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Gràcies a les darreres accions de les ONG's locals, s'ha vist la cara més humana del poble i l'esforç dels voluntaris
per ajudar a les persones més necessitades. Han eixit al carrer a demanar col·laboració i este és el resultat: 

XXV Festival Internacional Música i Festa
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Solidaritat en Massanassa

Cáritas Massanassa durant el Gran Fons de Massanassa: 3.345 euros.
Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC) el 4 de juny en
l'Avinguda Josep Alba i Alba: 1.300 euros.
Associació de la Comunitat Valenciana de l'Esclerosi Múltiple
(ACVEM) el 30 de maig, Dia Mundial de l'Esclerosi Múltiple, en l'Avinguda
Josep Alba i Alba i en el Festival de Paelles de Sant Joan: 920 euros.
Associació Natania d'ajuda a les persones sense llar: 606 parells de
calcetins, 344 peces de roba interior, 326 rotllos de paper higiènic, 180
briks de llet, 1.100 fulles d'afaitar, 20 cremes de afaitar, 9 paquets de
tovalloletes, 10 paquets d'arròs, 10 paquets de pasta, 3 raspalls de dents
y 1 pasta de dents.

Vam finalitzar el cicle festiu de juny amb el Festival Internacional “Música i
Festa” en la seua XXV edició. Un esdeveniment musical que ha tingut lloc a
les nits des del dissabte 25 fins al dijous 30 de juny als Jardins de la Societat
La Terreta de Massanassa. 

Este festival ja s'ha convertit en un referent on ens visiten músics d'Europa i
de tot el món. A més, enguany, ha comptat amb una novetat: l'activitat
"Benvinguts a la Música", una cita a l'Auditori Municipal per als més xicotets i
les seues famílies perquè aprenguen sobre la història de l'Òpera i la música
clàssica.

La programació ha comptat amb diversos estils com el jazz, el swing, la coral
i l'òpera, entre altres. Durant estes agradables nits d'estiu, el públic ha pogut
escoltar les interpretacions de la Coral Polifònica de València, la Coral
Polifònica d'Alcàsser i l'Orfeó Polifònic de Massanassa; un clàssic virtuós de
violí i piano de Martin Panteleev i Lida Panteleev; una actuació del Cuarteto
de Cuerda Valencia; Òpera i Sarsuela amb la soprano Sara Bañeras i el
pianista José Ramón Martín; “Nit del Swing” amb el grup Dómisol Sisters; i
una actuació del pianista i recitador Christoph Soldan amb música de piano
del segle XIX.



Jornades dels Majors 2022
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JORNADES DELS MAJORS

Massanassa ha tornat a viure les Jornades dels Majors, després de dos anys sense poder realitzar-se per la
situació sanitària. S'iniciaren el passat 1 de juny i van finalitzar ahir diumenge 5 de juny. Una programació que
enguany ha reunit diverses activitats per a les persones jubilades i pensionistes del municipi.

També, va tindre lloc una exhibició de balls valencians per part
del Grup de Ball Gent Gran de Massanassa, tota una mostra
de la vertadera jota valenciana.

Així mateix, un concert de la Banda dels Majors de l'Horta Sud
amb el seu director, José Antonio Igual Moreno, que
interpretaren obres reconegudes de pasdoble, peces de la
sarsuela i l'himne de la comarca de l'Horta Sud.

Començaren amb una excursió a peu fins a Santa Ana a
Albal i una visita al Bosc Mediterrani. Li va seguir, el
tradicional Dinar d'Homenatge a la Tercera Edat, un
acte que va sumar a més de 530 persones majors en el
Poliesportiu Municipal del municipi i que va comptar
amb les actuacions musicals i humorístiques de Duo
Brillantina i Paco Calonge.

Dins del programa teniem també una excursió
fins al Racó de l’Olla i la Devesa del Saler, el
lliurament de premis de jocs de taula, la
inauguració de l'exposició “Persones Majors” a la
Sala Gabriel Cualladó de l'Auditori Municipal i un
Sopar de Germanor en la Plaça del País Valencià
amenitzat pel Trio Tamarindo.

Les Jornades van finalitzar amb un homenatge als veïns i veïnes de Massanassa majors de 90 anys que naixeren
en els anys 1930, 1931 i 1932. Un dels actes més emotius de l'any que reuneix els protagonistes i les seues
famílies per a fer-los lliurament d'un detall per a posar en valor el seu treball, dedicació i sacrifici durant estos 90
anys de vida.



Programació d'estiu infantil i juvenil
L'Ajuntament de Massanassa, a través de les Àrees de Joventut i
Educació, ha viscut un mes de juliol replet d'oferta infantil i juvenil
amb diversos programes perquè els més jóvens disfruten de les
seues vacances escolars i facilitar a les famílies la conciliació laboral,
social i familiar.

Entre les iniciatives més destacades es troba l'Escola d'Estiu, l'Estiu
Jove, el Campament Infantil i el Campament Juvenil. A més, també
continua en marxa el servici de conciliació familiar “Ludoteca Urbana”
i les inscripcions al “Bus a la Mar”, on es facilita una línia de transport
gratuïta per a anar a la Platja de la Malva-rosa cada dimecres i
diumenge del mes, un projecte organitzat al costat de Catarroja i
Benetússer.

Durant el mes de juliol, Massanassa tampoc s'ha perdut dues grans
cites d'oci i diversió: un viatge a Aquarama per a joves de 12 a 30 anys
i una nova Trobada de Corresponsals Juvenils a Moraira, on van
assistir els i les corresponsals dels municipis de Massanassa, Alfafar i
Alcàsser.

Des de l'Àrea de Joventut, ja s'està treballant a programar noves
activitats, especialment, les Jornades de la Joventut que es duran a
terme al setembre d'enguany.
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Piscina d'estiu municipal
La piscina d'estiu del Poliesportiu Municipal es va obrir el
passat 7 de juny i estarà oberta fins al 4 de setembre de
2022 de dimarts a diumenge. 
Els dilluns la piscina estarà tancada per a la realització de
treballs de manteniment.

Horari: de dimarts a divendres: d'11:30 a 19:00 hores de
manera ininterrompuda. Dissabte i diumenge: de 10:30h a
20:30 hores de manera ininterrompuda.
Horari de nit dels divendres de juliol i agost: de 21:30 a
00:30 hores.



Massanassa ha celebrat el Mes de l'Esport
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ESPORTS | BENESTAR SOCIAL

Servici Municipal de Mediació
L'Ajuntament de Massanassa ha posat en marxa el Servici Municipal de Mediació
que es posa a la disposició del veïnat de manera gratuïta amb atenció presencial
dues voltes al mes.

La mediació serveix com a 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.

L'atenció es dona els dimecres alterns de 16:00 a 20:00 hores 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

El poble ha viscut tota una programació d'activitats esportives
celebrades durant el mes de juny amb motiu del mes de l'esport.
Des de gimnàstica rítmica, ball infantil, patinatge infantil, zumba,
bàsquet, judo, futbol, futbol sala, fins a campionats de tir a hèlice o
tornejos d'escacs.

A més, Massanassa ha tornat a viure dos esdeveniments destacats:
la XXXII Gran Fons de Massanassa de 15 km i el Torneig
Internacional de Futbol Aleví de Massanassa (TIFUT) amb dos dies
replets de futbol d'alt nivell i d'ambient festiu a l'Estadi Municipal
Vicent Moreno.

També, han tingut lloc unes jornades de bàsquet en cadira de
rodes per a sensibilitzar sobre l'esport adaptat i normalitzar-lo en
la societat.
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Recorde que totes i tots estàvem expectants de les
noticies que arribaven externes sobre les decisions
que els dirigents anaven a prendre. Com a escola,
ens trobàvem a les portes d’agafar uns merescuts
dies de descans coincidint amb la festivitat de les
falles, dies que sigueten el principi d'uns mesos per
als que ningú estàvem preparats psicològicament ni
molt menys encara laboralment.
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Tot i així, el centre ho va aconseguir, siguerem capaços de crear una
programació amb la que donaríem cobertura i mantindríem el contacte
amb totes i tots els membres de la nostra comunitat educativa. El gran
esforç per part del claustre, va permetre que el CEP Lluís vives superara
una pandèmia i una post pandèmia sense haver deixat de treballar amb
el nostre alumnat ni un sol dia lectiu. Totes aquestes actuacions han estat
possibles gràcies a la col·laboració i la implicació tant de les famílies, com
de les administracions i les associacions pertinents, que van fer una gran
tasca per a que això ocorreguera.

Per finalitzar vull dir que és un orgull haver estat part d’aquesta comunitat
educativa i perquè no dir-ho, d’aquesta societat la qual demostrà que si es
treballa per un objectiu comú, entre tots sempre és més fàcil. Gràcies a
totes i tots!                                 

 Jorge Marino, director del CEP Lluís Vives.

Durant aquest curs, i el proper, la nostra
Escola Ausiàs March, ha començat a
desenvolupar el Projecte d’Innovació i
Investigació “Pati actiu, pati educatiu”. Per
poder començar el nostre projecte
replegarem els somnis de l’alumnat i del
professorat, les necessitats dels espais i a
partir d’este moment ens posarem a
treballar. 

Què volem aconseguir amb el nostre projecte? Volem
fomentar un pati inclusiu, on tots els xiquets i xiquetes puguen
tindre un espai per a jugar, potenciant les possibilitats
pedagògiques que ofereix aquest espai, millorar la
competència comunicativa i fer un centre més sostenible. A
més a més, volem fomentar la participació de tota la
Comunitat Educativa en la transformació del pati per que siga
un projecte comú. 

A l’últim trimestre d’aquest curs, quan la COVID 19 ens va
donar un respir, començaren. S’ha fet una gran esforç per
transformar dues zones del pati. Ha sigut possible gràcies al
treball conjunt del voluntariat, professorat, famílies, la
col·laboració de l’Ajuntament i de l'Ampa. Hem creat dos
espais molt diferents: posant gespa artificial, pintant zones de
circuits i naturals on podran crear, viure i gaudir  d’aventures
amb els seus companys i companyes. El proper curs
continuarem somniant i transformat el pati. Us anirem
informant!!!

Espe López, directora de l'Escola Infantil Ausiàs March.

EDUCACIÓ

Informa't en els nostres canals de comuniciació oficials!

@ajuntamentmassanassa @AjuntMassanassa Ajuntament de
Massanassa

Els primers dies sigueren dies de treball molt dur, recorde haver estat a
casa tancat fent centenars de reunions amb les companyes i companys
per organitzar i decidir com anàvem a plantejar un “teletreball” del que
mai havíem imaginat que faríem. 

Desde el colegio San José, queremos felicitar a toda la
Comunidad Escolar de Massanassa, ahora que llega
el final de curso y cierra un ciclo de 3 años
protagonizado por la gestión de la pandemia. Valorar
a todas y todos los profesionales de la educación que
han liderado un momento tan delicado y que han
puesto lo mejor como personas y profesionales para
dar respuesta a sus alumnos y estuvieran seguros y
atendidos emocional y académicamente. 

Felicitar al alumnado por cómo se han adaptado a la situación. Han
aprendido a valorar la importancia del contacto social, de formarse y del
uso profesional y educativo de las nuevas tecnologías.

Ángel Sánchez, director del Colegio San José y San Andrés.

El passat 17 de juny vam finalitzar el curs
acadèmic 2021-22. Un curs en el què hem
recobrat, poc a poc, el paper socialitzador
dels centres educatius perquè el saber i la
convivència són inseparables en l’IES
Massanassa. Estem molt satisfets amb els
resultats acadèmics del nostre alumnat,
sobre tot dels nous titulats en l’ESO i
Batxillerat, i com no, de la PAU (Prova
d’accés a la Universitat). 

Agradecer a las familias su comprensión y apoyo. Especialmente,
reconocer la entrega de los profesionales del ambulatorio y de la Policía
Local que nos han cuidado, sanado y guiado. Y agradecer al
Ayuntamiento de Massanassa por facilitar todos los medios materiales y
humanos y estar al lado y al servicio de todos los centros educativos de
Massanassa.

Ha estat un final de curs molt complicat i difícil pel que fa a
l’aplicació de la nova Llei Educativa (LOMLOE), però com a bon
valencians i educadors, el dia 18 de juny vam començar amb
il·lusió i ganes l’organització del proper curs en el que volem
amb l’ajuda de les famílies i les organitzacions públiques i
privades seguir lluitant per a oferir una escola pública de
qualitat, oberta al món (Programes Europeus) i que forme a
joves ciutadans per afrontar els reptes de les societats
modernes de l’Europa del segle XXI i participar en la
construcció d’una societat democràtica i compromesa en la
creació un món millor.

 
 

Ana Minguet, directora de l'IES Massanassa.
 

Finalització del curs escolar 2021/2022


