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CANTALS 15  juny 2 011         
 
UNA CRIDA A LA PARTICIPACIÓ. 
 
Hola amics/amigues: 
 
   Ja fa sis anys que, per elecció en Assemblea General vaig assumir la responsabilitat 
d'actuar com a President de la nostra Associació. En este temps he tingut la satisfacció 
de compartir dita responsabilitat amb un equip de persones que han estat, cadascuna 
amb la seua particular aportació,  motiu per a que els sis anys hagen passat sense que la 
inicial il·lusió es dissipara. Més bé al contrari. Guaitant enrerre i vegent tot allò fet crec 
que podem estar satisfets pel treball realitzat i pels objectius aconseguits. Gràcies a tots i 
totes que, tant des de la Junta Directiva  com des dels Grups de Treball ho han fet 
possible.  
  És  evident que en els ja més de quinze anys d'existència el Taller ha recorregut 
diverses etapes, cadascuna amb el seu perfil propi, ha evidenciat la seua vitalitat i 
capacitat d'anar bastint poc a poc, però amb constància, el que ja és un referent local i 
més dintre el nostre espai associatiu.  Però, per tal de continuar esta trajectòria, cal 
encetar una nova etapa, amb renovellades energies, proposant-se nous objectius. I això 
escomença per conformar una nova Junta Directiva amb una nova direcció que sàpia 
continuar allò que ens ha fet més grans i corregir les deficiències que hajam generat. I 
en eixe moment estem.  
 Per acabar, tornar-vos a manifestar que la Junta Directiva està oberta a qualsevol 
soci/sòcia que s'anime a protagonitzar i compartir esta gratificant empresa, que podeu 
presentar la vostra candidatura a vocal de la Junta Directiva. 
 
  Jordi V. Durà Martínez 
  President del THLG 
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Com es renova la Junta Directiva? Això diuen els estatuts: 
 
CAPÍTOL III: LA JUNTA DIRECTIVA 
Article26 
    L'Associació la regirà, l'administrarà i la representarà la JUNTA DIRECTIVA 
formada per: El President de 1'Associació, el Vice-President i un nombre de Vocals que 
estarà entre un mínim de 5 i un màxim de 15, segons les necessitats de 1'Associació.      
 Dos d'aquests vocals assumiran els càrrecs de Secretari i Tresorer. La quantitat 
de membres que composarà la Junta Directiva la decidirà l'Assemblea General de Socis 
a proposta de la Junta Directiva. 
 L'elecció dels components de la Junta Directiva es farà per votació dels membres 
de 1'Assemblea General de Socis numeraris per sufragi lliure i secret. 
 Els candidats es presentaran personalment o pels seus valedors, 
confeccionant-se'n una llista nominal que quedarà exposada darrere de la mesa 
presidencial durant el temps de l'acte electoral. 
 Per a ser candidat caldrà tenir la condició de soci numerari, estar al corrent dels 
pagaments de les quotes i ser major d'edat. Resultaran elegits per als càrrecs de 
President, Vice-President i vocals, els candidats que hagen obtingut més nombre de vots 
i en el segíient ordre: 
  President, el de major nombre de vots; Vice-President, el segon en nombre 
de vots; vocals, els següents en ordre de vots de major a menor. El Secretari i el 
Tresorer els elegirà la Junta Directiva entre els membres electes tenint en compte que 
els càrrecs de President, Vice-President, Secretari.i Tresorer hauran de recaure en 
persones distintes. 
 L'exercici de qualsevol dels càrrecs no comportarà als seus titulars cap 
remuneració econòmica. 
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MEMÒRIA ACTIVITATS: 
 
GRUP D'ARXIUS 
 

• El Grup d'Arxius, ha mantingut l'atenció de les molt diverses peticions 
d'informació i material que s'han presentat durant el curs. 

• Durant el curs que finalitzem amb aquesta Assemblea, s'ha prosseguit amb el 
fitxat de fotografies i paral·lelament a aquesta introducció a la base de dades, 
s'està traslladant a un segon programa d'organització  fotogràfica que permetrà 
absorvir i accedir sense problemes a la important quantitat de fotos que 
actualment conforma el Fons fotogràfic Ricardo García de Vargas (unes 2500 
fotografies aproximadament). 

• Disposem igualment d'un important fons d'hemeroteca , producte d'un rastreig 
sistemàtic per les hemeroteques digitals espanyoles més importants. Actualment 
sobrepassa el centenar d'articles, situats entre finals del segle XVIII el més antic 
i meitat del segle XX . 

• Com a important aportació, informar que complint amb allò que s'ha inclòs en el 
conveni amb l'Ajuntament de Godella, se'ns va fer entrega de 60 arxivadors amb 
documentació de l'arxiu municipal , que inclou documents del segle XIX i fins a 
1940 del segle XX . El material va ser revisat de contingut, etiquetat i 
posteriorment un equip de quatre persones ha realitzat l'inventari d'aquest, 
traslladant dades a un full de càlcul. Com a dada a considerar important, el fet 
que dues persones més s'han unit al grup  i estan utilitzant informació 
continguda en aquest important conjunt documental, per a reconstruir 
gràficament com era la configuració de carrers i cases del nostre poble a finals 
del segle XIX . 

• La pàgina web, ha experimentat un raonable creixement quant a nombre total 
de visites, pàgines vistes etc. Tractant de no fer pesat la desfilada de xifres, 
passarem a realitzar una comparativa de resultats de 2009 i 2010 en apartats 
essencials. 

           
                                                               Any 2009      Any 2010    2011 fins a 30 Abril 
           Total de sessions             6.630         11.267     4145 
           Total de pàgines vistes          39.606         46.970  23.872 
           Mitjana de sessions per dia  18,16           30,87    34,54 
         
           El fitxer més “visitat” el 2010 amb lectura en línia ha estat querns1 amb 11.817    
 pàgines vistes en línia. El fitxer més descarregat és igualment el pdf de Querns1 
 amb 579 descàrregues, seguit a considerable distància per cantals1 amb 158 i el  
 fullet de toponímia de Godella amb 113 descàrregues. 
 Ja situats en aquest any de 2011 i tancant en 30 d'Abril , el fitxer més visitat i 
 llegit en línia continua sent el querns1  amb 5.779 pàgines vistes en línia i el 
 fitxer més descarregat igualment el querns1.pdf amb 241 descàrregues, seguit de 
 la revista godayla1 amb 40. 
 A l'últim, el 2010,  en l'apartat de països visitants (amb extensió declarada de 
 país) , figura en primer lloc la Federació russa amb 498 visites  seguit de .és 
 (Espanya) amb 277. 
 El 2011 fins a 30 d'Abril el país amb extensió declarada més assidu és .es 
 (Espanya) amb 97 visites seguit de .de (Alemanya) i .ua (Ucraïna) amb 40 
 respectivament. 
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• Digitalització llibres d'actes de la Ajuntament coorresponents al segle XIX (des 
dels anys '50) i XX (fins als anys '60). 

• Constitució del Fons d'Imatges "Rafael Roig Alonso": el nostre soci ens està 
transferint desinteresadament el seu arxiu particular d'imatges diverses 
(diapositives i vídeos) que abarca múltiples aspectes de la vida de Godella del 
darrer terç del segle XX.  

 
DIVERSOS 
 

• Inscripció dels fitxers de l'Associació en l'Agència espanyola de protecció de 
dades. 

• Compra armaris per a l'arxiu. 
• Col·laboració en el BIG. Diversos assessoraments a l'Ajuntament. 
• Participació Nit dels Palmitos Blancs. 
• Activitat escolar al CP Cervantes. 
• Proposta persona per a Cronista Local de Godella. 
• Gravacions musicals. 
• Presència amb paradeta en el "Mercadillo artesanal i ecológico". 
• Seguiment troballes arqueològiques en jardí Torreta de Misildo i Capitolio (jardí 

mestre Senabre). 
	  
	  	  	  

 
                         Totes les imatges procedents del Fons Dr. Valls (THLG) 
 
                 www.tallerhistoriagodella.org 
             correu@tallerhistoriagodella.org 
Fes-nos arribar el teu correu electrònic a l'adreça anterior i rebràs 
informació de les activitats del Taller i municipals a l'instant. 


