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A tan sols 12 quilòmetres al nord de la 
ciutat de valència, al costat de la costa 
mediterrània, Massamagrell ofereix als 
seus veïns un nucli amb els serveis i co-
moditats de qualsevol gran ciutat barre-
jats amb l’essència i la tradició d’un poble 
amb un mercat passat agrari.

Les discussiones entorn de l’origen 
del topònim Massamagrell són habitu-
als entre els historiadors y cronistes que 
han investigat l’rigen del nostre municipi. 
Hi ha els que apunten que té una base 
netamentárable derivant ليرغلأ لزنم 
(manzil al-Gril) que significaría “casa del-
Gril o de Agrel”. Altres autors no obstant 
aço apunten que deriva del llaí “mansum 
Macrelum” que significaría “casa de Del-
gado”, encara que també hi ha els que de-
fensen un origen mixt.

Com arreplega la Carta de Població, 
document que constata la donació que fa 
l’Ordre de Calatrava a trenta pobladors 
d’origen lleidatà, és molt probable que 
en 1271, 33 anys despres de la conquesta 
de València, siga el naixement del nostre 
poble, encara que té arrels més antigues, 
pero comença a caminar com a poble a 
partir d’aquesta data.

Des de llavors el nostre municipi i els 
seus veïns han sigut testimonis del pas 
dels anys i l’esdevenir de la història que 
en mots casos ha quedat plasmat en l’ar-
quitectura, estructura i costums de Mas-
samagrell. Excemple és aço són el són 
el Convent Capuchino de la Magdalena, 

l’Església Parroquial de Sant Joan Apòs-
tol i Evangelista, coneguda com la “Cate-
dral de l’horta”, l’Escorxador i el safareig 
o el Molino de la Magdalena o de Blai. De 
fet passejant pels carrer del minicipi és 
habitual trobar-se amb quadres ceràmics 
que, de manera pintoresca, aodrnen les 
façanes de moltes cases en els taulells de 
les quals están repsentats sants, verges o 
símbols religiosos.

Malgrat aço, els veïns y veïnes de Mas-
samagrell al llarg dels anys, constitueixen 
i continuen escrivint la vertadera història 
de la població. Les seus vides, el seu tre-
ball, les formes de relacionar-se han anat 
configurant la idiosincràsia de la nostra 
gent i la realitat actual del nostre muni-
cipi.

L’agricultura va ser la principal activi-
tat econòmica de Massamagrell fins a 
meitats del segle XX. Es tractava d’una 
societat tradicional basada en l’economia 
agrària. Del cultiu de la terra que s’obte-
nien els productes que servien en primer 
lloc per a l’alimentació de la família. El 
cens oficial de 1900 deia que la xifra de 
2613 habitants convertia a Massama-
grell en el cas antic mes extens de tots els 
que componen la seua comarca, l’Horta 
Nord.

Durant la segona metitat del segle XX 
Massamagrell no va ser alè al canvi social i 
econòmic que va experimentar gran part 
del territori espanyol. L’activitat del sec-
tor primari va ser substituïda pels sectors 

secundari i terciari. En el cas concret de la 
nostra població, la indústria, el comerç i 
els serveris rivalitzaren amb l’agricultura 
com a font de riquesa i a ells es deu el fort 
augment de població experimentat.

D’altra banda, la massificació de la 
ciutat de València així com l’àrea metro-
politana sud, presenta en els pobles de la 
zona nord de la capital, entre els quals es 
troba Massamagrell, com unes àrees on 
gaudir de la cultura, el paisatge i espais 
habitables més tranquils, espaiosos i co-
lectius comunicats de forma excelent a 
través de la línia de metro de Ferrocarrils 
de la Generalitat Valenciana que permet 
als veïns arribar al centre de València en 
tan sols 30 minuts.

En l’actualitat Massamagrell s’ha con-
vertit en un muniipi de més de 15.500 ha-
bitants molt participatius i involucrats en 
totes les activitats locals fugint dels tò-
pics de ciutats-dormitori que assenalen 
als municipis pròxims a una gran ciutat. 
Els veïns de Massamagrell ixen en massa 
als carrers durant les festes majors que 
comencen oficialment l’ultim diument de 
setembre. De les noestres festes desta-
quen els bous al carrer, les processons en 
honor als patrons de la localitat, així com 
les paelles i torraes que emfatitzen la ri-
quesa gastronòmica del municipi. Totes 
aquestes activitats reunixen a miles de 
veïns en un ambient festiu i participatiu 
que s’ha convertit en una de les essències 
del nostre municipi.

Ĺ HORTA DE MASSAMAGRELL
Regada per la Real Séquia de Montca-

da en el seu 4t tram (Jovedat Versus Ex-
tremal).

L’horta de Massamagrell forma part de 
la mil·lenària Horta de València (conjunt 
dels horts regats per les séquies proce-
dents del riu Túria, construïdes i plani-
ficades pels àrabs i regulades pel Tribu-
nal de les Aigües i per la Real Séquia de 
Montcada) la qual es va dividir en 1989 en 
les 4 comarques actuals. En aquesta zona 
es practica una agricultura d’ocupació del 
sòl durant les 4 estacions de l’any. Pre-
dominen les hortalisses i verdures, i els 
tarongers.

 
Marjal de Massamagrell i Rafalell
Terreny baix i pantanós. Es caracterit-

za per la densa vegetació de canyís i joncs 
que permeten a molts animals refugi-
ar-se, alimentar-se i criar-se. Es va inau-
gurar el 10 de setembre de 2002. Té 100 
ha de superfície. Situada en la platja de 
Massamagrell se pot visitar tot l’any, en-
cara que cal tenir en compte que s’inunda 
durant els períodes de pluges. És tracta 
d’una zona protegida pel Pla General 
d’Ordenació Urbana, a instàncies de la 
Conselleria de Medi Ambient. 

HISTORIA DE MASSAMAGRELL

COnvEnT DE LA MAGDALEnACOnvEnT DE LES TERCIàRIES CApuTxInES

ESGLèSIA pARROquIAL SAnT JOAn ApòSTOL I EvAnGELISTA FAçAnA DE L’AJunTAMEnT DE MASSAMAGRELL
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LLOCS D’INTERÉS

Museu Municipal Martínez Beneyto
Museu on s’exposa l’obra pictòrica 

de més de 100 llenços, dibuixos i docu-
mentació variada del pintor local Juan 
Bautista Martínez Beneyto qui va do-
nar a l’Ajuntament de Massamagrell 
el seu estudi de pintura per a la creació 
d’aquest museu. Es pot visitar: de gener 
a juny i de setembre a desembre prèvia 
sol·licitud de visita en el Telf. de contac-
te: 96.144.39.53.

Convent de Santa María Magdalena
Convent Caputxí fundat pel Patriarca 

Sant Joan de Ribera. Data del segle XV 
(1599) i va ser ampliat l’any 1608 i 1611. És 
l’’edifici històric més antic de Massama-
grell i fa uns anys l’Escola Taller de Mas-
samagrell ho va reconstruït. Compta amb 
una ermita. Obres pictòriques existents 
en el seu interior: còpia del llenç “L’Últi-
ma Comunió de Santa María Magdalena” 
(l’original d’Espinosa es va traslladar al 
Museu de Belles arts de València) i llenços 
del pintor local Antonio Peris Carbonell.

En la construcció es pot distingir: l’an-
tiga ermita de la Magdalena, l’Església, 
el bloc del primitiu convent. L’Ermita 
data del segle XV a partir de la qual es va 
alçar el conjunt conventual. En la prime-
ra planta es conserven cinc de les cel·les 
primitives, de les quals una d’elles va ser 
ocupada pel Pare Luís Amigó.

Església Parroquial de Sant Joan 
Apòstol i Evangelista

Dedicada a Sant Joan Evangelista. 
Data de 1767.  És un dels més amplis 
temples de la província. Per les seves di-
mensions i majestuositat, se’l denomina 
“La Catedral de L’Horta”. La façana és 
pròpia del període Barroc i compta amb 
un medalló del “Martiri de Sant Joan a la 
tina” realitzat per Luís Domingo-Paneles 
de Soler Blasco i Juan Celda. 

És espaiosa, claustral i compta amb 
un campanar quadrat reformat al 1990 i 
compta amb 5 campanes. El seu interior 
és d’estil neoclàssic, amb tres naus i el 
creuer, amb bastant lluminositat, donat 
els seus variats i amplis finestrals.

Respecte a les pintures que decoren 
l’interior de l’Església, en els carcanyols 
dels arcs es troben pintats els Apòstols 
i Sants. Aquestes pintures van ser rea-
litzades per  Juan Celda de la Visitación, 
rector de l’església des de 1980 fins a 
1997 i fill de Massamagrell. 

En la cúpula es representa el cel de 
Massamagrell, on apareixen els fills no-
tables del poble i els reis en representa-
ció simbòlica de Crist.

Convent de les Terciàries Caputxines
Convent fundat en 1885,  pel Pare Luis 

Amigó a fi d’atendre els menors que ha-
vien quedat orfes després de l’epidèmia 
del còlera que va assolar Massamagrell. 
L’asil es converteix en un centre d’aco-

lliment per a alimentar, vestir i educar a 
nenes que venien de contextos familiars 
desfavorits obrint-se, d’aquesta mane-
ra, el col·legi com a institució benèfic-
docent.

Dins del conjunt conventual destaquen 
quatre recintes: Les habitacions museu, 
una capella on s’ofereix missa, una altra 
capella on està soterrat l’Honorable Pare 
Luis Amigó de Massamagrell, fundador 
de l’Ordre de les HH TT Caputxines i la 
cripta de l’enterrament dels seus fami-
liars.Església Neogòtica, dedicada a la 
Sagrada Família d’una sola nau.

Monument i casa natalícia del Pare 
Lluís Amigó (ubicat a la Plaça de la Cons-
titució, enfront de l’Ajuntament).

La Via Xurra: una via verda que co-
mença en la ciutat de València i finalitza 
el seu recorregut a Puçol, atravesant la 
comarca de l’Horta Nord, durant uns 15 
km en forma de carril bici.

Museu de Castes i Encastes del bou 
de lídia. Sorgix de l’interés i l’afició de 
Juan Eres i la seua família cap a la festa 
dels bous.

La “pilota valenciana” és l’esport 
autòcton de la nostra terra, en el qual, 
Massamagrell compta amb reconeguts 
“pilotaris”

Dimarts de tot l’any té lloc una parti-
da de pilota en el trinquet “Tio Pena” de 
Massamagrell. 

MARJAL DE MASSAMAGRELL

pLATJA DE MASSAMAGRELL

MuSEu MARTínEz BEnEyTO
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Enguany, després de molts anys d’es-
pera, Massamagrell té el plaer d’acollir 
la 32a edició de la Trobada d’Escoles en 
Valencià de l’Horta Nord.

La primera Trobada va nàixer l’any 
1986 com a un aplec lúdic i reivindica-
tiu amb l’objectiu de crear d’un sistema 
educatiu en valencià. Trenta-tres anys 
després, gaudim d’una escolarització en 
valencià en totes les etapes de l’ensenya-

ment públic. No obstant, aquests aplecs 
per la llengua s’han continuant mante-
nint prenent més força, sent extensiva ja 
a 20 comarques i amb diversos projectes 
paral·lels per a la infància com els Premis 
Sambori i Sambori Mice, el concurs de 
cartells de la Trobada, La Gira que dóna 
visibilitat als grups musicals en valen-
cià... entre altres.

El dia de la Trobada, el 7 d’abril en 

aquest cas, Massamagrell es convertirà 
en un riu de xiquetes i xiquets, famílies 
i escoles que envairan els seus carrers 
amb cercaviles, tallers, espectacles, ex-
posicions... Una festa per la infància, per 
la nostra llengua i per a totes aquelles 
persones que vulguen participar d’ella. 

Gràcies a la comissió organitzadora, 
a la comunitat educativa,  associacions, 
comerços, voluntaris, Policia Local, Pro-

tecció Civil i treballadors de l’ajuntament 
per fer possible aquesta festa.

Per acabar faig una crida a tots el poble 
de Massamagrell i el veïnat de la comar-
ca per omplir els carrers de festa i amor 
per la llengua, en tots els actes que es 
celebren al voltant d’aquesta festa i en 
especial el diumenge 7 d’abril.

SALuDA

Volem compartir amb tots vosaltres 
la Celebració de Carnestoltes a l’escola 
“OBISPO AMIGO”. Per segon any con-
secutiu l’escola va a celebrar  els Car-
nestoltes realitzant una cercavila amb 
l’objectiu de GAUDIR i CONVIURE tota 
la Comunitat Educativa d’una jornada de 
festa.

Els nostres alumnes en primera perso-
na faran per un dia de periodistes, redac-
tors, columnistes ... ; i us explicaran com 
va ser eixe gran dia.

El dia de Carnestoltes férem  un Pasa-
carrers, va ser molt divertit perque així 
no estavem tot el dia a l’escola. Anarem 
pels carrers propers a l’escola, desfilant 
tranquil·lament. Allà estàven tots: alum-
nes, famílies i veïns que decidirem com-
partir amb nosaltres eixe dia.

Per als alumnes de sisè va ser una jor-
nada molt especial ja que aquests eren 
els últims Carnestoltes que celebrarem a 
l’escola abans de passar a l’Institut.

LES DISFRESES
Començarem una setmana abans a fer  

els preparatius de Carnestoltes. Primer 

amb les consignes que hauríem de por-
tar a l’escola.

El dimarts amb calcetins diversos. 
Cada ú amb diferent color. El dimecres 
amb unes ulleres divertides, el dijous 
anavem a l’escola amb la part de dalt 
del pijama.  El divendres ... per fi el pa-
sacarrer amb la nostra disfressa feta per 
nosaltres.

Enguany el tema de Carnestoltes va 
ser “Superherois”. Els majors de sisé 
anarem de “Els jocs de la fam”, Cinqué 
de Thor amb el seu poderós martell, els 
alumnes de quart de “Deadpol”, tercer 
de Batman, Segon de Lady Bug i primer 
de “Els increïbles”.

També ens acompanyarem tota l’eta-
pa d’infantil vestits de “Pijamaks”.

SOBRE ELS MATERIALS
El material que hem utilitzat per a fer 

les disfresses han sigut del col·legi amb 
diferents materials : bosses, paper, co-
lors…

 El treball ha estat molt divertit i gra-
tificant. Començarem amb el disseny del 
vestit, els patrons, materials, colors, ...un 

treball que pareixia senzill però que ens 
va costar. Ha sigut una activitat diverti-
da i molt enriquidora per a nosaltres. Ens 
ajudaven, feien unes rises, i es recolçaven 
entre nosaltres per a fer els endrenatges, 
a retallar  els materials, pintar, muntar, 
prendre mesures de cada xiquet, cosir, ... 
BUF! Molta feina de la qual va eixir unes 
disfresses molt boniques i originals.

ORGANITZACIÓ D’EIXE DIA
I per fi arribà el dia 1 de març a les 15 

hores començava la festa. Tots els alum-
nes començaren a vestir-se, va ser un 
embolic de preses, nervis, maquillatge, 
carreres ... genial!!

 I a les 15: 15h aconseguirem estar dis-
fressats tots. Des de l’últim xiquet de 
l’escola fins als mestres, que anaren de 
Súperprofes amb una capa verda, i per-
ruques de tota classe de colors (rosa, ver-
da, taronja, ...)

Ens col·locarem al pati i ... a la primera 
nota que sentirem de la xaranga comen-
çarem a ballar i començà el pasacarrer.

Al principi de tots anaven el més xico-
tets de dos anys fins als més majors. Les 

famílies ens acompanyarem tot el temps 
a més la gent que viu al barri va eixir a 
gaudir amb nosaltres.

Per un dia els carrers  del barri estàven 
plens de colors.

PER A ACABAR: CLOENDA BALLANT
Arribarem a l’escola a les 16:00 h molt 

contents i continuarem amb la marxa 
que duien. Al pati de l’escola estàven 
tota la Comunitat Educativa: alumnes, 
mestres, mares, pares, familiars i  inclós 
veïns.

Ballavem, es fèien fotos, ferem fileres 
de ball ... Quasi tots coneixien les can-
çons tradicionals típiques de Carnestol-
tes escoltades per la xaranga.

En un moment es veia el resultat de 
tota la feina feta al llarg de les últimes 
setmanes i  com mereix la pena Gaudir 
i Conviure en cadascuna de les festes i 
moments que compartim.

Quan anem tots a una Gaudim en una 
bona convivència i alegria.

CEIp OBISpO AMIGO
TOTS JunTS En CARnESTOLTES
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Des dels anys 20 tenim coneixement 
que ja existien els grups escolars de xi-
quets i xiquetes de Sant Joan Evangelis-
ta. Però va ser a 1960 quan es va inaugu-
rar la nostra escola pública, sent una de 
les primeres del poble de Massamagrell. 
Els nostres majors recorden com abans 
soles hi havia un sol grup escolar on hi ha-
via xiquets i xiquetes de totes les edats, 
això si, estaven separats i inclús conten, 
com al principi, a soles eren xics els que 
estudiaven. Com hi han canviat les coses.

La nostra escola va ser reformada l’any 
1999, després de quasi 40 anys d’obrir 
les seues portes per a donar educació i 
acompanyar a milers de xiquets i xique-
tes.

Xiquets i xiquetes que hui en dia ja són 
pares i mares i que molts d’ells continuen 
portant als seus fills i filles a la mateixa 
escola en la qual ells i elles van créixer.

En aquesta obra feta l’any 1999 es 
va fer una escola nova, que res tindrà a 
veure en allò que hi havia. Van construir 
un gimnàs que abans no existia i moltes 
instal·lacions innovadores per a la seua 
època com una sala de laboratori.

Comptem amb un menjador amb cui-
na pròpia que va ser reformada aquest 
estiu per poder donar a menjar als més 
de 300 alumnes que demanen aquest 
servei.

Hui en dia anem adaptanse als nous 
temps, a part de l’aula d’informàtica que 

és utilitzada des d’infantil, també comp-
tem amb pissarres digitals, les que pròxi-
mament es podran fer servir en totes les 
aules. Les noves formes d’aprenentatge 
són un repte complit a la nostra escola 
on fem grups interactius en els quals les 
famílies s’integren dins de les classes. A 
més sempre que és possible els i les nos-
tres alumnes de cursos superiors ajuden 
als d’infantil o cursos inferiors. Fent una 
col·laboració entre alumnes molt enri-
quidora i ensenyant conceptes com l’em-
patia i la solidaritat.

Al pati hi ha espais de descans amb 
taules a l’ombra perquè els i les alumnes 
puguen utilitzar jocs de taula entre altres 
coses i tenim en marxa un projecte molt 
interessant de reforma en els nostres jar-
dins per a poder donar classes a l’aire lliu-
re amb tots els beneficis que comporta.

El nostre professorat és el motor que 
fa que la nostra escola funcione dia a dia 
i saben com transmetre una educació al 
seus i a les seues alumnes; a més de plan-
tar-ne la llavor d’uns valors que fan arrels 
en ells i elles i que el dia de demà donaran 
els seus fruits.

AMPA CEIP SAN JOAN EVANGELISTA
Tenim constància que des dels anys 

70 l’AMPA ha estat present a l’escola 
col·laborant a prop amb el professorat 
per a poder donar als nostres xiquets i 
xiquetes diverses activitats, sempre de 

forma educativa, entre les que tenim 
extraescolars per als i les alumnes del 
centre com patinatge, robòtica, teatre, 
idiomes, karate i gimnàstica rítmica. I 
ja fa un parell de cursos que fem també 
balls de saló per als pares, activitat que 
va tindre una grata acollida.

Tenim representants al Consell Escolar 
i al Consell Escolar Municipal.

Col·laborem amb l’escola fent xerra-
des educatives dirigides a pares i mares 
d’alumnes, enguany treballarem la in-
clusió i la planificació familiar de manera 
més activa. Hem tractat temes tan in-
teressants i actuals com el bulling o les 
ajudes a l’estudi i la concentració entre 
moltes altres.

Ajudem a fer les falles en les quals ofe-
rim una xocolatada per a tot el cole i al 
carnaval posem una xaranga per animar 
el passa carrer i la festa d’aquest dia.

També fem la festa de fi de curs, amb 
un sopar de pa i porta en el que la pica-
deta i beguda és cosa nostra, a banda de 
fer jocs i un concurs de playbacks que té 
molt d’èxit. Els i les alumnes de les activi-
tats extraescolars ens mostren tot el que 
hi han aprés fent una exhibició, en la que 
també ens embalassen els pares i mares 
amb els balls de saló.

Les nostres “Jornades Educatives”, les 
quals tenen una gran repercussió, són ja 
conegudes. L’any passat vàrem tindre a 
Cesar Bona, entre altres ponències molt 

interessants, considerat el millor pro-
fessor d’Espanya i un dels 50 finalistes a 
Global Teacher Prize.

Tots els anys venen els Reis Mags a la 
nostra escola a visitar als nostres xiquets 
i xiquetes i a arreplegar totes les cartes 
que els escriuen. Els nostres nens i nenes 
els canten nadales i els reis els obsequien 
amb llepolies. És un dia molt especial ple 
de màgia i d’innocència que l’AMPA del 
CEIP Sant Joan Evangelista manté viu 
any darrere any. De vesprada fem la festa 
de cap d’any i és mengem el raïm amb les 
dotze campanades.

En la nostra part solidària col·laborem 
amb “Payasospital” venent els seus ca-
lendaris perquè continuen ajudant a tots 
els xiquets i xiquetes que estan als hos-
pitals. A més de fer un mercat solidari en 
què els diners recaptats es donen a ONG 
s com GUP.

En definitiva estem per a tot el que la 
nostra escola i els nostres xiquets i xique-
tes ens necessiten.

L’AMPA del CEIP Sant Joan Evange-
lista treballa conjuntament amb el pro-
fessorat sota uns principis de respecte, 
igualtat i inclusió, els quals sempre estan 
presents en totes les activitats que anem 
realitzant perquè sabem la importància 
de transmetre aquests valors als nostres 
xiquets i xiquetes, perquè són el nostre 
futur i perquè soles ells i elles poden fer 
canviar el món.

CEIp SAn JOAn EvAnGELISTA
quASI 60 AnyS D’ESCOLA A MASSAMAGRELL
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Lola, del forn Campos escoltava  
com la clientela deia: “ Xiqueta eixa 
escola està a l’horta, ahí tan lluny han 
d’anar els xiquets i les xiquetes!!!!

El 8 d’octubre 1974 l’escola C.P. Vir-
gen del Rosario obri les seues portes. 
L’augment demogràfic que va experi-
mentar Massamagrell ho necessitava.

Així era, l’escola estava lluny, entre 
carxofars i tarongers, al voltant sols hi 
havien camps, camins de terra i la sè-
quia del molí de baix pel darrere. 

Però de més lluny eren alguns dels 
alumnes, molts d’ells i d’elles vinguts 
de les comunitats de l’interior d’Espa-
nya, en busca d’un futur millor al nos-
tre poble de Massamagrell.

L’escola dels “forasters”, era una es-
cola nova, gran, magnífica; amb saló 
d’actes, gimnàs, laboratori... i fins i 
tot, quiosc en la porta. Unes instal-
lacions que es completen amb unes 
pistes esportives de luxe: futbet, bàs-
quet, volleyball i salt de longitut; a 
més d’estar rodejades d’arbres que al 
llarg del temps han crescut amb tots 
nosaltres.

Anys després baixà la natalitat i fins 
i tot es va tindre que fer un butlletí de 
promoció, mostrant tots els serveis 
que hi disposava, perquè la ràtio havia 
baixat considerablement. Escola pio-
nera en el servei de cangurs oferit per 
l’ajuntament. Va patir els canvis del 

sistema educatiu valencià: introducció 
noves especialitats ( infantil, pedago-
gia terapèutica, música, educació físi-
ca...), extinció de l’E.G.B. i posterior 
creació de les etapes d’infantil i pri-
mària, va acollir l’educació permanent 
d’adults...

Ara eixos arbres amaguen l’escola i 
no la deixen vore, però està ahí, més 
velleta i més menudeta entre les edi-
ficacions que l’envolten. Ha envellit al 
llarg dels temps baix la direcció de José 
Luengo, Eduardo Guillén, José Zorri-
lla, José María Martí,  Rosa Fort, Ma-
risol Ortiz i Rosa Meseguer. Ha granat 
en la comarca com a centre especialis-
ta en alumnat autista. Des de Tavernes 
Blanques fins a Puçol venen alumnes 
que precisen d’una escola inclusiva, on 
no sols ells aprenen gràcies als profes-
sionals especialitzats que hi han, tam-
bé la resta de l’alumnat aprén valors 
que els faran persones més comprensi-
ves en la diversitat social del segle XXI.

AMPA CEIP VERGE DEL ROSARI
Enguany, després d’intentar-ho 

molt, per fi la trobada es fa a Massa-
magrell.

La nostra AMPA participa en la tro-
bada d’escoles en valencià des de fa 
bastants anys.

Tenim un centre escolar amb més 
de 40 anys d’història, necessita uns 

quants arranjaments perquè siga més 
funcional, però és el nostre col·le.

Nosaltres com AMPA treballem per 
millorar el centre però sobretot per 
l’educació dels nostres fills, com a 
part de la comunitat educativa junta-
ment amb la direcció del centre, en el 
consell escolar i en el CEM. Volem una 
educació pública gratuïta, integrado-
ra, inclusiva i en valencià. També està 
la part lúdic festiva que tenim la majo-
ria de les AMPAS, com la festa de les 
animes on realitzem tallers amb els 
alumnes del col·legi i festa de disfres-
ses, carnestoltes on ens disfressem, 
en nadal amb el nostre Pare Noel i Rei 
visitant totes les aules amb detalls per 
a tots i com a colofó la de fi de curs 
amb activitats per als alumnes sopar 
familiar i sorpreses. Realitzem cursos 
de formació per a pares amb l’ajuda de 
FAMPA i participem en la trobada en 
la venda de rifa, samarretes i amb ma-
nualitats el dia d’aquesta a la comarca. 
Enguany amb major interés per que 
se celebra en el nostre municipi col-
laborant en l’organització perquè siga 
un èxit de participació en defensa de la 
nostra llengua i cultura. Amb el col·le 
participem i col·laborem en la setma-
na cultural fent nosaltres conta con-
tes per a tots els cicles i amb els jocs 
de pasqua on aprenen a jugar com es 
feia abans (al mocador, bitla, la corda 

etc.), en falles amb la globota, música 
i el que se’ns demane i en el festival al 
final de curs.

No deixem de costat la nostra fa-
ceta reivindicativa, en els temes que 
afecten l’educació, com als del col-
legi, continuem insistint que es retire 
l’amiant (uralita), que s’executen les 
inversions previstes i que les adminis-
tracions complisquen amb les seues 
obligacions en reparacions i millores. A 
més sempre estem atents amb la con-
vivència dels propis alumnes i la dels 
mestres. Sobretot posant recalcament 
en el respecte a uns altres que són 
diferents, com en la integració dels 
alumnes de l’aula CYL amb la resta.

El dia set d’abril totes i tots a Mas-
samagrell a la festa de la comarca de 
l´horta nord amb escola valenciana. 
SOM I SEREM PARAULES

CEIp vIRGEn DEL ROSARIO
44 AnyS D’HISTòRIA
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La Congregació Religiosa “GERMANES 
TERCIÀRIES CAPUTXINES” es funda l’on-
ze de maig de l’any 1.885 a Montiel pel frare 
caputxí Luis Amigó i Ferrer, veí de Massa-
magrell (València) amb la finalitat d’aten-
dre  els més necessitats, especialment als 
joves, sent la seua primera missió la d’assis-
tir als malalts de l’epidèmia del còlera que 
assolava els pobles de Benaguasil i Massa-
magrell.

Més tard, el dia 9 d’agost de 1885 fundà  
“ĹAsil de la Immaculada Concepción i de 
Sant Francesc d’Assis” a la seua ciutat natal 
amb l’objectiu d’atendre els nens que havi-
en quedat orfes de la citada epidèmia. L’Asil 
es converteix en centre d’acolliment i així, 
en 1907, funden el Col•legi de la Sagrada 
Família per a, en principi, alimentar, vestir 
i educar a nenes que venien de contextos 
familiars desfavorits. 

Actualment, el col•legi Sagrada Família 
és un centre docent de titularitat privada. 
Es troba acollit al règim de concerts educa-
tius i imparteix els nivells d’Infantil, Primà-
ria i Secundària Obligatòria.  El col•legi s’ha 
adaptat als nous temps i ha perfeccionat els 
seus mètodes formatius docents fins a l’ac-

tualitat segons la legislació vigent.
Avui dia, continuem sent fidels als prin-

cipis amb els quals el pare Luis Amigó va 
fundar la Congregació: atendre  els més 
necessitats. El nostre futur passa per con-
tinuar innovant en tots els aspectes que a 
educació i gestió es refereix, per a aconse-
guir formar persones integrals.

Des de l’equip directiu del Col•legi Sa-
grada Família de Massamagrell, sempre 
s’ha perseguit estar al més alt nivell en tots 
els aspectes acadèmics i extra-acadèmics.

Fruit d’aquesta inquietud, l’any 2004 
va començar la formació en matèria de 
qualitat que contínua fins avui en dia. Des 
de llavors i fins ara, hem perseguit i rebut 
reconeixements sota el model EFQM suc-
cessivament +100, +200 +300, +400 i +500, 
i també en ISO 9004:2009 que ho aconse-
guirem al juliol de 2018. També obtingué-
rem el reconeixement del nivell IV de la Xar-
xa de Centres en Qualitat de la Conselleria 
d’Educació de València, al gener de 2012, 
que correspon a la Q de Bronze. Així ma-
teix, el menjador del col•legi està recone-
gut amb el distintiu “KM 0” des de juliol de 
2018, per la qual cosa es garanteix que els 

aliments que se serveixen són de la rodalia.
En els últims anys, el centre ha desenvo-

lupat i participat en projectes com:
- Concursos de literatura del Consell
- Diferents concursos per el “Dia de la 

Dóna”
- Programa Pilota a l’Escola.
- Intercanvis en l’àrea de Francès.
- Participació en “La Fira Experimenta”.
A més a més el claustre del Col·legi Sa-

grada Família de Massamagrell, ha integrat 
dins dels seus projectes de centre l’Educa-
ció per a la Salut com un procés de forma-
ció, de responsabilitat de la persona a fi que 
adquireixi coneixements, actituds i hàbits 
bàsics per a la defensa i la promoció de la 
salut individual i col•lectiva. El nostre prin-
cipal objectiu des de fa diversos cursos és el 
de responsabilitzar a l’alumnat i preparar-lo 
perquè vagi adoptant un estil de vida sa, 
gràcies a l’adquisició i establiment d’hàbits i 
pràctiques saludables.

Creiem que és important fer un bon 
treball “en pro” de la salut. Per a això es 
plantegen activitats interdisciplinàries, 
que recorren un conjunt d’elements cultu-
rals que  Sagrada Família de Massamagrell 

impregnen tots els continguts de les àrees 
o disciplines del currículum. Des de l’edu-
cació tractem d’arribar a la vida diària dels 
alumnes i les seues famílies per a fomentar 
hàbits saludables. Aquesta labor es desen-
volupa amb els alumnes de tot el col·legi en 
diferents activitats i moments al llarg del 
curs, amb alumnes des dels tres fins als set-
ze anys, i en moltes ocasions també amb 
les seves famílies.

La Congregació presenta, a quants es 
relacionen amb els seus Centres, una sín-
tesi de les línies fonamentals de la nostra 
proposta educativa. Es tracta d’una pro-
posta basada en un estil propi de Terciàries 
Caputxines i vol oferir un servei a aquelles 
famílies que desitgen una educació cristia-
na per als seus fills. Per això és una propos-
ta educativa clarament definida i al mateix 
temps respectuosa amb totes les altres 
opcions. Com a Comunitat Educativa ofe-
rim un Caràcter Propi que defineix el nostre 
Centre Educatiu per educar persones inte-
grals, en valors, plurilingües i amb qualitat.

COL·LEGI SAGRADA FAMíLIA 
ATEnDRE ELS MéS nECESSITATS

SECunDàRIA 
CLARA LEGuA
CC LA MASIA DE MuSEROS 

CARTELLS
GuAnyADORS

pRIMàRIA 
ADRIAnA MAnzAnO
CEIp pARE JOFRE DEL puIG

InFAnTIL 
CEIp CARRAIxET D’ALMàSSERA
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L’Escola d’Adults de Massamagrell porta 
més de 30 anys de compromís amb el valen-
cià en tots els àmbits  d,ús.

La recuperació, la normalització i la dina-
mització de la nostra llengua és un repte amb 
el qual l’Escola d,Adults de Massamagrell ha 
col·laborat des dels seus inicis ( 1985 ).

Els que estimem la nostra llengua som 
conscients que la tasca s’ha de fer atenent a 
tres fronts diferents: l’escola, els mitjans de 
comunicació i les xarxes socials, i la difusió i la 
formació entre la població adulta.

L’escola és el futur, imprescindible per a 
una llengua. L’alumnat aprén I transmet els 
coneixements normatius i fa que les perso-
nes adultes s’interessen també per la llengua.

Els mitjans de comunicació i les xarxes 
socials  són els dinamitzadors, els motors de 
qualsevol llengua que vulga tindre un futur  
consolidat. Són els referents de pares i xi-
quets i de la comunitat lingüística en general.

El tercer ancoratge, dins del qual està la 

nostra Escola d’Adults de Massamagrell, és 
el reciclatge i la dinamització de la llengua 
entre la població adulta. L’alumnat que arriba 
al nostre centre ve  motivat per diversos fac-
tors : ajudar els fills amb els deures, obtindre 
punts per a borses i oposicions, la integració 
social o simplement l’estima  a la llengua. Al 
nostre centre, aprofitem l’arribada de cadas-
cuna d’estes persones per tractar d’apropar 
i de fer que la gent adulta estime la llengua.

El valencià , de vegades, n’és un poc difícil 
i cal explicar-lo amb alegria i cal fer que siga 
una llengua divertida, però sobretot cal fer de 
la llengua, un instrument útil per a viure, una 
necessitat de relació entre les persones, i és 
ahí on entrem tots, professors, polítics, asso-
ciacions, comerços, etc.

Cal acostar el valencià al carrer, fer de la 
llengua una oportunitat d’intercanvi, d’ale-
gria, de vida ...

La llengua necessita un espai formal i una 
normalitat als àmbits literaris, pedagògics, 

universitaris, científics... però crec que cal 
encara més que mai, un acostament a la gent 
del carrer, als valencianoparlants, als que di-
namitzen la llengua cada dia perquè la usen, 
la utilitzen. Els valencianoparlants de cada 
poble són els herois voluntariosos de la llen-
gua, els que cada dia fan que la llengua conti-
nue viva i vigorosa.

S’ha de parlar bé, això està clar, però sen-
se penalitzar massa la gent que la parla i l’ha 
parlada tota la vida.

Sempre he pensat que és millor utilitzar 
la llengua encara que siga un poc pitjor, que 
saber molta gramàtica i que la llengua estiga 
morint a poc a poc perquè no és útil ni neces-
sària.

Des de l’Escola d’Adults, sempre hem llui-
tat per un valencià correcte, digne, però pro-
per al carrer i viu, molt viu, perquè les llengües 
servixen per a viure, per a comunicar-nos, per 
a expressar els nostres sentiments, i no per a 
fer bonic en un títol a la paret.

És ben cert que “l’única llengua que mor és 
aquella que no es parla. El futur de la nostra 
llengua sols depén de nosaltres. Si tant l’es-
timeu parleu-la, feu-la lluir, ensenyeu-la als 
vostres fills i filles, traieu la llengua perquè és 
la llengua més bonica del món”.

SERGI HERMOSILLA DEL OLMO
Professor de valencià de 
l’Escola d’Adults de Massamagrell.

ESCOLA D’ADuLTS 
30 AnyS DE COMpROMíS AMB EL vALEnCIà

L’IES Massamagrell naix a la dècada dels 
70, concretament l’any 1977. Permeteu-me 
dir que era un centre “especial”. Per què? 
Perquè era el punt de trobada de l’estudi-
antat de la comarca de l’Horta Nord. Ací 
s’aplegaven alumnes des de Rafelbunyol 
a Almàssera, del Puig i Puçol. Un vertader 
focus no només de ciència, sinó també de 
companyonia.

I tot i que el ventall de la procedència 
d’alumnes avui dia s’ha reduït —per la cre-
ació d’altres centres d’educació secundària 
a la comarca— hi ha una cosa que no ha 
canviat: els esforços del personal que l’in-
tegrem per continuar ensenyant, per dotar 
l’alumnat de les eines que tenim a l’abast 
per formar-los com a persones crítiques i 
íntegres.

És per això que hem anat obrint nous 
camins, nous accessos per fer possible que 

tothom hi tinga cabuda, bé a través dels 
cursos ordinaris, bé mitjançant programes 
—àmbits, PMAR, PR4, FPB—, o bé amb la 
incorporació de cicles formatius de graus 
mitjà i superior (electrònica, administració 
i activitats fisicoesportives). Però també 
amb l’ajut d’iniciatives integradores com el 
Programa de Convivència o la Tutoria entre 
Iguals. Perquè l’IES de Massamagrell vol ser 
la porta d’accés, vol possibilitar que l’alum-
nat trobe les facilitats necessàries per for-
mar-se i esdevindre allò que vol ser. No hem 
d’oblidar, però, el vessant més transversal, 
el que fa que ens sentim part d’un tot. I això 
ho aconseguim mitjançant activitats ben 
diverses com ara la reivindicació de Dia de 
la Dona Treballadora o el Dia del Llibre.

A aquests, cal afegir els tallers que se 
celebren a la fi de cada trimestre, on es de-
senvolupen activitats que van des de màgia 

química a recreacions històriques o a com-
peticions d’escacs, esportives o matemàti-
ques, entre d’altres.

Uns altres projectes ben significatius són 
les jornades d’inclusió que s’organitzen de 
fa uns cursos a l’institut, el projecte d’inno-
vació amb el qual l’alumnat de secundària 
interactua amb el centre de majors de la lo-
calitat, o el concurs de fotografia de l’Horta 
Nord, del qual s’ha celebrat enguany la set-
zena edició.

Perquè l’Institut de Massamagrell és i vol 
continuar sent un centre no només de for-
mació, sinó també dinamitzador i creador 
de lligams entre persones.

Una mostra significativa de la dedicació 
del professorat i de l’alumnat de l’IES de 
Massamagrell són els nombrosos premis 
que s’han aconseguit  en diversos certà-
mens, entre els quals cal destacar els ob-

tinguts en competicions de robòtica o en la 
Fira/Concurs EXPERIMENTA. També hem 
de remarcar la participació, enguany per se-
gon curs consecutiu, en la Fira internacional 
de ciència i tecnologia de Moscou, així com 
l’obtenció, el 2014, de la  Medalla d’Or a la 
Worldwide Crystal Growing Competition.

D’altra banda, nombrosos alumnes dels 
cicles formatius que s’imparteixen a l’IES 
de Massamagrell realitzen cada curs les 
pràctiques en empreses de diversos països 
europeus (com ara Itàlia, Alemanya, Irlanda 
o Malta). Una manera excel·lent de comple-
tar la formació que reben a l’institut, millo-
rar el coneixement d’altres llengües, assolir 
noves competències professionals i, en de-
finitiva, obtenir una experiència inigualable 
per al seu futur laboral.

IES DE MASSAMAGRELL
un CEnTRE DInAMITzADOR I CREADOR DE LLIGAMS EnTRE pERSOnES
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Massamagrell
Alfara del patriarca 
Burjassot
Godella
El puig 
Montcada 
Museros
paterna
puçol 
Tavernes Blanques 
vinalesa

Massamagrell
Albalat 
Alboraia 
Albuixec
Almàssera 
Bonrepòs i Mirambell
Foios
Massalfassar
Meliana 
La pobla Farnals
Rafelbunyol

CERCAvILA (A) CERCAvILA (B)
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DIA  HORA  ACTE       LLOC

21 març 10,00 h Sambori local      Als centres escolars

················································································································································································································

29 març 21,00 h Inauguració exposició     Centre Cultural

  22,00 h Sopar homenatge               Centre Cultural

················································································································································································································

3 i 4 abril     10,00 h Trobada musical     Centre Cultural 

················································································································································································································

3 i 4 abril     09,00 h          Recorregut Secundària organitzada per l’IES Massamagrell 

················································································································································································································

5 abril  22,30 h  Concert jove       Plaça Constitució

                                          amb l’actuació de: Besugo, X-Fanekaes i Albuferians

················································································································································································································

6 abril 18,00 h Sambori comarcal               Centre Cultural

                                         amb l’actuació de Marcel el Marcià 

················································································································································································································

7 abril   TROBADA      Plaça Constitució i rodalies 

  

                     10,30 h  Cercaviles amb la “Unió Musical de Massamagrell” i la 

                                          “Colla de tabalers i dolçainers de l’Horta Nord”

  11,00 h  Tallers. Actuacions del grup “teatreVESteatre” 

                                          Activitats amb el Club Pilotari local

  12,00 h  Visita del Mural commemoratiu

                    12,30 h         Actuació del Cor Els Menuts de Bonrepòs i Mirambell 

  13,00 h  Dansà popular  amb el grup local “Massadansa” i la            

                                         col·laboració del grup El Poblet de Godella 

  13,30 h  Tocs  típics  de  Massamagrell a càrrec de la 

    “Colla de Campaners de l’Horta Nord”

  14,00 h  Actuació colles dolçaina i tabal

  14,30 h  DINAR

  16,00 h  Cloenda amb un flashmob a càrrec dels centres de Educ. Primària locals i 

    concert del Grup Carraixet

pROGRAMACIÓ TROBADA 2019
ACTES TROBADES HORTA nORD
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Besugo naix a Massamagrell, horta 
nord de València, en l’hivern de 1995. 
Format per un grup d’amics amb moltes 
ganes de fer música en la seua llengua. 
Aquest grup, veu la llum de manera to-
talment natural amb soles quatre mem-
bres, a poc a poc va anar creixent fins a 
ser més de deu.

Hui en dia és unes de les poques for-
macions que perduren d’aquells anys 
dins del circuit de la música en valencià. 
Amb un estil totalment eclèctic que va 
des del rock fins al reggae passant pel 
ska, el funk inclús la música tradicional 
valenciana. Sempre amb unes lletres de-
senfadades i molt suggerents, fent ús de 

la llibertat d’expressió i amb un toc d’hu-
mor molt característic ens han fet gaudir 
i ballar des de fa quasi 25 anys.

Sempre autoeditant el seu material 
trauen un total de quatre discos: “Món 
Besugo” (2003), “Ona Besuga” (2011), 
“Noves Tradicions (2014) i “Altre Món” 
(2018). Un recopilatori de bandes “Mor-
vedre en directe” (2005) i dos directes, 
“Besugo en llauna” (2004) i “Besugo 
1995/2012” (2012)

Encara que en un primer moment en 
els seus directes podíem gaudir de per-
formances irreverents i iròniques; amb el 
pas del temps van decidir cuidar més la 
qualitat musical sense deixar de costat la 

diversió i el missatge. Sempre molt fidels 
dels seus principis encara es pot respirar 
a cada concert la seua essència amb te-
mes com “Maionesa” o “Eixugamantes”. 
Quan pugen a l’escenari es fusionen amb 
el públic d’una manera especial, fent-lo 
sentir part de la seua música, cada con-
cert és diferent i envolta tot d’un ambi-
ent festiu i picaresc que embalassen a 
tots els públics.

Posant l’amistat, la germanor i el bon 
rotllo per davant, han tingut diverses 
col·laboracions durant la seua llarga tra-
jectòria. A més a més d’ haver compar-
tit escenari amb grups tan respectables 
com Voltor, Bajoqueta Rock, Atupa, At-

zembla, X-Fanekaes, Smoking Souls, La 
gossa sorda, Rapsodes, Pep El Botifarra 
i un llarg llistat, ja que com podeu imagi-
nar quasi 25 anys fent música en valencià 
als escenaris dona per a molt.

En aquestos moments estan prepa-
rant un directe nou i cançons noves que 
prompte veuran la llum i ens faran can-
tar, ballar i gaudir d’eixa manera que a 
soles ells saben fer.

Gràcies Besugo per tants anys de bona 
música en valencià.

BESuGO
MES DE vInT AnyS ALS ESCEnARIS CAnTAnT En vALEnCIà
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Si lliges,
NO

t’avorreixes!

Bromera, sempre amb l’escola en valencià
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En la festa d’enguany volem reconèi-
xer la tasca i fer particular reconeixe-
ment al mestre Joan Lluís. Són molts els 
alumnes de la comarca que durant uns 
anys tingueren la sort de trobar-lo a les 
aules. Tot i el context sempre va treballar 
per despertar la consciència dels valen-
cians per defensar la nostra maltractada 
llengua. Sense el treball d’ell, de l’em-
penta i la llavor, i el de molts altres com 
ell, potser la celebració d’estes Trobades 
no tindria la mateixa força. 

Va arribar a Massamagrell l’any 1970 
com a professor d’Història. Ho tingué 
molt clar des del primer dia: Allò que 
no es coneix, no s’estima. L’estima co-
mença en la proximitat, en la família, les 
amigues, els veïns i esta estima personal 
moltes vegades acaba sent també una 
estima territorial: el poble, el nostre po-
ble. Aquell poble on transcorre la nostra 
vida. Per això, a les seues classes, a més 
de complir amb el que estava manat, 
parlar de Viriat, de Numància, els Reis 
Catòlics, etc. també hi parlava de coses 
no tan manades, però que agradaven i 
interessaven als alumnes: de Guillem de 
Vinatea, de Vicent Domènec, del palle-
ter de Paiporta, del Segle d’Or Valencià, 
dels socarrats de Xàtiva, de Cocentaina, 
de Quart, de Vila-Reial; i tantes altres fi-

gures, dates i fets que ens feien conèixer 
i alhora estimar el nostre passat i el nos-
tre entorn. 

A part de les activitats pròpies de l’au-
la, la seua innovació docent venia també 
de l’aprofitament dels dies no lectius, 
com els dissabtes al matí, introduint  els 
alumnes en el coneixement de la gramà-
tica de la llengua, o per fer visites cultu-
rals a la ciutat València. Matins de trenet 
fins al Pont de Fusta mescla d’aventura, 
descobriment i aprenentatge: La Llonja, 
el Palau de la Generalitat,  les Torres de 
Serrans, els racons de la València Anti-
ga, el Micalet, els museus, etc. Com més 
coneixíem més estimàvem. Trimestral-
ment acomboiava als alumnes per fer 
excursions a les principals poblacions i 
ciutats del País que per a molts dels seus 
escolars eren encara desconegudes. Ex-
pedicions amb aquell “4L” que sembla-
ven a la fi del mon, pel Maestrat, amb les 
revoltes eternes d’aquelles carreteres, 
pujant a Culla, Benassal o Ares.

La seua implicació amb l’alumnat no 
acabava en el període escolar, també 
durant l’estiu coorganitzava acampades 
per les muntanyes de la Mediterrània. 
Natura, aigua, cims i caminades sempre 
acompanyades  d’espais de reflexió i de-
bat. No hi ha cap dubte que els qui vàrem 

encontrar a Joan Lluís en la nostra etapa 
d’estudiants vam aprendre a entendre, 
estimar i descobrir la nostra llegua, cul-
tura i territori. 

En la vessant més estrictament forma-
tiva i de divulgació, en 1976 va començar 
la Primera Campanya Carles Salvador 
i fins hui en dia, no ha deixat de fer cur-
sos de Llengua i d’Història: en l’Institut 
Ciències de l’Educació, en el Centre Car-
les Salvador, als cursos per a mestres or-
ganitzats per la Conselleria d’Educació. 
Només a l’Horta Nord ha impartit cursos 
a Bonrepòs i Mirambell, Massamagrell, 
Montcada, Meliana, Puçol, el Puig i Vi-
nalesa. També  formà part de l’equip que 
publicà la col·lecció de textos Els Vents 
del Món i col·laborà en la gramàtica El 
valencià fàcil. Per a les activitats d’esplai 
va publicar Cançons de Germanor, una 
antologia de cançons tradicionals i fol-
klòriques. 

Té publicades vàries ponències i  llibres 
com el més recent:  “Saviesa Popular 
-Refranys i frases fetes”-. Cal ressenyar 
el treball incansable durant més d’una 
dècada de difusió, recerca d’ajudes i di-
recció en l’Olimpíada d’Història de la 
Literatura dirigida a estudiants de bat-
xillerat.

Després de jubilar-se en 2010 va con-

tinuar i continua fent classes de Llengua 
i d’Història i Cultura. En l’actualitat, és 
membre del Consell de Redacció de la 
revista Saó, compromís que du endavant 
des de la seua creació en 1976.

Ben segur, ja és hora de donar prota-
gonisme a una trajectòria sempre discre-
ta i assossegada, incessant i sòlida...

... Car diràs la paraula justa,
la diràs en el moment just.
No diràs la teua paraula
amb voluntat d’antologia,
car la diràs honestament,
iradament, sense pensar
en ninguna posteritat,
com no siga la del teu poble...

Este és l’home a qui dediquem el nos-
tre sentit homenatge: un apassionat de 
la seua terra i la seua gent, un activista 
en la recuperació de la llengua, un llibre 
obert de la història dels valencians i so-
bretot un referent i un exemple.  

Vicent Carbonell

JOAn LL. SAnxIS I FORRIOLS
ALLò quE nO ES COnEIx, nO S’ESTIMA
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Ca Esther Restaurant
C. BARRANQUET 8

MASSAMAGRELL 46130 VALENCIA

TEL. 96 145 01 00 - 615 88 52 58

ester _ massama@hotmail.com

FACEBOOK: ca esther



FO
TO

: J
O

R
G

E 
FO

n
TE

ST
AD

 R
uI

x


