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Josep Vicent López Gil
President del 

Taller d’Història Local de Godella

del President
El Racó

E
n aquesta ocasió, han estat més els mesos que 
han passat des de la nostra darrera presència al 
carrer i a les vostres cases. És el que té de roín 
de vegades el que tota la nostra gestió i activitat 
partisca del voluntarisme: que no sempre arribem 

a tot i són moltes les coses que la poden afectar i tot això, 
tot plegat i unit el de cadascú amb el de les altres persones 
que hi som, fa moltes vegades que el funcionament de les 
nostres associacions i entitats i concretament el del Taller 
que ara ens ocupa, siga la unió d’una sèrie de circumstàn-
cies que com els vents del poema del nostre poeta Aussiàs 
March, han de donar-se de determinades maneres per po-
der arribar a bon port i al final, sempre al final, el nostre 
destí no deixa de tenir un component de joc de daus.

Per això, tot i que podem haver arribat un poc més tard 
de l’habitual, del que ens haguera agradat i els nostres ca-
lendaris de previsions contemplàvem, al final la tirada de 
daus ha permet de nou la presència entre vosaltres i això 
sempre ha de ser motiu de satisfacció, encara que haurem 
de fer el possible perquè aquest retard d’ara reste per al 
futur com una anècdota i res més.

Enguany estem immersos en dos aniversaris importants 
per a la nostra població, no sols perquè els causants en 
foren fills d’ella, -tant s’hi val que ho foren de naixença o 
d’adopció- sinó perquè tots dos formen part de les arrels 
de pedra picada que conformen la nostra història contem-
porània com a poble. Celebrem el Centenari del traspàs, 
-per pura llei biològica- , d’Ignacio Pinazo Camarlench, del 
que crec que podem afirmar, sense cap dubte, que va ser 
el nostre primer pintor en el temps cronològic de la pintura 
a Godella. L’altre és també l’aniversari d’un traspàs que en 
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aquest cas no va ser per llei biològica, sinó per via traumà-
tica. Estic referint-me al de Juan Bautista Peset Aleixandre, 
de qui en el pròxim mes de maig s’acompliran 75 anys del 

seu afusellament a les tàpies del ce-
menteri de Paterna. Una via traumàtica 
que acabava amb la vida de Peset, però 
que s’havia encetat ja feia anys segant 
vides a tort i dret i que encara trigaria 
molts anys a finalitzar. Via traumàtica 
que va endur-se molta gent, moltes vi-
des importants, perquè important era 
cada una d’elles. Una via traumàtica 
que en ella portava escrit el fracàs de la 
solució que pretenia ser, doncs les so-
lucions per als pobles sempre passaran 
pel diàleg i, fruit d’aquell, per la pacífica 
coexistència entre els contemporanis de 
cada moment.

No vaig a estendre’m més, perquè 
temps hi haurà, en els diversos actes 
i activitats, d’anar coneixent-los més 
i millor a cadascú d’ells i també al seu 
temps del qual són fills, com tots ho som 
del nostre.

El Taller hi estarà present, organit-
zant o col·laborant en alguns dels que 
tindran lloc al llarg del 2016 i, de segur, 
encara durant alguns mesos del 2017, 
doncs seran molt nombrosos i proble-
mes de calendaris potser en portaran 
alguns al pròxim any encara.

Però el Taller també seguirà, hi con-
fiem, treballant en les tasques seues 
més habituals, aquelles que es veuen 
menys o ni s’aprecien des de l’exterior 
en moltes ocasions. Com sempre, vos 
convidem que compartim temps i feines 
i, com sempre, vos demanem que feu 
l’esforç almenys fer-vos-en socis i sò-
cies. La vostra contribució econòmica, 
que considerem que no és onerosa -ni 
de bon tros-  en circumstàncies nor-
mals, -estem parlant de 36 euros a l’any 
en dues quotes de 18 euros-, ens ga-
ranteix poder mantindre les despeses 
perquè puga funcionar l’entitat i tindre 

futur. I del futur, a mitjà termini, escriuré, vos escriuré, en 
alguns dels pròxims Cantals.

Mentrestant, com sempre, vos esperem amb ganes de 
compartir temps, feines, coneixement, experiències, vida...
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Àrea de PUBLICACIONS i
COMUNICACIÓ

Julio
Montagut
Marqués

Coordinador

Una vegada més, quan comencem l’any, cal girar la mirada enrere i veure què 
hem realitzat en l’any anterior, quines coses cal millorar i quines s’haurien de su-
primir. Respecte a les publicacions, hem d’incidir que en 2015 no corresponia 
publicar el QÜERNS, sense fer-ne més esclariments. No obstant això, la nostra 
publicació CANTALS seguix consolidant-se, millorant en qualitat i difonent-se 
entre la població godellenca. Des de fa uns mesos s’entrega gratuïtament a les 
papereries, llibreries i quioscos on es pot adquirir també de QÜERNS tots els 
números editats, llevat del primer que està exhaurit, però disponible en la nostra 
pàgina web: http://tallerhistoriagodella.org/.

En relació amb Cantals, hem d’indicar que l’any passat se’n van publicar 
quatre d’ells —tres amb caràcter ordinari (núm. 26, al febrer, núm. 27, al juny i 
núm. 28, a l’octubre — a més d’un amb caràcter extraordinari amb motiu de la 
presentació a Godella, en el mes de maig, de l’obra de Rigoberto Cortina, treta 
a la llum per Robert Ferrer Llueca, músic i investigador).

Respecte a l’intercanvi de llibres amb altres associacions i les donacions de 
socis i particulars, l’any passat hi van entrar més de 85 documents en distints 
soports (82 llibres, 2 catàlegs, 2 CD, i diversos fullets descriptius d’activitats 
locals).

Per a concloure, afegim que, com en anys anteriors, el Taller d’Història Lo-
cal de Godella, va estar en la trobada d’estudis realitzada per la Universitat de 
València i els IDECO, celebrada el 6 de novembre al Saló d’Actes de la Facultat 
de Geografia i Història de la Universitat de València, l’edició escrita de la qual, 
amb les ponències i comunicacions presentades, ja han entrat a la biblioteca del 
nostre taller.

Per últim, la previsió de les publicacions per a 2016 és respecte a Cantals 
igual que en l’any anterior: tres amb caràcter ordinari i un amb caràcter extraor-
dinari, dedicat a Pinazo, la publicació del qual està prevista per a setembre. En 
el pla de publicacions d’enguany tampoc està l’edició de QÜERNS, que queda 
ajornada per a 2017. En canvi, sí que es preveu el llançament d’uns monogrà-
fics especials dedicats a Godella i a la seua gent: el primer número estarà dedi-
cat al pintor i educador José Corell Benavent i la seua presentació es realitzarà 
al llarg del segon trimestre.

Resum de l’any 2015
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Comissió de COMUNICACIÓ 
A LA XARXA

Francesc
Arnau

Chinchilla

Coordinador

Ara ha fet un any, el dia de Sant Blai, que, amb tota la il·lusió del món, vam 
mamprendre aquesta nova aventura dins del nostre Taller d’Història. Es tracta-
va de renovar el web, i obrir nous canals (Facebook, YouTube, Twitter…) que 
feren arribar les nostres activitats a moltes més persones, mitjançant les xarxes 
socials, que tant de pes han assolit darrerament a les informacions i les opi-
nions de la nostra societat.

      Ací us deixem algunes dades sobre el que ha suposat aquesta iniciativa, 
i que per nosaltres, ens sembla un gran èxit:

•	 WEB: Hem fet 45 entrades al llarg d’aquest darrer any, sobretot 
de notícies relacionades amb les nostres activitats. Tenim més de 
100.000 visites al llarg d’aquest temps i, per posar un exemple, el 
darrer mes estem en una mitjana de 100 visitants diaris.

•	 FACEBOOK: Hem publicat un total de 59 fotos, i s’han identificat 
moltes de les persones que sortien. També s’han publicat les no-
tícies que han sortit al web de forma automàtica. Un total de 640 
persones han clicat “m’agrada”, i l’abast total de la publicació ha 
oscil·lat entre 1.500 i 3.600 persones.

•	 TWITTER: Som conscients que és la nostra espineta, doncs, tan 
sols tenim 20 seguidors… Potser no s’adapta al nostre tarannà, o 
bé cal donar-li una altra projecció.

•	 YOU TUBE: Hem penjat un total de 6 vídeos, amb més de 600 
visualitzacions.

***

        No voldríem acabar aquest informe sense fer-ne esment del gran repte 
que hem assolit en aquest any en què es commemora el Centenari de la mort 
del Pintor Pinazo.

      Des del Taller d’Història anem a participar en moltes iniciatives, de les que 
hem estat els principals impulsors, però voldríem destacar, per la part que ens 
pertoca a aquesta Comissió, haver penjat des del primer dia de l’any una obra 
de Pinazo a la pàgina d’inici del nostre web, i també al Facebook.

Casa Museu Pinazo
(Foto: web Ajuntament)
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Àrea d’ ARXIUS

Jordi V.
Durà

Martínez

Coordinador

Poc a poc anem avançant en les múltiples faenes que tenim programades 
i en aquelles que, com rovellons en una tardor humida, ens van eixint sense 
pensar-ho ací i allà. Perquè encara que la programació inicial que redac-
tem a principi de curs actue com a fil conductor, sempre van sorgint altres 
feines que requereixen la nostra immediata atenció com ara la incorporació 
de nova documentació procedent de cessions, tant d’imatges fotogràfiques 
com d’altres documents, realitzades per diferents persones. En estos casos 
cal actuar amb diligència, donar entrada als documents cedits, escanejar-los 
i situar, com cal, l’arxiu digital resultant al seu lloc corresponent, per tal que 
els originals tornen de seguida als seus propietaris, que se’ls estimen. És 
així com garantim eficàcia i responsabilitat i transmetem confiança perquè el 
personal ens aporte documents familiars que guarda a casa seua com una 
relíquia i que, amb el temps, va transcendint este àmbit i adquireix un valor 
documental social important. Cal que tinguem com a ciutadans consciència 
d’açò i que aportem al nostre arxiu aquell patrimoni familiar susceptible, pel 
pas del temps, de ser interessant per a conèixer com eren i vivien els nostres 
avantpassats, com era la seua Godella.

Volguera ressaltar seguidament algunes de les tasques satisfactòriament 
concloses. Fa ja un grapat d’anys vam poder rescatar l’arxiu documental de 
la Cooperativa La Favorecedora. Hui este arxiu reposa plàcidament, perfec-
tament inventariat i ordenat, en els nostres armaris. Però en quedaven les 
fotos. Si alguna vegada heu tingut l’oportunitat de visitar el desaparegut local 
de la Cooperativa o heu contemplat alguna imatge del seu saló principal, 
recordareu que en les seues parets penjaven uns quadres amb fotografies 
diverses. Doncs bé, estes imatges, testimoni de persones, actes, treball, vida 
social dels anys cinquanta i seixanta del passat segle, ja estan perfectament 
escanejades i guardades. No eren una gran quantitat però finalment, gràcies 
a la dedicació del nostre company Enric Camps, s’ha conclòs amb eficàcia i 
satisfactòriament la faena.

També podríem dir el mateix del fons visual i sonor que acumulem (ví-
deos, CD...). Esta tasca, que ja assenyalàvem com acabada en el Cantals 
28, compta amb un detallat inventari que ens possibilita accedir ràpidament 
al seu contingut . El nostre company Ginés Ruiz és qui s’ha endinsat en el re-
bolic inicial donant-li forma i ordre. I així en estes coses i d’altres continuem: 
Jordi, ara a l’ordinador; César que ha mamprés l’ordenació d’un fons de car-
tes als Reis d’Orient, (com eren els nostres xiquets no fa molts anys? Han 
canviat en els seus desitjos?); Josep Vicent Llorens, a l’escàner digital de 
documents escrits passant fulls i fulls; Amparo i Paco, com sempre tranqui-
l·lament, entre paperasses, incrementant i ordenant l’arxiu viu i l’hemeroteca 
... Poc a poc i sense parar fent crèixer, calladament, la nostra riquesa cultural.

Poc a poc
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Àrea JURÍDICA
ADMINISTRATIVA

Antoni
Portilla

Secretari

Des de l’Àrea Jurídica – Administrativa hem acabat de digitalit-
zar tota la correspondència rebuda i emesa de l’any 2015 i conti-
nuem actualitzat i posat al dia tot  l’arxiu administratiu de l’àrea.

Hem fet una revisió de totes les actes que tenim impreses per 
veure quines estaven signades i quines no per tal que els Presi-
dents i Secretaris corresponents les signaren. Ja tenim totes les 
que hi ha des de 1994 fins a 2005 i hem començat amb el procés 
d’escaneig i digitalització de totes elles. No hem d’oblidar que, a 
hores d’ara, totes les actes les tenim guardades en paper o, com a 
molt, es guarda una copia informatitzada en Word. Ara, també, la 
tindrem en PDF. A més de totes les còpies de seguretat de la infor-
mació que hi ha als ordinadors que fa periòdicament l’encarregat 
d’Aplicacions Informàtiques, Pepe Serrador.

Una altra de les tasques que hem dut endavant ha sigut la re-
dacció d’un Reglament per al nomenament de Socis/es d’Honor i 
la concessió de distincions honorífiques. El Reglament està pen-
dent de ser aprovat per la Junta Directiva i allò que hi hem intentat 
reflectir és què és el que cal fer i quins són els passos que hem de 
seguir per concedir aquests honors i distincions.

Per altra banda, i en col·laboració, amb l’Àrea d’Arxius hem re-
visat, reelaborat i fet de nou tots aquells formularis que calen per 
tal de traure o d’entrar alguna cosa al Taller, és a dir, cessions, 
donacions, convenis, etc.
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1. Import net de la xifra de negocis 10 4.855,57 € 7.030,98 €
700
721

Vendes de Mercaderíes ......................................
Quotes d’Afiliats ..................................................

344,57 €
4.511,00 €

3.262,53 €
3.768,45 €

4. Aprovisionaments 10 -293,48 € 117,38 €
610 Variació d’Existències ......................................... -293,48 € 117,38 €

5. Altres ingresos d’explotació 10 2.952,30 € 2.000,00 €
740 Subvencions, Donacions i Llegats Explotació .... 2.952,13 € 2.000,00 €

7. Altres despeses d’explotació 10 -3.556,33 € -11.717,70
622
623
626
628
629
631
634
651
694
794

Reparacions i Conservació .................................
Serveis de Profesionals Indep. ...........................
Serveis Bancaris i Semblants .............................
Subministraments ...............................................
Altres Serveis ......................................................
Altres Tributs .......................................................
Ajustaments Negatius Impos. indrec. .................
Resultats d’Operacions en Comú .......................
Pèrdues Det. Crèdit Comercial ...........................
Reversió Det. Crèdit Comercial ..........................

-466,02 €
-397,04 €
-286,79 €
-360,00 €

-1.893,56 €
-24,93 €

-137,00 €
0,00 €

-45,08 €
54,09 €

0.00 €
-507,65 €
-311,00 €

0,00 €
-8.849,64 €

-30,30 €
-31,11 €

-1.988,00 €
0,00 €
0,00 €

8. Amortizació de l’immobilitzat 4 1.143,73 € -857,07 €
680
681

Amortizació Inmobilitzat Intangible .....................
Amortizació Inmobilitzat Material ........................

-108,20 €
-1.035,53 €

-108,20 €
-748,87 €

11. Deteriorament i resultat per deixes de lnmobilitzat 0,00 € -100,00 €
671 Pèrdues Procedents de l’Inmobilitzat Material .... 0,00 € -100,00 €

12. Altres resultats 10 -0,30 € 200,00 €
a) Ingressos i Despeses de caràcter excepcional ..... -0,30 € 200,00 €
678
778

Despeses Excepcionals ......................................
Ingressos Excepcionals ......................................

-0,30 €
0,00 €

0,00 €
200,00 €

A) RESULTAT D’EXPLOTACIÓ (1+4+5+7+8+11+12) 2.814,03 € -3.326,41 €

13. Ingressos Financers 10 0,00 € 0,03 €
b) Altres Ingressos Financers ...................................... 0,00 € 0,00 €
769 Altres Ingressos Financers ................................. 0,00 € 0,03 €

B) RESULTAT FINANCER (13) 0,00 € 0,03 €

C) RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS (A+B) 2.814,03 € -3.326,38 €

D) RESULTAT DE L’EXERCICI (C) 2.814,03 € -3.326,38 €

PÈRDUES i GUANYS a desembre de l’exercici de 2015

Javier 
Rodríguez-Bronchú

Tresorer

COMPTES
ANY 2015

Codi
Compte NotaNom del Compte Exercici

2015
Exercici

2014
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A) ACTIU NO CORRENT 3.103,84 € 2.893,48 €
I. Immobilitzat intangible 5 312,42 € 420,62 €

203
280

Propietat Industrial ...............................................
Amortització Acumulada ......................................

540,98 €
-228,56 €

540,98 €
-120,36 €

II. Immobilitzat material 5 2.791,42 € 2.472,86 €
216
217
219
281

Mobiliari ................................................................
Equips per a Procés d’informació ........................
Altre Immobilitzat Material ....................................
Amortizació Acumulada Immobilitzat ...................

2.762,84 €
1.808,62 €
2.878,37 €

-4.658,41 €

2.762,84 €
595,30 €

2.737,60 €
-3.622,88 €

B) ACTIU CORRENT 15.653,91 € 13.280,12 €
I. Existències 4.7 6.775,90 € 7.069,38 €

300 Mercaderíes A ...................................................... 6.775,90 € 7.069,38 €
II. Deutors comercials i altres 6 1.301,44 € 396,61 €

b) Clients per vendes i Prestació serv. c/p 0,00 € 0,30 €
430
436
490

Clients ..................................................................
Clients de Dubtòs Cobrament ..............................
Deteriorament Valors Crèdits ...............................

0,00 €
351,60 €

-351,60 €

0,30 €
387,66 €

-387,66 €
Altres Deutors 1.301,44 € 396,31 €
440
447
470
472
473

Deutors ................................................................
Deutors Diversos .................................................
His. P. Deutora per ...............................................
Hisenda Pública, IVA ............................................
Hisenda P., Retenció i Pagaments .......................

1.152,30 €
90,16 €
58,98 €
0.00 €
0,00 €

0,00 €
108,20 €
215,21 €
63,92 €
8,98 €

IV.	Inversions	financeres	a	curt	termini 14,43 € 108,38 €
551 Compte Corrent amb ........................................... 14,43 € 108,38 €

VI. Efectiu i altres actius líquids 6 7.562,14 € 5.705,75 €
572 Bancs i Inst.de Cred. C/C .................................... 7.562,14 € 5.705,75 €

Total Actiu (A+B) 18.757,75 € 16.173,60 €

ACTIU

A) PATRIMONI NET 18.751,68 € 15.937,65 €

A-1) Fons propis 8 - 9 18.751,68 € 15.937,65 €
I. Capital 2.792,00 € 2.792,00 €

1. Capital escripturat ...................................................... 2.792,00 € 2.792,00 €
101 Fons Social .......................................................... 2.792,00 € 2.792,00 €

V. Resultats exercicis anteriors 13.145,65 € 16.472,03 €
120
121

Romanent ............................................................
Resultats Negatius Exerc.Anteriors .....................

21.215,77 €
-8.070,12 €

21.215,77 €
-4.743,74

VII. Resultat de l’exercici 2.814,03 € -3.326,38 €
129 Resultats de l’exercici .......................................... 2.814,03 € -3.326,38 €

C) PASSIU CORRENT 6,07 € 235,95 €
IV. Creditors comercials i altres 7 6,07 € 235,95 €

2. Altres acreedors ......................................................... 6,07 € 235,95 €
410
475
477

Creditors per Prest. de Serveis ............................
Hisenda P. Creditora per ......................................
Hisenda Pública, IVA ............................................

6,07 €
0,00 €
0,00 €

40,90 €
190,28 €

4,77 €

Total Passiu (A+C) 18.757,75 € 16.173,60 €

PATRIMONI NET I PASSIU

Codi
Compte NotaNom del Compte Exercici

2015
Exercici

2014

BALANÇ de SITUACIÓ a desembre de l’exercici de 2015
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El proppassat dia 15 de febrer l’Ajuntament i la 
Casa Museu Pinazo de Godella convidaren a un 
sopar – recepció  a diverses associacions per tal 
de tenir un intercanvi d’opinions i donar a conèixer 
quines eren les activitats que s’estaven organit-
zant o s’anaven a organitzar, tant des d’organis-
mes  públics com des d’associacions o entitats 
privades, per poder caminar tots en una mateixa 
direcció i establir una coordinació entre les que es 
faran al poble i les de València. Alhora també es 
plantejà el paper que caldria que desenvolupara 
Godella en tota la commemoració del Centenari 
d’Ignacio Pinazo Camarlench.

Al sopar assistiren representats de cadascun 
dels partits polítics amb representació a l’Ajunta-
ment amb l’alcaldessa, Eva Sanchis, al capda-
vant.

També hi assistiren l’advocat i coordinador del 
Centenari, Carlos Gonzalez Triviño, el professor, 
investigador i comissari artístic del Centenari, Ja-
vier Pérez Rojas i representants de cadascuna de 
les associacions que hi havien  proposat alguna 
activitat. 

Com a aperitiu a l’excel·lent sopar que ens pre-
pararen José Ignacio i Asun, el professor Pérez 
Rojas ens féu una didàctica explicació del món 
artístic de Pinazo i ens explicà algunes de les ca-
racterístiques de les obres que es conserven a la 
Casa Museu.

Posteriorment González Triviño comentà el 
programa que hi ha previst amb exposicions al 
Sant Pius V, a La Nau, a l’IVAM, a la Sala Muni-

cipal d’Exposicions, a les Drassanes, a la Facul-
tat de Geografia i Història i al Centre d’Art “Villa 
Eugenia” de Godella, que serà el punt de partida 
i primer lloc on es presentarà una exposició itine-
rant patrocinada per la Diputació de València.

A continuació la Regidora de Cultura, Tatiana 
Prades, presentà l’informe d’activitats elaborat pel 
Taller d’Història en què apareixen tota mena d’ac-
tes com són: el concurs de pintura per a alumnes 
de Secundària i Batxillerat “Pinazo a l’escola”, or-
ganitzat pel Taller; el recital poètic “Pinazo: Poesia 
i música”, coordinat per Francesc Arnau Chinchi-
lla; una actuació del Grup de Danses “el Poblet”, 
on ens donarà a conèixer la indumentària que es 
vestia a les darreries del segle XIX; una ronda-
lla de cançons populars pels llocs de Godella que 
Pinazo pintà als seus quadres, preparada per la 
Rondalla ”Claveles Rojos”; el Festival de Música 
de Cambra retrà un homenatge al pintor; la pu-
blicació per part del Taller, d’un llibre monogràfic 
(Crònica d’un Centenari); un concert, organitzat 
pel Casino Musical amb motiu de la III Trobada de 
Músics, en què es podria estrenar una composi-
ció dedicada a Pinazo; la preparació de diferents 
passejos didàctics, tant virtuals com presencials; 
la producció de microdocumentals; la reinterpre-
tació de l’obra de Pinazo des de les diferents 
disciplines en què són especialistes el col·lectiu 
d’artistes plàstics de Godella; la probabilitat que 
l’ONCE dedique el seu cupó del 18 d’octubre de 
2016, data en què va fallir,  a algun motiu o alguna 
obra de Pinazo o del centenari.

Antoni Portilla

Foto: Ajuntament de Godella

Foto: Ajuntament de Godella

Casa Museu Pinazo
Sopar-recepció
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Cultura a Godella, Godella i la cultura (IV)
Els dies i els mesos cada vegada van passant més de pressa i són tantes les activitats culturals que 

es realitzen al nostre poble que cada vegada resulta més difícil fer-ne una selecció, sense semblar un 
poc parcial ja que, al cap i a la fi, cadascú s’inclina per unes activitats i oblida unes altres.

El 6 de novembre de 2015, a les 18:30 hores, al Centre Cultural Vil·la Eugènia de Godella, els 
alumnes de 1r d’ESO de l’IES Vicent Andrés Estellés (antics alumnes del CEIP Sant Joan de 
Ribera, de Burjassot) van interpretar poemes de Carles Cano, Francesc Arnau, Vicent Alonso 
i Eduard Marco, tots ells al fons de la fotografia, juntament amb Dori Palencia, “alma mater” 
d’aquesta iniciativa (Foto: Web de l’Ajuntament de Godella).

Per això, no vull passar per alt activitats culturals realitzades al municipi, tan importants com ara el 
“Concurs de pintura ràpida” que va tindre lloc al setembre passat; els concerts celebrats en la Setmana 
de la Joventut (21-27 de setembre); el concert de “Los Claveles Rojos”, celebrat el 2 d’octubre; aquell 
extraordinari recital de poesia “Paraules de poeta”, amb el qual els antics alumnes del col·legi Sant 
Joan de Ribera van homenatjar els poetes de Godella; els innombrables concerts que ens ha oferit el 
Casino Musical i les seues diverses agrupacions (banda, orquestra o cor); les distintes actuacions del 
“Grup de Danses El Poblet”, que ens fan gaudir dels esdeveniments en què actuen; les representa-
cions teatrals, realitzades per diverses entitats; aquell espectacle que vam poder admirar el 16 de ge-
ner, a cavall entre un concert musical i una obra humorística, titulat “Stradivarias”, que ens va fer gaudir 
aquell capvespre del dissabte; el rellançament del cine al Capitolio; presentacions de llibres; concurs 
de microrelats, que enguany celebra la seua segona edició; exposicions de quadres; presentacions 
falleres; la celebració del Dia de l’Arbre, perquè els nostres descendents s’identifiquen amb la natura i 
la seua defensa, sense oblidar els esports: frontó, escalada, esquí, tenis, handbol, bàsquet, etc.

Cal subratllar també actes culturals (com ara el celebrat al febrer de 2016, al Paranimf de la Uni-
versitat de València) que, tot i que es desenvolupen fora de la nostra localitat, signifiquen tant per a 
nosaltres, com ara la concessió, a títol pòstum, de la Medalla de la Universitat de València, al’escultor 
Andreu Alfaro, que va elegir instal·lar el seu taller a Godella, que, a hores d’ara, encara persistix con-
vertit en museu (gràcies als seus hereus).
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La imatge recull el moment en què les qua-
tre agrupacions corales de la localitat van 
obsequiar la població de Godella amb un 
magnífic concert nadalenc en aquestes 
passades festes (Foto: Web de l’Ajunta-
ment de Godella)

Les nombroses activitats musicals que se celebren a la localitat acaparen l’atenció dels especta-
dors, com ara els festivals de música folk, els concerts de la banda del Casino Musical, les orquestres 
godellenques i els quatre conjunts corals amb què compta la nostra població.

I tot açò, sense oblidar un dels esdeveniments culturals més importants de 2016, que serà liderar 
l’any Pinazo, ple d’activitats que es desenvoluparan dins i fora del municipi, comprenent espais i labors 
tan dispars com ara exposicions a l’IVAM i Sant Pius V o a escala local a Vil·la Eugènia; recitals poètics 
sobre Pinazo i la seua pintura; concursos escolars; actuacions locales del Grup de Danses El Poblet 
i de la rondalla Los Claveles Rojos amb peces de l’època; concerts de banda i orquestra i passejos 
virtuals i presencials per la localitat, incidint sobre alguns racons als quals Pinazo tenia un especial 
afecte. Moltes d’aquestes realitzacions estan liderades pel Taller d’Història Local de Godella que, fidel 
als seus estatuts, intenta i procura despertar les inquietuds culturals locals dins de les seues modestes 
possibilitats i per a finalitzar aquesta entranyable i important celebració, a través d’un número especial 
de la publicació periòdica QÜERNS, elaborarà un llibre monogràfic en homenatge al pintor que reco-
llirà la “Crònica del Centenari”.

En el Taller d’Història coneixem que són moltes les activitats culturals que es realitzen a Godella, 
però lamentem que en el poc espai de què disposem, solament podem fer-hi algunes breus pinzella-
des. Esperem que siguen significatives i que puguen mobiltizar les inquietuds culturals dels nostres 
lectores. Amb tot això, només manifestem el nostre desig, juntament amb el seu, de seguir formant 
part de la nostra història local.

Julio Montagut Marqués
Àrea de Publicacions i Comunicació

Taller d’Història Local de Godella

El passat 15 de febrero va tindre lloc, a la 
Casa Museu Pinazo, una reunió de treball so-
bre els actes a desenvolupar per raó del cen-
tenari d’Ignacio Pinazo Camarlench, al qual 
van assistir representants dels partits polítics 
locals i de diverses associacions (Foto: Web 
de l’Ajuntament de Godella)
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La tradició del vel de la Verge 
en la processó de 
l’Encontre de Godella

És, amb tota probabilitat, la fotografia més antiga de l’Encontre, ja que es tracta del començament 
del carrer Major. A l’esquerra s’observa que no hi ha la casa Rosa, que es va construir en la prime-
ra dècada del segle XX. Per tant, la fotografia és de l’última dècada de 1800 o primeries de 1900 
(fotografia Arxiu Ricardo García de Vargas, en avant ARGV).

Pedro Fernando
Gálvez Gonzalo

Investigar una dada, per insignificant 
que siga (un nom, un lloc o una data) pot 
emportar dies, setmanes i, fins i tot, me-
sos…

A penes havia arribat a Godella, enllà 
per la dècada dels anys 90 del segle XX, 
vaig assistir a la processó de l’Encontre. 
Hi vaig observar que un home retirava el 
vel de la Verge en l’encontre amb el seu 
Fill ressuscitat.

I vaig preguntar de qui es tractava…

‘‘

’’
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…És Mari Carmen Giner Nave1, qui –en una calorosa vesprada d’estiu– m’introdueix en la tradició 
del perquè un membre de la seua família és qui retira sempre el vel de la Verge. 

1   Néta de José Giner Bargues, qui va ser el primer Giner que va llevar el vel a la Verge en la processó de l’Encontre. 
És la presidenta de l’Associació Espanyola Contra el Càncer a Godella des de l’any 2012 i també ho va ser de 1996 a 2001. 
He d’agrair-li totes les anècdotes i explicacions que ha posat en el meu coneixement sobre aquesta tradició “no escrita” i, 
sense les quals, aquest article no haguera resultat tan complet i amé.

Plaça de Santa Magdalena Sofía. Desconeixem l’any exacte de la fotografia però 
observem que la casa Rosa ja estava construïda, cosa que va ocórrer a principis 
de sigle. Per la vestimenta del públic, podriem datar-la cap a la dècada dels anys 
30 o 40 del segle XX (ARGV).

Plaça de Santa Magdalena Sofía. La fotografia va ser presa en l’any 1953 (ARGV).
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Diu que quan es va fundar la clavaria de Sant Sebastià2 a Godella, els clavaris es van repartir entre 
ells una sèrie de treballs relacionats amb la Setmana Santa i altres menesters a l’església i va recaure 
en el seu avi, José Giner Bargues,  el de retirar el vel a la Verge en la processó de l’Encontre, el diu-
menge de Ressurrecció3.

D’aquesta manera, José Giner Bargues va ser el primer de la família “Giner” qui va retirar el vel de 
la Verge en la processó de l’Encontre.

El va succeir en aquesta tradició el seu fill Mariano Giner Corell, “el tio Mariano” i, com que va morir 
sense descendència, passaren a realitzar aquesta tasca els seus nebots Mari Carmen i José Antonio 
Giner Nave4…

…Hi ha hagut diverses anècdotes al llarg dels anys. En 1968 va succeir un fet insòlit i va ser que a 
l’Encontre va acudir solament la Verge del Roser i no ho va fer El Salvador. La qüestió va ser que… 
CONTINUARÀ...

2   Des de temps immemorial va costejar l’Ajuntament la festa de Sant Sebastià, fins a l’any 1869. Després la va pagar 
la Fàbrica (Església) fins a l’any 1886, en què l’ecònom (clergue que administra els béns de la diòcesi sota l’autoritat del 
bisbe) En José Gil Valls ho va deixar de fer. Aquesta festa ja fa molt de temps que la costegen tots els anys els carrers del 
Tenor Alonso i de la SantíssimaTrinitat. Del manuscrit inèdit de N’Agustín Sancho Bargues, “Historia del pueblo de Gode-
lla”, 1932. 

En l’any 2015, el president de la Confraria de Sant Sebastià és Rogelio Soria Huerta i el dia de la festa, el 20 de gener, 
es disparen 21 salves a las 12 del migdia i, al següent dissabte immediat a la festa se celebra una missa, després de la 
qual es balla a la plaça de l’Església unes danses en honor al sant a càrrec del Grup de Danses El Poblet. En les festes 
patronals, ja en el mes d’agost, a partir del dia 21 es prepara la casa del Sant a la Llotgeta del Crist o Llotgeta xiqueta, en 
què s’exposa el Sant fins al dia 24, en què participa a la processó desfilant amb altres imatges de la Parròquia de Sant 
Bertomeu. El recorregut que s’efectua pels carrers és l’habitual de “Sant Sebastià”.

3   La processó de l’Encontre que se celebra el Diumenge de Resurrecció la realitzen les clavariesses de la Verge del 
Roser, la imatge de la qual està a la parròquia de Sant Bertomeu Apòstol, i els clavaris del Salvador amb la imatge del 
Salvador que està a l’ermita de Godella. La imatge del Salvador desfila pel carrer de Salvador Giner (Antic Carnisseria) fins 
a la plaça de Santa Magdalena Sofía i la Verge ho fa pel carrer Major, de manera que es fa coincidir l’entrada de la Mare i 
el Fill a la plaça. És la processó dels joves del poble que estan fadrins i fadrines.

4   Fills de José Giner Corell i Carmen Nave Soriano.

José Giner Bargues 
va ser el primer Giner 
que va llevar el vel a la 
Verge. En una fotografia 
presa a la terrassa de la 
seua casa al carrer de 
Tenor Alonso, en l’any 
1957, junt a la seua 
esposa Amparo Corell 
Bargues. Entre tots dos i 
al fons, s’observa l’edifici 
del reformatori (fotogra-
fia cedida per la família 
Giner).

Mariano Giner Corell va ser el segon 
“Giner” qui va llevar el vel a la Verge. La 
fotografia és de la dècada dels anys 80 del 
segle XX (fotografia de l’autor).
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No conec a Corell,
vaig anar al Molí
i Corell era el mestre
de dibuix a l’Hogar
i de l’EPLA també.
No recorde el seu rostre
ni recorde el seu seny,
però he vist el magnífic
Mural de la Parròquia...
No havia nascut
quan Corell va pintar
aquell fresc a l’Església,
més de tres anys per fer-lo
i només en dos anys
ja li havien posat
uns pilars al davant
de marbre color rosa
que no deixava veure’l.
Això ja està resolt,
ara podem gaudir
d’aquella obra mestra
amb el seu esplendor,
podem veure els apòstols
al costat del Rabí,
i tots els angelets
que Corell va pintar
fent servir de models
els nadons de Godella.
El millor que hem de fer
és donar a conèixer
un artista com ell,
I això anem a fer
des del nostre Taller.

El fresc de la parròquia

Godella (l’Horta),14 d’octubre del 2015

Francesc Arnau i Chinchilla

Foto: Pedro Fernando Gálvez
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Alguns 
apunts sobre 
l’ ermita  
d’El Salvador 
de Godella

L’estiu passat, durant els treballs d’investigació duts a terme amb motiu de l’article sobre la Derecha Regional 
Valenciana a Godella, que vaig preparar per a la seua publicació en Qüerns 7, (publicació del Taller d´Historia 
Local), va caure en les meues mans una àmplia informació sobre l’Ermita d’El Salvador, publicada en el Diario 
de Valencia el dissabte 30 d’agost de 1930, per raó de la celebració del II centenari de la seua construcció.

Signava l’article N’Agustín Sancho, sacerdot adscrit com a vicari a la Parròquia de Sant Bertomeu, el titular 
de la qual era En Vicente Segrelles.

Gràcies a la inquietud d’aquest sacerdot per a preservar tot el que es referia a la història de Godella, els go-
dellencs d’ara podem conéixer alguns detalls del nostre passat. El reverend Sancho va realitzar una excel·lent 
labor, amb gran esforç per conservar la nostra història; va recuperar algunes tradicions orals i va recopilar el poc 
que hi havia escrit sobre Godella en un quadern (“Notas útiles para la historia de Godella”) que, malauradament, 
en gran part s’ha perdut i del qual queden alguns passatges en poder del Taller d´Historia Local de Godella per 
a la consulta d’investigadors i que, cal reconéixer-ho,  va servir de base per  posteriors treballs sobre Godella.

En el mateix article, també es fa menció de les festes religioses organitzades per a la celebració del II cente-
nari de la construcció de l’ermita, una ressenya referida a les organitzacions religioses ubicades a Godella, sent 
d’interés les dades i dates que s’hi assenyalen.

Per a un pròxim article d’HEMEROTECA,  queda una peculiar entrevista a la “Francisca del Gros”, que l’arti-
culista encapçala amb la frase “L´ERMITA JA NO ÉS l´ERMITA”, en la qual l’al·ludida senyora  reclama un tracte 
diferent per a l’entorn de l’ermita.

Esperem que servisquen aquestes línies per a revindicar que persones com ara el Rev. N’Agustín Sancho 
Bargues, fill de Godella i autor del mencionat llibre “Notas útiles para la historia de Godella” així com el Rev. 
En José Estellés Tarrasa, que va construir l’ermita les seues expenses, tinguen el reconeixement oficial que es 
mereixen, ja que tots dos, amb les seues obres, van contribuir a mantindre viu l’esperit del nostre poble.

Transcric, pel seu interés l’article publicat en “El Diario de Valencia” de 30 de setembre de 1930.

Fins a una próxima ocasió!.

Enrique 
Rodríguez-Bronchú 

(el pintoret)

HEMEROTECA
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Amb el títol de “El Salvador del Mundo y Nuestra Se-
ñora de la Buena Muerte”, a expenses del senyor rector 
En José Estellés Tarrasa, fill de Godella, i diversos de-
vots, es va començar a construir una ermita en 1720 en 
un monticle on acabava el Vía Crucis antic i que, amb 
aquest motiu, es va restaurar.

És de sòlida construcció i d’una sola nau d’estil Re-
naixement. L’altar major està recentment restaurat, a ex-
penses d’En Severino Castellano i amb les almoines de la 
colònia estiuenca, i té una bona escultura del diví Salva-
dor. El sagrari per a guardar els copons i fer-hi l’exposició 
del Santíssim és de fusta tallada i completament daurat. 
Té, a més, quatre altars laterals, dedicats a la Mare de 
Déu dels Desemparats (abans s’anomenava de la Bona 
Mort) i la tan venerada de Sant Antoni de Pàdua (a qui els 
de la colònia han construït un nou altar), a l’esquerra i a 
la dreta, la de Sanr Josep i Sant Joaquim: Les dos imat-
ges primeres són escultures i les últimes, quadres a l’oli.  
Uns altres quadres a l’oli hi ha a l’ermita, entre ells dos 
antiquíssims: el de les Ànimes i el de la Mare de Déu dels 
Àngels.

Té un bon púl-
pit i un cor nou i hi 
ha un harmònium 
de 2.000 pesse-
tes, costejat per 
l’actual capellà i 
per les almoines 
dels que habiten 
en tan extensa 
barriada. En la sa-
gristia, hi ha una 
rica encaixonada 
nova, combinació 
de mobila y no-
guera i bona pavi-
mentació.

Està bén pro-
veïda de vasos 
sagrats i bons or-
naments i té una 
creu processional molt artística, amb els seus correspo-
nents canelobres. A la planta baixa, a la dreta, té l’habi-
tació l’ermità i a l’alta, hi ha espaioses dependències per 
al capellà.

El dia 10 de setembre de 1730 va ser beneïda aquesta 
ermita, després de la llicència atorgada el 17 de juliol del 
mateix any pel doctor En José Rius, per mandat de l’il·lus-
tríssim i reverendíssim senyor N’Andrés del Orbe y La-
rreategui, arquebisbe de València, sent el rector d’aques-
ta parròquia N’Antonio Sanjuán (la nota completa es troba 
al primer full, volta del tom segon del “Quinque Libri”).

Benedicció de la campana.- Per mandat del mateix 
senyor arquebisbe, el 8 de setembre de 1727. En José 
Part, beneficiat de Santa Caterina de Valencia, va beneir 
la campana de l’ermita, a la qual li va imposar els noms 
de María, Ana, Salvadora, etc., fins a nou, sent-ne els pa-
drins els senyors de Godella i Rocafort, En Nicolás Ribot, 
En Julián Junés, etc., i la i·llustríssima Na María Ana Des-
callar y Reart.

Refosa de les campanes.- Havent-se trencat aques-
ta campana en 1924, a l’any següent es va refondre i, 
autoritzat pel senyor arquebisbe, doctor N’Enrique Reig, 
el rector En Vicente Segrelles la va beneir, sent-ne els 
padrins dos fills dels senyors Alcántara i Castells.

Fundació de la capellania.- El referit senyor rector, En 
José Estellés, que posseïa un abundant patrimoni, en el 
seu testament que va atorgar en 1728, va fundar en la dita 
ermita una capellania per als seus descendents presbí-
ters, bé per línia paterna o materna, és a dir, pel cognom 
Estellés o pel de Tarrasa i, si no n’hi havia, per als fills 
del poble. La va dotar dels seus béns propis i va imposar 
l’obligació de celebrar tots els dies missa per la seua àni-
ma, resar quotidianament el rosari i ensenyar la doctrina 
cristiana als xiquets tots els dies festius.

Va nomenar administradors d’aquesta fundació i els 
seus patrons perpetus, els senyors rectors de Burjassot i 
Godella i, en cas de discòrdia, que ho decidira el pare pre-
pòsit de la congregació de San Felipe Neri de València.

Les finques 
rústiques i urba-
nes que consti-
tuïen el patrimoni 
d’aquesta capella-
nia es van vendre 
per la Llei de des-
amortització.

Una altra ca-
pellania.- El molt 
il·lustre senyor En 
Vicente Rocafu-
ll y Vélez,  vicari 
general, amb seu 
vacant l’any 1902, 
amb el mateix títol 
va fundar a la ma-
teixa ermita una 
altra capellania. 
Del cabal piadós i 
amb aquest motiu, 

per a la restauració  de la mateixa ermita, va entregar al 
primer capellà dels fonss de reserva, 5.000 pessetes. Al 
voltant de 20 anys després, es va suprimir aquesta ca-
pellania. L’ any 1922, el senyor arquebisbe va nomenar 
capellà regent a qui subscriu aquest treball.

Festes i exercicis que se celebren a l’ermita a expen-
ses dels devots.- No solament en aquest poble sinó també 
als pobles limítrofs hi ha gran devoció a Sant Antoni com 
ho prova els exvots que hi ha al relicari, l’oli i la cera que hi 
ofereixen els seus devots, les misses que se celebren en 
el seu honor i les dues festes, una el dia del mateix Sant, 
costejada per la Germandat, i una altra, solemníssima, a 
la qual precedeixen els exercicis dels Tretze Dimarts i el 
solemne tridu, en el qual prenen part els més excel·lents 
músics i notables oradors, com a preparació a la que se 
celebra en setembre tots els anys, costejada pel poble i la 
colònia estiuenca que  resideix a la nova barriada de tan 
famosa ermita.

Agustín Sancho
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CANTALS
dóna l’enhorabona a...

... a Robert Ferrer, director d’orquestra valencià establit 
en la República Txeca, que recentment ha presentat, en l’Institut 
Cervantes de Praga, i en l’Academia Hispánica de Brno, un llibre 
que recopila el seu treball de recerca dedicat al prolífic compositor 
de Godella Rigoberto Cortina.

El seu llibre Rigoberto Cortina Gallego (1843-1920). Vida i obra 
a la llum de les fonts documentals, rescata de l’oblit a un dels com-
positors valencians més destacats en la transició del segle XIX al 
XX. Rigoberto Cortina va ser promotor de la música en la regió de 
València, es va involucrar en nombroses entitats relacionades amb 
la música, va ser pedagog i director d’orquestra, i en qualitat de 
compositor va donar lloc tant a nombroses obres religioses, princi-
palment trisagis, motets i misses, com a peces del gènere xic.

El músic godellenc va desenvolupar tasques com a compositor 
de música religiosa en les principals institucions valencianes, com 
són el Real Col·legi Seminari de Corpus Christi i la Catedral de 
València. Va combinar aquesta activitat amb altres en els teatres 
de l’època: el Teatre Princesa i el Teatre Ruzafa, de València, com 
a director i compositor de sarsueles.

Després de la recuperació de la figura del godellenc Rigober-
to Cortina, l’ajuntament hauria de dedicar-li un carrer o plaça, en 
atenció als mèrits de tan insigne músic i compositor.Foto: Institució Alfons El Magnànim

… a l’escultor Andreu Alfaro, que a títol pòstum, ha rebut en les mans dels seus tres fills 
la Medalla de la Universitat de València, el màxim guardó de la institució, en atenció «als rellevants 
mèrits que concorren en la persona de l’escultor, les seues aportacions artístiques, la seua prolífica 
producció, de projecció internacional, i el seu impacte en les arts del seu temps, així 
com el seu compromís amb la cultura valenciana i la seua destacada vinculació amb 
la Universitat de València».

L’acte, cel·lebrat en el Paranimf de la Universitat de València, va tindre lloc en el 
marc de la presentació del llibre Andreu Alfaro. En 
torno a la escultura. Escritos y entrevistas, que han 
editat els professors d’aquesta Universitat José Mar-
tín Martínez i Evangelina Rodríguez Cuadros.

Andreu Alfaro Hernández (València, 1929 – Roca-
fort, 2012) –qui va triar Godella per instal·lar-hi el seu 
taller, on encara s’hi troba–va ser un artista de forma-
ció autodidacta, que a més del seu compromís cívic 
va crear art que s’estén per tot el món. 

Premi Nacional d’Arts Plàstiques, Premi d’Honor 
Jaume I, Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Ca-
talunya, Premi Alfons Roig de la Diputació de Valèn-
cia i Premi d’Urbanisme, Arquitectura i Obra Pública 
de l’Ajuntament de Madrid.

Foto: Ajuntament de Godella
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El Taller d’Història Local de Godella, 
té el seu origen a l’any 1994 en què un 
grup de godellencs interessats en l’àmbit 
de la historia local, van crear els fonaments 
del que ja al 1995 es va formalitzar com 
associació sense ànim de lucre, legalment 
constituïda, inscrita al Registre d’Associa-
cions de la Generalitat Valenciana.

L’estudi de la historia de Godella pren 
un fort impuls amb l’aparició de Qüerns - 
Quaderns de Godella. Es tracta d’una pu-
blicació que naix amb el compromís de la 
continuitat impulsada pel Taller d’Història 
Local de Godella, que vol donar a conéixer 
treballs de recerca al voltant del nostre po-
ble. 

Establiments on es poden adquirir 
Qüerns - Quaderns de Godella (números 2, 3, 4, 5 i 6)

Esgotada edició en paper.

Pots baixar-lo en .pdf

Descàrrega gratuïta

En Godella:
•	Papereria Pinazo – C/ Pintor  Pinazo 19
•	Papereria Cervantes – C/ Cervantes, 47
•	Quiosc Cervantes – C/ Cervantes, 26
•	Quiosc Garabatos – Carretera de Rocafort, 2
•	Quiosc Carmen – Carretera de Rocafort, 16
•	Carlin Godella – C/ Santíssima Trinitat, 12

En Burjassot:
•	Quiosc Michel – C/ Ausias March, 81

Qüerns - Quaderns de Godella

Número 6
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reconeix el seu agraïment: 

• A Rafael Ramírez Llorens per la cessió de quasi 300 imat-
ges fotogràfiques, que han estat digitalitzades, provinents del 
seu arxiu familiar, a més de la valuosa informació sobre els 
seus continguts.

• A Ernesto Pascual Belenguer per la donació d’un ample 
dossier de retalls de premsa amb notícies referents a Godella 
i també de diversos documents de la festa de Sant Antoni, de 
la falla Carrer Cervantes i de la Comparsa “el Poli”.

• A Santiago Salvador Ferrando que ha fet la donació d’una 
còpia del seu treball “Estudio historiográfico y levantamiento 
gráfico de la Iglesia Parroquial de San Bartolomé de Godella” 
-Escola Tècnica Superior Enginyeria d’Edificació / UPV. Ens 
proporciona especial satisfacció esta donació en tant corres-
pon a la nostra aportació de documents.

• A Antonia Melero que ens ha proporcionat imatges fotogrà-
fiques, correspondència, diversos retalls de premsa i publica-
cions sobre Lauri Volpi.

• A Enrique Rodríguez-Brunchú per la donació de dos retalls 
de premsa amb imatges d’actes públics de la Dreta Regional 
Valenciana (DRV).

• A Vicent Madrid Valls, per la donació dels retalls de premsa i 
les imatges procedents del retor “D. Vicente Llorens Bronchú, 
fundador de la ‘Escuela de dibujo’”
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DADES DEL/DE LA SOL·LICITANT

Nom: Data naixement:
D.N.I.: Professió:
Domicili:
Població: C.P.:
Telèfons:
Correu Electrònic:

QUOTA
(Assenyaleu la quota)

Quota familiar anual pagadera al segon semestre (unitat familiar amb un o més socis) (6,01 €)
Quota semestral especial (estudiant, aturat o pensionista) (9,02 €)
Quota semestral (18,03 €)

COL.LABORACIÓ

Desitjaria que es posaren en contacte amb mi per confirmar millor les tasques en què podria col·laborar

Desitge ajudar al sosteniment econòmic i a més participar en el treball que s’hi faça
Desitge només ajudar al sosteniment econòmic del Taller.

Temes relacionats amb els treballs del Taller en què voldria col·laborar:

DADES BANCÀRIES
Domicili:

Població: C.P.:
Banc:

Provincia:

Entitat Oficina DC Núm. Compte

IBAN ES

Signatura del/ de la sol·licitant: Signatura socis/es avaladors/ores

Godella, a   de                         de 201

D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem  que les seues dades personals 
recollides en aquest document  s’inclouran  en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de TALLER D’HISTÒRIA  LOCAL DE GODELLA,  amb la 
finalitat de poder gestionar les condicions  i avantatges  de ser soci/a. Pot exercir els seus drets d’accés, cancelació,  rectificació  i oposició mitjançant  
un escrit a la nostra adreça postal: Apartat Correus 129 / 46110-Godella.

Mentres no ens comunique  el contrari,  entendrem  que les seues dades no han estat modificades   i que es  compromet  a  notificar-nos qualse-
vol variació i  que tenim el consentiment  per utilitzar-les  per tal de poder fidelitzar la relació entre amdues parts. Tanmateix, entenem que ens dóna 
el seu consentiment per poder-li enviar les comunicacions, publicitat i qualsevol informació que creiem puga ser del seu interés.

Sr./Sra. Director/a del Banc:

Autoritze que els rebuts presentats pel TALLER D’HISTÒRIA LOCAL DE GODELLA siguen carregats al meu compte núm:

Entitat Oficina DC Núm. Compte

IBAN ES

Nom:
D.N.I.:
Domicili:
Població: C.P.:

Godella, a   de                         de 201
Signatura,
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El Taller necessita...

... persones que puguen col·laborar a:
•	Fotografiar	documents.
•	Passar	per	un	escàner	documents	o	 fotografies	per	 fer	
d’ells	còpies	digitals.	NO	cal	experiència	prèvia.	Si	no	sa-
beu	fer-ho,	vos	ensenyem.	És	molt	fàcil.

•	 Transcriure	entrevistes.	Tenim	moltes	gravacions	fetes	a	
persones	majors.	Moltes	d’estes	ja	no	estan	entre	nosal-
tres.	Per	ser	útil	el	que	ens	conten	en	elles,	el	millor	es	
poder-les	tenir	transcrites.	Això	necessita	persones	que	
es	dediquen	a	fer-ho	i	que	ara	no	en	tenim.

•	Softwares	de	bases	de	dades.	
•	Gestió	econòmica	-	administrativa.
Però	sempre	serà	benvinguda	qualsevol	persona	que	vullga	
ajudar	encara	que	no	estiga	compresa	en	ninguna	de	les	an-
teriorspossibilitats.	Perquè	sobretot	el	que	compta	es	voler.	
fer	junts.

Saps qui són estos delTaller d’Història?
Som gent que fa més de 20 anys 

que treballem amb il·lusió i es-

forç per la cultura, la tradició, el 

patrimoni i la història del nostre 

poble Godella.

Qualsevol dia
em passe per allí. 
   Vull col·laborar-hi!


