CANTALS 10

maig 2 008

Estimats, estimades amics i amigues:
Després d’un dilatat temps sense vore la llum arriva a les vostres
mans este discret full, continuació de Cantals, el nostre butlletí
d’informació intern, per tal de recobrar, encara que siga modestament,
la comunicació entre nosaltres. Durant este temps la Junta Directiva ha
anat treballant de forma habitual, com també els grups que encara
mantenen una activitat regular (arxius, patrimoni, música, gravacions,
publicacions, etc) Recordar-vos que el Taller està obert a la vostra
participació i aportacions i animar-vos a respondre positivament a este
oferiment que serà molt ben rebut per la nostra part més ara que
gaudim d’unes condicions molt millors gràcies al nou local (més espai,
major dotació de mitjans, millor ambient). Podeu contactar amb
nosaltres telefonant a hores de sopar 21,30 – 22,30 h., telefonant al
963645625 (demanant per Jordi), a travers del correu electrònic
president@tallerhistoriagodella.org Totes les vostres aportacions i
iniciatives, repetisc, seran ben rebudes ja que són necàssàries persones
que es vullguen implicar en l’ordenació de l’arxiu documental, la
catalogació de la biblioteca per tal de poder-la oferir al conjunt
d’associats, la participació en les iniciatives pròpies de cada grup de
treball, etc. També qualsevol nova proposta per la vostra part pot se r
inclosa en les activitats del Taller com a projecte personal sempre que
desenvolupe els objectius que assenyalen els nostres estatuts. Esperem
les vostres notícies.

GRUPO DE PATRIMONIO

El grupo de patrimonio nos reunimos todos los miércoles a partir de las 17:30
horas en el local de nuestra asociación. Queremos animaros a que participéis
en las actividades del grupo y a que nos aportéis vuestras ideas e inquietudes
con el fin de contribuir a conservar, enriquecer y disfrutar del patrimonio
godellense.
Muchas son las cosas que desde el grupo de patrimonio podemos realizar y
muchas son las cosas por hacer.
En estos momentos tenemos diversos iniciados a los que te puedes
“enganchar”: elaboración de tres rutas por Godella, huerta, casco urbano y
entorno rural; estudio de los espacios públicos tradicionales de Godella;
estudiar la posibilidad de que el Ayuntamiento cree una colección
museográfica, con las obras adquiridas periódicamente en los premios Pinazo;
seguimiento y control de las acciones que afecten al patrimonio de los
godellenses. Estos y otros temas que a ti y a todos nos interesan. Os esperamos
vuestras aportaciones y vuestra compañía.
GRUPS DE TREBALL ACTUALMENT EXISTENTS:

ARXIUS: Ordenació i treball sobre documents escrits, fotogràfics, etc.
BUTLLETÍ: Publicació Cantals.
GÈNERE: Documentació sobre les dones de Godella a travers dels temps.
GRAVACIONS: Registre sonor d’actuacions musicals a Godella.
MÚSICA: Investigacions al voltant del món musical de Godella.
PATRIMONI: Protecció i estudi del nostre patrimoni arqueològic, arquitectònic,
etc.
PUBLICACIONS: Edició Querns.
UNITATS DIDÀCTIQUES: Creació materiaL didàctic.
HISTÒRIA ORAL: Testimonis orals com a documents històrics.
GENEALOGIA: Investigació xarxes de parentiu familiars.
ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS I SÒCIES

El pròxim dia 12 de juny, dijous, celebrarem l’assemblea general corresponent
al present any en la qual caldrà elegir nova Junta Directiva . Com a novetats,
el canvi en el dia de celebració que passa a dijous i el lloc, serà en el nostre
local. Al seu moment rebreu la pertinent convocatòria formal.

