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Escola d’estiu

L'Ajuntament ha organitzat una nova edició
de l'Escola d'Estiu Esportiva en el Poliesportiu
municipal de la localitat. Més de 400 xiquets i
xiquetes, concretament 425, disfruten de les
activitats lúdiques i esportives amb les que cada
dia gaudeixen àmpliament de les vacances esti-
vals: Activitats d'animació i especialment lúdi-
ques (tallers, conta contes, jocs d'enginy, educa-
ció en valors...), amb piscina i jocs d'aigua per a
Infantil, i activitats esportives (basquet, beisbol,
patinatge, atletisme, handbol, futbol) i piscina per
als de Primària.

A l’estiu, tot el món viu!

Estima’m lliure, el rap guanyador
Xiquetes i xiquetes de Massanassa guanyen el primer premi del II

Concurs Nacional “Nos duele a todos” en Centres d´Ensenyament i
Universitats per  la Igualtat i contra la Violència de Génere, que convo-
ca cada any  la Fundación Mutua Madrileña, on han participat més de
300 projectes.

L’associació SURA, dins dels projectes educatius promoguts per
l´Ajuntament de Massanassa, ha dinamitzat un taller d’educació emo-
cional al llarg del curs, preparant per a la convivència en igualtat a
xiquets i xiquetes escolaritzats al col·legi Lluís Vives i a l´IES de la  nos-
tra població.

Han realitzat un rap titulat “Estima’m Lliure” contra la Violència
masclista, on les  relacions igualitàries, la desmitificació de l’home vio-
lent, la importància de la solidaritat amb les víctimes, dels afectes autèn-
tics, queden reflectits per la veu dels nostres xiquets. 

L’objectiu del projecte és comptar amb projectes i persones que acon-
segueixen millorar els valors de vida per al futur dels nostres joves.
Enhorabona a tots els participants en el rap tan merescudament premiat.

Resultats de les Eleccions Generals 26J 
en Massanassa

L'associació de comerciants de Massanassa va celebrar, el primer
cap de setmana de juny, una estupenda edició de la Fira de Comerç.
Per segon any consecutiu la plaça de les Escoles Velles va congregar
molt de públic per a conéixer les ofertes comercials i disfrutar del bon
ambient i la zona de restauració.

La Fira de Comerç va a més

laplaça_70_laplaça_nov.qxd  18/07/2016  23:36  Página 1

d e  M a s s a n a s s a



La Colla de Córrer El Parotet va organitzar el XXVIII Gran
Fons a Massanassa amb la participació de milers de corre-
dors i corredores amb una prova que combina circuit urbà i
marjal. El vencedor de la prova va ser Iván Portoles Blasco
del Musicalcenter amb un temps de 52´36", a una mitjana de
3:30 el km, seguit de Bilal Touimi del The Kenyan Way Raquel
Landín i de Muhammad Ayman Stitou del C.A Delta Valencia,
seguits a continuació en 4t i 5t lloc pels nostres paisans Iván
Robles Collado i d'Alfredo Fernández Aparisi.

En categoria femenina, el triomf va ser per a Laura
Castellano Barba del C. A L´Eliana Running, seguida d'Alicia
Gutierrez Juarez del Runners Ciutat de València i de Mª
Ángeles Gimeno Miguel del Toprun Team By Mataesport. En
categoria local masculí, el vencedor va ser Iván Robles
Collado, entrant Iván del Barri Hernaiz i José Antonio
Martínez Vázquez en segon i tercer lloc. En dones locals, el
triomf va ser per a Luisa Jaro Ramos, seguida de la paroteta
Sonia Ibáñez Carrascosa i de Mª Dolores Cuenca Tudela.

Macrofons de la Colla de Córrer 
El Parotet

Recull fotogràfic de les Festes de sant
Joan en Honor al Santíssim Crist de la Vida

Comissió de Festes

Jocs infantils

Concert

Espectacle musical

Visita a l’Albufera

Un any més s'ha celebrat el Campionat de parxís femení
per parelles de la Societat Cultural la Terreta. Enguany les
guanyadores són Tere Lliri i Mili Casañ, seguides per Montse
Brines i Encarna Delhom, i les terceres: Amparo Farinós i
Pepita López. Van lliurar els premis les regidores Begoña
Nieva i Patricia Piqueres.

Campionat de parxís de la Terreta

El Vicerector de Cultura de la Univesitat de València,
Antoni Ariño va presentar el 4 de maig en la Biblioteca Pública
de Massanassa el llibre "Clapir. El crit de la història". En
l’acte també van estar els autors del llibre Antoni Montalbán i
la massanassera MªJosé Alapont. Els autors van explicar
anècdotes interessants i poc difoses de la història dels valen-
cians recollides en aquesta obra de LLibres de la Drassana.
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Recull fotogràfic de les Festes de sant Joan en Honor al Santíssim Crist de la Vida

Escola Municipal de Teatre

Ibn Al Abbar

Esquadra Roja

Les Forquetes

Cavalcada

Processó Foguera

Encés de la fogueraTorrada

Ofrena

Paelles

Capitania 2016

El Cid

Manzil Nasr

Benvinguts a la lectura
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L'Ajuntament ha realitzat les obres de pavimentació del
Camí de les Moreres, una antiga via romana que uneix la
localitat amb la veïna Catarroja en un camí paral·lel a la
línia del ferrocarril per la part urbana. El traçat original dis-
corria travessant el barranc però actualment, amb la pas-
sarel·la sobre el mateix, és una de les connexions que els
ciutadans de les dues poblacions podem fer a peu en el
casc urbà.
El Camí de les Moreres se situa en el barri Albufera de

Massanassa i uneix la localitat amb la zona del Charco de
Catarroja i és utilitzada diàriament per nombroses perso-
nes. Al costat de l'ús per als vianants, també es pretén revi-
talitzar aquest camí com a via cicloturística.

L'Ajuntament ha reconegut
la tasca de Julián Beamud
Tomillo al capdavant de la pre-
sidència del Club de Petanca
al llarg dels últims deu anys. 

Julián va rebre un recorda-
tori en el dinar de germanor de
final de temporada de la com-
petició comarcal de mans de la
regidora Patricia Piqueres i l’al-
calde, Vicent Pastor.

Massanassa ha acollit una nova edició del programa de Diputació "La
Dipu et beca". Estudiants del nostre poble realitzaran les seues pràcti-
ques d'estiu a l'Ajuntament en diferents departaments municipals al llarg
dels mesos de juliol i agost.

En general, els bebès i els xiquets menors
de quatre anys suporten pitjor la calor i els can-
vis de temperatura, per tant, durant el període
estival serà necessari prendre una sèrie de
mesures de seguretat destinades a prevenir els
possibles riscos en la salut relacionats amb el
sol i amb les elevades temperatures:- Busca un lloc a l'ombra fresc i ventilat per
a protegir al teu bebè dels rajos solars. Utilitza
roba preferiblement de teixits naturals, com el
cotó, folgada, de colors clars i que deixe trans-
pirar. Ofereix-li líquids per a beure sovint.- Alerta amb el sol en les hores centrals del
dia, entre les 12.00 i les 17.00 hores. Les
millors hores són a primera hora del matí o al
final de la vesprada, quan la calor i les radia-
cions solars són menors.- Mai exposes als bebès i xiquets directa-
ment al sol. La seua pell és més sensible i deli-
cada que la dels adults i el risc de patir agres-
sions externes, com a cremades, colps de
calor o insolacions, és major.- Aplica crema de protecció solar adequada
a l'edat i a les característiques del bebè o
xiquet. La seua pell té menys mecanismes de
defensa. Aplica la crema trenta minuts abans

d'exposar-ho al sol i repeteix l'operació cada 2
o 3 hores. S'haurà d'estendre la crema en totes
les zones exposades, especialment en cara
mans i peus. - Utilitza ulleres de sol per a protegir els
seus ulls de les radiacions solars que estiguen
homologades. Els ulls dels xiquets són més
sensibles a les radiacions solars que els de els
adults i la utilització d'ulleres de protecció solar
evita l'aparició de problemes oculars en el futur.
Els cristalls han de filtrar, almenys, el 90% dels
rajos UVA i UVB.- Vigilar als xiquets quan estiguen prop d'ai-
gües recreatives, encara que aqueixes siguen
poc profundes o en xicoteta quantitat.- Evita la calor en els desplaçaments amb
cotxe obri les finestretes de tant en tant, i si
poses l'aire condicionat, que estiga a tempera-
tura mitjana i desconnectar a estones. És con-
venient posar parasoles per a evitar que els
toque el sol directament a través de les fines-
tretes. Fes freqüents parades, cerca una zona
a l'aire lliure, protegida de la calor.- NO deixar MAI al bebè o xiquet sol dins
del cotxe, encara que siga per un espai curt de
temps o situes el cotxe a l'ombra. 

L'Ajuntament de Massanassa ha executat unes obres de millora
en el pont sobre la via del ferrocarril annexe al barranc que arranca
en el barri Albufera i connecta el tràfic rodat amb la zona industrial. 

Es tracta de la reparació de les juntes de dilatació per a garantir
la seua estabilitat. Les obres han consistit en el descobriment de les
juntes i la seua reparació amb planxes metàl·liques i aglomerat
elàstic de les juntes de dilatació del pont i una ampliació de l'amplà-
ria de fresat. Les juntes es veuen afectades pels canvis atmosfèrics
i el pes dels camions.

El pont discorre paral·lel al barranc i uneix el centre urbà amb la
zona de la Dama del Polígon Industrial. Es va construir en la dèca-
da dels anys vuitanta després de la supressió dels passos a nivell
del tren. Aquestes obres s'inclouen dins del Pla d'actuacions pro-
gramades de la Diputació de València.

Becaris de la Diputació

Reparació del pont

L'Ajuntament ha realitzat l’asfaltat d’alguns carrers dins del Pla d'actuacions
programades de la Diputació de València i que milloraran la seguretat viària i la
qualitat de vida dels veïns de la zona sud de l'estació, el barri adjunt al barranc
de Catarroja denominat Albufera. Els carrers afectats pel pla són Doctor Fleming,
Andrés Codoñer i Catarroja.

Així mateix, l'empresa adjudicatària de les obres ha presentat millores que
han permés repavimentar el tram comprés entre els carrers Font de la Cabilda i
Maestro Serrano del carrer Palleter; l'encreuament dels carrers Germanies i
Gregorio Mayans; la cantonada del carrer Favara i Sanchis Guarner i el carrer
Alqueria de Soria, en el tram comprés entre la rotonda i el carrer Joanot Martorell
i la part de la rotonda.

Asfaltat de carrers

Consells per a protegir de la calor i del sol als bebès 
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