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MEMÒRIA ACTIVITATS THLG CURS 2009 - 2010-05-18 
Dades Associació: 
Número de socis/es:116. 
Componentes Junta Directiva: 12. 
Participants Grups de treball: 10 – 12 
Reunions Junta Directiva: 4 
Assemblea General: 1. 
 
Activitats realitzades: 
 

• Publicació número 4 Querns: com sabeu esta publicación es va presentar el dia 24 de 
febrer. De 2010. 

• Col·laboració amb el Consell de Participació Ciutadana en la celebración del XXX 
aniversari de les primeres eleccions municipals democràtiques després del la 
dictadura franquista. El 15 novembre 2009: es va elaborar un carrusel fotogràfic per a 
proyectar-lo en l’acte. 

• Col·laboració amb la Regidoria de Cultura en la celebración del certamen de guirtarra 
Josefina Robledo al mes de novembre de 2009: es varen facilitar a l’Ajuntament  
documentació al voltant de la figura de Josefina Robledo. 

• Col·laboració Ajuntament: presència de representants del Taller en òrgans consultius  
municipals (medi ambient i urbanisme),  

• Publicació al BIM de foto comentada, article, 
• Exposició fotogràfica en Noisy le Roi-Bailly. 
• Col·laboració altres associacions: Associació de veïns Clot de Barrabàs, moviment 

ciutadà de Godella, Societat Valenciana ee Genealogia i Heràldica, 
• Seguiment PAI’s en curs en allò que pertoca als BIC’s afectats. 
• Gestió dels diferents arxius i fons documentals (Ricardo García de Vargas, la 
• Favorecedora, Cooperativa el Fénix, Jutjat de Pau, Hermandad de Labradores, Revista 

Godayla, Casal Jaume I, Associació de Veïns, Miguel Gago…), digitalització arxiu 
fotogràfic RG de V, recuperación documents, recepción donacions de particulars, 

• Ordenació i inventariat de l’arxiu de la Favorecedora. 
• Creació d’un arxiu documental propi. 
• Atenció a diverses consultes de particulars en demanda de documentació en funció 

dels respectius projectes d’investigació o treball. 
• Estímul de la investigación històrica sobre temàtiques específiques d’àmbit local. 
• Divulgació en la xarxa d’internet de les actvitats del Taller, dels nostres fons, de la vida 

cultural de Godella o de personalitats relacionades amb el nostre municipi. 
• Realització de gravacions sonores d’esdeveniments musicals en el Capitolio. 
• Demanda de subvencions municipals: conveni de col·laboració amb el Consistori. 
• Inversió en diferents bens. 
• Reunions grups de treball. 
• Reunions amb el Regidor de Cultura, etc 

 
 
 
 
correo electrònico: correu@tallerhistoriagodella.org 
 
 
    www.tallerhistoriagodella.org 



 
 

INFORME GRUP D’ARXIUS 2010 
 
Durant l'any 2009 el Grup d'Arxius ha continuat la incorporació i fitxat de fotografies 
destinades al fons Fotogràfic Ricardo García de Vargas, que arriba en estos moments a les 
1650 fitxes, quedant encara per incorporar nombroses còpies ja digitalitzades procedents 
de préstecs i que esperem integrar durant el present any 2010 . 
S'han atés unes 34 consultes, realitzades personalment, per carta o per mitjà de correu 
electrònic. Cabria destacar l'atesa en relació amb Lauri Volpi i Maria Ros, en contestació a 
una petició realitzada des d'Itàlia. 
Els treballs actualment en curs, estan centrats en la recuperació de les donacions de fons 
fotogràfics de la família del Doctor Valls i la família Falomir.  
Gràcies al continuat treball de col·laboració de Tonya García i Sefa Olmos, la primera de 
les donacions, actualment te ja la considerable quantitat de 360 negatius tractats i 
digitalitzats -després de procedir a la neteja dels vidres estereoscòpics- la qual cosa 
representa aproximadament el 70% del total, quedant pendent una altra estimable 
quantitat d'estos negatius mes una altra important partida de plaques negatives de 9X12 
cm .  
El material corresponent a la família Falomir, està en procés de neteja i després pasarem a 
la seua digitalització. 
 
La pàgina web , s'ha mantingut en un estimable nivell de de connexions, amb tendència a 
l'alça, molt mes acusat en 2010. 
 
El resum ràpid d'estadístiques entre 1-1-2009 fins a 31-12-2009 seria : 
Total de sessions 6630 
Total de pàgines vistes 39606 
Mitjana diària de sessions 18,16  
 
Els 5 fitxers més descarregats : 
1º Querns 1 (en pdf) 163 descàrregues 
2º Cantals 1 amb 147 descàrregues 
3º Llibret de toponímia de Godella 78 descàrregues 
4º Cantals 11 amb 75 descàrregues 
5º activitats culturals març 2009 amb 71 descàrregues 
 
El repartiment significatiu de països visitants, presenta en els primers llocs els següents 
genèrics .Com (4276  visites) , no entry (no presentada extensió de país) 1211 . Amb .Net 
745 .  
Països amb extensió representativa : 
.És (Espanya) 180 
.ru (Federació Russa) 110 
.Sc (Seychelles) 28 
.Fr (França) 15 
.De (Alemanya) 11 
Representats amb quantitats decreixents : Canadà, Argentina, Andorra, Mèxic, Brasil, 
Korea del Sud, Austràlia, Portugal, Holanda, Índia, Anglaterra, República Txeca, 
Veneçuela, Itàlia, Bielorusia, Illes Verges, República Dominicana, Israel, Polònia, 
Colòmbia, Xile, Xina i Japon. 
 
 
Jesús Blanch  

 
 


