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Saluda de l’Alcalde
Estimados vecinos y vecinas de Massamagrell, Después 
de dos años de espera, y como cada mes de septiembre, 
volvemos a disfrutar de nuestras Fiestas Mayores como 
todos y todas merecemos y conocemos. 

Han sido unos años difíciles y complicados, donde se 
han tenido que tomar decisiones difíciles y complicadas 
por el conjunto de la ciudadanía, como la suspensión de 
las Fiestas Mayores en 2020. Ahora, que la situación ha 
cambiado, toca volver a disfrutar de nuestra esencia y 
de nuestras tradiciones. 

Es el momento de vivir las Fiestas Mayores con intensi-
dad e ilusión, como siempre habíamos hecho, pero aho-
ra, más si cabe después de todo lo que hemos vivido. 
Vuelven a nuestras calles los espectáculos en directo, las 
paellas, la noche de la “torrà”, las procesiones y los actos 
religiosos, los pasacalles y nuestra noche del baile de disfraces, la entrada de la murta con 
el pregón, la noche del “Xupinazo” o la “Baixà de caixons” en el día del toro, entre otras mu-
chas cosas. 

Toca disfrutar de unos días de fiesta y diversión juntos a familiares y amigos. Toca retomar 
esa normalidad tan deseada, dando paso a la ilusión y a la alegría en nuestras calles, duran-
te nuestras Fiestas Mayores. 

No puedo olvidarme, en este saluda, de nuestras cofradías, de nuestras peñas, de toda la 
gente que aporta su granito de arena para que estas fiestas salgan adelante, pero sobre 
todo, no puedo olvidarme de nuestros Festeros y Festeras, dels “Clavaris de la Verge del Ro-
sari” y de les “Filles de Maria”, que con tanta ilusión y trabajo han preparado estas fiestas que 
llevan esperando desde 2020, el año en que las aplazaron con gran responsabilidad. Disfru-
tad por fin de vuestro año y de las fiestas que con tanto cariño y trabajo habéis preparado. 

Desde aquí ya sólo me queda desearos, vecinos y vecinas, que paséis unas felices y agrada-
bles FIESTAS MAYORES DE MASSAMAGRELL 2022.

Vuestro alcalde, Paco Gómez



6



Festes Majors 2022 7 festa , tradició i devoció

          Acollim la “vida” que ve de déu
Després d’esta parada d’estos anys provocada por la crisi sa-
nitària que encara que amb menys intensitat continua es-
tant present, ens preparem per a celebrar les nostres Festes 
Patronals amb normalitat. Festes plenes d’alegria, de ger-
manor, on expresem lo millor del nostre poble, el millor de 
nosaltres. Moments de trobada y de gaudir amb la familia, 
els amics, veïns y forasters d´uns dies entranyables. Dies im-
portants en els que la gent de Massamagrell participa de les 
activitats programades per a gaudir de lo que forma i con-
forma la identidad del nostre poble. Vuig felicitar als festers 
de la Verge del Rosari i les festeres de la Purísima per la seua 
llabor realitzada per a preparar unes festes boniques, plenes 
de activitats per a tots.

  cadascú: gaudir de tot alló bó que forma part de la vida. I ahí cadascú té molt que dir, molt 
que viure, molt que aportar. Eixe camí no té final i es realitza caminant. La persona creix 
cuant viu la seua vida com experiéncia de un amor que es rep y es comunica goiosament.
La proposta que brolla del Santísim Crist del Consol i de l’Empar, i que es va fer carn en la 
Verge María, la nostra Mare i Patrona, en Sant Joan, i en tots aquells que han segut fidels 
al projecte de Jesús, es va expressar en la vivència de la pròpia existència com un do que 
venía de Déu i que es projectava en el do de si als altres. Van experimentar que no podien 
sostindre’s només per la seua vida, per la vida regalada pels hòmens, sino que es sostenien 
per la vida de Déu, per la que ens sostenim tots nosaltres.

Si es important lo que som capaços de fer les persones, molt més lo que ve de Déu. Els 
moments que vivim continuen sent d’incertesa a molts nivells. Ni han moltes coses que 
ens preocupen. Confiem en allò que ve de Déu, i lo que ve de Déu es esperança perque Ell 
sempre té i ens dóna solucions. 

L’amor de Déu s’ha manifestat en el seu Fill, Jesucrist, que es va fer home en el sí de la Ver-
ge María. Ell és la força que pot transformar i millorar este món. Som cridats a deixar-nos 
abraçar per Déu amb totes les conseqüències. I eixe abraç que jo sent i he experimentat 
en la meua vida puc i dec donar-ho als demés. Acollim la vida que ve de Déu, la que ve de 
saber-nos fills de Déu, de saber-nos estimats i un día gaudirem de l’eternitat que ja comen-
cem a viure-la ací. 

Que la Mare de Déu del Rosari e Inmaculada Concepció, i que Sant Joan Apóstol preguen al 
Santisim Crist del Consol i de l’Empar per nosaltres i per el poble de Massamagrell, beneït 
per la seua intercessió. Una salutació a tots y bones festes.

José Ribes Perea
Rector de la Parròquies de Sant Joan Apóstol i de la Mare de Déu del Rosari
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Saluda de la Regidora de Festes

Estimados vecinas y vecinos :

Un año más llegan nuestras Fiestas Mayores .Unas fiestas 
muy deseadas por toda la ciudadanía ya que las del año an-
terior tuvieron que ser acordes con la situación que estába-
mos viviendo .

De nuevo nuestras calles y plazas se llenarán de música y co-
lor , nuestros peques disfrutarán de actividades infantiles, disfrutaremos de nuestros disfra-
ces , paellas , procesiones, torrá y muchos actos más donde la música no faltará en ninguna 
de ellos .

Es momento de vivir en armonía estos días de fiesta junto a nuestras familias y amistades.

Muchas gracias a los Clavarios de la virgen del Rosario y a las Clavariesas de la Inmaculada 
por estos años de dedicación y esfuerzo para que Massamagrell vuelva a disfrutar de sus 
fiestas .

Gracias también a Massadansa , Carreters, Unió Musical , y a todas aquellas personas que 
con su participación harán que estos días sean inolvidables .

Y para finalizar agradecer el trabajo invisible que se hace y no se ve , tanto de la brigada 
municipal , personal funcionario del ayuntamiento, como del personal de limpieza viaria , 
edificios , policía , protección civil ya que sin su trabajo y dedicación no podríamos organi-
zar nuestras Fiestas .

Solo me queda invitar a toda la ciudadanía a disfrutar de nuestras fiestas 2022 , tengamos 
unas fiestas libres de violencia y seamos responsables .
  
Felices Fiestas 2022

Nina Sepulveda Molina
Concejala de Fiestas
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DIVENDRES, 16 DE SETEMBRE 

19.30 h: “Taller infantil de fanalets”, a la Plaça 
de la Constitució.

Els xiquets i xiquetes podran fer el seu fanal 
amb melons. Cal dur ganivet, cullera i punxo-
net. 
Serà necessari inscriure`s en el formulari dis-
ponible en les xarxes socials de l’Ajuntament.

A continuació, “Cercavila” pels carrers del  
poble.
Organitza: Colla de Tabal i Dolçaina de 
Massamagrell
Col·labora: Ajuntament de Massamagrell

21.00 h: “Sopar de benvinguda a les Festes 
2022”, a la Plaça de la Constitució. 

INSCRIPCIÓ GRATUÏTA: A les oficines de l’Ajun-
tament des de dilluns 12 a dijous 15 de setem-
bre, en horari de 9.30 a 13.00 hores.
L’Ajuntament repartirà a totes les persones 
inscrites taules i cadires. Places limitades.
Organitza i patrocina: Ajuntament de Mas-
samagrell

23.00 h. Xaranga de les Filles de Maria amb 
punt de partida al C/ La Mar nº4.
Organitza i patrocina: Filles de Maria 2020 

24.00 h: ”Xupinaso” des del balcó de l’Ajun-
tament amb les Filles de Maria i el Clavaris 
de la Verge Rosari.

00.30 h: Macrodiscomóvil “TUMBALEA Re-
volution” al Carrer Serra Calderona.
A continuació DJ  convidat PABLO SAY 
Artista en alguns dels majors selles disco-
gràfics de música Techno com TerminalM/
Codex/Ei8ht
Organitza i patrocina : Clavaris Verge del 
Rosari 

Programa de Festes
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DISSABTE, 17 DE SETEMBRE

18.00 h. Desencaixonà de tres bous “cerrils” al Camí la Mar. 

De les ramaderies de:
Gerardo Ortega nº 27 - Guarisme 7
El Torero nº 55 - Guarisme 8
Victor Huertas nº 25 - Guarisme 9
A continuació solta d’un bou de la ramaderia de Perera Garcia.

23.30 h. “Embolà” dels bous de la vesprada.
Organitza: Comissió Taurina l’Afició
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DIUMENGE, 18 DE SETEMBRE

10.00 h: “Dia 
de la Bici”, pel 
recorregut ha-
bitual. Eixida 
i arribada a la 
plaça de la Constitució. 
INSCRIPCIONS: Al Centre Cultural de dilluns 5 
a divendres 9 de setembre en horari de 10.00 a 
13.00 hores. 

10.30 h: Missa solemne i repartiment de pa-
nets.
Organitza i patrocina: Filles de Maria 2020

14.00 h: Calderes a la Plaça Generalitat 

Tot aquell que vullga comprar tiquets ho po-
drà fer al baix de l´Ajuntament, a l´inici del Ca-
rrer Correus (enfront dels corros dels bous), el 
dilluns 11, dimarts 12 i dimecres 13 setembre 
de 17.00 a 20.00 hores. 
Les racions son a 2 euros i el mínim seràn dues 
racions.
Organitza: Cofradia San Joan Evangelista
Col·labora: Ajuntament de Massamagrell.

18.30 h: Entrà de la Murta amb música, re-
presentacions i balls populars de la nostra 
terra. En arribar a la plaça de la Constitució, 
Ball dels gegants de Massamagrell, Joanet i 
Roser.

Itinerari: Avinguda de la Raval, Avinguda Ma-
jor, Carrer Bisbe Amigó i Plaça de la Constitu-
ció.

Participen: Associació de carreters, Colla de 
tabal i dolçaina de l´Horta Nord, Unió Mu-
sical de Massamagrell, Filles de Maria 2020, 
Clavaris Verge del Rosari, Festers de Sant 
Joan Evangelista i Massadansa.
Organitza i Patrocina: Filles de Maria 2020
Col·labora: Ajuntament de Massamagrell 

19.30 h: Pregó de festes, des del balcó de 
l’Ajuntament.
A continuació, concert de la Unió Musical 
de Massamagrell, a la Plaça de la Constitució 
i BALL DE PLAÇA. 

Concentració de balladors i balladores a la 
Plaça de la Constitució. En acabar, ballarem el 
pasdoble“Massamagrell”.
Organitza: Associació Cultural Folklòrica 
de Massamagrell, Massadansa i Unió Musi-
cal de Massamagrell
Patrocina i col·labora: Ajuntament de Mas-
samagrell

Participen: Colla de Tabalers i Dolçainers de 
l’Horta Nord i la Unió Musical de Massama-
grell i Filles de Maria.
Col·labora:  Ajuntament de Massamagrell.
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DIMECRES, 21 DE SETEMBRE

17.30 h: Tradicional cercavila amb xaranga 
per a  veure els vestits de les Filles de Maria.
Inici: Avd. Serra (Rst. Bona Paella)

DIJOUS, 22 DE SETEMBRE

20.00 h: Recollida de les Filles de Maria

22.30 h: Presentació de les Filles de Maria a 
la Plaça de la Constitució.
Organitza i patrocina: Filles de Maria 2020 
Col·labora: Ajuntament de Massamagrell

DIVENDRES, 23 DE SETEMBRE

DIA DE DISFRESSES 
18.30 h: Ball de disfresses infantil, a la plaça  
de la Constitució

Organitza i patrocina: Ajuntament de Mas-
samagrell

23.00 h. Xaranga de les Filles de Maria per el 
carrer Correus.
Organitza i patrocina: Filles de Maria 2020 

23.30 h: Ball de disfresses a la Plaça de la 
Constitució, amenitzat per l’orquestra “TO-
KIO BAND”,.
Organitza i patrocina: Ajuntament de Mas-
samagrell.
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DISSABTE, 24 DE SETEMBRE

07:00 h: XOCOLATÀ a la Plaça de l’Ajunta-
ment.

08:00 h: Tradicional “encie-
rro” a càrrec de la ramaderia 
“El Saliner”
 
12.00 h: “Chiqui-encierro infantil con carre-
tones” a la Plaça de la Constitució, se recor-
tarán 3 Magníficos Toros.
- Chupinazo de salida.
- Encierro por x calles.
- Enchiquerado.
- Concurso de recortes.
- Entrega de medallas y diplomas.
- Posada foto final.

Organitza i patrocina: Ajuntament de Mas-
samagrell

15:45h: Concentració a la Plaça Glòries 
Valencianes per a començar la “Baixà de 
caixons”, acompanyada per xarangues i ba-
tucadas que finalitzarán al carrer Josep Re-
nau. “Casa Andalucia”
A continuació, discomòbil amb DJ. Wiset.

17.30 h: Desencaixonà de cuatre bous de 
les ramaderies de: 
 
 - Victorino Martín. 
 - Gerardo Ortega.
 - Santiago Domecq.
 - Hato Blanco.

DIA DEL BOU 
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Pablo Gimeno Mollá 617678442
Raúl Gómez Niza 600620198

- Instal.lacions fotovoltaiques domèstiques (aïllades i
 d'autoconsum, amb i sense excedents) .
- Automatització i control de processos industrials, especialitzats
  en sistemes de dosificat.
- Instal.lacions en vivenda i reformes domèstiques.
- Centralitzacions de comptadors en edificis.
- Instal.lacions i manteniment de naus industrials i locals de
  pública concurrència.
- Certificats i legalitzacions elèctriques.
- Instal.lacions de telecomunicacions en vivendes i oficines.
- Pressupostos sense compromís.
- Atenció personalitzada.

C/ Senda Hermana nº 4 b Tel. 96 144 22 95
46136 MUSEROS ( Valencia) www.lg2.es
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Després s’embolaran tres vaques de la ramaderia de “Victorino Martín”.

23.00 h. Xaranga festers inici en 4 catons cap al Piló a la Plaça de la Constitució. 

23.45 h: Tradicional “Balonada” a la 
Plaça de la Constitució.

00.00 h: S´embolará “un bou cerril al pilo” 
de la ramaderia de `` Santiago Domec´´.
Tot seguit s’embolaran els bous de la ves-
prada.
Organitza: Clavaris Verge del Rosari
Col·labora: Ajuntament de Massama-
grell i Filles de Maria 2020

QUEDA PROHIBIDA LA PARTICIPACIÓ DELS MENORS DE 16 ANYS 
DECRET 31/2015, de 6 de març del Consell
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Avda. Mayor, 160
46130 Massamagrell (Valencia)

cmeulogi@gmail.com

www.carpinteriametalicaeulogio.com

961 444 274 / 606 992 215
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DIUMENGE, 25 DE SETEMBRE

14:00 h: PAELLES FESTES MAJORS: començaran les paelles al carrer 
del Sol i rodalies. L’Ajuntament repartirà a totes les persones partici-
pants: llenya, taula, cadira i pollastre. 
Organitza i patrocina: Ajuntament de Massamagrell

INSCRIPCIONS: A les oficines de l’Ajuntament des de dilluns 12 a divendres 16 de setembre, en 
horari de 9.30 a 13.00 hores.
PREU: 2€ per persona. Mínim 4 persones.  Places limitades.
LA CARN es recollirà els dies 22 i 23 de setembre, en horari comercial, als establiments 

El dia de les paelles no es podran traure del recinte taules i cadires, així com tampoc 
fer ús de les taules i cadires que posa l’Ajuntament a l’interior de les cases, als baixos, 
comerços o a qualsevol altre tipus de construcció. Sols s’hi podran usar a la via pública.

17.00 h: “Paelles Holli Festival” al ca-
rrer Molí de Baix (enfront al polies-
portiu) 
Organitza i patrocina: Ajuntament 
de Massamagrell

20.00 h: Rés del sant Rosari pels ca-
rrers de costum en companyia de la 
nostra patrona i ofrena de flors a la 
Mare de Déu del Rosari.

00.30 h: “Discomòbil  “L’Askampà” al carrer Molí 
de Baix (enfront al poliesportiu).
Organitza i patrocina: Filles de Maria 2020
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CLAVARIS DE LA VERGE DEL ROSARI
Poble de Massamagrell, després d’aquests anys de 
llarga espera, per fi ha arribat el nostre esperat mes, 
setembre. Les festes patronals del nostre estimat 
poble ja estan aci.

Volem començar agraint a tota la gent del poble que 
han col·laborat i han sigut pacients amb nosaltres 
durant aquests anys, ja que sense l’ajuda d’aquestes 
persones no haguerem pogut dur a terme la nostra 
festa en aquests moments tan complicats.

Per altra banda, el nostre agraïment a l’Ajuntament 
de Massamagrell i a les persones que ens han ajudat 
en l’organització dels actes de la nostra festa. També 
agrair a les nostres famílies, perquè sense elles, tot 
aço no haguera sigut possible. Ens han acompanyat 
amb il·lusió i estima en tots els moments que hem 
viscut a lo llarg d’aquests anys.

Esperem que tots junts passem unes festes inolvida-
bles i gaudim de moments únics.
Demanem disculpes per tots els errors que s’hagen 
pogut cometre, ho hem fet el millor que
hem sabut, sense perdre la il·lusió en cap moment.

Vos convidem a gaudir i compartir, juntament amb 
nosaltres, aquestes festes tan esperades per tot el 
poble de Massamagrell!

Moltes gràcies a tots!
Visca Massamagrell, visca les seues festes patronals i 
VISCA ELS CLAVARIS VERGE DEL ROSARI!

Vicente
Climente

Ferrer

Clavari Major
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Enric Mallen Martí

Daniel Pérez Sancho

Alexander Estevez Rodríguez

Francesc Palanca Martínez

David Eres Campos

Antonio García Ribes 

Eduardo Heredia Moreno 

Carles Fort Tamarit

Alberto Bayarri Benitez
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Mario Utrillas Aparicio

Joan Julián Caballer 

Javier Rodriguez Nadal

Miguel Fenollosa Ramos

Jorge Izquierdo García

Joan Alaoui Izquierdo 

Manuel Salvador Navarro 

Joan Fort Tamarit

Guillem Fontelles Ferrer
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Sergi Pérez Sancho

Pau Eres Fenollosa 

Pablo Guillén Claramunt 

Víctor Tamarit González 

Rubén García San Félix 

Pablo Orón Izquierdo 

Sergi Alba Delgado

Paco Bañón Pedro 

Moisés Lozano Mota
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DILLUNS, 26 DE SETEMBRE

FESTIVITAT DE LA MARE
DE DÉU DEL ROSARI, 
PATRONA DE MASSAMAGRELL

08.00 h: Volteig de campanes.

08.00 h: Recollida Clavaris Verge del Rosari.

D’11.00 a 14.00 h: Activitats infantils a Plaça 
del Campanari.
Organitza i patrocina: Ajuntament de Mas-
samagrell.

12.00 h: Solemne missa en honor a la nostra 
patrona, la Mare de Déu del Rosari. 
Tot seguit, es dispararà una xicoteta mascle-
tà a la Plaça de la Constitució.
Organitza: Clavaris de la Verge del Rosari
D’17.00 a 19.00 h: Activitats infantils a Plaça 
del Campanari.
Organitza i patrocina: Ajuntament de Mas-
samagrell.

18.00 h: Recollida dels Clavaris

20.00 h: Solemne processó de la nostra pa-
trona la Mare de Déu del Rosari. 
Tot seguit, es dispararà un Castell de la piro-
tècnia Hnos. Caballer a la Plaça de la “Noria”.
Organitza: Clavaris de la Verge del Rosari

23.30 h: Espectacle “Humor y Magia”
Organitza i patrocina: Clavaris Verge del 
Rosari
Col·labora: Ajuntament de Massamagrell
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DIMARTS, 27 DE SETEMBRE

FESTIVITAT DE LA IMMACULADA
CONCEPCIÓ

08.00 h: Volteig de campanes.

08.00 h: Recollida de les Filles de Maria

12.00 h: Solemne missa en honor a la Im-
maculada Concepció. 
Tot seguit, es dispararà una mascletà a la 
Plaça de la Constitució, a càrrec de la piro-
tècnia  Hnos. Caballer.
Organitza: Filles de Maria 2020

TROFEU ALCALDIA DE PILOTA VALENCIANA 
AL TRINQUET “TIO PENA”
15.30 h: Partida d´Escala i Corda juvenil
17:00 h: Trofeu alcaldia, partida professio-
nals.
Patrocina: Ajuntament de Massamagrell
(Regidoria d’esports)
En finalitzar les partides s’hi farà el lliurament 
de trofeus.
17.30 h: Espectacle infantil “Peter Pardo” a la 
Plaça de la Constitució

Patrocina: Ajuntament de Massamagrell
A continuació TALLER DE TABAL I ACORDIÓ 
DIATÒNIC
Public: A partir dels 6 anys 

Organitza: Escola de Música tradicional 
l’Horta Nord.

18.00 h: Recollida de les Filles de Maria 

20.00 h: Solemne processó pels carrers en 
honor a la Immaculada Concepció.
Al finalitzar, es farà el tradicional trasllat del 
Santíssim Crist del Consol i de l’Empar des de la 
seua capella fins al carrer Casetes, nº 53.(Tra-
vessia carrer Cano), aon pernoctarà eixa nit.
A continuació Mascletà de Colors a càrrec de 
la Pirotècnia Hnos. Caballer, a la plaça de la 
“Noria”.
Patrocina: Filles de Maria 2020

23.00 h: Rés del Sant Rosari a la Travessia ca-
rrer Cano.
A les 23:30h: Espectacle “The Talent” a la 
Plaça de la Constitució.
Organitza i patrocina: Filles de Maria 2020
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Saluda de les Clavariesses de la Immaculada
Per fi podem donar començament a les 
nostres festes Patronals després d’uns 
anys d’incertesa. En primer lloc, volem 
agrair a tota aquella gent que ha col·la-
borat en nosaltres per a fer possible el 
nostre somni. 

Durant aquests dies estarem gaudint de 
l’olor a pólvora, l’ambient de la música, 
les rialles i les tradicions que tant caracte-
ritzen el nostre poble. 

Us convidem a compartir amb nosaltres 
la il·lusió per les nostres festes i, fer entre 
tots, que siguen inoblidables. 

Visca Massamagrell i visquen les seues 
Festes Patronals!
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Natalia 
Lledó Aznar

Clavariessa Major

Empar Ruiz Carbonell Judith Peirats EulogioElena Sánchez Cabrerizo 

Carolina de Gracia LópezAna Izquierdo Navarro
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Paula Lapiedra Moreno 

Marina Pardines Fuentes

Maria Gabarrón Carrillo

Zahira Gómez Sánchez

Mireia López García 

Maria Izquierdo Martí

Núria Domingo Gimeno

Maria Sanz Campos

Lourdes Peyró Jiménez 
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DIMECRES, 28 DE SETEMBRE

FESTIVITAT DEL SANTÍSSIM CRIST 
DEL CONSOL I DE L’EMPAR

8.00 h: Volteig de campanes i despertà.

11:30 h: Recollida del Santíssim Crist del 
Consol i de l’Empar. Es reunirem a la Plaça 
de la Constitució per anar a recollir al San-
tíssim Crist  a la travessia carrer Cano per a 
dirigir-se cap a l’església.

12.00 h: Solemne missa en honor al Santís-
sim Crist del Consol i de l´Empar. 
Tot seguit, es dispararà una xicoteta mascle-
tà a la Plaça de la Constitució.

17.30 h: Espectacle infantil  “Cantajuegos 
Cosquillas” a la plaça de la Constitució.
Patrocina: Ajuntament de Massamagrell

20.0 0 h: Solemne processó de la imatge del 
santíssim Crist del Consol i de l’Empar, pels 
carrers de costum.

Tot seguit, es dispararà un xicotet castell de 
focs d’artifici a la Plaça de la Constitució.

La Confraria del Crist, agraeix a totes les perso-
nes, que en la seua col·laboració han fet possi-
ble que un any mes es puga celebrar la festa en 
honor al Santíssim Crist del Consol i de l’Empar
MOLTES GRÀCIES A TOTS

23.30 h: XX Concurs de PLAY-BACK a la Plaça 
de la Constitució, a càrrec de les comissions 
falleres de Massamagrell, on podrem gaudir 
dels artistes locals més famosos. 
Organitza: Junta Local Fallera
Patrocina: Ajuntament de Massamagrell
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DIJOUS, 29 DE SETEMBRE

FESTIVITAT DE SANT JOAN EVANGELISTA
PATRÓ DE MASSAMAGRELL

08.00 h: Volteig de campanes 

11.00 h: Umflables a la Plaça Campanari.

12.00 h: Solemne missa en honor al nostre patró, Sant Joan Evangelista, presidida pels re-
verends pares caputxins de la Magdalena.

Tot seguit, visita al sant sepulcre del pare Lluís Amigó.
 A continuació, es dispararà una xicoteta mascletà a la Plaça de la Constitució.

17.30 h: Umflables a la Plaça Campanari.
Patrocina: Ajuntament de Massamagrell

19.30 h: Solemne processó en honor al nostre patró Sant Joan Apòstol i Evangelista. 

Tot seguit, es dispararà un castell de focs d’artifici a la plaça de la Constitució.

23.30 h: Correfocs, Colla de Dimonis
Eixida: Avgda. Major. cantó Cami Llarí.
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DIVENDRES, 30 DE SETEMBRE

18.30 h: CAVALCADA INFANTIL, eixida des 
de la Plaça de la Constitució.
Organitza i patrocina: Filles de Maria 2020

20.00 h: NIT DE “TORRÀ” DE CARRER. 

L’Ajuntament repartirà a totes les persones 
participants: llenya, taula, cadira i “blanc i ne-
gre” 

INSCRIPCIONS: A les oficines de l’Ajuntament 
des de dilluns 12 a divendres 16 de setembre, 
en horari de 9.30 a 13.00 hores.
PREU: 2 € per persona. Mínim 4 persones. 
L’EMBOTIT es recollirà els dies 29 i 30 de setem-
bre en horari comercial, als establiments con-
certats. Places limitades.
Patrocina: Ajuntament de Massamagrell

00:00h: Actuació de “King Africa y El Duen-
de Callejero” a la explanada al Passeig Joan 
Celda. 
A continuació tradicional “cavalcada de fi de 
festes” Tot seguit, continuarà la festa amb 
discomòbil al Carrer Serra Calderona.
Organitza i patrocina: Clavaris de la Verge 
del Rosari, Filles de María i Ajuntament de 
Massamagrell.
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Avenida  Magdalena 4
Massamagrell 46130

961451133

670345713

Síguenos en:         @opticabegonatormo          Óptica Begoña Tormo

Salud visual y auditiva

Nos gusta cuidar
de tu mirada

¡Pídenos tu cita!



42



Festes Majors 2022 43 festa , tradició i devoció

DISSABTE, 1 D’OCTUBRE
60 ANIVERSARI  PENYA TAURINA 
DE MASSAMAGRELL
18.00 h: Bous de la “Penya Taurina” 
de Massamagrell, a l’Avinguda Major. 

24.00 h: “Embolado”
Nº 15 de Parlade 
Nº 1 de Parlade
Nº 160 de Juan Pedro
Nº 148 de Juan Pedro al pilón



Festes Majors 2022 44 festa , tradició i devoció

DIUMENGE, 2 D’OCTUBRE

60 ANIVERSARI  PENYA TAURINA DE MASSAMAGRELL

11.00 h: Bous de la “Penya Taurina” de Massamagrell, a l’Avinguda Major. 
Nº 50 de la ramaderia de “Juan pedro Domecq”

17.00 h: Desencaixonà de 2 Bous Nº 69 y 48 de la ramaderia de “Baltasar Ibán”
-A continuación s’embolarà el bou del matí.
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En record al pàrroco que ens va traure Clavaris de la 
Verge del Rosari l’any 2019 i que per desgràcia ja no 

està amb nosaltres.
Don Blas Sales 

Sempre al cor del poble de Masamagrell
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Vicente Climente Ferrer - Alberto Bayarri Benitez - Alexander Estevez Rodríguez - Antonio García Ribes
Carles Fort Tamarit - Daniel Pérez Sancho - David Eres Campos - Eduardo Heredia Moreno

Enric Mallen Martí - Francesc Palanca Martínez - Guillem Fontelles Ferrer - Javier Rodriguez Nadal
Joan Alaoui Izquierdo - Joan Fort Tamarit - Joan Julián Caballer - Jorge Izquierdo García

Manuel Salvador Navarro - Mario Utrillas Aparicio - Miguel Fenollosa Ramos - Moisés Lozano Mota
Pablo Guillén Claramunt - Pablo Orón Izquierdo - Paco Bañón Pedro - Pau Eres Fenollosa

Rubén García San Félix - Sergi Alba Delgado - Sergi Pérez Sancho - Víctor Tamarit González 

Natalia Lledó Aznar - Ana Izquierdo Navarro - Carolina de Gracia López
Elena Sánchez Cabrerizo - Empar Ruiz Carbonell - Judith Peirats Eulogio
Lourdes Peyró Jiménez - Maria Gabarrón Carrillo - Maria Izquierdo Martí

Maria Sanz Campos - Marina Pardines Fuentes - Mireia López García
Núria Domingo Gimeno - Paula Lapiedra Moreno - Zahira Gómez Sánchez
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Odontología general 
Implantología inmediata 
Ortodoncia invisible 
 

Carrer del sol 39, 1 
Massamagrell 

 
Telèfon: 961450852 
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SAN LORENZO DE BRINDIS
RESIDENCIA

30 años 
Comprometidos con tu bienestar 
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Ismael Natividad Alpuente, S.L
Av. Serra, 112 – Pol. Ind. Bobalar
46130 Massamagrell (Valencia)
96 144 02 54
info@ismaelnatividad.com
www.ismaelnatividad.com
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AIDISA
SOLAR

SALÓN DE UÑAS Y 
PESTAÑAS  

Tlf : 684 477 892 

The �eginails

The
 Oregi

nails The Oreginails The O
reginails T

he O
reginails The Oreginails The Oregina

ils T
he 

Or
eg
in
ai
ls 
T
he
 O

re
gi
na
ils
 T

he
 O

re
gin

ail
s 

Theoreginails 



64



65

L
Todos los permisos...

oficinagruposanjuan@gmail.com

SAN JUAN
autoescuelas

96 091 42 49 (WhatsApp Empresa)
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C/.Ferrers, 8 - Polígono Industrial
 46139 - La Pobla de Farnals 

Valencia 
Tel. 961 453 000 

http://www.portalia.es 
 e-mail: portalia@portalia.es
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¡Servicio a domicilio! - 96 136 76 91 / 674 712 555
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VERGIMOVIL

Ctra. Barcelona, 66   -   MUSEROS

SERVICIO
OFICIAL

EXPOSICION
Tel. 96 144 37 36

comercial@vergimovil.com

TALLER
Tel. 96 144 39 59

postventa@vergimovil.com
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M. José Sánchez Torrijo

C/ Figueres, 4
46130 Masamagrell

PENSAT I FET
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BODÍ
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RECARGA  DE CARTUCHOS TINTA Y TONER 
 

VENTA DE CONSUMIBLES  
ORIGINALES Y COMPATIBLES 

 
VENTA DE PERIFÉRICOS 

 
SERVICIO TÉCNICO DE IMPRESORAS 

 
SERVICIO TÉCNICO INFORMÁTICO 

 

Calle Mariano Benlliure, 38  
Massamagrell 

961 444 739 

lbimassamagrell@labuenaimpresion.com 

La Buena Impresión Massamagrell 
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