va dirigit a persones a partir de 50
anys amb patologies cròniques com a diabetis,
hipertensió, colesterol, obesitat o sobrepés, i que no
pateixen cap lesió que els impedisca realitzar rutes
caminant. L'objectiu que es persegueix és fomentar una
vida amb hàbits saludables, per a millorar la salut i fer
esport en companyia.

Consisteix en la realització de rutes a peu en grup 2 dies
a la setmana, en horari de dimarts i dijous de 10:00 a
11:30h, un taller mensual sobre hàbits de vida
saludables amb una nutricionista i una xarrada mensual
informativa sobre salut i patologies.
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Nou curs dels tallers d'estimulació cognitiva
S'ha iniciat un nou curs dels tallers d'estimulació cognitiva
municipals: "Ment Saludable" i "Activa't". Amb estes activitats, es
persegueix l'objectiu principal de fomentar l'envelliment actiu per a
evitar la deterioració cognitiva de les persones majors, amb la
finalitat de retardar l'envelliment cerebral i fomentar la qualitat de
vida de les persones usuàries. Van dirigides a persones
empadronades a Massanassa i tenen caràcter gratuït.

L'aula d'informàtica de l'Escola d'Adults (Pl. de l'Alqueria de Sòria, 15) està atesa per una
persona especialitzada en informàtica per a l'administració de l'Aula Mentor i el suport en
la realització de tràmits electrònics, certificats i altres usos d'ordinadors públics. A més, les
persones usuàries del servici podran accedir a una àmplia gamma de cursos en modalitat
online. L'horari d'obertura de l'Aula Mentor és el següent: dilluns de 16:00 h. a 20:30 h.,
dimecres de 09:30 h. a 14:00 h. i de 16:00 h. a 20:30 h., i dijous de 09:30 h. a 14:00 h. 
Telèfon: 672 140 767. Correu electrònic: massanassa@aulamentor.es 
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ESPORTS | JOVENTUT

Primer Campionat Europeu de Pàdel Júnior
Massanassa ha sigut la seu del primer Campionat Europeu
de Pàdel Júnior, celebrat del 10 al 16 del passat mes
d'octubre de 2022 en les instal·lacions de Sportcity. Tot un
esdeveniment esportiu que ha comptat amb múltiples
jóvens esportistes de diferents països d'Europa i on van
resultar guanyadores les seleccions espanyoles, tant
masculina com femenina. 

VI Volta a Peu Solidària Falla El Divendres 
La VI Volta a Peu Solidària Falla El Divendres que es va celebrar el
passat 1 d'octubre, ha aconseguit recaptar un total de 7.180 euros per
al Club d'Oci ANJEL per a jóvens amb dificultats de comunicació i
habilitats socials. 

L'alcalde de Massanassa, Paco Comes, representants de la corporació
municipal, equip directiu i organitzador de la falla i carrera, i les falleres
majors i president infantil de la falla d'este any, van fer lliurament del
xec amb l'import total a l'associació. 

Massanassa Sostenible, Tot Suma!
El divendres 14 d'octubre, més de 200 persones van sumar-se a la
iniciativa "Massanassa Sostenible, Tot Suma!" per a visibilitzar,
donar veu a la mobilitat sostenible i ajudar a contrarestar els
problemes mediambientals del planeta, en un passeig caminant
per alguns dels carrers del poble, anant en bicicleta, patinets o
patins.

Des de l'Ajuntament de Massanassa, es van sortejar tres premis
entre les persones participants: una bicicleta i dos cascos de
protecció. 

Oficina Jove Erasmus + de Massanassa
L'Ajuntament de Massanassa ha presentat la nova Oficina Jove Erasmus+ de Massanassa, un
servici en línia per a acostar a la joventut del municipi als projectes europeus. L'objectiu de
l'oficina és millorar la connexió de programes europeus amb els jóvens de la localitat,
facilitant la participació en ells i donant a conéixer nombroses oportunitats de mobilitat de
tota classe de temes: esport, cultura, turisme, etcètera.

Així mateix, s'ha creat un grup de WhatsApp
per a mantindre informades a les persones
interessades sobre les places que s'ofereixen
en cada tipus d'experiència i com poder accedir
a elles. 

Una aposta per la joventut i l'aprenentatge,
aprofitant EL + JOVE que des de l'Àrea de
Joventut s'ha celebrat amb una programació
repleta d'activitats d'oci i entreteniment per als
més jóvens del municipi.



Dia de la Policia Local de
Massanassa
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L'Ajuntament de Massanassa va celebrar el Dia de la Policia
Local de Massanassa i el seu patró Sant Miquel Arcàngel. El
dijous 29 de setembre, va tindre lloc una missa en la
Parròquia de Sant Pere i, seguidament, es va celebrar un
acte protocol·lari per a fer lliurament de distincions,
felicitacions i condecoracions al personal del Cos de Policia
Local de Massanassa a l'Auditori Municipal “Salvador Seguí”
per la seua actuació en diferents labors.

La celebració va continuar el dissabte 1 d'octubre amb una
jornada de portes obertes en la Plaça de les Escoles Velles
amb diverses activitats per a tota la població i el lliurament
dels premis als xiquets i xiquetes guanyadors del primer
Concurs Infantil de Dibuix Policial. 

Dia de la Guàrdia Civil a Massanassa
Enguany, Massanassa va acollir el passat 12 d'octubre els
actes de celebració de la comandància de la Guàrdia Civil
d'Alfafar-Catarroja amb motiu de commemorar la
festivitat de la seua excelsa patrona, la Verge del Pilar.
L'acte va comptar amb la presència d'autoritats militars,
alcaldes i regidors dels municipis de la demarcació,
autoritats judicials i representants de la societat civil. 
Formació militar, hissat de bandera, lliurament de
medalles i reconeixements, homenatge als caiguts i una
missa ocuparen el matí. 
Els actes finalitzaren amb un Vi d'Honor i unes paraules
del Tinent de la Guàrdia Civil i l'Alcalde de Massanassa,
que va destacar la col·laboració entre el municipi i la
Guàrdia Civil. 

Visita de la Mare de Déu
dels Desemparats

La Mare de Déu dels Desemparats va visitar
Massanassa el dia 29 de setembre amb motiu de
l'Any Jubilar Marià del Centenari de la Coronació
Canònica. 


