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Les falles 2015 acaben i les comissions ja comencen
a treballar per a les falles 2016

Especial

Les falles 2015 ja formen part de la memòria col·lectiva de les
nostres festes. Les falleres majors de la Junta Local Fallera,
Conchi Ferrandiz i Neus Villena, acompanyades per les seues
Corts d'Honor formades per les xiquetes Nieves Chicote i Isabel
Ballester; i la senyora Wanda Machado, han presidit la festa en el
nostre poble, en el que les quatre comissions falleres han engran-
dit la festa amb la participació en un programa festiu que culmina-
va el 19 de març.

El treball d'un any sencer, les proclamacions, presentacions,
activitats casaleres, campionats de jocs de taula, preparació de
disfresses... tenien un punt de partida clar: la Crida celebrada a la
plaça de les Escoles Velles. Les veus de les falleres animaren a la
festa i a la convivència amb tot el veïnat, convidant a dies d'har-
monia i pólvora.

La plantà dels monuments ompliren els carrers de falles amb la
gràcia i l'enginy de què fan gal·la cadascuna de les comissions,
amb crítiques a la realitat social, a l'igual que en la cavalcada del
ninot, on la crítica en diferents vessants del que ens passa al vol-
tant van estar més presents que mai.

La climatologia adversa va fer acte de presència, i l'Ofrena de
flors no es va poder celebrar. La pluja va estar present els dies 18
i 19, però afortunadament, cap monument va patir desperfectes i
tots es van cremar, excepte els ninots indultats del foc per les falle-
res major de les comissions, que guardaran un record per sempre
de les falles 2015. Ara ja toca treballar per les falles 2016. Visquen
les falles.

Comissió L’Alqueria

Comissió El Divendres

Comissió El Poble 
Comissió Jaume I

Visita a la Diputació Provincial
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Les falleres majors a la televisió

PREMIS DE LES FALLES 

Monument Gran:
1er premi: Divendres
2ón premi: L’Alqueria
3er premi: El Poble
Quart: Jaume I

Monument infantil:
1er premi: l'Alqueria
2ón premi: El Poble
3er premi: Divendres
Quart: Jaume I

Enginy i gràcia gran: L’Alqueria
Enginy i gràcia infantil: L’Alqueria

Exposició del ninot gran: L’Alqueria
Exposició del ninot infantil: L’Alqueria

Millor presentació: El Poble
Millor Llibret: Jaume I

Cavalcada del Ninot, falla: Divendres
Cavalcada del Ninot, comparsa: Jaume I
Cavalcada del Ninot, disfressa: L’Alqueria

Campionat de Falles
Truc: L’Alqueria
Quatrola: El Poble
Dominó: El Poble
Parxís: Jaume I

Falla El Poble de Massanassa
President: Jorge Julve
President infantil: Rafael Marco Alfonso
Fallera major: Ana Mª Gómez Gimeno
Fallera infantil: Candela Alfonso Martínez

Falla Divendres
President: Bernardino Moreno Fernández
President infantil: Víctor Marín Paredes
Fallera mayor: Brenda Martínez Martínez
Fallera infantil: Rebeca Gutiérrez López

Falla l’Alqueria
Presidenta: Mª Carmen Lechiguero Marín
President infantil: José Leal Costa
Fallera infantil: Alba Iraola Martínez

Jaume I
President: Fernando López Cabañero
Fallera major: Elisabeth Caballero
Fallera infantil: Nayara Matías

Falla El Poble de Massanassa

Falla Divendres

Falla l’Alqueria Jaume I

Comissió El Divendres

Comissió El Poble 

Comissió Jaume I

Comissió L’Alqueria

CORT D’HONOR DE LES FALLERES DE JUNTA LOCAL
Cort infantil: Isabel Ballester i Nieves Chicote.

Cort d’Honor major: Wanda Machado.
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La Biblioteca Pública Municipal ha organit-
zat una nova edició del projecte "Benvinguts
a la lectura", una iniciativa que consisteix a
acostar a les famílies a la Biblioteca. Els
bebès nascuts en l'últim semestre reben el
carnet de lectors. El director de la biblioteca,
Francesc Rodrigo, explica que "és un projec-
te que pretén donar a conèixer a les famílies
els serveis que donem des d'aquestes ins-
tal·lacions municipals".

Quasi un centenar de membres de les distintes falles de Massanassa,
en la seua majoria xiquets i xiquetes de les comissions infantils, han par-
ticipat en el taller de seguretat pirotècnica, impartit per la Policia Local de
Massanassa, en el Saló de Sessions de l'Ajuntament el dissabte dia 14
de març. En eixe taller s'han donat consells sobre com utilitzar i disparar
els petards adequats a la seua edat, els riscos que es corren i com
actuar en qualsevol circumstància relacionada amb els focs pirotècnics.

L'Associació de Jubilats i Pensionistes ha organitzat una xocolatada
amb bunyols que s'ha celebrat el divendres 13 de març, en el Llar del
Jubilat. Un berenar deliciós.

Estem 
preparant una

nova edición de
l’exposició de

fotografies 
antigues, a

celebrar en les
Festes de Sant

Joan. Demanem
la col•laboració

dels veïns i
veïnes per a que
porten fotografies

a la Biblioteca
Pública Municipal. 

Pista de Stake en el polígon
Les pistes de Stake són equipaments esportius pensats per al desen-

volupament del patinatge en un entorn que represente un desafiament per
a l'esportista proposant versatilitat i alternatives a l'hora de desenvolupar
seqüències, sense posar en risc la seguretat de l'usuari. Este tipus de pati-
natge augmenta en adeptes sent una bona opció proporcionar-los un lloc
segur per a la pràctica d'aquest esport. El Stake Park se situarà en el
Polígon Industrial “Primer Braç”.

Benvinguts a la
lectura

L’Ajuntament de Massanassa
està executant el pla d'actuació
d'asfaltat de carrers i camins
rurals subvencionat per la
Diputació Provincial de València.
A través de la subvenció inclosa
en el projecte 2014-2015 d'inver-
sions provincials, l'Ajuntament
segueix avant en la millora de
l'accessibilitat i seguretat en la
circulació vial en els carrers del
nostre poble.

Pla d’asfaltat
de carrers

Curs de seguretat amb els petards
impartit per la Policia Local

Xocolatada fallera per als majors
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L’auditori: el lloc per a la cultura i la festa

Usos de l’auditori
Auditori per a banda de música, coral,

fins i tot orquestra completa, i qualsevol
grup: música de cambra, jazz acústic, solistes
(pianista…), etc. Disposa de petxina acústica
replegable que garanteix la qualitat de la músi-
ca i el so. Les quatre primeres files de buta-
ques es repleguen baix d'escenari per facilitar
l’actuació de bandes musicals completes.
L'equipament en la cabina de control permetrà
l'enregistrament o registre del so de l'actuació,
per a la seua posterior edició (en el cas de les
activitats escolars és habitual l'enregistrament
d'actuacions infantils, per al seu posterior lliu-
rament als pares d'un CD, etc.)

Celebració de festejos, (presentacions
falleres, actuacions...) amb il·luminació i so
sala complet, així com graderia per a l'escena
i passarel·la a nivell d'escena muntada en pas-
sadís central per afavorir que el passadís cen-
tral siga més gran. Tant la graderia com la pas-
sarel·la són modulars. Es disposarà de projec-
tor d'il·luminació per al seguiment dels prota-
gonistes, i microfonia.

Auditori electroacústic: que permetrà
l’actuació de grups musicals amb instruments
elèctrics. Control de so, il·luminació i conne-
xions ja previstes i cablejades en la sala. Per
les dimensions i forma de la sala, amb molt
poca potència d'amplificació s'obtindrà un alt
volum i pressió de so. 

Cinema o video projecció. En l'auditori
està previst la projecció de pel·lícules. Així
mateix el sistema permet la retransmissió de
documentals o actuacions de grups de pop
amb un nivell d'àudio de molt bona qualitat, o
altres esdeveniments televisius.

Teatre. L’edifici està completament adequat
a les necessitats dels grups teatral i represen-
tacions escèniques de totes les característi-
ques. Diferents entrades tant per als actors i
actrius, com per a escenaris.

Altres característiques
L'edifici tindrà megafonia general per a

avisos. Així mateix un circuit tancat de televisió
de manera que siga possible captar amb
càmera el que succeeix en escena i reproduir-
ho en un televisor en la cafeteria o en el vestí-
bul de l'edifici, o darrere dels cristalls cap al
carrer, com a reclam o informació.

Cafeteria a l’entrada de l’edifici i amb pos-
sibilitat de funcionar aïlladament, per facilitar
un ús social.

Respectuós amb el medi ambient ja que
s’han instal·lat els sistemes més moderns de
refrigeració i estalvi d’energia.

Seguretat màxima. S’ha instal·lat un talla-
focs per impedir accidents dintre de l’edifici. La
majoria d’incendis als teatres s’inicien a l’esce-
nari, per això s’ha instal·lt un telò que aïlla les
dos zones.

L'Auditori s’obri a l’espai i l’ús públic i generalitzat per al
major número possible de les entitats, associacions i veïns del
poble. És un edifici adequat tant per a escoltar música en les
millors condicions acústiques, disfrutar del teatre, cinema o
conferències, … com un espai hàbil per a tot tipus d’esdeveni-
ments, espectacles professionals o més populars i emotius,
com són les actuacions de diversos col.lectius, festes escolars,

presentacions falleres, concerts de la banda, representacions
de l’EMT, festes locals, etc. i que permeten l’encontre dels veïns
en un espai públic al servici del poble.

L’edifici ha estat subvencionat econòmicament per la
Generalitat Valenciana i la Diputació de Valencia en cadascuna
de les diverses fases, per a no endeutar a l’Ajuntament.

Inversió en l’Auditori i subvencions rebudes 
Preu

Total
Total subvencions

Subvenció

3.034.003,58            
2.355.817,59

Construcció 2009-2010
Subvenció de la Generalitat 

1.850.000               
1.781.362,39

Tallafocs, seguretat i altres
Pla de la Diputació 2012 

102.163,61               
78.922 

Ascensors, accesibilitat i altres
Pla de la Diputació 2011 

100.314,34                              
81.574,77   

Conxa acústica i altres
Pla de la Diputació 2013 

183.564,38                               
55.150,14 

Butaques, aire condicionat
Pla de la Diputació 2014-2015 

797.871,84                                              
158.808 

Subvenció extraordinària de
la Diputació Provincial 200.000 

€
€

€
€

€
€

€
€

€

€

€

€

€
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