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És
un
plaer
tindre
l’oportunitat de saludar
a tot el veïnat, en esta
ocasió per presentar-vos i
convidar-vos a participar
i disfrutar de les nostres
festes Patronals en honor
al nostre Patró Sant
Llorenç Màrtir.
Els últims dos anys
hem
sabut
adaptarnos a la situació, en cap
moment hem dubtat
en programar actes i
actuacions, pensant en
tots els públics i sempre respectant les normes establides en el seu moment per
a combatre la pandèmia ocasionada per la covid-19.

AGOST 2022

de MASSALFASSAR

SALUTACIÓ

de l'Alcalde

Aprofite l’ocasió per a donar-vos les gràcies pel vostre comportament, ja que per
a poder fer les coses amb més tranquil·litat la responsabilitat personal ha sigut el
més important.
I amb tot el que hem passat, és una alegria poder tindre de nou unes festes sense
restriccions per poder viure-les de la millor manera. Unes festes amb processons,
cavalcada de disfresses i nit de paelles, entre tantes altres activitats que volem
compartir en companyia.
Som un poble treballador amb una identitat molt ben marcada i l’àmbit festiu i
cultural és el que millor descriu les nostres ganes de viure i passar-nos-ho bé. El
nostre teixit associatiu és l’impulsor de grans esdeveniments culturals i festius
que representen la nostra idiosincràsia.
A les festes de Massalfassar tradicionalment participen festeres i festers que
representen algun dels nostres Sants. Festers i Festeres de Sant Joan, Festeres del
Carmen, Filles de Maria, Festers del Santíssim Crist de la Protecció, Sant Antoni
i Mare de Déu dels Desemparats. Uns integrats a la programació de les Festes
Patronals i altres que fan la seua celebració en altre moment de l’any i no per això
en actes menys importants.
Formar part de qualsevol d’estes festes ens dona l’oportunitat de crear vincles
d’amistat que et marquen de per vida. Per este motiu vos anime a tota la gent
que teniu l’ocasió de formar part de la festa que doneu continuïtat a les nostres
tradicions i, entre totes i tots, vos donarem el nostre suport per continuar fent el
que tant ens agrada.
Agrair al regidor de festes i tradicions, Álvaro Montañes, el seu treball incansable
per tal d’organitzar les primeres festes post pandèmia, a la resta de regidors pel
seu suport i dedicació i a tots els treballadors de l’ajuntament pel seu esforç.
Sense tots vosaltres res d’açò seria possible. Gràcies.
Les festes de Massalfassar son sinònim d’amistat, germanor i alegria. És moment
de retrobar-nos, emocionar-nos i divertir-nos, és moment de viure, és moment de
celebrar com cal les nostres estimades FESTES PATRONALS 2022.

r

Visca el nostre Patró i visca Massalfassa
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SALUTACIÓ

del Regidor

DE FESTES I TRADICIONS

Estimats massalfassins i
massalfassines
Conscient que 2022 serà
recordat per la tornada a
la normalitat, organitzar
les
Festes
Patronals
d’enguany ha sigut un
exercici
de
màxima
il·lusió i responsabilitat. Amb la necessitat de mirar endavant, però amb el
respecte a aquelles famílies que estan patint des de fa dos anys.
Com a Regidor de Festes i Tradicions, he intentat elaborar un programa de
festes de tots i per a tots, amb un intens calendari d’activitats dirigit a totes
les edats i en el que podran trobar esport, música, oci o gastronomia. Després
de dos anys sense, ja podem disfrutar de les orquestres, de les processons
i de la Nit de paelles, que enguany es celebrarà a l’Avinguda Blasco Ibáñez,
un espai més diàfan per a facilitar la convivència i amb l’objectiu d’implicar a
més gent.
La Plaça Regidor Vicente Gimeno acollirà activitats infantils matinals, i les
actuacions nocturnes es repartiran entre l’avinguda i la Plaça de l’Església.
Vull tindre un record especial per al Grup de Teatre, que enguany no ha pogut
oferir-nos la seua tradicional nit de teatre valencià que tant ens agrada.
Aprofite també estes línies per a fer un reconeixement públic a totes les
associacions, festers i col·lectius que han participat al Llibret amb el seu
Saluda, i als que, a més, han col·laborat amb l’equip de govern per a organitzar
activitats en estos dies de Festes Patronals. Sense la seua implicació i
dedicació, esta setmana no seria possible.
Reconeixement extensiu a la brigada municipal, que treballa de sol a sol, a la
Policia Local, i a la resta de companys de l’equip: Ramón, Higinio, Natacha i
Carles, per la seua confiança, per deixar-me treballar en llibertat i per la seua
ajuda.
Espere que el programa siga del vostre interés, que 2022 siga recordat també
per unes magnífiques Festes Patronals. Tornen als nostres carrers la música,
la pólvora i la festa. Es moment d’obrir les portes als familiars i amics, d’ací i
d’allà, de disfrutar, de recordar anècdotes, de participar en els actes, de retre
homenatge als qui ja no estan. Es hora d’eixir al carrer i conviure.
Hem de ser responsables, respectuosos, tolerants, educats, cordials, amables
i cívics per tal de garantir una festa plena i en llibertat, de tots i per a tots.

Es moment de viure Massalfassar.
Alvaro Montañés Fontestad
Bones Festes!!!
Regidor de Festes i Tradicions
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Foto: Vicente Rodríguez

AGOST 2022

DE MASSALFASSAR

SALUTACIÓ

del Rector

Apreciados feligreses y vecinos:
Viene el mes de agosto y con él la fecha del 10 y 11, en el que el pueblo de
Massalfassar, se prepara para celebrar las fiestas patronales a San Lorenzo Mártir
y al Cristo de la Protección.
Al Cristo de la Protección le pedimos todos los días que nos libre de “mal y peste”.
Y también le pedimos que nos dé luz para cambiar y dejar atrás la prepotencia,
el orgullo, el egoísmo, el pasar de los demás y encerrarnos en nosotros mismos.
En momentos difíciles, como el que estamos viviendo, tanto económicamente
como espiritualmente, es cuando más nos necesitamos y debemos apoyarnos los
unos en los otros. Y servirnos en todo lo que podamos, en el día a día. Y no nos
juzguemos, porque como dice una máxima: “ Juzgar es una manera de esconder
las propias debilidades”. Pues olvidamos que somos hermanos, hijos del mismo
Dios, al que llamamos Padre. Y que nos ofreció a su Hijo para reconciliarnos entre
nosotros.
A veces pasan las fiestas y nos olvidamos de nuestra devoción, volviendo a las
andadas y al olvido. Que este verano, este año, sea un tiempo de más oración y
de crecimiento en la fe.
Tenemos otra ola más de Covid y por ello tendremos que ser prudentes y
responsables para no retroceder.
Estamos más en familia y tenemos más tiempo para el diálogo y la lectura e
inculcar a nuestros hijos la afición a ella. Porque “ un niño que lee será un adulto
que piensa”. Y “el árbol más fuerte y frondoso vive de lo que tiene debajo”.
Los días 10 y 11 habrá como todos los años misa a las 9 y a las 11´30 misa solemne
en honor de San Lorenzo Mártir y del Cristo de la Protección. Y a las 9 de la tarde
Procesión por el itinerario de costumbre.
Que las fiestas sean signo de convivencia pacífica y responsable. Que el Cristo
nos bendiga y nos proteja a nosotros; guarde de todo mal a nuestro país y al
mundo entero para que goce siempre de paz y prosperidad.

Buenas fiestas

Vicente López

M A S S A L2F0A2S 2S A R
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SALUTACIÓ

dels Festers del Crist
D E L A P R OTECCIÓ

Gràcies. Moltíssimes gràcies de tot cor. Estes són les paraules que volem dirli en primer lloc al poble de Massalfassar. Volem agrair tota la comprensió,
recolzament i col·laboració que els veïns i veïnes del poble ens han transmès
en estos prop de tres anys. Han sigut temps complicats per a tots, també per
a, com nosaltres, comissions i festers que es vam vore en una situació inèdita
plena d’incerteses i sense saber fins on podíem arribar.
Per això, conscients de la situació vam voler que el Cristo simbòlicament
estiguera al carrer, ja que no ho podria fer a la processó. Per això, en 2020
vam fer la imatge monumental que penja a la façana de l’Església, per a que
el nostre venerat Cristo protegira a tot el poble de Massalfassar. I a més,
vam completar eixa presència als carrers, amb unes balconeres que es van
repartir amb la confraria. D’aquesta manera, en un any difícil, vam fer que la
imatge del Cristo estiguera a tots els carrers del poble. A més, ja en l’aspecte
més lúdic, vam fer un berenar per a tots els veïns i veïnes. L’any passat, amb
moltes incerteses i limitacions vam fer de nou un berenar popular i a més
vam organitzar dos espectacles musicals, encara que tinguérem que estar
asseguts. Enguany, per fi, podrem fer la festa amb la processó i tancar cicle.
Volem recordar que tots estos actes, junt els d’enguany, han sigut i seran
possibles, gràcies a la seua inestimable col.laboració amb la festa, ja que s’ha
anat administrant amb molta cura la recaptació que vam aconseguir en tan
sols un any, el 2020. Posteriorment tan sols s’ha fet la loteria de nadal, un
sorteig extraordinari de loteria, i les confraries.
Volem donar especialment les gràcies als confrares, que any rere any han
seguit recolzant la festa. També a totes aquelles empreses, institucions, i
persones que han col·laborat de tot cor amb nosaltres i amb el Cristo, així com
a l’Ajuntament de Massalfassar per l’ajuda logística i la seua col·laboració, ja
que enguany patrocinarà l’orxata, que repartirem a la cavalcada.
Finalment, desitjar unes bones festes patronals i convidar a tot el poble als
actes que hem preparat per al dijous 11 d’agost, dia del Santíssim Crist de la
Protecció. Vos esperem!

assar!

Visca el Santíssim Crist de la Protecció de Massalf
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DE SANT ANTONI

SALUTACIÓ

dels Festers

Estimats massalfassíns i massalfassines.
Ens presentem com els festers de Sant Antoni de 2023 de Massalfassar. És
una de les festes més importants i més antiga de la nostra localitat. Ens hem
tingut que endarrerir un any per a poder fer-la, tot per la pandèmia, però ja
estem ací amb més il·lusió que mai.
En primer lloc volem agraïr als veïns i veïnes de Massalfassar per la gran
participació que esteu tenint amb nosaltres, sense tots vosaltres aquesta
festa no seria possible i no podríem gaudir d’ella. En segon lloc, hem d’agrair
a l’Associació del Coet per fer possible aquesta festa ja que és un pilar
imprescindible.
Hem d’agrair també a l’ajuntament per facilitar les ajudes necessàries i per ser
molt flexibles en qualsevol necessitat. També agraïr als comerços locals per
tota l’ajuda proporcionada a la festa. Per últim agraïr també a Don Vicent per
fer que la festa puga seguir celebrant-se.
Per motius personals, el fester Javier Cárceles no ha pogut aparèixer en la
foto.
Encara així tenim la màxima il·lusió possible.

Visca Sant Antoni!!
M A S S A L2F0A2S 2S A R
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SALUTACIÓ

de les Filles
DE MARIA

Estimats veïns i veïnes,
Després de 2 anys de pandèmia per fi podem celebrar les festes amb
normalitat i les Filles de Maria 2023 estem molt contentes de poder celebrarles com a festeres entrants.
També estem molt agraïdes amb el poble per la col•laboració que hem tingut
fins al moment.
Com a festeres anem a fer moltes coses per a que tant nosaltres com vosaltres
gaudiu d’aquestes festes. Per tant, vos agrairíem molt la vostra col•laboració
per a fer unes festes inoblidables.
Per últim volíem donar les gràcies a l’Ajuntament, ja que ens han ajudat a
saber com més o menys funcionava tot el que implica ser festera. També per
estar sempre pendent de nosaltres i fer tot el posible per a que tot ens resulte
més senzill.

festes!!
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Molt
a!!
Visca la Purísim
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08.00

31

JULIOL

Diumenge
Marxa Ciclista Festes ‘Massalfassar-Oronet’
Eixida: Plaça Esglèsia

Dijous
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PROGRAMA FESTES

Massalfassar

19.00

Partida de pilota professional, amb jugadors locals i del Club de Pilota
Massalfassar
GENOVÉS II, ÁLVARO GIMENO, LUIS, CLEMENTE (feridor)
CARLOS GIL, JAVI, RAFA i VICENT (feridor)
Trinquet de Massalfassar

21.30

Sopar popular (inscripció prèvia fins el 2 d’agost a l’Ajuntament)
Avda. Blasco Ibáñez

0:00

Concert Stop, versions espanyoles dels 80 al 2000
Avda. Blasco Ibáñez

2.00 Discomòbil
Espectáculos FX
Avda. Blasco Ibáñez

11:00

FESTA DEL MELONET

Plaça Regidor Vicente Gimeno

A les 12.00, els Festers de Sant Antoni 2023 repartiran
orxata i fartons per als participants

10

18.30

Degustació final curs Massalfachef
Sala Polivalent. C/ Xavier Casp

19.30

Passacarrer Melonet

F E S T E S PAT R O N A L S
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Divendres

20:00

Concert Associació
Dolçainers i Tabalaters
‘El Xarquet’
Plaça Esglèsia

23:30

Concert Societat
Musical Massalfassar
Plaça Esglèsia

Dissabte
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11:00 Animació Infantil (Espectacles Festàlia)
Plaça Regidor Vicente Gimeno

19:00 Cavalcada de disfresses.
El festers del Crist repartiran orxata i fartons
per gentilesa de l’Ajuntament.

Eixida i arribada:
Avda. Blasco
Ibáñez

23:30 Orquesta La Senda (Grupo Montecarlo)

Diumenge

07

11.00

Fira Infantil (Espectacles La Fiesta)
Plaça Regidor Vicente Gimeno

19.00

‘Magiconmio’ espectacle familiar de màgia i humor
(Espectáculos Sergio Sevilla)
Plaça Esglèsia

19:30

II Campionat de truc i futbolí de Festes, organitzat pel
Pati Cafetí.
Patrocina Ajuntament
Pati Cafetí

AGOST

Plaça Esglèsia

AGOST 2022

Divendres

PROGRAMA FESTES

Massalfassar

23:30 ‘Valencia en la piel’.
Carol Tomás, Raul Jorques, Kekoperfil i
Ross Porta mesclen actuacions d’humor,
música i màgia (Aria Producciones)
Avda. Blasco Ibáñez

M A S S A L2F0A2S 2S A R
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11:00

8

‘Minidisco y fiesta de la espuma’
(Star Shine Producciones)
Plaça Regidor Vicente Gimeno

							

19:00

‘Pinocho, el musical’ (Espectacles Trencadís)
Espectacle patrocinat
pel SARC
Plaça Esglèsia

19:30

II Campionat de truc
i futbolí de Festes,
organitzat pel
Pati Cafetí.
Patrocina Ajuntament
Pati Cafetí

23:30

‘La fuerza del destino’ musical amb el repertori de
Mecano
(Grupo Montecarlo)
Avda. Blasco Ibáñez

Dimarts

09

11:00

Aquatlon i activitats aquàtiques
Avda. Blasco Ibáñez i piscina municipal

18:00

Plega dels Festers del Crist

18:00

Marxa cicloturista infantil per l’horta i el terme municipal.
Organitzen CC Massalfassar i Ajuntament
En acabar, berenar per als participants
Poliesportiu

19:00

Vesprada esportiva
Final del Campionat de Tenis.
Organitza La Unión Cultural y Deportiva
Partides masculina i femenina de frontenis.
Organitza Club Frontenis Massalfassar
Exhibició pilota. Organitza Escola de Pilota de Massalfassar
Partit de bàsquet. Organitza Athlètic Club Massalfassar
Poliesportiu Municipal

23:30 Musical ‘Con mucho gusto’,
homenatge a la gira
protagonitzada per Víctor
Manuel, Ana Belén, Miguel
Ríos i Joan Manuel Serrat
(Festàlia Producciones)
Avda. Blasco Ibáñez
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SALUTACIÓ

Massalfassar

Sant Lloreenç,
Patró d
Massalfassar

11:00

Recollida dels festers i comissions

11:30

Solemne Missa en Honor a Sant Llorenç,
Patró de Massalfassar.

14:00

Mascletà a càrrec de la Pirotècnia Lluch
Esplanada c/ Séquia Garrofera

17:00

‘Holi Experience’,
la batalla de colors per a joves i majors
(Producciones Valencia)
Avda. Blasco Ibáñez

21:00

Solemne processó en honor a Sant Llorenç.

22:00

Castell de focs artificials
Esplanada c/ Séquia Garrofera

23:30
		
		
		
		
		

AGOST 2022

SALUTACIÓ

10

Dimecres
Dia de

AGOST

Massalfassar

‘Gran Cabaret zasca’
musical amb veu en
directe que recorre
modes i estils musicals 		
(ALTV Producciones)
Plaça Esglèsia

M A S S A L2F0A2S 2S A R
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SALUTACIÓ

Massalfassar

Festa en honor
del

Santíssim
Crist

11:00 Recollida dels festers

de la
Protecció

11:30 Solemne Missa en Honor al Santíssim Crist de la Protecció de
Massalfassar

19:00 ‘Dreams’ musical infantil
(Espectáculos
Sergio Sevilla)
Espectacle patrocinat
pel SARC
Avda. Blasco Ibáñez

21:00 Solemne processó en honor al Santíssim Crist de la Protecció
22:00 Castell de focs artificials
Esplanada c/ Séquia Garrofera

23:30 Orquesta ‘Twister’
(Espectáculos
Montecarlo)
Espectacle
organitzat pels
Festers del Crist
Plaça Esglèsia

14
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‘Açò és màgia’,
màgia infantil a càrrec del
mag Dario Piera.
Espectacle patrocinat pel SARC
Plaça Regidor Vicente Gimeno

AGOST 2022

SALUTACIÓ

11:00

12

AGOST

Divendres

Massalfassar

21.00 Inici Nit Paelles. Inscripcions fins al 9 d’agost a l’ Ajuntament
Elaboració: Carrers Xavier Casp i Sant Llorenç
Sopar: Avda Blasco Ibáñez

23:30 Bingo organitzat pels
Festers de Sant Antoni

00:30
		
		

05:30
		

Orquesta ‘La Oxido’
(Espectáculos La Fiesta)
Avda. Blasco Ibáñez
Discomòbil ‘Espectaculos DX’
Avda. Blasco Ibáñez

M A S S A L2F0A2S 2S A R
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SALUTACIÓ

de la Falla La Plaça
D E M AS SALFAS SAR

La falla La Plaça, porta més de 30 anys fent partícip el poble de Massalfassar
de les nostres festes Josefines.
En l´actualitat tenim censats més de 160 fallers i falleres, dels quals el 40%
són infantils, la qual cosa ens fa tindre un pròsper futur faller i un guirigall de
xiquets i xiquetes que desborden il·lusió en cada un dels actes que celebrem.
Voldríem agrair a l´Ajuntament tota la seua ajuda i col·laboració.
També volem animar a tots els massalfassins i massalfassines, a eixir al carrer
per a gaudir de les nostres festes patronals, que plenen els carrers del poble
de bon ambient, rialles i germanor.

Visca Massalfassar!!!

16
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DE M AS SALFAS SAR

SALUTACIÓ

Penya taurina

La Penya Taurina Massalfassar, vol aprofitar l’oportunitat que ens brinda
l’Excel·lentíssim Ajuntament de Massalfassar per a desitjar-vos que passeu
unes BONES FESTES.
Després d’aquests anys difícils, hem pogut recuperar unes de les tradicions
més antigues de la Comunitat Valenciana com és la dels Bous al Carrer. Des
del primer dia de pandèmia hem continuat treballant de valent, per a poder
realitzar els festejos taurins, per fi ha arribat l’hora i ho hem aconseguit gràcies
a la col·laboració del poble, l’ajuntament i les entitats col·laboradores.
A més a més, continuem
recollint premis, vam
ser guardonats amb el
premi Manuel Vicent per
ser una de les penyes
més antigues de la
Comunitat Valenciana.
Va ser un premi molt
especial perquè porta el
nom d’un referent dels
bous al carrer i és veí de
Massalfassar, sent una
persona molt especial
per a la nostra penya.
Per finalitzar donar
les gràcies a tots i
totes, continuarem
treballant.

Visca els bous al carrer!!!

M A S S A L2F0A2S 2S A R
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SALUTACIÓ

de la Comissió taurina
El Mogolló
D E M AS SALFAS SAR

JANDILLA

H N O S C A M AC H O

Un any mes, i van ya 32, la COMISIÓ TAURINA EL MOGOLLÓ participará en
les festes del nostre poble.
Qui mos anava a dir a un grup de amics, que un bon dia se varem reunir
en l´antic “GÜAS” (ara INFERN , que anavem a durar tant de temps portant
avant la COMISIÓ.
Se quedavem en ganes de mes díes de BOUS, per aquells anys soles estaba
la Penya Taurina, i la idea era allargar uno o dos dies mes. Poc a poc, i en
molt de treball, havem creixcut, no soles en edat. Varem pasar de comprar
un BOU en Rubielos de Mora a portar BOUS de les millors ganaderies de
España. Per els carrers de MASALFASAR han corregut BOUS de JANDILLA,
VICTORINO MARTIN, PUERTO DE SAN LORENZO, OSBORNE, EL TORERO,
etc, TOT gracies al nostre treball (i diners), a la generositat de la majoria del
POBLE i a les ajudes de l´Ajuntament.
Seguirem treballant lo que el cos aguante i intentarem que LA NOSTRA
FESTA, ELS BOUS AL CARRER, no falten mai als nostres carrers.

Gràcies a tots els penyistes,
colaboraors, a la gent que ajuda
económicament i a l´Ajuntament.
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Benvolguts
veïns
i
veïnes,
volem
aprofitar un any més
aquest
llibret
de
festes patronals per a
dirigir-nos a vosaltres
i desitjar-vos unes
molt bones festes.
Com cada any la
nostra
escola
de
música, banda jove, banda gran i coral
polifònica, van creixent i tot això és
gràcies als nostres membres, socis i
seguidors.
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Societat Musical

En l’escola de música estem contribuint
dia a dia a la formació dels futurs
membres de la nostra banda, on aquest
any s’han incorporat 3 nous alumnes.
Destaquem també, els beneficis que
aporta l’aprenentatge musical amb els
estudis del sistema educatiu actual.
La coral polifònica que està
composta actualment per mes
d’una vintena membres, cada
any suma més concerts al seu
calendari i ens dona a conèixer
la seua feina. A més participa
conjuntament amb altres de
les agrupacions de la Societat
Musical de Massalfassar en
alguns concerts.
Respecte a la nostra banda,
continua amb el seu programa habitual de concerts a la nostra localitat i a altres de la
comarca fomentant l’activitat cultural municipal i omplint de música festiva els nostres
carrers en els actes festius. A més per primera vegada ha realitzat un viatge a Mallorca
per a fer un intercanvi en la banda de Marratxí.
Durant aquest curs, hem intentat portar cada vegada més actuacions als carrers del
nostre poble, afegint al ja tradicional concert de festes que realitzem a la plaça de
l’església, aquest any hem eixit al carrer per a les audicions dels i les nostres alumnes
de l’escola.
Per altra banda enguany, hem volgut fer una xicoteta enquesta a membres aleatoris
de la societat. Hem preguntat per una paraula, icona, o frase que puga descriure la
seua visió sobre la SMM. Alguns dels resultats han sigut els següents, i ens han fet
molt feliços.

FAMÍLIA | AMISTAT | “COMPANYERISME”
GRAN GRUP AMB MÉS QUE AMICS | GERMANOR

CONSTÀNCIA

FELICITAT | FESTA | UNIÓ | ALEGRIA | ENTRETENIMENT
PASSAR-HO BÉ | SOPARS | DIVERSIÓ
Per això, volem donar les gràcies als músics per tot el seu esforç durant l’any, a
l’ajuntament pel suport que sempre hem rebut de la seua part i sobretot als socis i
sòcies, que sense ells res de tot açò seria possible. I si encara no ho ets, et convidem
a unir-te a la nostra família musical.

l poble,
Ens veiem estes festes pels carrers de
fent música, fent festa i fent poble!
M A S S A L2F0A2S 2S A R
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de la Associació
Dolçainers i Tabaleters
EL X A R Q U E T

Doncs si, hem tornat a la normalitat
pel que fa a les activitats de
l’associació i no podem estar més
pagats perquè, a més, hem trobat
un fantàstic equilibri entre l’escola
i la colla.
Ja teníem ganes de treure la dolçaina i el tabal al
seu lloc natural, que és el carrer i fer que s’escolte
allà on faça olor a festa.
En el que portem d’any lectiu, ja hem estat
presents en diferents esdeveniments i trobades
per tot arreu de la nostra geografia.
Recentment, hem representat a la nostra colla a
la tele d’Àpunt, en el programa “Bona Vesprada”
que es va dedicar al nostre benvolgut poble. Hem
portat el nostre nom, que va lligat també al del
nostre poble, en aplecs i events, especialment en
el que va organitzar la Federació de dolçainers
a la població castellonenca de Tales. Al mes de
maig vàrem participar al Cant al Ras celebrat al
nostre poble, amb una actuació de l’escola del
Xarquet que obria la nit. També hem représ amb
moltes ganes i èxit el nostre aplec, enguany
hem celebrat la 5ª edició de la Trobada de
dolçainers i tabaleters de Massalfassar i no
hem parat d’assajar i preparar peces noves,
per a tots els events en els que puguen
requerir la nostra participació.
Per davant, queden moltes activitats previstes
com el concert i altres events de festes; l’aplec
de la federació (que enguany organitza dos
edicions per la sequia d’aquests dos últims
anys) esta vegada a la població alacantina de
Callosa d’En Sarrià; l’intercanvi, que enguany el farem amb la colla de Borriol, i estarem
a l’aguait de tots els events on puguem participar.
Estem molt contents de com estem funcionant, amb un compromís molt elevat
per part de tots els membres, i com a poc a poc, es van afegint de nous, que van
contagiant-se d’aquest compromís.
Podem dir ben alt, que la nostra associació està fermament consolidada i el nostre
objectiu de continuar treballant i buscant nous projectes que puguem organitzar o on
puguem col·laborar, és ben clar.
Bé, pensem que ja ens coneixeu i sabeu que per allà on anem, estem encantats de
portar el nom del nostre poble, i dins del poble estem treballant de valent per a fer les
coses cada vegada millor.
Volem agrair a l’ajuntament el suport actiu, com ha sigut sempre, des de que varem
nàixer com a associació.
A les veïnes, veïns i visitants, desitgem que gaudiu d’unes festes plenes d’alegria,
felicitat, música i salut…

Molta Salut!

20

F E S T E S PAT R O N A L S

AGOST 2022

DE M AS SALFAS SAR

SALUTACIÓ

Grup de Teatre

Estimades veïnes i veïns de Massalfassar,
després d’uns anys molt difícils i d’enyorar les festes patronals del nostre poble,
per fi han arribat.
Lamentem dir-vos que aquest any no ens serà possible
oferir-vos la típica nit de teatre, però estem convençuts i
convençudes que tornarem a l’escenari de la nostra plaça.
De igual manera vos recordem que si algú està interessat/
da en formar part de la companyia, estarem molt agraïts/
des d’acollir-lo/la. Vos podeu posar en contacte
amb nosaltres mitjançant l’adreça electrònica
teatremassalfassar@gmail.com
Des de la companyia vos desitgem que gaudiu
dels moments d’alegria, dels amics, de les
amigues i de la família.
Ens acomiadem donant les gràcies a
l’Ajuntament i al poble que sempre ens
acompanya.
El grup de teatre.

M A S S A L2F0A2S 2S A R
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Societat Protectora
D E M AS SALFAS SAR

SO.PRO.MA

Desde 5O.PRO.MA. deseamos a todo el pueblo de Massalfassar unas felices
Fiestas 2022 junto a sus seres queridos y amigos peludos. Os recordamos
que por favor no se abandonen a los animales y que seguimos necesitando
voluntarios.

Instagram: adopcionesmassalfassar
Facebook: SO.PRO.MA
Asoc.gatsmassalfassar@hotmail.com
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30 ANYS FENT FOC, FENT FESTA, FENT CULTURA
La vespra de Sant Antoni de 1992 es presentava públicament a Massalfassar una nova
iniciativa festivo-cultural que amb els anys anava a convertir-se en un indiscutible
referent de la nova cultura popular valenciana. Aquella nit, la Colla de Dimonis de
Massalfassar, fundada en la confluència de tres associacions —el Col·lectiu Cívic la
Forana, el GERC Llar i el Col·lectiu Jove—, feia el seu primer correfoc i donava el tret
de sortida a una aventura que, contra tot pronòstic, s’ha allargat durant més de tres
dècades.
Una aventura protagonitzada en primer lloc pel foc, per la creació d’un espectacle amb
guió, música i bestiari propis que ha superat de llarg les cinc-centes representacions
i ha recorregut de dalt a baix el País Valencià i s’ha pogut veure a Castella, Euskadi,
Extremadura, Galícia, Catalunya, les Illes Balears, Itàlia i Portugal. El correfoc ha
convertit Massalfassar en la capital del bestiari tradicional valencià en posseir la Colla
de Dimonis la col·lecció de bèsties de foc més important del país: el Bou embolat, lo
Rat Penat, les serps Na Miquela i Sangonereta, l’Arpella de la Marjal, el drac Ovidi i, la
darrera en afegir-se, l’espectacular Tartaruga dels Obrers de Vila estrenada l’any 2008.
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Colla de Dimonis

Al llarg d’estos trenta anys la Colla també ha desplegat una intensa activitat cultural
que ha tingut fites molt significades com l’estrena del Ball de Dimonis de Massalfassar
(1994) compost pel grup Urbàlia Rurana, la publicació de la revista d’estudis i divulgació
comarcal de l’Horta Nord La Roda del Temps (1994-2000), la inauguració del Café
l’Infern el 17 de març de 1995, veritable punt neuràlgic cultural de la comarca durant
molts anys amb la seua programació de les Nits de Mil Dimonis, la primera edició
del Cant al Ras el maig de 1997, la creació de la revista de música i cultura popular
Caramella (1999), la recuperació de la Cavalcada del Foc a les Falles de València l’any
2006, la publicació d’un llibre de fotografies sobre els primers vint-i-cinc anys de la
Colla i d’un CD recopilatori de les músiques relacionades amb el correfoc, el Cant al
Ras i el Cafè l’Infern (2016), o la realització del documental Cant al ras. La nit del poble
(2018).
Trenta anys que hem celebrat enguany amb un gran correfoc i festa la nit de Sant Joan
i que culminaran amb un seguit d’activitats que celebrarem ja de cara a la tardor i a
l’hivern.
Som conscients que esta llarga trajectòria no haguera estat possible sense la
col·laboració de moltíssimes persones que comparteixen amb nosaltres l’estima pel
foc, la festa i la cultura popular.

Moltes gràcies a
totes i tots i passeu
unes boníssimes
festes!!

M A S S A L2F0A2S 2S A R
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Massalfassar
AT HL E TI C C LUB

Un any més continuem treballant per oferir activitats esportives tant per a
xiquets com per a adults, establint com a principal objectiu la diversió i el “bon
rotllo” amb la pràctica de l’esport; i, com sempre, volem agrair a l’ajuntament la
cessió de les instal·lacions esportives per a poder realitzar les nostres activitats.
Al bàsquet; amb uns 50 xiquets i xiquetes formant 4 equips, hem recuperat
equips. Tots; alevins, cadets i juniors, han fet una bona temporada i els més
important és que s’han divertit practicant el seu esport preferit.
El hoquei patins continua proposant una activitat on disfruten els menuts i no
tan menuts, i es veu una gran progressió de totes i tots sobre les rodes.
Zumba, com cada any, ofereix una activitat divertida i saludable, on cada
persona pot anar al seu ritme passant-ho bé i practicant esport al ritme de
la música. Sols amb ganes de moure’t i unes bambes ja pots vindre a gaudir i
enganxar-te.
Futbet continua amb els equips que ja formen part del club però amb la intenció
de fer dos equips amateurs, un femení i l’altre masculí.
També dir que a Setembre tornem amb tots els esports així que esteu atents
si esteu interessats. Recordeu que el mes de setembre és debades per a qui
vulga provar.
Facebook: Massalfassar Club
Web: www.athleticmassalfassar.com
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Estimat veïnat de Massalfassar,
El Club Ciclista Massalfassar
vol aprofitar l’oportunitat que
ens
brinda
l’Excel·lentíssim
Ajuntament de Massalfassar
per a desitjar-vos que gaudiu
d’estos dies fent bona cosa
d’esport. És per això que vos
recomanem el ciclisme,
un esport que et
permet estar en bona
forma bé siga amb
bicicleta de carretera,
de muntanya, indoor...

AGOST 2022

DE M AS SALFAS SAR

SALUTACIÓ

Club Ciclista

Enguany, ja que tornem
a una certa normalitat,
reprendrem la Volta
per l’Horta amb els
més menuts.
Vos esperem el dia 9 d’agost per la
vesprada per acompanyar als xiquets
i xiquetes del poble a donar una volta
menuda per les rodalies del poble, on
podran gaudir de l’immillorable entorn
que tenim a l’Horta practicant un poc
d’esport...per cert, no vos oblideu portar
el casc i si ho creieu convenient altres
mesures de protecció com guants!
Els més menuts vos recomanem que
vingau acompanyats d’un adult.
Aprofitem també per convidar-vos
a la tradicional marxa de festes que
celebrarem el diumenge dia 31 de
juliol, eixirem a les 8:00 de la Plaça de
l’Església, animeu-vos!

Moltes gràcies
per la vostra
col·laboració i
Bones festes!

M A S S A L2F0A2S 2S A R
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Club de Pilotaris
D E M AS SALFAS SAR

Ací estem un any més saludant al nostre poble, saludant a Massalfassar. Agraïm a l’ajuntament la
invitació a dirigir-nos a vosaltres com cada any. Un any en el que ja havem tornat a la desitjada
normalitat; la gent ix al carrer, va als bars, i gaudeix la vida sense por.
Els pilotaris poguérem tornar a celebrar el nostre sopar de socis i l’assemblea general. Per a nosaltres
es un dia de celebració. Un dia de ajuntar-se, riure’s, parlar de pilota i arreglar algun que altre
desafiament. A l’actualitat, som uns 130 socis, més de 30 jugadors federats i una escola amb més de
20 xiquets.
Com cada any, havem tornat a ser dels clubs amb més representació als campionatS de galotxa.
L’autonòmic “El Corte inglés”, l’interpobles “Edicom” i la copa de galotxa. Però a part de destacar en
galotxa, modalitat que tantes alegries ens ha donat; també juguem a modalitats com frontó valencià,
escala i corda i raspall. Al món de la pilota, Massalfassar continua sent un poble amb molta solera.
A part dels xiquets que van fent-se grans, estem tenint cada any jugadors nous que sense ser massa
joves, s’atreveixen a jugar en pilota de badana. I cada setmana corren els pobles de la nostra terra
fent rodar la pilota en nom del poble de Massalfassar. Destacar una vegada més l’equip femení, que
tantes alegries ens està donant, arribant a les fases finals de quasi tot el que juguen. Tant per equips,
com individualment, Cynthia, Maria i Mar estan deixant el nom de Massalfassar en lo més alt de la
pilota femenina. Actualment, esperen al dia 17 de juliol per a disputar la final de l’autonòmic el “Corte
Inglés” femení, on lluitaran per ser campiones. Així que si t’agrada la pilota, no dubtes en provar. No
importa la edat o el gènere, ni les condicions físiques, només les ganes de jugar.
Quan ens dirigírem a vosaltres la última vegada, teníem en marxa el campionat individual de galotxa,
el campionat autonòmic “El corte inglés”, l’individual de frontó i el campionat d’escala i corda. En tos
ells ens donaren alegries:
L’equip format per Xime, Vicente, Manolo i Luís Barres va ser subcampió de 3a d’escala i corda.
Higinio va ser campió individual de frontó de 2n categoria.
A l’individual de galotxa de 3a protagonitzarem una final amb els 2 jugadors de casa.
Felip va ser campió front a Raúl, un xiquet de l’escola que donarà molt que parlar.
I a l’autonòmic el “Corte inglés”, l’equip format per Higinio, Alex, Alejandro i Cristian
va quedar subcampió en una final a Godelleta.
Passant a l’interpobles “Edicom”, el passat desembre passarem una vesprada
completa al trinquet de la Pobla de Vallbona. L’equip format per Jorge, Ximo, Alberto
i Gabi; jugaren la final de segon categoria quedant campions. I seguidament, l’equip
format per Rubén, Manolo, Ramon i Felip van jugar la final de 3a categoria quedant
subcampions.
Ja en el 2022, l’equip format per Javi el “Moro”, Jorge, Alberto, Oscar i Gabi foren
campions de 1a categoria de la “Copa de galotxa”.
El Xime va ser campió de frontó individual de tercera categoria.
Ja en l’actualitat. al campionat individual, Javi el Moro jugarà la partida de tornada
de semifinals de la 1a categoria, sent el favorit per a la gran final.
També tenim el campionat d’estiu d’escala i corda amb un equip amb opcions.
Des d’ací els desitgem molta sort a tots ells i elles.
M’agradaria recordar els anys 90, quan era habitual que aficionats de Massalfassar
ompliren autobusos per anar a veure les finals que el nostre poble jugava en la 1a
categoria de galotxa, era tan habitual, que deixa de ser una novetat, i deixàrem de
omplir autobusos. Fins al passat 25 de juny, dia en que uns 50 aficionats omplirem
un autobús per anar a Ondara. Un grup de cadets valents de la nostra escola
s’atreviren a provar una modalitat gens habitual per este territori, “les llargues”. I
arribaren a la final, un fet històric a Massalfassar. D’ells vos parlarem en l’apartat de
l’escola d’este llibret, però m’agradaria recalcar que gràcies a ells visquérem una
experiència espectacular.
Cal agrair als aficionats i aficionades que cada setmana ens acompanyen, inclòs en algunes
ocasions desplaçant-se a prou kilòmetres per recolzar-nos; per a nosaltres es molt important;
i no oblidar-se dels més de 130 socis i sòcies que amb la seua xicoteta aportació també
ajuden al bon funcionament del club i l’escola.
No podem concloure sense agrair a l’Ajuntament de Massalfassar la cessió de les instal·lacions
i el suport econòmic; així com el seu recolzament amb els diferents esdeveniments i projectes
que intentem dur endavant.
I com no, ens agradaria nomenar a totes les entitats privades que ens han recolzat aquest any:
Els nostres patrocinadors principals: Electrofassar Massalfassar, Agroturia, Carburos Metálicos,
Clínica dental Gabriel Luna, Via Augusta Massalfassar i El gallo de oro. Sense ells no seria
possible res del que aconseguim.
I per últim, recordar que a totes les persones que desitgen jugar a pilota, que poden ficar-se en
contacte amb el club de pilotaris de Massalfassar, bé per mig de qualsevol membre de la junta
directiva, via e-mail cpvmassalfassar@gmail.com, o al facebook del club.
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Estimats xiquets i xiquetes: des de l´escola de pilota valenciana de Massalfassar volem apropar
a tots els xiquets i xiquetes del poble, l´esport que ens han anat passat els nostres avanpassats
generació darrere de generació. Un esport de poble com es la pilota valenciana, on varregem
l´esport de la pilota valenciana amb els valors que es trasmetren de companyerisme, respecte i
humiltat.
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Escola de Pilota
En la temporada 2.021-2.022, ja hem pogut gaudir d´un curs complet amb la nova normalitat
sanitaria a la que hem tengut que adaptar-se.
Al mes de setembre vam començar un curs nou amb tota la ilusió. Hem avançat l´edad d´incorporació
dels xiquets a l´escola i varem traure inscripció per a prebenjamins i querubins i ha segut tot un èxit,
ja que s´han apuntat 7 xiquets en edads des dels 4 als 7 anyets.
Aquest any hem participat en els campionats de fares, One wall, frontò valencià, raspall, galotxa,
escala I corda, I per primera volta hem competit a la modalitat de ratlles.

El menudets de l´escola han gaudit de diferents trobades al llarg de tota la temporada, en la que
han jugat a raspall contra altres xiquets d´escoles pròximes com son Meliana, Tavernes, Foios,
Rafelbunyol, …., on lo mes important no ha segut el resultat, sinò que s´ho passaren be i feren nous
amiguets i amiguetes.
En el curs que acabem de finalitzar hem tengut 19 xiquets i 5 xiquetes, que ens han fet gaudir de
l´expectacle que han donat.
Els nostres benjamins ho han fet molt be i s´han adaptat a les noves competicions, arribant Vicente
a la fase final autonòmica de frares, a la fase final provincial de frontó parelles, i a semifinals del
corte ingles de galotxa.
Els nostres alevins i alevines han quedat molt be en les competicions que
han participat.
En la categoria d´infantils el nostre jugador Xavi ha arribat a la fase final
autonòmica de frares i d´One Wall, i fase final provincial de frontó.
La categoría cadets aquest any ha segut per a enmarcar, finalistes en
escala i corda, semifinalistes autonòmics de galotxa en cadets A i cadets B,
fase final dels JECV de galotxa, de frontó parelles. En individuals el nostre
jugador Raul ha arribar a les fases finals en les modalitats de frontó, One Wall
i raspall. Però on mes hem gaudit va ser en la primera participació del joc a
ratlles on JESUS, RAUL, MAR i XAVI van arribar a la final autonòmica on per
molt poc no van poder alçar-se amb el títol i van quedar SUBCAMPIONS en
una festa que es va fer en Ondara, gràcies a l´Ajuntament de Massalfassar
que va ficar a dispossició de l´escola d´un autobus per a acompanyar a
l´equip a la final i al Club Pelotaris que va aportar la seua col.laboració.
Gracies afició per tot el que vareu fer a Ondara, on la marea rotja de
Massalfassar es va fer de notar.
Menció especial te la nostra secció femenina en el nostre segon any, on les
nostres guerreres (Maria, Cynthia i Mar) no paren de donar-nos alegries.
Subcampiones de l´interpobles de galotxa, campiones de frontó parelles,
finaliste de l´autonòmic del Corte Ingles que es jugarà a mitant juliol. En
tots els campionats que han participat com a equip, este any han arribat a
les finals autonòmiques. En individuals no ha segut menys, la nostra jovenil
MARIA ha quedat quarta autonòmica de frontó i de frares, i a finals de juliol
jugarà la final de galotxa. La nostra cadet MAR ha quedat subcampiona de
frontó i One Wall.
Tots aquests resultats aconseguits ha fet que el sel.leccionador de pilota
valenciana haja ficat els ulls en l´escola de pilota valenciana de Massalfassar
i haja convocat a l´infantil Xavi i els cadets Raul i Mar a participar en els
entrenaments de la sel.lecció.
Fruït d´aquestes convocatories, la nostra cadet MAR ALFONSO va ser
convocà dins de les 3 millors de la categoria SUB-15 per a jugar l´EUROPILOTA
A MA a Holanda on junt a les seues companyes es tornaren amb la medalla
de CAMPIONES d´EUROPA SUB-15 cap a les nostres vitrines, situant a
l´escola de Massalfassar al mes alt de la pilota Valenciana
Animar a tots els xiquets i xiquetes a que proven a practicar la pilota
valenciana. Estarem tots els dissabtes de setembre de 11:00 h fins les 13:00
h, en el trinquet i canxa de galotxa de Massalfassar, practicant l´esport mes
valencià LA PILOTA VALENCIANA. Estes jornades son gratuïtes.
Sols desitjar-los que passen unes bones festes, i com es diu a la pilota, VA DE BO.
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Club Frontenis

D E M AS SALFAS SAR
El club Frontenis Massalfassar
saluda a tota la població
un any més en aquesta
oportunitat que ens brinda
l’Ajuntament.
Saludem
al
poble i també vos convidem
a
participar
d’activitat
esportiva durant tot l’any, a
tots els nivells: competició
federativa femenina i mixta,
escola formativa, recreativa
i de manteniment esportiu i
saludable.

El nostre club ja compleix 5 anys i
participem en la competició federativa
setmanal des de setembre a juny. Els
equips femenins participen en una
competició quinzenal de partits per
concentració cada vegada en un frontó
de la província, els dissabtes de matí.

L’equip mixte participa en una competició
setmanal a partits d’anada i tornada, en casa
i fora. L’activitat setmanal consisteix en dos
dies de classe o entrenament que inclou tots
els nivells, encarat a xiquetes, xiquets, joves,
dones i homes. Tenim monitors i entrenadors
titulats, obrim els nostres equips i la nostra
escola a gent de pobles del voltant que
també li agrada el frontenis, l’esport en
equip i l’activitat física. El nostre poble i el nostre club és l’únic de la comarca
i voltants que té frontenis femení, hem aconseguit crear un grup on practicar
esport i competir al mateix temps que mantenir bona forma física i passar-ho
bé, l’ambient creat és molt agradable. També és l’únic club de la comarca que té
escola, des d’ací animem a totes les xiquetes i xiquets que vullguen iniciar-se en
el frontenis a participar en el torneig de festes que organitzarem per a primers
d’agost.
Volem agrair a l’Ajutament la cesió de les instal·lacions, la sensibilitat mostrada
en la reparació i manteniment del frontó i la subvenció que fa anar avant el club,
també agraïm l’esforç dels nostres espónsors
“Electricitat Bernardo Pérez”, “Ca Maribel”, “Restaurant Martí”, “Blanes Seguros” i
“Mobile Valencia” i “Label Eventos” que col·laboren en les equipacions necessàries
per a participar en la competició.
Arrimeu-vos al frontó i vingueu
a ficar-se en forma practicant
frontenis, s’ho passareu bé, no
importa el nivell que tingues,
d’això s’encarreguem nosaltres.

totes
Bones festes 22 oante
is!
i tots, Amunt fralfassnar!
Amunt Mass
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Per fi, després de molts mesos de Covid, de moltes pors i angúnies i d’algunes
pèrdues de persones molt properes i volgudes, pareix que podem deixar un
poc enrere aquest malson i recuperar la normalitat a les nostres vides.
Així doncs, en les activitats de la nostra associació i dins d’aquesta normalitat
està el fet de poder dirigir-nos a tot el veïnat des del llibret de festes, gràcies
a la possibilitat que ens ofereix el nostre Ajuntament:
En primer lloc, volem desitjar-vos a totes i tots SALUT, en majúscules, ja que
aquests temps ens han fet vore com és d’important.
També, agrair a socis i sòcies la seua fidelitat i el suport mostrat només
iniciades de nou les activitats de l’Associació.
Volem animar a tot el veïnat que ja ha arribat a la jubilació a vindre a
l’Associació, on tenim activitats, excursions, viatges i un magnífic ambient.
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Jubilats i Pensionistes

I, com ja sabeu, part de la nostra directiva té ja merescuda la seua “segona
jubilació”; per tant, necessitem persones col·laboradores voluntàries, animoses
i solidàries.

ts que passeu
Finalment, desitjar-vos a ritoa,tesboi ntohumor i, com
unes bones festes amb aleg lo; però, sobretot, amb
tl
diu la joventut, amb bon ro
respecte per a tothom.

LA DIRECTIVA
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Unión Cultural
y Deportiva

D E MAS SA L FAS SAR
Es difícil coincidir cada año en esta exposición de voluntades y no resultar
aburrido o repetitivo; y es que cada año nuestra intención y nuestros
intereses son los mismos: aportar nuestro granito de arena en este, nuestro
pueblo, y siempre, siempre, hacer lo que nos resulta gratificante organizando
actividades que satisfagan a unos pocos o a unos muchos.
Es difícil hacer previsiones o plantear acciones a largo o medio plazo en estos
tiempos convulsos que vivimos con crisis energéticas, pandemias, guerras,
subidas de precios, cambios climáticos; pero nosotros hemos insistido en
hacer nuestra programación de actividades habitual aun sin saber si se podría
llevar a cabo y, una vez más, hemos acertado; hemos logrado atraer a más y
más gente interesada en participar, en hacer cosas, en moverse, en descubrir
nuevas metas; y es que parece que esta situación crítica nos da más ganas de
vivir el presente y disfrutar. ¿No?
Así que en nuestro resumen anual hemos de enumerar las exitosas clases
de pilates, yoga y tenis, Halloween en su formato original, bailes latinos los
domingos, ballet, los torneos de tenis, dobles en su edición XI e individual
en la edición XV, la mañana pascuera, el torneo de tenis infantil y juvenil con
la correspondiente merienda y entrega de medallas a nuestros talentosos
chicos, el taller de Chi-Kung, la carrera de orientación juvenil, pilates en la
playa, el campeonato de ping pong y badmington y la vuelta a los albergues
juveniles.

Gracias, porque contamos con vuestro
apoyo y colaboración.
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Para dar a conocer al pueblo nuestra afición de los palomos, tengo que decir
que proviene de tiempos antiguos. En la Comunidad Valenciana comenzó a
practicar dicho deporte de manera distinta a como se practica en la actualidad.
Consiste en soltar varios palomos y una paloma, estos deben de conseguir
atraer la paloma a su palomar.
En la actualidad somos una asociación que
consta de 35 socios, que tiene sus palomos
en sus terrazas, en cacheperas, que son los
habitáculos donde vive cada palomo. El socio
tiene su marca que consiste en pintar por
debajo de las alas unas marcas que son las
identificativas de cada uno y todas las tardes
soltamos nuestros palomos para hacer la
suelta.
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Societat Colombicultura

La sociedad de colombicultura Mini de
Massalfassar, se reúne la directiva a finales de
septiembre para preparar la temporada
2021-2022. Tratados los temas de dicha
temporada,se convoca para mediados
de octubre a todos los socios para junta
general y se expone la ruta a seguir y
calendario deportivo.
Esta temporada hemos realizado el
concurso de navidad en el mes de diciembre
con seis pruebas puntuables, los días 4-711-14-18-21 con un total de 100 palomos
consiguiendo premio los diez primeros.
Referente a la competición oficial, nuestros
socios han participado en los concursos
comarcales de la zona, clasificando
bastantes palomos de la localidad a los
intercomarcales, de donde han pasado
los siguientes ejemplares al Regional:
Melburne,Bodalas,Benyat,No
es
fácil,
Destellos, Jupiter y Jake Mate.
En el concurso de la Comunidad Valenciana
hemos tenido el honor de habernos representado
los palomos Melburne y Bordalas, teniendo una
destacada actuación.
Para finalizar la temporada 2021-2022 se ha
realizado el concurso final durante las fechas 1721-24-28-31 de mayo y 4 de junio.
Con fecha 18 de junio se realizó la comida
de hermandad, donde asistieron los socios y
contamos con la presencia del señor Alcalde,
repartiéndose los premios a los cinco primeros
palomos (Naranjito, La Roca, Eclipse, De Rosa,
Estoy Aquí) del concurso final.

de

Desde estas líneas
buenas fiestas.
sear a la población y visitantes unas
La directiva
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Junta Local

D E M AS SALFAS SAR

Estimats veïns i veïnes,
Ens
adrecem
a
vosaltres per fer-vos
arribar
informació
rellevant
sobre
l’associació provincial
del càncer de la qual
forma part la Junta
Local de Massalfassar.
Actualment, la Junta
Local de Massalfassar
està formada per un
nombre considerable
de persones que amb molta il·lusió treballem per esta causa.
Aprofitem aquesta oportunitat per a agrair la bona resposta a totes les activitats
realitzades durant estos darrers anys.
Recentment, hem rebut el reconeixement de la Junta Associada Provincial
de València per haver obtingut 11.146,69 euros, que corresponen a tots els
esdeveniments que s’han realitzat durant l’any 2021: «cuestació», comerç local,
empreses del polígon industrial, la cursa solidària 6K i la marxa Run AECC.
Este resultat ha estat possible gràcies a totes les persones que des de sempre de
manera altruista han participat i col·laborat en l’associació des que es va fundar.
Agraïm a tots els veïns i veïnes que han col·laborat i animem a continuar en esta
bona dinàmica en benefici de la investigació per al càncer.
Agraïm també a tots els voluntaris i voluntàries que han fet possible que es
realitzaren totes aquestes activitats.
Felicitem a l’Ajuntament per tot el suport,
la col·laboració i la bona predisposició
davant totes les activitats realitzades.
Per últim desitgem unes bones festes
amb pau i harmonia.

Bones festes a totes i tots!!
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Ajuntament de Massalfassar
Policia Local
Policia Local Mòbil
Guardia Civil Massamagrell
Farmàcia Giovanna Durà Ricart
Biblioteca
Piscina
Llar del Jubilat
Parròquia Sant Llorenç Màrtir
Grup Escolar Sant Llorenç Màrtir
Consultori Mèdic
Estació Renfe Massalfassar
Urgències Massamagrell
Ambulàncies “Creu Roja”
Ambulàncies “Civera”
Urgències “Aigua Potable”
Urgències Hospital Clínic de València
Hospital la Malva-Rosa
Centre d’Especialitats El Grau
Aigües Potables Meliana
Iberdrola Meliana
Ferrocarrils de la Generalitat
Estació d’Autobusos
Ràdio Taxi

96 140 04 01
96 140 22 44
666 50 50 00
96 145 23 69
96 140 09 47
96 140 41 32
96 140 11 81
96 140 20 06
96 140 04 15
96 140 01 47
96 120 56 06
96 140 00 04
96 146 70 50
96 360 10 00
96 380 14 15
96 386 06 38
96 197 35 00
96 192 54 00
96 346 95 60
96 149 34 20
96 149 00 57
96 347 37 50
96 349 72 72
96 347 37 50
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Massalfassar

BUTLLETÍ
Agost
2022

INFORM ATIU

MUNIC IPAL

Energíes renovables, sostenibilidat i medi ambient

Actuacions urbanístiques

Nova àrea de socialització canina, hort escolar i zona de
pícnic a La Forana

Nou colector al carrer La Mar i Bàscula

Vehicle ecologic serveis municipals

Asfaltat dels carrers Luis Vives i Mariano Benlliure

Instal·lació de dos punts de recarrega per a vehicles elèctrics.

Redacció del Pla Urbanistic d’Actuaió Municipal(PUAM)

Estació meteorològica intel·ligent al sostre de l’Ajuntament.

Estem preparant els projectes per asfaltar el carrer del Forn
i l’entrada al poble per la Bascula i carrer La Mar.

Canvi de l’allumenat public a Led.

Projecte de millora casc antic (carrers Comerç, Sant Antoni
i Llibertat.

Instal·lació de plaques fotovoltaiques al sostre de l’Ajuntament, al poliesportiu i al CEIP Sant Llorenç Martir.

Millora d’infraestructures del polígon de l’estació.

Instal·lació del MiniPuntNet a l’Avinguda Blasco Ibañez.

Programa d’ampliació del carrer Sequia de la Garrofera.

Projecte via ciclopeatonal Massalfassar (estació)-Albuixech

Programa d’ampliació del poliesportiu municipal.
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Benvolguts veïns i veïnes, tornem de nou a l’espai del Bolletí d’informació Municipal (B.I.M). Espai on
tradicionalment, els partits que formen part de la corporació municipal tenim l’oportunitat d’arribar a les vostres
cases des del llibret que anuncia la programació de les nostres Festes Patronals.
En primer lloc donar les gràcies al veïnat per la vostra col·laboració, respecte i utilització del sentit comú al llarg
d’aquests dos últims anys que ens ha tocat conviure amb la pandèmia. Este any, per fi tornarem a viure unes
festes com cal, amb tots els actes i sense restriccions.
A Massalfassar va nàixer Ciudadanos i a les eleccions de 2019 passem a formar part de la corporació municipal.
Primer com a oposició, després formant part de l’equip de govern i a partir de setembre de 2021, Higinio Yuste
pren l’alcaldia fins a les pròximes eleccions el maig de 2023.
Tres anys treballant amb molta il·lusió per millorar el nostre poble i la vida dels nostres veïns i veïnes, podem
anar fent balanç i per això aprofitem per a posar-vos al dia en diverses qüestions.
Pel que fa a gestió d’obres i infraestructures hem de ser conscients del moment que estem travessant des de
la pandèmia. La falta de subministraments i la pujada de preus dels materials estan fent que es dificulte cada
vegada més la gestió, l’inici i l’execució de les obres públiques.
Exemples palpables de la situació al nostre municipi són:
L’execució del carril ciclopeatonal, tram Museros-Massalfassar: Esta obra es va licitar a febrer i no es va
presentar cap empresa. Es va fer una pujada de l’oferta econòmica i a la segona volta que es va llançar l’oferta
també va quedar deserta, per tant si les empreses no es presenten a les licitacions, no es poden executar les
obres.
Al tram del ciclopeatonal Massalfassar-Polígon del Mediterrani: Estem a l’espera d’un informe de la Diputació
per a poder llançar la licitació després de sumar 50.000€ de recursos propis als 300.000 atorgats d’una subvenció.
Asfalt dels carrers Mariano Benlliure i Lluís Vives: L’empresa adjudicada està a l’espera de rebre l’asfalt per
acabar les obres.
Respecte a l’obra del Pla Edificant per a la remodelació del CEIP per la nostra part tenim tota la documentació
entregada i solucionada, estem a l’espera de què la Conselleria (Compromís i PSPV) ens donen resposta
econòmica mentre preparem la memòria tècnica que contempla la ubicació del centre mentre s’executen les
obres.
La coberta de la pista de futbol sala ha anat demorant-se per varios motius: l’encariment dels materials d’obra,
la falta de subministraments i la falta de treballadors disponibles per covid.
Una altra barrera que ens hem trobat, ha sigut el pas del cablejat volat d’alta tensió, a la part sud de la pista. Motiu
pel qual ens hem vist obligats a fer un desplaçament de la pista en sentit nord-est.
Esta reubicació té la venteja que ens permet una reordenació d’espais. La modificació consisteix en recórrer la
pista sis metres en direcció nord i dos metres cap a l’est així que, la zona de terrassa del bar quedarà més reduïda
que ho estava actualment, però podrà disposar de més de 120m² (el contracte actual determina una acupació
de 60m²). Guanyem amplitud al corredor lateral i a l’espai que recuperem a la part sud, instal·larem una pista
de pàdel, així creant un nou espai on poder practicar una nova activitat esportiva dins del nostre poliesportiu
municipal.
A pesar de totes les dificultats en les quals estem trobant-se no parem de treballar, ací deixem una taula resumida
de les principals actuacions que estem portant a terme, algunes acabades i altres en procés:

SALUTACIÓ
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Recuperació de patrimoni etnològic.
Promoció de la participació ciutadana

Infrastructures

Aprobació del reglament de Bon Gobern.

Cobriment del magatzem Municipal.

Nova App de l’Ajuntament Massalfassar

Projecte de millora al poliesportiu. Frontons i carrer de
pilota.

Nou portal de transparència i participació ciutadana.

Renovació de parcs infantils.
Gabia coets de Sant Antoni.
Cubrició de la pista de fútbol sala.

Vos desitgem unes molt de les Festes Patronals. Visca Massalfassar.
M A S S A L2F0A2S 2S A R
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PARTIT POPULAR
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Paraula, treball, idees i il·lusió
En setembre es complirà un any des que Populars Massalfassar complint el pacte
de govern amb Ciudadanos i Demòcrates Valencians, va renunciar a l’alcaldia.
Paraula.
Acumulem dos anys al capdavant de l’Ajuntament. El primer amb l’alcaldia i
este segon formant part de l’equip de govern, amb lleialtat al poble i al pacte,
per damunt d’interessos personals i partidistes. Hem escoltat els veïns i veïnes,
empatitzant amb les seues situacions intentant resoldre els seus problemes.
Hem governat amb humilitat, moderació, sensibilitat i solucions, sempre amb
vocació de servei per tal de millorar la vida a Massalfassar, sense sectarismes ni
menysprear ningú.
Al llarg de 2022 des de les nostres regidories hem impulsat actuacions i projectes
com l’àrea de socialització canina i l’àrea de pícnic de La Forana, una campanya
de conscienciació sobre civisme i higiene amb els animals de companyia, la
instal·lació d’herba artificial, bancs i ombratge a la piscina infantil, la renovació
del parc infantil del poliesportiu o la plantació dels arbres de Nadal a una ubicació
decidida mitjançant votació popular. Altres seran una realitat als pròxims mesos,
com el mini pump track, un circuit per a bicicletes.
A més, s’ha intensificat el servei de prevenció contra les plagues, hem continuat
fent podes d’arbres grans que vam començar l’hivern passat i, amb la problemàtica
sorgida de les últimes pluges, hem impulsat la contractació d’un Estudi i Mapa del
Nivell Freàtic al municipi. També, i a partir de l’ordenança que vam aprovar l’any
passat, hem incidit en el manteniment i neteja de les parcel·les rústiques i urbanes,
públiques i privades per tal de garantir la salubritat i reduir perill d’incendis.
Treball.
En Festes i Tradicions, hem decidit innovar. Hem traslladat les paelles a l’Avinguda
Blasco Ibáñez, de la mateixa manera que vam modificar també el repartiment
de calderes de Sant Antoni. I de manera transversal amb Cultura, des que estem
al govern s’ha organitzat per primera vegada a Massalfassar un complet i variat
programa d’actuacions infantils i familiars tant en les vacances de Nadal com en
la festivitat del 9 d’octubre
Des de la regidoria de Comerç hem impulsat les ajudes al comerç local com mai
s’havia fet fins ara. Amb noves iniciatives com el concurs de balcons de decoració
nadalenca o les campanyes Al Nadal comerç local, per tal de fomentar la compra
als nostres comerços amb sortejos i promocions. Idees.
També estem molt satisfets de l’acollida i l’elevat ús del Parc del Llavaner, una
infraestructura per a la que reclamem un ús responsable i civisme, ja que és el
nostre patrimoni.
Populars Massalfassar ha sigut el partit que més mocions ha presentat en este
cicle electoral, tant en l’oposició, com des del govern. Una mostra més del nostre
caràcter proactiu, constructiu i coherent per a defendre els interessos dels veïns
i veïnes. Il·lusió.
Ara, dos anys després, arriba la nostra setmana gran, les nostres Festes Patronals,
per a disfrutar-les, en plenitud. Es el moment de tornar a mostrar la germanor
exhibida a la pandèmia, però ara per a compartir felicitat. Cal abraçar-se,
reunir-se, riure, compartir i viure amb intensitat, però també amb coneixement i
responsabilitat, les nostres Festes Patronals.

Vos desitgem que passeu bones festes en
la millor companyia!!
Populars Massalfassar
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Estimats veïns i veïnes del poble, dir vos que com a regidor de Demòcrates
Valencians porte Urbanisme i Gent Major. Els projectes més importants són els
d’urbanisme, on la inversió econòmica és la més alta, al marge dels plans d’inversió
de la Diputació, i també podem fer ús del romanent que disposa l’ajuntament.
A l’escriure aquest article per al BIM del llibre de festes, esperava poder contar
una bona grapada d’obres importants que podrien estar acabades, i no ho estan
després de fer el treball de tindre els projectes i traure la licitació corresponent,
degut a que a l’igual que altres ajuntaments les ofertes econòmiques han quedat
desertes.
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Demòcrates Valencians

La coberta del camp de futbito estava complicada però el dia de hui les obres
estan en marxa i porten bon ritme.
Les obres que més em dolen són les del carril bici, projecte del qual jo mateix com
alcalde en la legislatura passada posí en marxa amb el nom de “Camí a la mar”. El
plec del tram de Museros -Massalfassar no es du a terme perquè les ofertes han
quedat desertes per segona vegada.
Espere que a la tercera puga fer-se i siga una realitat gràcies al fet que podem
comptar amb el romanent de la corporació municipal.
El segon tram que compta amb una subvenció singular de Diputació de 300.000
euros, també podria estar fent-se i desgraciadament també queda deserta perquè
no es rep cap oferta de cap empresa. Tornarà a eixir amb més de 50.000 euros,
uns 350.000 euros aproximadament.
No és el projecte que Massalfassar es mereix però sí que millorem la seguretat
tant dels vianants com dels que van amb bicicleta, raó per la qual valdria la pena
fer aquesta obra.
Per acabar, espere i desitge que la gent major i jubila del poble disfruten de
la millor manera de les activitats que feien abans de la pandèmia, doncs per fi
tindran unes festes normalitzades on disfrutar dels actes programats.

Des de Demòcrates Valencians vos desitgem a
totes i tots que tingueu unes bones festes.
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Estimades veïnes i veïns
Després de dos anys de pandèmia celebrem les nostres festes majors, des de
Compromís per Massalfassar ens voler dirigir a vosaltres, en primer lloc, per desitjarvos unes bones festes amb la companyia d’amics i familiars. D’altra banda, agrair
el comportament exemplar de tota la població en aquests darrers anys tan difícils
que hem viscut tots i totes, és per això que ens mereixem més que mai unes festes
normalitzades, sanes i plenes d’alegria. Ara bé no cal baixar del tot la guàrdia perquè
la pandèmia encara no ha desaparegut.
Falta menys d’un any per les pròximes eleccions municipals i ja podem fer algun
balanç d’aquesta última legislatura. En Compromís agarrarem l’alcaldia amb tota la
il·lusió del món per dur endavant un programa electoral molt reflexionat per millorar
el nostre poble. No va ser possible implementar-lo encara que ha sigut el full de ruta
a seguir per l’actual equip de govern. Què haguera passat si no hagueren tingut el
nostre programa?
Justificaren la moció de censura amb l’argument de què anaven a treballar pel poble
molt més que nosaltres, a hores d’ara han fet quatre cosetes i totes a mig acabar
(paeller a mig fer, el pipi can al fons, el llavaner i el seu manteniment un desastre,
l’hort infantil al costat d’un pipi can i a l’altre extrem d’on està l’escola i continuem
esperant el Pla Edificant que suposa una reforma integral del CEIP Sant Llorenç). A
més, l’any passat vàrem tindre l’empastre de la platja i enguany sembla que tindrem
l’empastre de la pista i del bar del poliesportiu, esperem que ho sàpiguen gestionar.
Des de Compromís per Massalfassar us animem a gaudir i participar de les nostres
festes amb salut i responsabilitat.
Com a reflexió final, ja que estem a l’any Fuster acabarem amb un dels seus aforismes
més conegut: «Tota política que no fem nosaltres, serà feta contra nosaltres»

Bones festes a totes i tots!!
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Este año 2022 viene a ser un año especial, tras la última etapa
que nos ha tocado vivir con la pandemia del covid-19,
volvemos a disfrutar con plenitud de nuestras ansiadas
fiestas patronales.
Este año, será un año distinto a los dos anteriores,
podremos disfrutar sin la obligatoriedad de
medidas sanitarias, pero esto no hace que no
estemos en peligro de contagio, extremar las
precauciones siempre es aconsejable dado que la
enfermedad no ha desaparecido.
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Policia Local

Como cada año, es nuestro deseo que se disfrute
de las fiestas y estas no se conviertan en una mala
experiencia para nadie, es por ello que deseamos que
en nuestras fiestas rija la moderación y el decoro, como
siempre hemos hecho. Massalfassar siempre ha sido un
pueblo de respeto, buen trato y amable, hagamos que nuestros
visitantes así lo vean.
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Estimats veïns i veines de Massalfassar, des de l´Associació de Comerciants i Artesans
de Massalfassar volen donar les GRACIES a tota la población per la gran resposta
que hem tengut de tots els veins i veines, que en moments tan difícils com els que
hem passat en els últims 2 anys ens hagen recolçat. Estem molt agraïts per la vostra
col.laboració, que fent us del comerç de proximitat, hem pogut mantindre tots els
comerços locals.
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Associació de Comerciants

També hem d´agraïr a L´Ajuntament de Massalfassar per les ajudes i les facilitats
que ens han donat, per a que el teixit comercial de Massalfassar continuara la seua
actividat, sempre respetant les mesures sanitaries, que des dels diferents governs
ens anaven marcant.
Cada any intentem apropar-se mes a la població oferint la millor qualitat, tant dels
productes, com personal, a tots els veïns i veïnes de Massalfassar.
L´Associació col.labora en totes les iniciatives que siguen bones per a Massalfassar,
recolçant a l´Ajuntament en la campanya de Nadal, el pla del bon gobern, aportant el
nostre granet d´arena per a que Massalfassar siga un poble mes viu i mes participatiu.
Des d´estes lletres volem convidar a totes les families del poble i pobles veins, a
gaudir amb nosaltres de les nostres festes, amb armonía i trellat, en la tornada a la
nova normalitat.
Per últim els desitgem unes bones festes a tots els veins i veines de Massalfassar i a
tots els que ens visiten.

Bones festes!!!
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MASSALFASSAR
Teléfono: 960 81 14 62

52

F E S T E S PAT R O N A L S

AGOST 2022

SALUTACIÓ
M A S S A L2F0A2S 2S A R

53

SALUTACIÓ
AGOST 2022

Ximo Mestre Natividad

699 034 552

espectaculosdx@gmail.com
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TELFS.: 607 367 976
619 970 071

ALQUILER DE SILLAS Y MESAS
PARA EVENTOS
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