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El canvi de Govern
suposa un nou repte
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2017 va arribar carregat de novetats. A principis
d'any, el grup Municipal Canviem Entre Tots Godella va eixir del govern després de mostrar la seua
negativa per aprovar els Pressupostos Municipals.
Una negativa que va provocar la necessitat de redistribuir les regidories que quedaven lliures entre
els tres partits que treballem ara en minoria.
Compromís va absorbir les regidories d'Agricultura i Participació Ciutadana. De la primera m'hi
faig càrrec jo -tornant a una àrea que ja vaig dirigir
durant l'anterior legislatura-, i al front de la segona
està ara la meua companya Tatiana Prades.
Pel que fa a les regidories d'Hisenda, Sanitat i
Medi Ambient, han sigut atorgades al grup socialista. Salvador Soler és actualment el responsable
de les dos primeres, mentre que Fernando Oliveros
ho és de l'última.
La resta de competències han romàs sense canvis,
però el fet de governar en minoria ens ha obligat
a tots a donar un pas al front i treballar per buscar una major participació i consens entre totes les
forces polítiques, incloent també les de l'oposició,
amb les que ens hem d'entendre per traure endavant molts assumptes rellevants i d'importància
per als ciutadans i ciutadanes de Godella.
Amb aquest objectiu vam crear recentment la Jun-

zAjuntament de Godella
(C/ Major, 45)........................963 638 056
Centre Cultural Xicranda
(C/ de Manel Tomás, 2)....... 963 642 952
Casal Jove alMatadero
(C/ de l'Escorxador, s/n).......963 901 139
Poliesportiu Municipal

ta de Portaveus, un nou òrgan al qual representants
de tots els partits del consistori debatem sobre diferents temes que aniran als plens ordinaris, celebrats el darrer dijous de cada més.
La valoració dels primers mesos de 2017 ha de ser
positiva. Aquest canvi al govern no ens ha minvat les ganes i la il•lusió per continuar treballant
al servei del nostre poble. En eixe sentit, seguim
atenent els temes que són prioritaris per als nostres
veïns i veïnes, com és el cas de les inundacions.
Recentment vaig assistir, juntament amb el regidor
d'Obres, Fernando Oliveros, a una reunió amb el
diputat provincial Bartolomé Nofuentes per parlar
sobre els diferents fons europeus a que ens podríem acollir per lluitar contra aquesta problemàtica
que ens preocupa a tots i totes.
Amb la ressaca d'unes festes falleres i de Setmana
Santa que han sigut tot un èxit, tornem a la feina
amb la mirada ficada en fer de Godella un poble
cada cop més obert i on tots i totes es senten partícips de les decisions que es prenen des d'aquest
grup de govern. Amb aquesta voluntat de servei
treballem dia a dia.

(C/ de Ramón i Cajal, s/n)....963 643 006
Centre de Serveis Socials
(C/ Major, 83)........................963 641 152
Piscina Municipal.................963 160 193
Jutjat de Pau...........................963 636 566
Centre d’Art Villa Eugenia
(C/ de Peset Aleixandre, 44).963 630 002
Centre de Salut......................961 926 280
Correus..................................963 905 298
Policia Local..........................670 373 408
Ferrocarrils GVA..................963 974 040
Ag. Local Tributària.............963 160 115
Recollida Residus..................963 527 080
Emergències / Protecció Civil............112
Policia Nacional....................963 539 593
Guàrdia Civil................ 062 /963 174 660
Guàrdia Civil Trànsit...........963 695 899
Bombers...............................................080
Ambulàncies..........................963 677 375
Urgèncias mèdiques...........................085

Eva Sanchis

Violència de gènere.............................016
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paco.arandiga@godella.es

tatiana.prades@godella.es

joan.alonso@godella.es

joan.cardo@godella.es

COMPROMÍS

COMPROMÍS

COMPROMÍS

ESQUERRA UNIDA

Visites: Dj de 17 a 18:30 h, amb cita prèvia.
Centre: Ajuntament, c/ Major, 45.
Telèfon: 963 643 006

Visites: vesprades, amb cita prèvia.
Centre: Centre Cultural Xicranda.
Telèfon: 963 643 006

Visites amb cita prèvia.
Centre: Ajuntament, c/ Major, 45.
Telèfon: 963 638 056

Visites: vesprades, amb cita prèvia.
Centre: Centre Cultural Xicranda.
Telèfon: 963 643 006

Teresa Bueso

Fernando Oliveros

Salvador Soler

EDUCACIÓ
IGUALTAT

SEGURETAT CIUTADANA
ESPORTS
OBRES I MEDI AMBIENT
4AT TINENT D’ALCALDIA

HISENDA
BENESTAR SOCIAL I SANITAT
PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ
2ON TINENT D’ALCALDIA

facebook.com/AjuntamentGodella
twitter.com/Godella
teresa.bueso@godella.es

youtube.com/teleGodella
instagram.com/AjuntamentGodella

PSOE

PSOE

Visites: vesprades, amb cita prèvia.
Centre: Centre Cultural Xicranda.
Telèfon: 963 643 006

Visites amb cita prèvia.
Centre: Ajuntament, c/ Major, 45.
Telèfon: 963 638 056

Visites amb cita prèvia.
Centre: Serveis Socials, c/Major, 83.
Telèfon: 963 641 152 / 963 640 753

Contacte. info@ppgodella.es

Araceli
Cuenca

José Luis
Martí

salvador.soler@godella.es

PSOE

PP

José María
Musoles

fernando.oliveros@godella.es

Carina
Ferrer

Vicente
Estellés

C's

Contacte: godella@ciudadanos-es.org

Sento
Rodríguez

Vicente
Calatayud

CET

Contacte: correo@podemgodella.info

Irene
Ferré

Rebeca
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El nou Govern
redistribueix les
regidories
LES DOS REPRESENTANTS DE CET PASSEN A L'OPOSICIÓ
DESPRÉS DE VOTAR EN CONTRA DELS PRESSUPOSTOS

Un representant de cada partit polític conformen la Junta.

Es constitueix la Junta de
Portaveus per buscar la
participació de tots els grups
L'Ajuntament de Godella
ha posat en marxa aquest any
la Junta de Portaveus, un òrgan
de nova creació que neix amb
l'objectiu de buscar un major
consens i una participació entre
tots els grups polítics que estan
representats al consistori, incloent els de l'oposició.
Aquest consell es celebra el primer dimarts de cada mes des
que començà en febrer. Ací es
tracten temes d'interès general
o assumptes que poden anar als
plens ordinaris, com per exem-

ple la modificació del PGOU, el
pla de prevenció d'inundacions,
el cas del parc de la Devesa o les
expropiacions pendents, entre
d'altres.
L'alcaldessa Eva Sanchis dirigeix la Junta de Portaveus, on
participa un membre de cadascú
dels partits polítics que tenen representació a l'Ajuntament: Joan
Alonso (Compromís), Salvador
Soler (PSOE), Joan Cardo (EU),
José María Musoles (PP), Sento Rodríguez (C's) i Irene Ferré
(CET).

Es busquen fons europeus per
lluitar contra les inundacions i
rehabilitar el mercat

Moment de la votació dels Pressupostos Municipals 2017

GOVERN
L'eixida del Govern de Godella del grup municipal Canviem
entre Tots, precipitada després
de la seua negativa a aprovar el
Pressupost Municipal, ha provocat una redistribució de les àrees que, fins al mes de desembre,
tenien delegades les seues dues
representants. Així, les regidories d'Agricultura i Participació
les absorbirà Compromís mentre
que les d'Hisenda, Sanitat i Medi
ambient, les gestionarà el Partit
Socialista.
La pròpia alcaldessa, Eva Sanchis, assumirà Agricultura, una
competència que ja va ocupar en
l'anterior legislatura i que afegirà
a les de Serveis Municipals, Urbanisme i Personal. Aquesta última, delegada fins ara en el seu
company de partit, Joan Alonso,

que s'allibera per a centrar-se en
la de Contractació, Modernització i Transparència. Francesc
Aràndiga mantindrà el càrrec de
Primer Tinent d'Alcaldia i les regidories de Comunicació i Agermanament. Per la seua banda,
Tatiana Prades es farà càrrec de
Participació Ciutadana, a més de
les àrees que ja ostentava, Cultura i Festes.
Salvador Soler, Segon Tinent
d'Alcaldia incorporarà a les seues funcions les de regidor d'Hisenda i de Sanitat. L'exalcalde
de Godella, torna així a responsabilitzar-se de l'àrea econòmica
municipal que durant 7 anys consecutius va tancar amb superàvit.
A més, continuarà amb Benestar
Social i Promoció Econòmica i
Ocupació. Teresa Bueso, mentrestant, mantindrà les seues
competències en Educació i en

Igualtat; i Fernando Oliveros
assumirà la recentment creada
regidoria de Seguretat Ciutadana
(que arreplega Protecció Civil i
Trànsit –que ja les estava gestionant– i Policia –que la incorpora a les seues responsabilitats),
Obres i Esports i, a més, la de
Medi ambient.
Joan Cardo, l'edil d'Esquerra
Unida, continuarà com a regidor
de Joventut, Biblioteca i Promoció del Valencià i es convertirà
en el Tercer Tinent d'Alcaldia.
Cada regidor és responsable de
la gestió de la seua àrea, inclosa la signatura delegada per als
temes de la seua competència.
Periòdicament els regidors i regidores, coordinen les seues actuacions amb la resta del govern
municipal i es corresponsabilitzen de les seues decisions.

L'alcaldessa de Godella, Eva
Sanchis, i el regidor d'Obres,
Fernando Oliveros, es van reunir
el mes de març a València amb
el diputat provincial de projectes
europeus, Bartolomé Nofuentes,
per parlar dels diferents fons
europeus als quals l'Ajuntament
es pot acollir per fer front a les
inversions previstes al municipi.
Entre les obres programades destaquen la que es realitzaria per
tal de prevenir les inundacions

-al mateix temps o una vegada
acabat l'azarbe- i la prevista per a
la rehabilitació o nova construcció de l'antic mercat municipal.

Godella disposarà de 290.000€
del Fons de Cooperació Municipal
L'Ajuntament de Godella
s'ha acollit al Fons de Cooperació Municipal, una subvenció de
130 milions d'euros destinada a
complementar el finançament
de diferents municipis valencians. Aquest fons neix fruit de la
col•laboració entre la Generalitat
Valenciana, la Diputació de València i la Federació Valenciana
de municipis i de Províncies.
Els diners es reparteixen amb cri-

teris objectius i de manera proporcional a la població de cada
municipi. Concretament a Godella li corresponen 290.000€,
finançats al 50% per Diputació i
Generalitat, i que seran destinats
a obres de prevenció d’inundacions, millora d’arbrat i d’enllumenat públic, asfaltat de carrers,
o compra de taules i de cadires,
entre d'altres actuacions.
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Comença la campanya
de tractaments contra el
mosquit tigre

La plaça de l'Ermita s'omple de vida els dissabtes pel matí amb el Mercat de Venda Directa.

El Mercat de Venda
Directa ofereix cada
dissabte un complet
programa d'animació

Per tercer any consecutiu,
l'Ajuntament de Godella, a través de la regidoria de Medi Ambient, ha posat en marxa un programa de tractaments contra el
mosquit tigre que es durà a terme
fins a novembre.
L’empresa contractada ha començat a aplicar larvicides biològics en un total de 875 punts
repartits per tot el municipi (embornals, fonts, basses i zones enjardinades). Aquests productes
són biocides registrats pel Ministeri de Sanitat, de gran eficàcia i
sense cap risc per a les persones.
També s’han instal•lat trampes
en diferents punts de mostreig,
a fi de determinar les densitats
poblacionals de l'insecte a temps
real i prendre les accions correctives necessàries. Aquest protocol de prevenció i control del
mosquit tigre segueix les pautes
indicades pel Departament de
Sanitat Ambiental de la Direcció
General de Salut Pública de la
Generalitat Valenciana.
S'ha de recordar que entre el
60% i el 80% dels focus de cria

del mosquit tigre es troben en
l’àmbit domèstic, on existeix
una àmplia varietat d’espais als
quals l'insecte pot refugiar-se i
criar (zones humides, xicotetes
acumulacions d’aigua estancada,
etc.). Per això, l’Ajuntament de
Godella, continuarà informant
els veïns i veïnes per tal que puguen col•laborar en aquesta tasca
de lluita contra el mosquit tigre.
Es preveu organitzar una xerrada
informativa per tal de conscienciar sobre quines són les mesures de prevenció més eficaces
a l’àmbit domèstic per evitar la
cria d’aquest insecte.

DES DE LA REGIDORIA DE MEDI AMBIENT EXPLIQUEN COM
PROPOSAR ACTIVITATS PER A LA PROGRAMACIÓ DEL MERCAT
MERCAT
El Mercat de Venda Directa
porta cada dissabte de matí a la
plaça de l'Ermita no només una
selecció de productes de l'horta
de primera qualitat, sinó també
una oferta cultural i d'oci amb
distintes activitats. Per a consultar la programació del Mercat de
Venda Directa de Productes del
Camp cal accedir al calendari general de la web (godella.es/agenda) i seleccionar l'opció Medi
Ambient, o bé entrar directament
a la secció d'aquesta àrea
(godella.es/agriculturaimediambient).

Com proposar
d'animació?

activitats

El Mercat de Venda Directa de
Godella, que recentment va ampliar-ne l'activitat, també ofereix
al públic un programa d'anima-

ció, activitats igualment emmarcades dins de la iniciativa de sostenibilitat i medi ambient.
Les activitats han de disposar
prèviament de l'autorització de
l'Ajuntament i amb la qualificació d'activitat d'animació o de
comunicació compatible amb la
realització del Mercat. A més, es
prioritzen les activitats que es dirigeixen a un públic infantil, així
com aquelles que transmeten valors ambientals i socials.
La sol•licitud del permís s'ha de
fer a través de correu electrònic,
tant al correu del departament
de Cultura (cultura@godella.
es) com al del Mercat de Venda
Directa (vendadirecta@godella.
es). En tots dos casos, el correu
ha d'anar encapçalat per l'assumpte següent: Proposta d'activitat d'animació per al Mercat de
Venda Directa de Productes del

Camp de Godella.
A més, qui faça la sol•licitud ha
d'adjuntar la documentació següent: identificació de les persones que realitzaran l'actuació
(nom, cognoms, DNI i telèfons
de contacte); memòria descriptiva de l'activitat proposada,
acompanyada de material audiovisual (fotografies, vídeo, etc.), un
breu currículum de les persones
sol•licitants i, finalment, cal especificar la disponibilitat de qui
sol•licita en relació amb l'activitat que es realitzen.
El departament de Cultura de
l'Ajuntament de Godella és
l'encarregat de comunicar, en
el transcurs d'un mes aproximadament, l'acceptació o no de les
propostes, així com les condicions per a poder dur a terme les
activitats.

Retiren les bosses de
l'eruga processionària
Les regidories d'Agricultura i
Medi Ambient van realitzar durant el mes de març els treballs
de neteja per acabar amb l'eruga
processionària a Godella. Aquest
pla contemplava la retirada de
bosses on es cria la larva i la feina d'agranar les zones més afectades.
Es va començar pel col•legi Cervantes llevant les bosses amb la
cistella. Més tard fou el torn del
col•legi Domus, actuant al jardí
de la Rubia per evitar que les
bosses caigueren al pati del recinte escolar.

Les dos darreres setmanes de febrer i la primera de març es dedicaren a revisar els pins del parc
del carrer Santa Teresa i Bona
Vista, del parc del molí i de la
plaça de l'Horta, respectivament.
D'altra banda, es van retirar amb
granera tots els cucs que hi havia
a terra i s'atengueren els casos
concrets dels veïns que havien
realitzat cridades telefòniques.
També es va actuar a la pujada
a l'Ermita.

bim
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L'Ajuntament recorda
als veïns les normes del
servei de recollida de
restes vegetals
RAMATGE
L’Ajuntament de Godella, a través de l'àrea de Medi Ambient,
ofereix als veïns un servei de
recollida de restes vegetals, amb
l'objectiu de facilitar la correcta
gestió dels residus i garantir la
neteja i salubritat de l’espai públic.
Aquest servei ha arreplegat durant els tres últims anys un total
de 3.138,1 tones de restes vegetals, repartides de la següent manera: 961 T el 2014, 1.096,1 T el
2015 i 1.081,1 T el 2016.
Al febrer de 2016 es va implantar un sistema pioner de recollida
de restes vegetals en contenidors
específics que funcionen amb
una targeta –individual per habitatge o per comunitat de veïns,
segons els casos– que deixa un
registre d'ús. Aquestos contenidors, que estan senyalitzats amb
un cartell adhesiu específic, tenen un volum de 1.700 litres i es
troben repartits per Campolivar.
Aquelles persones que encara no
disposen de la targeta que permet
la seua obertura poden recollir-la
a l’Oficina Municipal d’Atenció
al Ciutadà, a l’Ajuntament, en
horari de matins de dilluns a divendres de 9 a 14 h i de vesprada, els dilluns i dijous de 16.30
a 18.30 h.
Tot i això, són freqüents, especialment en aquesta època de
l’any, abocaments massius de
ramatges dipositats a la via pública que incompleixen alguna
de les següents condicions establides per al servei: es dipositen
en dia diferent de l’establert, tenen excés de volum o de pes, els
residus no es troben ben lligats
i embutxacats o no s'ha avisat
prèviament a l'Ajuntament, de
tal manera que no es pot aclarir a
qui correspon la responsabilitat,
a l’empresa que presta el servici,
o als veïns. És per això que des
de l'Ajuntament es vol recordar
quines són les normes del servei.
Les condicions de pes màxim
per domicili i setmana que es
recollirà -previ avís al telèfon
963527080- és de 150 kg, distribuïts en 6 volums compactes de
no més de 25 kg cadascun. Les
dimensions dels troncs no seran superiors a 50 cm de llarg i
les restes vegetals soltes (fulles,
brosses, etc.) es dipositaran en

Restes de ramatge que incompleixen la normativa.
bosses lligades i sempre que siga
possible davant la propietat que
ha generat els residus. El lloc i
la manera de dipositar-los per a
la seua replega els serà indicat
als veïns en el moment de l’avís
telefònic.
A Campolivar els dies previstos
per a la retirada de restes vegetals (dipositades fora dels contenidors) són els dimarts, els dijous
i els divendres. A Santa Bàrbara
i els disseminats, els dilluns. A
vegades pot haver retards per
diverses raons (saturació als
abocadors, avaries, etc.), en eixe
cas la retirada pot retardar-se. En
qualsevol cas, si s’observa alguna deficiència, seria convenient
notificar-la a l’Ajuntament per
tal de procedir a corregir-la com
més prompte siga possible.
Aquelles persones que dipositen les restes vegetals al carrer
i desatenen les presents normes
podran ser objecte de sanció per
incompliment de l’Ordenament
Municipal sobre Residus Sòlids
Urbans (BOP número 98 de 27
d’abril de 1994).
Segons l'article 18 del citat ordenament, <<queda prohibit el
dipòsit a la via pública dels ramatges i restes vegetals, excepte
els dies que l’Ajuntament haja
fixat per a la recollida d’aquests.
A tal efecte, aquelles persones
que necessiten utilitzar el servei
de replega de ramatges ho comunicaran a l’Ajuntament, amb
l’objectiu de determinar el dia
de replega i situació d’aquests.
Els ramatges es dipositaran de

manera compacta i assegurant
que ocupen el mínim espai possible en la via pública>>. I segons
l'article 36, queda prohibit <<el
buidat directe dels residus als contenidors, i traure bosses de fem o
residus fora de l'horari establert>>.
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Moment de la signatura de l'acord.

Texlimca lliura vora
2.300€ a la Plataforma
de Solidaritat Ciutadana
per la roba arreplegada
L'empresa Texlimca, encarregada de la recollida de roba i
calçat a Godella, va fer en febrer
el lliurament d'un taló per valor
de 2.272,90 € a la Plataforma de
Solidaritat Ciutadana de Godella
fruit del conveni de col•laboració que té amb l'Ajuntament.
Per cada quilo de roba arreplegada en els 7 contenidors que l'empresa té distribuïts per la localitat, Texlimca destina 10 cèntims
d'euro a associacions socials de
Godella. En 2015 el donatiu, que
va ascendir a 2.157 €, va anar per
al Casal de la Pau mentre que,
dels quilos de roba i calçat que
s'arrepleguen en 2017, serà Càrites Interparroquial de Godella
el beneficiari del corresponent
donatiu.

<<És molt important el nostre
paper a l'hora de reciclar, no
solament plàstic, cartó i vidre –
va comentat el regidor de Medi
Ambient, Fernando Oliveros–
també les deixalles tèxtils s'han
d'intentar reciclar, ja que aproximadament el 90% d'aquestes
deixalles són reutilitzables>>.
La segona vida d'aquest tipus de
peces no solament té una eixida en forma de roba de segona
mà, també serveix per a noves
fibres que permeten l'elaboració
de roba nova, draps, encoixinats,
etc. <<Esperem la col•laboració
de tots per a millorar el nostre
medi ambient a més de contribuir amb les associacions socials
del nostre poble>>, va concloure
Oliveros.

Godella
celebra el Dia
de l’Arbre

Exemplars de les guies cedides a l'Ajuntament.

La Xarxa de Municipis cedeix
guies sobre plantes aromàtiques
i agricultura ecològica

La biblioteca pública de Godella disposa des del passat mes
de febrer de tres guies per a Cultius hortícoles, plantes aromàtiques i tècniques i tractaments
ecològics sobre compostatge.
Aquestes guies s'han remès des
de la Xarxa de Municipis valencians cap a la sostenibilitat, a través de la regidora del grup Canviem Entre Tots Godella, Irene
Ferré Manzanero, membre de la
Junta Directiva d'aquesta Xarxa.
Els llibres també s'han fet arribar als col•legis públics del mu-

nicipi, a través de la Regidoria
d'Educació, així com al departament tècnic de Medi ambient.
La distribució d'aquestes guies,
pretén acostar a les escoles i als
usuaris interessats maneres de
conrear els seus propis horts urbans, i promoure l'educació ambiental, els hàbits de vida saludables, les propietats de les plantes
aromàtiques mediterrànies i de
forma ecològica, obtenint fins i
tot el nostre propi compost . Tot
açò descrit d'una manera fàcil i
didàctica.

Amb motiu de la celebració del Dia de l'Arbre el 28
de gener, la regidoria de Medi
Ambient entregà als veïns de
Godella que ho desitjaren, arbres singulars de les nostres
muntanyes (pi i carrasca) i de
les riberes i els barrancs mediterranis (baladre, llentiscle,
entre d’altres).
El regidor de l’àrea, Fernando Oliveros va destacar que
<<l’objectiu de la celebració
del Dia de l’Arbre és conscienciar als veïns de Godella per a
assegurar el manteniment i la
recuperació d’espècies singulars aprofitant la celebració del
dia de l’arbre a la Comunitat
Valenciana>>.
Les plantes que es lliuraren
van estar proporcionades per la
Conselleria d’Agricultultura,
Medi Ambient, Canvi Climàtic
i Desenvolupament Rural a través del Centre per a la Investigació i Experimentació Forestal (CIEF).
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Godella presenta un
projecte per posar en
ús el parc de la Devesa
GODELLA PARTICIPA AMB ALBALAT, MELIANA I FOIOS AL PROJECTE 'HORITZÓ 2020'

Eva Sanchis amb la resta d'alcaldes a l'acte de presentació del projecte europeu 'Hortizó 2020'.

HORITZÓ 2020
L'Ajuntament de Godella, juntament amb els de Meliana, Foios i
Albalat dels Sorells, van presentar el darrer 5 d'abril a Albalat
un projecte europeu conjunt dins
del marc del programa Horitzó
2020 centrat en la regeneració
ambiental d’espais urbans o metropolitans degradats.
L'alcaldessa de Godella, Eva
Sanchis, va participar a l'acte de
presentació d'aquest projecte,
al que explicà que <<al cas del
nostre municipi l’actuació que
hem inclòs és la regeneració del
bosc de la Devesa com a parc
públic. Es tracta d’un espai amb
un valor natural i paisatgístic
de rellevància, ja que és l’única
zona de bosc mediterrani que es

conserva amb eixa antiguitat. A
més, es troba al límit amb l’horta
conformant un veritable balcó o
mirador a l’horta>>.
Aquest parc, del qual 16.702,54
m² són propietat de l'Ajuntament
segons l'acord assolit amb la
Congregació del Sagrat Cor de
Jesús, comptarà a partir d'estiu
amb una tanca de separació entre la part de l'Ajuntament i la
del col•legi. El Consell Sectorial
de l'Urbanisme i Medi Ambient
(CUMA) va dictaminar a la seua
sessió del mes de març que serien els veïns i veïnes de Godella
els que decidiren els usos que se
li han de donar al parc mitjançant
un procés de participació ciutadana. Es parla, entre d'altres possibles actuacions, d'una residència d'artistes dins del propi parc.

El projecte de Godella es presenta en consorci amb altres ciutats
europees, tant del nord com del
sud d’Europa. Concretament hi
ha tres ciutats motor o Runners:
Meliana -que agrupa els altres
municipis de l’Horta NordHerstal (Bèlgica) i Dessau-Rosslau (Alemanya); i tres ciutats
associades o Followers: Vilanova de Gaia (Portugal), Salo (Finlàndia) i Mòdena (Itàlia). A més,
hi haurà accions concretes a
ciutats xineses i d’Amèrica Llatina, d’acord amb els requisits
del programa, concretament les
ciutats de Chengdu (la Xina),
Montevideo (l’Uruguai), Bogotà
(Colòmbia) i Quito (l’Equador).
El cost aproximat del programa
és de 12 milions d’euros. El projecte està coordinat per la Uni-

versitat Politècnica de València
pel Departament d’Acció Internacional dirigit per Javier Orozco, i hi participen altres universitats i instituts tecnològics dels
països de referència.
L’Ajuntament de Meliana farà
d’òrgan administratiu i, amb esta
finalitat, els quatre ajuntaments
han firmat un conveni marc.
Hi haurà una primera selecció
de projectes abans de l’estiu.
Aquells que siguen triats hauran
de presentar les propostes més
elaborades i està previst que cap
al novembre estiga la resolució
definitiva. El període d’execució dels projectes finalment seleccionats serà de tres anys.

Sanchis insisteix en els terminis al projecte de prevenció d'inundacions

L'alcaldessa de Godella, Eva
Sanchis, el regidor d'Urbanisme,
Fernando Oliveros, i el representant d'Esquerra Unida, Rafa Arnal, assistiren a una reunió amb
el secretari autonòmic de Medi
Ambient i Canvi Climàtic de la
Generalitat, Julià Àlvaro, i el
director general de l'Aigua de la
Generalitat, Manuel Aldeguer, i
amb representants d'Acció Ecologista Agró i Per l'Horta, per tal
de parlar del projecte del barranc
dels Frares per a la prevenció
d'inundacions.
Sanchis va explicar que l'Ajuntament de Godella <<no pot

ficar en perill els terminis
d'execució que la Generalitat havia previst als seus
pressupostos: 2017 per a les
expropiacions i 2018 i 2019
per a les obres>>. L'alcaldessa traslladà als col•lectius ecologistes i a la resta
d'assistents que <<no ens
neguem a que el projecte es
revise, però s'han de complir els terminis>>.
D'altra banda, Eva Sanchis
va voler incidir en que el
projecte de prevenció de les
inundacions <<ha de ser integral
per evitar les inundacions tant

a la zona urbana com a la rústica>>.
Per últim es va insistir en que, en

cas de produir-se expropiacions,
l'Ajuntament treballarà per aconseguir un preu just.

bim

Godella

Godella,
Burjassot i
Rocafort, junts
contra les
inundacions
Durant anys Godella ha patit
problemes d’inundacions, sobretot
en les zones més baixes del municipi com són la carretera de Rocafort, els carrers Santa Teresa i Sant
Bertomeu, o Vilablanca. Aquestes
inundacions han estat provocades,
en gran part, pel desbordament del
barranc dels Frares, que en arribar
a la séquia de Montcada, es troba
davant un mur i les seues aigües
no tenen eixida natural, ja que el
seu llit està des de fa molt ocupat
per terres de conreu.
Malgrat les demandes municipals, els anteriors governs de la
Generalitat no destinaren mai cap
partida pressupostària a la solució d’aquest problema. Per conta,
l’actual Govern autonòmic, sí s’ha
mostrat receptiu a la demanda de
Godella, Burjassot i Rocafort, i
ha consignat un total de 14 milions d’euros per a l’execució del
projecte de connexió del barranc
dels Frares amb el Palmaret.
Aquest projecte està previst que
siga realitzat en tres anualitats. En
el present any 2017 s’actualitzarà
el projecte i es procedirà a l’expropiació dels terrenys afectats.

En 2018 i 2019 es realitzaran les
obres del projecte de connexió
del barranc dels Frares i afluents
amb el Palmaret Alt en els termes
de Burjassot, Godella, Rocafort i
València.
Des del grup de govern s’han produït diferents reunions amb els
responsables de la Conselleria i
amb els altres afectats per tal de
coordinar les actuacions de la Generalitat amb les de cada poble.
Per la seua banda la Confederació
Hidrogràfica del Xúquer, responsable del Barranc, continua donant l’esquena al problema.
Tant el Consell Assessor d’Urbanisme i Medi Ambient com el
Consell Agrari de l'Ajuntament de
Godella han estat informats puntualment de l’evolució de les converses i la participació ciutadana
està sent fonamental per a visibilitzar la necessitat d’una solució
integral al problema de les inundacions.

bim

Godella
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Els projectes del Pla
d'inversions de la
Diputació veuen la llum
DIPUTACIÓ

Reunió del Consell Sectorial d'Urbanisme i Medi Ambient.

Els usos del parc de la
Devesa es decidiran amb
la participació ciutadana
CUMA
Amb la signatura en 2015 de
l’acord entre l’Ajuntament i
la Congregació del Sagrat Cor
de Jesús per a l’execució de la
sentència del parc de la Devesa,
16.702,54 m² d’aquest espai han
passat a ser propietat municipal.
No obstant abans de realitzar cap
actuació, cal procedir al cercat de
la part expropiada per a la seua
obertura al públic, encarregar un
projecte tècnic del Parc i delimitar els usos d’esta zona verda.
Amb aquesta finalitat el Consell
Sectorial de l'Urbanisme i Medi
Ambient (CUMA) va convocar
els agents socials a una reunió
el passat mes de març per obrir
un procés participatiu i que els
veïns i veïnes de Godella pu-

guen pronunciar-se sobre el futur
d’aquesta zona verda. Finalment
es va acordar fer un procés participatiu per a que la població
opine dels usos que vol dins del
parc i del grau de protecció del
mateix.
A l’any 2017 està previst que comencen els treballs de l’alçament
del mur de separació entre la part
propietat de la Congregació i allò
que ha sigut expropiat i destinat
a zona verda municipal.
D’una altra banda el Departament de Turisme de la Diputació
de València ha concedit a l’Ajuntament una subvenció de 60.000
€ per a la rehabilitació de l’edifici -antiga casa vestidor del Llacsituat en l’interior del parc per a
ubicar una residència d’artistes
al seu interior.

El cementiri comptarà amb 52
nínxols i 203 columbaris nous
La regidoria d'Obres de
l'Ajuntament de Godella està duent a terme, a través de l'empresa
concessionària, la primera fase
d'ampliació del cementiri municipal, que comptarà pròximament amb 52 nínxols per a tombes i 203 columbaris per a urnes
cineràries nous.
Aquests 203 columbaris que
s'habilitaran suposen un augment

en 65 unitats respecte als 138
previstos inicialment, que eren
d'un tamany una mica més gran.
Els nous, malgrat ser un poc més
xicotets, compliran igualment
amb la normativa de policia mortuòria.
D'aquesta manera s'optimitzarà
l'espai limitat del cementiri, que
tindrà ara una capacitat superior.

El Pla d'inversions sostenibles de
71,2 milions d'euros que va aprovar la Diputació el passat mes de
setembre va permetre que Godella es beneficiara d'una partida
per a inversions de prop de mig
milió d'euros.
Aquest projectes contrarellotge
que s'hi van proposar, majoritàriament, ja s'han executat o estan
en vies de finalitzar-se. Entre els
acabats, es troba la instal•lació
i millora de l'enllumenat públic
amb llums led en diferents zones de la localitat. Per fer-ho,
s'han substituït 700 llums VSAP
(vapor de sodi d'alta pressió),
de 100 i 150 W, per leds de 45
W, en la xarxa de l'enllumenat
públic. També als centres municipals com, per exemple, els
col•legis Cervantes i El Barranquet, Xicranda, Serveis Socials,
el Poliesportiu i el Pavelló, s'ha
substituït la il•luminació per
leds. Una altra de les actuacions
que es va iniciar en les últimes
setmanes del passat any i ja està
completada és la millora dels
parcs de la localitat, que han sigut reparats i actualitzats, en part
amb els fons del pla d'inversions
sostenibles de la Diputació de
València i, en part, amb recursos
propis –pressupostos participatius– amb els quals s'han incorporat 42 bancs, 7 taules de picnic
i 3 fonts. A més, s'han reparat i
millorat jocs infantils i s'han instal•lat jocs saludables i cartells
explicatius.
Una de les partides amb major
assignació en el Pla (75.000 euros) era la del projecte de connexió del centre de transformació
de Vila Teresita amb el casc urbà,
que ha permès solucionar els
problemes de punts alts de consum d'energia elèctrica en el centre històric de la localitat. S'ha
millorat el centre de transformació de Serveis Socials per crear
una xarxa que permet compensar els pics de consum d'aquesta
zona amb l'altre centre de transformació. A més, aquestes obres
han permès que es canalitze amb
fibra l'Ajuntament i Vila Teresita (obra inclosa en aquest pla, el
cost de la qual ascendia a 17.184
euros més), la qual cosa reduirà
costos d'Internet, la centralització del manteniment i la gestió
de la informació des de l'Ajuntament.
La reparació i reforma en edificis
municipals (pavelló municipal,
Vila Teresita i Xicranda) és l'al-

La il·luminació led és un dels punts forts del projecte.
tre gran capítol quant a les actuacions plantejades (84.000 euros).
Al pavelló s'ha intervingut per
evitar que entre l'aigua, en episodis grans de pluja, millorant
els desguassos de les cobertes.
A Xicranda s'ha canviat la impermeabilització d'una part de la
coberta per a eliminar les goteres
puntuals. A més, s'han realitzat
actuacions per millorar el manteniment dels sostres amb escales
que uneixen les diferents cobertes. Finalment, a Vila Teresita
es col•locà una altra escala per a
l'evacuació d'emergència.
60.000 euros van ser els pressupostats per a solucionar els problemes d'acumulació d'aigües
del carrer de l'Escorxador i del
camí de Camarena. En el primer
cas, es reurbanitzà l'accés perquè
l'aigua de pluja evacue fins a la
sèquia per gravetat, eliminant
el graó que bloqueja l'aigua. Al
camí de Camarena s'arreglà el
ferm i s'eliminaren els enderrocs.
El sistema d'extinció d'incendis ,
la instal•lació de panells digitals
destinats a la promoció d'activitats -ja posats però a l'espera de
moure un i sincronitzar-los- i la
compra de llicències de programes informàtics per a la tramitació de nòmines i per a la gestió
d'incidències, són alguns dels
serveis que s'han incorporat a
l'Ajuntament i que també estan
disponibles després d'haver-se
dut a terme una primera fase de
mapificació, instal•lació i configuració.
Sí que estan ja executades i habilitades per a l'ús les actuacions
per a millorar la senyalització
exterior, la renovació del reg i
la millora de les zones enjardinades, la neteja del barranc i
d'alguns camins, i la compra de
projectors per al Capitoli, que

han permès recuperar el cinema
a Godella.
Aquest Pla ha sigut fruit del
romanent que va trobar el nou
equip de govern de la Diputació
i els projectes que es van acollir
s'havien d'adjudicar abans de
final d'any per a evitar que els
diners consignats tornaren a la
corporació provincial i s'hagueren de destinar, com estableix
la legislació, a amortitzar deute.
Els municipis de més de 1.500
habitants –com és el cas de Godella– van tenir una consignació de 35,88 euros per habitant,
motiu pel qual Godella va rebre
470.000 euros, que va destinar a
diferents propostes, plantejades
de forma urgent, amb la finalitat
de <<millorar la qualitat de vida
de la ciutadania i crear llocs de
treball>>, segons els requisits de
la subvenció. <<Ens hauria agradat obrir el procés a la ciutadania
i així hauria pogut ser realment
participatiu, però ha sigut materialment impossible ja que se'ns
van donar 10 dies naturals per a
presentar les propostes justificades amb els seus corresponents
pressupostos>>, va comentar
l'alcaldessa de Godella, Eva
Sanchis.

Conveni Diputació
2015-2016

D'altra banda, Godella es beneficiarà d'un conveni singular
signat amb la Diputació a la fi de
2015 per millorar els camins rurals i regular el trànsit. Es tracta
d'una subvenció de 143.000 euros que l'Ajuntament destinarà a
realitzar una rotonda al carrer de
les Acàcies amb l'Ermita Nova
i una altra al carrer Arquebisbe
Luis Amigó amb el carrer Rocafor. A més, part d'aquesta partida
s'aprofitarà per a arreglar alguns
camins rurals de la localitat.
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Godella formarà part de
la designació 'València,
Capital Mundial de
l'Alimentació'

'De l'Horta a
la Plaça' torna
per segon any
consecutiu

L'Horta és un dels atractius més importants del nostre municipi.

Llauradores de Godella, al mercat de la plaça de l'Ajuntament.

ALIMENTACIÓ
A la sessió plenària del mes de
febrer es va aprovar per unanimitat la moció del grup Canviem
Entre Tots per incloure Godella
dins les activitats del programa
de València com a Capital Mundial de l'Alimentació.
Aquesta designació fou atorgada
per la FAO (l'organització de les
Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura) el passat 14
d'octubre a Roma i suposa una
oportunitat única per a impulsar
la millora dels hàbits en les ciutats cap a una alimentació saludable, sostenible i ecològica.
Malgrat que el programa d'actuacions a Godella encara està per

determinar, la moció presentada
per CET instava a l'Ajuntament
a adoptar una sèrie de mesures,
com per exemple <<participar de
manera activa en aquesta oportunitat de revitalització de l'Horta
dins del model de sostenibilitat
que durant molt temps ha sigut
una reivindicació dels nostres
agricultors i del nostre Mercat de
Venda Directa>>.
Aquesta acció ja s'està duent a
terme durant, amb la presència
dels llauradors i llauradores de
Godella durant dos anys consecutius al mercat de la plaça de
l'Ajuntament de València, on
tenen l'oportunitat de vendre els
seus productes de forma directa.

Entre les accions recomanades
aprovades al Pacte de Política
Alimentària Urbana de Milà -al
qual s'inclou aquesta designació
de València com a Capital Mundial de l'Alimentació- destaquen:
promoure dietes sostenibles,
assegurar l'equitat social i econòmica, promoure la producció
alimentària, millorar el proveïment i la distribució alimentària,
i limitar el desaprofitament d'aliment.
En aquest sentit, l'alcaldessa Eva
Sanchis, va fer incidència en que
Godella <<és un poble capdavanter en la introducció de l'alimentació sostenible i ecològica
a les seues escoles públiques>>.

La regidoria d'Agricultura de
l'Ajuntament de València va reeditar en gener l'experiència 'De
l'Horta a la Plaça i de la plaça als
barris', en la qual es van donar
cita agricultors i elaboradors per
a vendre, de manera directa, els
seus productes.
Com ja va succeir en 2016, no
van faltar els productors del
Mercat de Venda Directa de Godella que, de manera habitual des
de fa 5 anys, tenen les seues parades tots els dissabtes al matí a
la plaça de l'Ermita.
De les 90 parades que van estar
presents, la representació godellenca va ser d'un 30%, amb un
total de 22 participants locals

que van prendre part en la jornada de la plaça de l'Ajuntament de
València.
Amb 10 parades de fruita i verdura, 5 de conserves diferents,
i la resta de pa, formatge, mel,
planter, etc., tots els venedors de
Godella van voler donar suport
a aquesta iniciativa. Igual que
altres mercats com el d'Alzira i
el de Requena, Godella va tenir
la seua parada informativa en la
qual, els visitants es van poder
informar de la seua ubicació, horaris, dels productes que poden
trobar, activitats que es realitzen,
i totes aquelles qüestions que van
voler plantejar referents al mercat de l'Ermita.

Nou servei
Del 12 al 15 de maig es celebrarà la Setmana de
als
l'Agricultura amb diversos actes en honor a Sant Isidre d'atenció
llauradors
L'Ajuntament de Godella, a
través de la regidoria d'Agricultura, commemorarà la festivitat
de Sant Isidre amb diversos actes que es celebraran del 12 al
15 de maig amb el nom de la
Setmana de l'Agricultura.
L'antic Escorxador acollirà les
primeres cites del divendres 12.
Primer, a les 19:00 h tindrà lloc
la projecció audiovisual Passat,

present i futur de l'agricultura a
Godella, amb una posterior xerrada-col•loqui. Més tard, sobre
les 21:00 h es farà un sopar de
germanor amb els agricultors
veïns.
El dissabte 13 de maig a les
12:00 h, al Mercat de Venda
Directa s'oferirà una degustació
d'aliments elaborats amb productes del propi mercat.

El diumenge 14 es farà una passejada amb carro per l'Horta de
Godella. L'eixida serà des de
l'Escorxador a les 12:00 h.
Per últim, el dilluns 15 de maig
els actes es desplaçaran a la plaça de l'Església. A les 12:00 h
es voltejaran les campanes i es
dispararan Salves. A les 19:00 h
s'oferirà un vi d'honor i es portarà el Sant per fer una benedic-

ció del terme municipal. I a les
20:00 h hi haurà una missa en
honor de Sant Isidre.
D'altra banda, el museu agrari
situat a la torreta dels Boïls es
podrà visitar durant estos dies
amb el següent horari: divendres 12 i dilluns 15 de 17:00 h a
20:00 h, i dissabte 13 i diumenge 14 de 9:00 h a 14:00 h i de
17:00 h a 20:00 h.

Des del darrer 6 d'abril un servei d'atenció als llaurador funciona els dijous en horari de 9:00 h a
14:00 h al local del Consell Agrari,
ubicat a l'antic escorxador. A més,
s'elaborarà un cens agrari. Es demana a tots els llauradors s'apropen per l'escorxador en l'horari
esmentat per omplir la fitxa amb
les seues dades.

bim
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Joventut

Els joves prenen la
paraula a l'Escorxador
XERRADES, CONCERT I TEATRE A L'ASSEMBLEA DE LA JOVENTUT
ASSEMBLEA
A principis de març, la regidoria
de Joventut va organitzar al casal
jove AlMatadero l'Assemblea de
la Joventut per conèixer de primera mà quines són les inquietuds i les demandes dels joves
del municipi.
El regidor de Joventut, Joan Cardo, va assistir a unes jornades
que congregaren un gran número
de xics i xiques i que començaren amb diversos jocs a través
dels quals els joves van posar de
manifest què volen de l'Escorxador.
També s'estudià el funcionament
d'altres centres juvenils i es feren
propostes concretes per transformar aquest espai a Godella, tot i
adaptant-lo a les demandes dels
usuaris. A la nit tingué lloc un
concert dels grups Lilit i Dionís,
Herba Negra, Tesa, Contraband i
Radio Rude. El dissabte s'exposaren les conclusions i es donà
per finalitzada l'assemblea amb
la representació de l'espectacle
Aparcats, de Juja Teatre.
Una Assemblea de la Joventut
que va concloure amb una valoració molt positiva, doncs va
permetre a l'equip que conforma
la regidoria de la Joventut apropar-se als temes que més interessen als joves i treballar en base a
les seues peticions.

Els joves van exposar els seus interessos i inquietus a través de diversos jocs.

Oberta la
inscripció per
als tallers

AlMatadero ofereix sis tallers
bimestrals on es desenvolupen
diferents activitats creatives, intel•lectuals i d'oci. Tots tenen un
preu de 20€, menys el d'art teràpia,
que és gratuït.
Les inscripcions es poden realitzar al correu almataderogodella@
gmail.com indicant el nom del
curs i les dades personals. Els titulars del Carnet Jove, membres
de famílies nombroses i persones
amb certificat de discapacitat podran gaudir d'un 20% de descompte.
Taller de meditació. Es realitzaran exercicis de chi Kung, de
l'Escola Beijing. Impartit per Israel Gondar els dijous de 19:30 h a
21:00 h.
Taller de Capoeira. Impartit per
Francesc Romeo Ferrer dimecres
i divendres de 17:30 h a 19:30 h.
Taller de guitarra espanyola.
Curs d'Iniciació dirigit per Bruno
Martínez tots els dimarts amb la
disponibilitat horària de 16:00 h a
20:00 h (les classes són de 2 hores).
Taller de jocs en anglès. Per
aprendre jugant. Impartit per Phil
Lee els dimecres de 17:30 h a
19:30h.
Taller d'art teràpia. Es pretén
millorar el benestar psicològic a
través del desenvolupament artístic. Gratuït, impartit per l'associació "L’Illa de la Cultura" els dimarts de 17:30 h a 19:30 h.
Taller de ball flamenc. L'objectiu és desenvolupar les tècniques
pròpies del ball flamenc, ja siga
per introduir-se a aquest món o per
ampliar el coneixement de moviments. Impartit per Rocío Pastor
els dimecres de 18:00 h a 19:30 h.

Nadal, estiu i Pasqua: temps d'escoletes
Les escoletes de Nadal, estiu
i Pascua que s'organitzen des de
la regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Godella guanyen cada
any més adeptes. Nous xiquets i
xiquetes que s'hi apunten per gaudir d'uns dies replets d'activitats i
acompanyats dels seus amics.
El darrer estiu es celebrà l'escoleta amb un notable èxit. En
aquesta edició, que tingué lloc del
4 al 29 de juny de 2016 hi participaren 234 xiquets i xiquetes. El
tema i fil conductor de totes les
activitats foren els contes. La primera setmana es va comptar amb
la presència de Llorenç Jiménez,
un dels contacontes més reconeguts a València. La segona set-

mana vingué Carles Cano, seguit
de l'artista Silvia Gómez. I, per
finalitzar, el duo teatral Ameba va
oferir l'espectacle de contes embotellats.
Tots aquests contes es narraven
utilitzant diferents tècniques
com la lectura teatralitzada, les
titelles o la dramatització dels
relats. Cada setmana, el protago-

nisme fou per a un tipus de conte
diferent: rondalles, contes a l'inrevés, mites i llegendes, i contes
inventats. També els tallers i les
diferents activitats versaren sobre l'àmbit del conte, amb la qual
cosa els xiquets i xiquetes desenvoluparen la seua creativitat i es
fomentà el treball en equip. També hi hagué espai per a l'esplai a

la piscina.
Més tard, entre el 23 de desembre
i el 5 de gener d'aquest any, 52
xics i xiques d'entre 3 i 12 anys
van participar a l'escoleta de Nadal. Fou una intensa setmana a
la qual es realitzaren manualitats
nadalenques, jocs i gimcanes. Hi
hagué també espectacles teatrals,
jocs gegants de fusta i un concert
temàtic dedicat als científics més
rellevants de la història.
Per últim, del 18 al 21 d'abril es
celebrà al col•legi públic Cervantes l'escoleta de Pascua, els
tallers i els jocs de la qual van relacionats amb aquesta festivitat.
Hi hagué, però, una peculiaritat,
i és que algunes de les activitats

es feren en anglès, tot i afavorint
l'aprenentatge dels més menuts
d'una manera lúdica. Per a aquesta tasca es comptà amb l'ajuda
d'un professor natiu.
A l'escoleta de Pasqua els xiquets
i xiquetes del període de vacances
d'una forma diferent, aprenent a
decorar ous de Pasqua, construint
oueres, decorant galetes i cercant
els ous a través de gimcanes i
jocs.
En definitiva, tres escoletes que,
aprofitant els buits del calendari
escolar, ens porten una proposta
divertida per a que els més menuts es relacionen i continuen
aprenent i desenvolupen les seues
habilitats socials i intel•lectuals.
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El Casino Musical tanca
l'Any Pinazo amb un
esplèndid concert al Palau
L'ORQUESTRA, EL COR, LA BANDA I LA BIG BAND VAN RETRE HOMENATGE A PINAZO AMB LA SEUA MÚSICA

De dalt a baix i d'esquerra a dreta: cor i banda, cor i orquestra, big band, cor, i públic.

ANY PINAZO
La sala Iturbi del Palau de la
Música de València va acollir el
diumenge 9 d'abril el concert del
Casino Musical en homenatge a
Ignacio Pinazo, i que va servir
de cloenda a totes les activitats
dedicades durant el darrer any a
l'insigne pintor godellenc.
La big band, l'orquestra, el cor i
la banda del Casino Musical de
Godella feren gaudir a tot l'auditori amb la seua música, que
en alguns moments es va fondre
a l'escenari amb la pintura dels
artistes Manolo Silvestre i Josep
Ferriol.

L'estrena d'algunes obres com
Pinazo, de la big band dirigida
per Manolo Valls Guadamuro;
Madrigal sobre un llenç, de l'orquestra i el cor dirigits per José
Ramón Gil-Tàrrega; o Pinazo,
de la banda dirigida per Raúl
Martín Torres, foren alguns dels
moments més destacats de l'actuació, juntament amb l'interpretació final de l'himne a l'exposició
de Godella de la banda i el cor.
La directora i concertí titular de
l'orquestra, Pilar Mor Caballero,
també es va distingir en formar
part de l'obra Acuarelas Valencianas.

Un concert, en definitiva, al qual
s'hi van conjugar música i pintura per tancar de la millor manera
possible aquest Any Pinazo ple
d'activitats dirigides a homenatjar el pintor més important del
nostre poble.
L'alcaldessa de Godella, Eva
Sanchis, la regidora de Cultura,
Tatiana Prades, i altres membres
del consistori no volgueren perdre's un concert que es va poder
seguir en directe a través de les
xarxes socials de l'Ajuntament
amb el hashtag #GodellaAlPalau.

La cinquena edició del Gothejazz es celebrarà del 22 al 25 de juny
El festival Gothejazz, una de
les cites culturals més importants
del municipi, tornarà amb la seua
cinquena edició del 22 al 25 de
juny.
El dijous 22 a les 22:30 h, el violinista Oriol Saña serà l'encarregat
d'obrir el festival amb un concert
en format reduït i acústic, que tindrà lloc dins del centre d'art Vila
Eugènia, amb un aforament per
a unes 130 persones, a diferència
de les 300 que podran gaudir dels

concerts a l'aire lliure.
El divendres a la mateixa hora
serà el torn de Babalú Swing
Band, un grup masculí amb un

cor femení que aposta pels ritmes
ballables i festius, amb homenatges a grans veus de la música com
Frank Sinatra i Rihanna, himnes

de Queen, i referències a pel•lícules com Pulp Fiction o El Libro
de la Selva, entre d'altres.
El dissabte a les 20:00 h, el pianista nord-americà Danny Grissett acompanyat d'un quartet ficarà la nota internacional al festival.
Més tard, a les 22:30 h, l'artista
godellenc Manolo Valls Quartet
presentarà el seu nou disc.
Com a novetat d'esta edició, el
diumenge a les 12:00 h tindrà lloc
un concert per a xiquets. Jazzean-

do con peques és una activitat a la
qual tres músics professional amb
àmplia experiència docent faran
que els més menuts experimenten
amb la música, ballen, es relaxen
i s'apropen als ritmes del jazz, el
swing, el reggae, la salsa o la bossa nova.
Per últim, el diumenge a les 20:00
h, la Big Band del Casino Musical
serà l'encarregada de posar punt i
final a aquest festival Gothejazz
que compleix mitja dècada.
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Josep Aparicio, Apa, a la terrassa del Casino Musical de Godella.

Apa: «Si pogués triar,
tornaria a nàixer a Godella
perquè m'ho ha donat tot»
UNA DE LES MILLORS VEUS DEL CANT D'ESTIL COMPLEIX 40 ANYS A LA MÚSICA I HO CELEBRA AMB NOU DISC
ENTREVISTA
Josep Aparicio, Apa, compleix
40 anys a la música i ho celebra el dissabte 29 d'abril al teatre Capitoli de Godella amb un
acte molt especial, on presenta el
seu nou disc Flamencianes i on
coincidirà a l'escenari amb tots
aquells artistes que han pogut
fer possible aquest treball i que li
han acompanyat durant gran part
de la seua trajectòria.
Ens asseiem amb una de les veus
més reconegudes del cant d'estil
de la nostra terra per parlar sobre
aquest acte, la seua trajectòria i
la realitat d'un estil musical que
té, en la seua opinió, un gran
camí per endavant.
(Pregunta) Què trobarem a
Flamencianes?
(Resposta) El disc respon a eixe
treball que porte fent des que
vaig començar fa 40 anys amb
l'objectiu de portar el cant d'estil a un altre nivell, tenint molt
present les seues arrels. Això em
dugué al camp dels fandangos,
seguidilles, i tots els estils que
envolten la música tradicional
del País Valencià i que són realment el seu punt de partida. Al
disc trobem tots estos cants del
sud reinterpretats d'una manera

nova. Pense que el cant d'estil ha
d'obrir les seues portes i adaptar-se a les noves possibilitats i
a les noves veus per continuar
evolucionant.
(P) 40 anys que es veuen plasmats a un acte molt emotiu.
(R) A diferència d'anteriors discos, en aquest no volia incorporar lletres meues, sinó de poetes
i escriptors com Eduard Marco,
Carles Cano o Francesc Arnau.
A nivell musical també compte
amb la col•laboració d'artistes
de la talla de Ricardo Esteve,
Jesús Gimeno, Eduard Navarro, Cèsar Giner, Lucho Aguilar, Diego López, Paco Lucas,
Teresa Segarra, el Cifu i Toni
Guzmán. El 29 coincidim tots
a l'escenari, el que fa de l'acte
una cosa molt especial. No vull
que siga només la presentació
del disc, sinó una festa de la
música d'estil.
(P) Quina valoració fa de la
seua trajectòria?
(R) Recorde que quan vaig començar no va ser gens fàcil. Amb
la mort de Franco pensava que el
cant d'estil -que durant aquells
anys havia estat molt lligat a
l'Església- canviaria, però no va
ser així. És un món una mica her-

mètic, i ja amb democràcia, em
tancaren moltes portes només
pel fet de ser d'esquerres. Per
sort, Godella sempre ha estat el
meu recolzament i el de molta
més gent. Si pogués triar on tornar a nàixer, triaria Godella per-

“

Sempre he
reivindicat
l'oportunitat
de revisar el
cant d'estil”

què m'ho ha donat tot.
(P) Vicent Torrent, fundador
del grup Al Tall, destaca de
vostè la seua capacitat d'improvisació i el defineix com un
renovador del panorama musical en aquest gènere.
(R) El cant d'estil s'ha fet durant
molts anys d'una determinada
forma i la gent no volia improvisar. Jo sempre he reivindicat
l'oportunitat de revisar el cant
d'estil, respectant les seues bases i les seues arrels, però la gent
no ho entén. Com a mestre, a la
meua escola de cant busque que
cadascú tinga el seu estil propi

segons les seues possibilitats i
les característiques de la seua
veu. No es tracta d'imposar l'estil
del mestre, malgrat que hi ha escoles que ho fan així.
(P) Quina visibilitat té el cant
d'estil avui dia a la nostra societat?
(R) Des de fa pocs anys el cant
d'estil va entrar als conservatoris,
a la qual cosa jo em vaig negar
totalment perquè el cant d'estil,
igual que tota la música tradicional, és de tradició oral. Estaria
d'acord si hi haguera conservatoris de música tradicional, però
no és el cas. Hi ha mestres amb
la titulació de percussió donant
classes de cant, i això no pot ser.
Pense que des de l'Institut Va-

lencià de la Música, aquest gènere mai ha tingut el suport i el
recolzament que es mereix. Ara
les institucions es sumen al carro
d'un estil que ha estat reconegut
inclús fora de la nostra terra. Jo
vull és que el cant d'estil siga
nostre i que no es perda.
(P) Quin futur li augura al cant
d'estil?
(R) Mentre que hi haja gent tant
boja com jo, el cant d'estil té un
futur assegurat. Hi ha moltes escoles treballant bé, i arribarem a
un punt en que els cantadors de
les escoles de cant rurals seran
millors que els del conservatori. Hi ha cant d'estil per a anys,
perquè encara hi ha gent que ens
estem deixant la pell.
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Triomfa
la primera
Fira de la
Il·lustració
VILA EUGÈNIA VA ACOLLIR DEL 7 AL
9 D'ABRIL CONCERTS, EXPOSICIONS I
PRESENTACIONS DE LLIBRES
FIRA IL·LUSTRACIÓ
Del 7 al 9 d'abril, el centre d'art
Vila Eugènia va acollir la primera edició de la Fira de la Il•lustració de Godella, una iniciativa
de la regidoria de Cultura que va
portar concerts, presentacions de
llibres i altres activitats relacionades amb aquest àmbit.
La regidora de l'àrea, Tatiana
Prades, va valorar l'esdeveniment de forma molt positiva.
<<La fira ha estat molt interessant i la prova és que han participat joves de diferents punts del
territori valencià que han acollit
de bon grau totes les activitats. A
més, la qualitat dels artistes que
han intervingut era immensa, la
qual cosa demostra l'enorme potencial creatiu que tenim>>, va
comentar.
La inauguració el divendres de
l'exposició El pas del temps farà
de nosaltres colors. Ovidi, 20
anys de vacances, de Jordi Albinyana, va ser l'acte inaugural de
la fira. Aquesta mostra, que romandrà oberta fins el 7 de maig,
és una col•lecció de gravats que
commemoren algunes de les cançons més famoses d'Ovidi Montllor i que ja ha visitat distints
punts de la geografia valenciana.
Des del dissabte pel matí i fins
el diumenge a migdia obriren les
tendetes d'art i il•lustracions, on
diversos artistes valencians reconeguts exposaren i vengueren els
seus gravats i làmines. Els cla-

varis i clavariesses oferiren una
barra amb beguda als jardins de
Vila Eugènia.
La presentació del llibre On són
les claus, de Carles Cano va estar <<molt amena i dinàmica,
amb la participació de diversos
veïns>>, comentà Prades. També
el combat d'il•lustradors fou una
activitat molt vistosa i diferent,
a la qual diversos artistes, en un
format de competició, hagueren
de pintar una làmina improvisant
sobre un tema en un temps determinat.
Per últim, els dos concerts també foren un èxit. El dissabte per
la vesprada va tindre lloc el que
acompanyava a la presentació
del llibre disc Bressolant, amb
la col•laboració d'artistes com
Teresa Segarra, Maria Amparo
Hurtado, Clara Andrés, Josep Vicent Fregina, o la pròpia Tatiana
Prades. I el diumenge, la Petita
Orquestra Peiotaire va oferir un
concert per a tota la família amb
una proposta de música infantil
tradicional fusionada amb sons
contemporanis i lletres actualitzades.
En definitiva, una Fira de la
Il•lustració que tanca la seua primera edició amb una sensació
molt positiva, tant per la qualitat
dels artistes que intervingueren
com per la bona acollida per part
del públic de totes les activitats
que s'hi proposaren.

De dalt a baix i d'esquerra a dreta: Presentació del llibre de Carles Cano, combat d'il·lustradors, exposició de Jordi Albinyana, tendetes d'art, Petita Orquestra Peiotaire, i presentació del llibre-disc Bressolant.
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Carlos Madrid, nou
Alfredo Torres
director de Cinema Jove guanya el
premi Annie
d'animació

El cineasta godellenc és ara el nou director del festival Cinema Jove de València.

CINEMA
El godellenc Carlos Madrid,
fins ara director del festival de
mig metratges de València 'La
Cabina', s'ha convertit en el nou
director de Cinema Jove, la proposta que, cada mes de juny,
transforma València en fòrum de
trobada de joves cineastes de tot
el món, posant el focus sobre les
pel•lícules més inquietes i creatives. Una aposta pel cinema de
qualitat per a tot tipus de públic
que s'ha instal•lat entre els festivals internacionals de cinema
més importants d'Espanya.
El secretari autonòmic de Cultura, Albert Girona, va presentar
aquesta nova direcció de Cinema
Jove durant el mes de febrer, en
un acte en el qual Madrid va explicar les noves línies d'actuació
del festival.
Segons va dir Girona: <<Pensem
que Carlos Madrid reuneix tots
els requisits per a dotar de major qualitat el festival mitjançant
una millor aproximació al públic, una major potenciació de la
producció audiovisual de joves

valencians, una planificació comunicativa acurada, i que tot, en
conjunt, supose un augment de
públic del festival>>.
Els responsables de cultura
han volgut destacar també que
<<amb el nou rumb de Cinema
Jove es consolida una part més
del camí marcat en el pla 'Fes
cultura', ja que l'enfocament que
proposa Carlos Madrid encaixa
perfectament en la política cultural del Govern del Botànic>>.
Pel que fa a intensificar el caràcter jove de la programació
del festival, es proposa tornar a
la barrera d'edat quant a la programació de propostes i realitzar
cuidades retrospectives de joves
cineastes internacionals en voga.
Quant a la implicació acadèmica, es pretén tornar a la selecció
de curtmetratges realitzats per
alumnat universitari valencià,
així com de mòduls de Batxillerat i de mòduls d'Imatge, So i
Realització.
Així mateix, es proposa el foment dels nous cineastes valencians en la secció oficial del
festival i una millor visualització

dels mateixos en la programació.
També es fa èmfasi en l'objectiu
d'incrementar el públic des de
diversos punts de vista: el cultural, el didàctic i el turístic. En
aquest apartat cal assenyalar que
Cinema Jove és un aparador de
primera línia pel que fa a oferir
oportunitats audiovisuals que
escapen a criteris comercials, no
solament per a la gent de la ciutat
de València, sinó de tot el territori que passe per la ciutat. A més,
es vol incrementar l'ingredient
didàctic del mateix i entendre
el festival com una confluència
de propostes de diferents nivells
educatius pel que fa al llenguatge
audiovisual.
A tots els elements detallats se
sumarà una major visibilitat del
festival tant pel que fa a la promoció com a la presència en la
ciutat de València.
Madrid va estar seleccionat mitjançant un procés intern, doncs
ja fa mesos que Cultura va descartar definitivament la convocatòria d'un concurs públic i
internacional, sent est un procés
similar al de Sagunt a Escena.

Alfredo Torres, arreplegant el premi Annie, l'Óscar de l'animació.
Deia l'escriptor Arturo Graf
que la perseverança és la qualitat
que permet que la resta de virtuts
puguen revelar-se, un axioma
present en la vida d'un dels nostres artistes més internacionals.
El dibuixant Alfredo Torres rebia al febrer el reconeixement
del món de l'animació, que es va
rendir al seu talent –i al del seu
equip, format per Víctor Maldonado i Jules Rigolle– en concedir-los el premi Annie en la categoria de disseny de personatges
en una producció televisiva, pel
seu treball en DreamWorks Trollhunters.
Els premis Annie són considerats els Óscars de l'animació i
així quedava reflectit en un escenari en el qual l'artista godellenc
compartia tarima amb els responsables de les grans companyies
mundials d'animació. Zootopía
(Zootrópolis, Walt Disney Animation Studios –la triomfadora
de la nit amb guanyadora de sis
estatuetes-), El Llibre de la selva, (Dysney), Adventure Time,
de Carton Network, Dr. Strange
(Marvel), The Little Prince (Net-

Brian Martínez estrena al Palau La companyia El 4 de juny,
'El sopar dels
El 12 de febrer, Brian Martínez meno, també va fer sonar la peça Gerard Collins
—compositor godellenc i actu- de Martínez el 17 i 19 de febrer al estrena obra
idiotes' al teatre
alment Catedràtic de Tecnologia Real Club Marítim de Barcelona i
Musical en el Conservatori Superior de Música de València— va
estar protagonista al Palau de la
Música de València.
El públic assistent a la Sala Rodrigo va poder escoltar per primera vegada Variaciones del amor
oscuro, para violín solo, una obra
que va interpretar el violinista
Francisco Jimeno. El mateix Ji-

a Sant Cugat del Vallés.
Martínez ha rebut en els últims
anys nombrosos premis de composició, com el premi Ciutat de
València en el festival Valencia
Crea 2014, el premi del concurs
internacional de composició Horacio Salgán, i el primer premi
en el II Concurs Internacional de
Composició Isla Verde 2012.

El 27 de maig a les 20:00 h, la
jove companyia de dansa Gerard
Collins estrenarà al teatre Capitoli la seua nova obra Improvement,
baix la direcció de Mamen García. A més d'ella, a l'espectacle
també participaran els coreògrafs
Eduardo Zúñiga, Kiko López,
Carmela García, Joaquín Collado
i Feliu Torrents.

El 4 de juny a les 19:00 h
s'estrena al Capitoli El sopar
dels idiotes. La comèdia de Francis Veber tracta sobre un grup
d'amics que cada setmana conviden un idiota a sopar. L'elenc
d'actors és destacat: Josep Manel
Casany, Ferran Gadea, Cristina
Garcia, Álvaro Báguena, Toni
Misó i Rosana del Carpio.

flix) i Pearl (Google Spotlight
Stories) van ser algunes de les
produccions més destacades.
Alfredo Torres va partir cap a
Estats Units al costat de Víctor
Maldonado, un dels seus dos
socis en Headless –una productora independent amb la qual
havien aconseguit un Goya a la
Millor Pel•lícula d'Animació
amb Nocturna (2007). Va travessar l'atlàntic amb la seua família per dirigir el llargmetratge
Wish Police (Reel FX Animation
Studios) i en el camí, es va topar
amb la possibilitat de dissenyar
els personatges de la sèrie de
televisió de Guillermo del Toro,
DreamWorks Trollhunters. El
mateix del Toro va felicitar públicament el seu equip pel treball
en una producció que s'estrenarà
en Netflix a mitjan 2017 i que va
guanyar aquella nit tres premis
Annies: un per a Mike Chaffe,
per l'animació de personatges;
altre per a Víctor Maldonado,
Alfredo Torres i Jules Rigolle,
pel disseny de personatges; i la
cançó d'Hyunjoo (storyboarding).

14

Primer quadrimestre de 2017

Igualtat

bim

Godella

Igualtat

Desenes de persones
criden per la igualtat
plena a Godella
LA REGIDORIA D'IGUALTAT VA PREPARAR UNA COMPLETA AGENDA PER
COMMEMORAR EL 8 DE MARÇ, DIA INTERNACIONAL DE LES DONES
8 DE MARÇ
Del 4 al 31 de març, la regidoria d'Igualtat de l'Ajuntament de
Godella va preparar una completa agenda amb un total d'onze
actes per commemorar el Dia
Internacional de les Dones i reivindicar la igualtat de gènere,
tractant d'implicar tota la societat
en la causa.
A les 12:00 h del 8 de març, desenes de persones es concentraren
a les portes de l'Ajuntament de
Godella, on la regidora d'Igualtat, Teresa Bueso, va llegir un
manifest en favor de la igualtat
plena entre gèneres. Al balcó de
l'edifici es va desplegar una pancarta amb el lema 8 de març: Godella, les dones compten, que va
onejar durant tot el dia.
Aquest acte, el central de l'agenda per commemorar el 8 de
març, va reunir a treballadors
del consistori, veïns, representants de tots els partits polítics i
escolars de Godella, que durant
uns minuts van fet una aturada
a la seua jornada per reivindicar
els drets de les dones a la nostra
societat i rebutjar qualsevol tipus
de violència contra les dones.
L'alcaldessa Eva Sanchis va
prendre la paraula per dirigir-se
al grup d'escolars que assistiren a
l'acte i recalcar el paper que tant
ells com els pares i mares i els
docents han de jugar per construir, entre tots, un futur millor i
més igualitari. <<Les dones som
exactament igual que els homes,
podem jugar als mateixos jocs,
vestir amb els mateixos colors,
tindre els mateixos treballs i, per
tant, cobrar el mateix sou que
vosaltres>>, recalcà l'alcaldessa.
A l'acte també van intervenir
Rebeca Sanhermelando, de Canviem entre Tots Godella, i dones
de l'associació 'Dones per la qualitat de vida', que van llegir proclames i cites en favor dels drets
de les dones.
Per la vesprada va tindre lloc la
manifestació a València per defensar la igualtat de gènere.

El 8 de març, personal de l'Ajuntament, escolars i veïnes i veïns es concentraren al carrer Major.

Arranca
l'escola
coeducativa
per a pares i
mares
Les regidories d'Igualtat i Educació han llançat l'escola coeducativa, una iniciativa que es desenvoluparà als col•legis públics del
poble i que està enfocada als pares
i mares de l'alumnat.
L'objectiu d'aquesta escola és
conscienciar els adults perquè
ajuden els seus fills i filles en la
difícil tasca d'educar. Es pretenen
abordar temàtiques de resolució
de conflictes, igualtat i diversitat,
i tècniques per a una educació més
integradora, positiva i diversa. Es
facilitaran recursos a mares i pares, en la socialització de menors
i en l’aplicació d'una autoritat positiva sense violències ni sexisme.
Alguns dels continguts que es
tracten a l'escola coeducativa són:
valors que socialitzen per a la no
violència, ferramentes per a educar en igualtat, jocs sense sexisme,
repartiment equitatiu de tasques
domèstiques, resolució pacífica de
conflictes, i tècniques de relaxació
en família.
El primer taller de l'escola, que
va acollir a 19 pares i mares al
col•legi Cervantes, va tindre per
títol 'Conec a la meua filla? Conec
al meu fill?', i en ell es va tractar
de fer una reflexió personal de
les coses que ens allunyen o ens
apropen a les nostres filles i fills.
També es va fer una introducció
a la difícil però enriquidora tasca
d'acompanyar en el creixement.
D'altra banda, com a novetat
d'aquest curs, des de la Conselleria d’Educació s’ha introduït a
tots els centres educatius la figura
de Coordinació d’Igualtat i Convivència (CIC). Per tal d’acompanyar aquesta nova tasca i, tenint
en compte l’importantíssim paper
de l’educació formal en la socialització de gènere i la construcció
de les identitats, les regidories
d’Educació i Igualtat de l'Ajuntament de Godella han impulsat un
grup de trobada i treball, que està
format pel personal docent coordinador d'igualtat i convivència de
cada centre educatiu del municipi
i pel departament d’Igualtat de
l'Ajuntament. La primera reunió
celebrada en Vila Teresita el 13 de
març va servir com a punt de partida. L’objectiu inicial d’aquesta
iniciativa és construir un espai on
poder fer confluir els centres educatius i l’Administració local, per
tal de tractar entre l’alumnat temes relatius a la discriminació de
gènere, a la igualtat, la diversitat
i la lliure expressió, així com les
diverses violències sexistes.
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Les alumnes de la
EPA interpreten
'Cuando las mujeres
no podían votar'

15

Polly Ferman
enlluerna el
teatre amb el
seu piano

EL DIRECTOR JOSÉ VTE. DOMÍNGUEZ POSÀ DE MANIFEST
LES DIFERÈNCIES DE GÈNERE QUE ENCARA EXISTEIXEN
CINEMA
El 15 de març, les alumnes del
taller de l'Escola de Persones
Adultes (EPA) van representar al
teatre Capitoli l'obra Cuando las
mujeres no podían votar.
Aquesta peça, original d'Alberto
Miralles i dirigida per José Vicente Domínguez, combina a la
perfecció un gran sentit crític i
altes dosi d'humor per posar damunt la taula un exercici de me-

mòria històrica. Al text s'hi reflexiona sobre el paper dels homes
i les dones a una societat que per
fi siga completament igualitària,
situació que, encara avui, continua sense donar-se'n.
L'acció transcorre a l'Espanya
de 1931, quan un grup de dones
assaja La fierecilla domada, de
Shakespeare, com a preludi d'un
gran mitin en defensa d'atorgar
el vot a la dona. L'inconvenient,
però, d'aquesta decisió, és la

gran càrrega classista d'aquest
grup que propugna el vot únicament per a les dones de la seua
classe, tot i excloent a la resta de
la població femenina espanyola: obreres, criades, camperoles,
etc. Aquest mateix problema que
Victoria Kent i Clara Campoamor discutien al parlament eixirà al carrer i posarà de manifest
l'autèntica problemàtica social
del moment: la lluita de classes.

Les alumnes de l'Escola de Persones Adultes, durant un moment de la interpretació.

La pianista uruguaiana, durant el seu concert al Capitoli.
La pianista internacional
Polly Ferman va oferir el dijous
9 de març un concert al teatre
Capitoli, emmarcat dins dels actes del Dia Internacional de les
Dones.
Polly Ferman, de l'escola clàssica, és una de les pianistes internacionals més reconegudes
al llenguatge de la Música de
les Amèriques. És la creadora,
directora i pianista de Glamour
Tango, el tango fet dona, un espectacle multimèdia de música i
dansa que té com a particularitat
que és l'únic espectacle de Tango
amb un elenc format únicament
per dones.
L'auditori del teatre va gaudir
d'un estil particular que revela la
passió per la música, el toc i el
so del seu piano amb els fortíssimos exuberants i amb un sensitiu
pianissimi. Polly Ferman captivà
el públic amb peces com The
Habanera (Chabrier), The Tango
en Europe (Albeniz), Romantic
Tango (Don Agustín Bardi, Ho-

racio Salgan), o The Milonga
(La Tramper, Anibal Troilo), entre d'altres.
Aquesta pianista uruguaiana ha
estat considerada com Ambaixadora Musical de les Amèriques
per The Japan Times. Les seues
gravacions constitueixen una de
les majors col•leccions de música llatinoamericana per a piano
sol.

Les Tyrius organitzen l'obra de teatre ¡¡¡Mamááá!!!
L'associació de Amas de Casa
i Consumidores de Godella Tyrius, que va complir a març 40
anys, va organitzar l'obra de teatre
¡¡¡Mamááá!!!, el primer acte de
tots els que es van programar per
commemorar el Dia Internacional
de les Dones.
La companyia Godayla va omplir
el teatre Capitoli oferint aquesta
obra original de Jordi Sànchez i
Pepe Antón Gómez, amb Antonio
de Padua Caballer i José Vicente

Pérez. Abans
de començar,
es projectaren imatges
dels 40 anys
d'aquesta associació de
dones que te
una destacada presència
a la vida social del nostre
Antonio de Padua Caballer i José Vicente Pérez interpretaren la divertida obra de Jordi Sànchez i Pepe Antón Gómez.
poble.
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Els més joves posen en pràctica la
igualtat a la gimcana coeducativa
LA COOPERATIVA TRENCAKLOSQUES VA ORGANITZAR L'ACTIVITAT AL MERCAT DE VENDA DIRECTA
El dissabte 11 de març, un
gran grup de xiquetes i xiquets
van participar a la gimcana coeducativa preparada per Cooperativa Trencaklosques.
Coeducar significa educar en
comú i en igualtat, al marge del
sexe de les persones. Mitjançant
els jocs, aquesta activitat tractà
de detectar tots els estereotips
associats al gènere masculí i al
gènere femení, adquirint consciència d'ells, i reflexionant sobre
les mesures necessàries per eliminar-los del nostre llenguatge i
del nostre comportament.

La gimcana incloïa una sèrie de
proves on les xiquetes i els xiquets implicaren a totes les persones que conformen el Mercat
de Venda Directa i els animaren
a participar activament de les
proves. Per exemple, a la prova 'Qui és qui?', les participants
agafaven una imatge d’una dona
i havien d’anar preguntant pel
mercat qui era. Les imatges mostraven dones importants en la
història per les seues aportacions o el seu treball però, malgrat
això, oblidades o poc conegudes.
Els xiquets i xiquetes es divertiren jugant al mateix temps que s'educaren en valors.

Cinefórum sobre el paper de les dones

Trencant els mites de l'amor romàntic

El 14 de març es projectà a Vila Teresita Miss escaparate, un documental sobre
les dones, la publicitat i els mitjans de comunicació. Aquesta cinta mostra quin
és el model de dona que es representa als mitjans de comunicació de masses i
com la publicitat usa i denigra els cossos de les dones en el seu benefici.

La psicologa d’igualtat Raquel Barletta va impartir el 28 de març a Vila Teresita
el taller L’amor romàntic pot fer mal, al qual s'analitzaren els mites de l'amor
romàntic que es transmiteixen a través de contes i pel•lícules. Tingué lloc una
reflexió al voltant de com construir noves relacions respectuoses.

Les nadadores, reconegudes pels seus èxits

Música per la igualtat

La regidora d'Igualtat, Teresa Bueso, i el regidor d'Esports, Fernando Oliveros,
van rebre el 4 de març les xiques del Club Natació Godella -de les seccions de
natació, natació sincronitzada i waterpolo-, per felicitar-les amb motiu dels seus
recents èxits i per commemorar amb elles el Dia Internacional de les Dones.

El 6 de març, les dones van reivindicar els seus drets a través de la música. Primer, l'associació 'Calidad de vida' va oferir un playback al saló d'actes de Vila
Teresita. Més tard, Radio Godella va emetre un programa especial del Vaixell
amb el títol Grans dones de la música popular al voltant del món.
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15 d'abril de 1940:
una revisió a la Memòria
Històrica de Godella
EL PROFESSOR DE LA UV, XAVIER COSTA, APORTA UNA INVESTIGACIÓ SOBRE LA FOSSA DE GODELLA
XAVIER COSTA, UV
L’afusellament de Godella del
15 d'abril de 1940 és part dels
esdeveniments associats a la
Gran Festa Commemorativa
de la Unificació Falangista de
València, una concentració de
més de 250.000 falangistes que
comptava amb delegacions nazis
i feixistes Italianes. A València
va acudir el 21 d'abril de 1940
la plana major de la Falange
Española, encapçalada pel Ministre Serrano Suñer. Durant la
setmana prèvia hi hagué assajos
i preparacions de les Desfilades
en les comarques valencianes.
L’objectiu era fer una exhibició
de poder, i mostrar que els valencians eren fidels i disciplinats. La
Festa ocupava la portada, i diverses pàgines, dels més importants
periòdics de l’època, tant dels
oficials del Règim com dels privats: ABC, La Vanguardia, etc.
El grup falangista comptà amb la
participació dels màxims representants dels altres poders institucionals, però entre la Falange
i una part de l'Exèrcit existia
una pugna. La meua hipòtesi és
que el General Aranda, distant
del falangistes, Capità General
i responsable de les execucions
en aquesta Regió Militar, podria
haver jugar un paper important.
L’afusellament és excepcional
en tant que es trau del seu lloc
habitual de Paterna, i es realitza

Paretó del xalet Vila de Sant Antoni, a la plaça de l’Ermita, on es produí l'afusellament.
el 15 d'abril. Recordem que el 14
d'abril era l'aniversari de la República, però era diumenge. Sense
eixir-se'n del marc de la setmana
de la celebració, podria recordar
simbòlicament que el mèrit de la
"victòria" sobre la República era
l'obra dels militars revoltats, i no
podia apropiar-se-la la Falange.
L'Ajuntament va facilitar la realització pràctica de l’execució,
en proporcionar col•laboració i
mitjans, que, com a mínim, inclogueren l’espai de la zona de
l’Ermita, la realització de publicitat i de bans. Existeix també responsabilitat de la Falange
Local. És important la creació,
per una ordre del Ministeri de
l'Exèrcit, el 26 de febrer de 1940,
de la Comisión de Glorificación
de los Caídos, composada per un
representant de l’Ajuntament, un
de 'Excombatientes', i un altre de
la Falange.
Les víctimes foren traslladades
amb camions i força motoritzada des de la Presó Model fins a

la Plaça de l’Ermita. L’afusellament es va produir entre les vuit i
les nou del matí del 15 d’abril de
1940, en l’antic paretó del xalet
Vila de Sant Antoni, plaça de
l’Ermita, número 9. Inicialment
els cossos van ser soterrats en
una fossa, ja delimitada, dintre
del Nou Cementeri. Els sis afusellats foren:
Pedro (Plácido en altres textos)
Albiach Gramontell, de Moncada, casat, de 38 anys, llaurador.
Salvador Benedito Lleonart, de
València, casat, de 24 anys, jornaler.
Manuel Ferrer Campos, de Bètera, casat, de 50 anys, obrer de
vila.
Rafael Gironés Pocobi, de Burjassot, casat, 26 anys, xofer,
membre de la CNT.
Ricardo Senís Mir, de Godella,
casat, de 32 anys, obrer de vila,
militant de CNT i FAI, membre
de FAI del comitè local.
Ambrosio Tárrega Causaras, de
Godella, casat, de 36 anys, obrer

de vila, militant de CNT i FAI,
regidor en Godella durant la
Guerra Civil.
Segons un testimoni, hi havia
uns 40 o 50 persones assistents.
Sabem que hi hagué nombrosos
xiquets i xiquetes, ara testimonis
nostres, que anaven eixe matí
al col•legi Cervantes. Un d’ells
relatà que posaren les víctimes
d’esquenes cara al mur, però que
un es va girar i va dir <<Viva la
República>>. Un altre explicà
com en eixir del corral on cuidava les vaques de la família per
portar la llet a la tenda, es va trobar en la plaça de l’Ermita amb
el moment de rematar, de donar
el tret de gràcia. Quan va arribar
a la tenda amb la llet per a vendre, s’hi va trobar a la dona d’un
dels afusellats de Godella, que
anava a comprar llet a eixa hora,
i no sabia que acabava de morir
el seu marit a uns cent metres.
Per ell sabem que la informació
donada per l’Ajuntament era
genèrica, i els bans no incloïen

dades personals sobre qui anava
a ser afusellat. Altres ens diuen
que en escoltar trets a prop de
l’Ermita, s’acostaren i, com no
els deixaven entrar, d’amagades
veieren posar els cadàvers en els
camions. L’afusellament no va
ser una sorpresa. La informació
havia arribat amb anticipació
suficient per tal que les famílies
aconsellaren els seus. Així un
testimoni ens diu que la seua
mare l’alertà: que el matí del
dilluns no es desviara del seu
camí habitual cap al treball, ja
que s’anava a produir un afusellament.
Hi ha un interès en reunir víctimes de diversos pobles (València, Burjassot, Godella, Moncada i Bètera) per donar sentit
d’amplitud: venjança que és alhora exhibició de poder, generació de terror per forçar una conversió massiva per por. El fet que
hi haja dos víctimes de Godella, i
una només dels altres pobles i de
València, significa que ací algú
tenia poder per triar i col•laborar,
i així deixar una empremta d’odi,
associada al nostre Poble.
He tractat de relatar breument el
que passà el 15 d’Abril de 1940,
un acte que condensa, i concentra, la barbàrie franquista a Godella. Cal recordar que hi ha una
fossa i unes famílies que encara
no han pogut soterrar dignament
els seus éssers estimats.

S'inaugura un monument en homenatge a les víctimes del franquisme
Al matí del dia 6 de desembre, vora 300 persones acudiren
a l'emblemàtica plaça de l'Ermita
de Godella, a la inauguració del
"Monument a les víctimes de la
Guerra Civil i de la Repressió
Franquista". Una iniciativa impulsada per l'associació Paraules
Contra l'Oblit i finançada per la
Regidoria de Participació Ciutadana mitjançant els Pressupostos
Participatius.
<<És el poble de Godella qui ho

ha fet possible votant de manera majoritària als Pressupostos
Participatius del 2016>>, deia
Pilar Moltó, obrint l'acte en nom
de l'associació Paraules Contra
l'Oblit.
Xavier Costa, sociòleg i president de Paraules Contra l'Oblit,
es mostrava orgullós del fet que
el seu poble haja honrat <<els valors democràtics que defensaren
les víctimes del franquisme>>.
<<Tots els assistents a aquest

acte sou la mostra que interessa
fer memòria respecte a aquests
valors democràtics per tal d'evitar que tornen a estar perseguits>>, va dir també Matías
Alonso, portaveu del Grup per
a la Recuperació de la Memòria
Històrica, que va aprofitar per a
donar les gràcies a Vicente Ortí,
l'escultor del monument. Així
mateix, Paraules Contra l'Oblit
va voler agrair a la Societat Musical Casino Musical de Godella

la seua participació activa
en l'acte, a la llavors regidoria de Participació Ciutadana, Irene Ferré <<pel
treball realitzat>>, i als
altres regidors assistents
dels diferents partits.
El quintet de metall del
Casino Musical va interpretar Lascia ch'io pianga de
l'òpera Rinaldo, per a donar per
finalitzat una inauguració de la
qual després totes les persones

assistents es felicitaren. Irene
Ferré es mostrava orgullosa de la
iniciativa, i va aprofitar per a animar a tothom a interessar-se per
la participació ciutadana.
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S'obri el
termini
d'inscripció
al termalisme
social
Cofrents, Montanejos, Verche, la Vila Vella, Fuente Podrida
i Benassal. Són els diferents balnearis de la Comunitat Valenciana en els quals, aquelles persones interessades, podran gaudir
d'estança i tractament des del
16 d'abril de 2017, fins al dia 15
d'abril de 2018.
Els requisits, així com la resta de
detalls relatius a aquesta convocatòria els podeu trobar entrant
al següent enllaç:
www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=1177#p_0
A més, a Vila Teresita també s'informarà amb detall a totes aquelles persones que acudisquen
amb dubtes relatius al procediment de presentació de sol•licituds.

Aquesta oferta està exclusivament dirigida a les persones
majors de 65 anys, persones pensionistes majors de 60 anys i persones amb una discapacitat superior al 33% de 60 anys en avant.
En aquest últim cas, es permetrà
que viatge un acompanyant si la
discapacitat té un grau superior
al 65%.
A més, també podran viatjar els
fills de les persones sol•licitants,
si aquests tenen una discapacitat
de grau igual o superior al 33%.
Com és habitual, el preu serà
molt atractiu, ja que la Generalitat Valenciana contribuirà amb
126 euros si el viatge es fa en
temporada alta i amb 200 euros
en cas que l'estança tinga lloc en
els mesos de temporada baixa.

250 persones
demanen el
bonometro
Tots els veïns i veïnes de Godella jubilats o amb discapacitat
igual o superior al 65% que ho
han sol•licitat -unes 250 persones- han tingut accés a l'oferta
del bonometro anual. <<Es manté el nivell de subvenció d'anys
anteriors, amb la diferència que
es fa una distribució més justa
dels recursos municipals>>, va
comentar el regidor Salvador Soler.

La cara més humana
de Godella
L'ÀREA DE SERVEIS SOCIALS ATÈN ELS VEÏNS MÉS DESFAVORITS DEL MUNICIPI
SERVEIS SOCIALS
Reinaugurat el 9 d'octubre de
2014 després d'una ampliació i
reforma integral, l'edifici Vila
Teresita és un dels llocs més emblemàtics de Godella. En ell es
desenvolupa una gran vida social, amb els tallers per a majors i
un saló d'actes que acull innumerables cites culturals. Però si per
alguna cosa és significatiu aquest
lloc és, sense dubte, per albergar
una de les àrees més importants
de l'Ajuntament.
Parlem de la regidoria de Benestar Social, a la que treballen cada
dia desenes de professionals realitzant una tasca tant encomiable com imprescindible. Amb la
seua dedicació faciliten la vida
de molts veïns i veïnes de Godella, que tenen accés a una sèrie
de serveis gratuïts de gran ajuda.
Col•lectius en risc d'exclusió
social, víctimes de la violència
masclista, famílies amb problemes econòmics o persones dependents són alguns dels grups
de població per als que va enfocada l'assistència socials, que inclou un ampli ventall de serveis.

Programes per millorar la
qualitat de vida

L'Ajuntament de Godella compta amb sis programes generals
previstos a la Llei 5/1997 per la
que es regula el Sistema de Serveis Socials a l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
El Servei d'Informació i Assessorament Tècnic i el programa
de Prestacions Socials són els
dos pilars bàsics d'aquesta àrea.
El primer està dirigit a tots els
ciutadans i ciutadanes per informar-los, orientar-los i assessorar-los sobre els seus drets i els
recursos destinats a atendre les
seues necessitats. Funciona els
dimarts i dijous de 11 a 14 h.
El segon té per objecte la gestió
d'ajudes econòmiques per atendre les necessitats més bàsiques
d'aquelles persones sense recursos suficients. S'inclouen ací les
ajudes d'emergència o les que es
destinen a persones de la tercera edat, i l'horari és els dimarts
i dijous de 9 a 13:30 h amb cita
prèvia.
El Servei d'Atenció a la Depen-

D'esquerra a dreta. Dalt: Luis Roig (Administració), Mercedes Pascual (Serveis Socials Generals), Karolis
Variokojis (Administració), Eva Mañez (psicòloga risoteràpia), Laura Montagud (AODL), Cristina Sáez
(Administració Serveis Socials), Sara López (fisio), Cristian Novoa (SEAFI), Salvador Soler (regidor).
dència és un altre camp molt important, creat amb la finalitat de
promoure l'autonomia personal i
l'atenció integral a les persones
amb limitació física, psicològica
o intel•lectual, a aquells ciutadans i ciutadanes amb incapacitat per realitzar activitats bàsiques de la vida diària de forma
autònoma, i a les persones que
precisen d'assistència per part de
tercers. En aquesta àrea es fa una
tasca d'informació, orientació i
assessorament sobre els procediments necessaris per al reconeixement dels drets i els diferents
recursos, serveis i prestacions
que contempla la llei.
En quart lloc trobem l'Ajuda a
Domicili, que és un servei gratuït que s'ofereix mentre es re-

solga la Llei de Dependència.
Una empresa contractada per
l'Ajuntament presta una atenció
de caire psicològic, rehabilitador, social, personal, educatiu i
domèstic (sobretot en allò relatiu
a la higiene personal), a les famílies amb necessitats especials.
Actualment 28 persones es beneficien d'aquesta ajuda, encara
que la mitja es situa en unes 33.
El Servei de Teleassistència,
també gratuït gràcies a un conveni amb la Diputació de València,
funciona les 24 hores del dia i els
365 dies de l'any amb l'objectiu
d'afavorir la permanència de la
persona al seu entorn de forma
segura.
El programa de Menjar a Casa
consisteix en l'entrega diària -de

dilluns a divendres- d'un menú
complet que s'elabora segons un
informe mèdic adaptat a les necessitats nutritives de cada beneficiari.
Per últim, la Cooperació Social
contempla la intervenció a l'àmbit de l'acció social al municipi,
els projectes de solidaritat internacional dotats amb 35.000€
que situen Godella com a l'únic
municipi de l'àrea metropolitana
que no ha retallat en aquest àmbit, i un programa de voluntariat
que funciona a Godella des de
l'any 2003 i que compta a l'actualitat amb 17 voluntaris.
D'altra banda trobem el Servei
Especialitzat d'Atenció a la Família i Infància (SEAFI), que és
un programa específic d'aquesta
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Monogràfic

La regidoria de Benestar Social de
l'Ajuntament de Godella compta amb
diferents programes per atendre els
col·lectius més desfavorits del poble.
Un grup humà on són majoria les dones
lidera aquesta àrea que cada dia dóna
resposta a moltíssimes persones, que troben
ací una ajuda fonamental per a la seua vida”
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L'Ajuntament adquireix
8.000€ en material
ortopèdic per a prèstec

Cadires de rodes, crosses i grues són alguns dels nous materials.
La regidoria de Serveis Socials de l'Ajuntament de Godella
ha destinat 8.000€ dels pressupostos de 2016 a adquirir diferents articles ortopèdics que es
prestaran als veïns que els necessiten i complisquen els requisits.
Entre aquests materials destaquen els tres llits complets amb
carro elevador, les dos grues i les
sis cadires de rodes. Durant els
primers mesos de 2017 ja s'han
prestat dos llits i una cadira de
rodes.
També s'han adquirit set caminadors amb i sense rodes, tres matalassos, catorze crosses de diferents tipus, un bastó quadrípede

i un coixí especial per a la gent
que ha de passar molt de temps
asseguda.
El regidor de Serveis Socials,
Salvador Soler, ha destacat
la importància d'una inversió
<<que ens permet mantindre en
estoc materials susceptibles de
ser prestats als veïns i veïnes que
els necessiten sense que hi haja
un període d'espera i puguen ser
utilitzats de forma immediata>>.
Tots aquests materials es sumen
a una grua salva escales amb que
ja comptava l'Ajuntament i que
ha estat prestant durant molts
anys a una família.

Es signa un conveni amb Aïgues
per a l'exempció de pagament de
persones sense recursos

D'esquerra a dreta. Baix: Francisco Vicente Boix (Taichí), Arantxa Franco (Igualtat), Raquel
García (SEAFI), Adriana López (Dependència), Tania Fons (ADEL), Belén Martínez (AODL),
Raquel Barleta (psicòloga violència gènere).
àrea i que intervé en l'atenció i
el tractament de les situacions
de crisi familiars. El seu objectiu és realitzar una intervenció
preventiva, integral i orientativa
a través de diverses línies d'actuació: intervenció amb famílies en
situació de risc, monoparentals,
amb violència o amb menors en
acollida, mesures judicials i mediació comunitària amb menors
infractors, absentisme escolar i
violència de gènere.

Moltes persones per atendre

Tots els serveis que es presten
des de l'àrea de Benestar Social
estan destinats a un grup de població molt gran, doncs inclou
diferents col•lectius per als que
es treballa de forma específica.
La tercera edat compta amb una

infinitat de possibilitats i d'ajudes, que van des de l'ingrés a la
residència municipal o pública
fins al programa 'No estigues
a soles en Nadal', passant pel
centre de dia, el bonometro per
a pensionistes o diferents prestacions no contributives. Però si hi
ha un camp que destaca per sobre
de la resta és el dels tallers per a
majors, on més de 250 persones
participen diàriament a través
de diverses activitats culturals
i d'oci, amb un preu simbòlic i
d'una gran importància pel seu
valor social i terapèutic.
Persones amb discapacitat, víctimes de la violència masclista,
immigrants i altres grups en risc
d'exclusió també són atesos des
de Benestar Social.

Gràcies a un grup humà de professionals que reuneix a treballadores socials, psicòlogues
-una d'elles especialitzada en
violència masclista-, auxiliars
administratives i tots els professors i professores dels tallers per
a majors, no és d'estranyar que
aquesta siga una àrees amb més
importància a la vida dels veïns
i veïnes del municipi. El regidor
de Benestar Social, Salvador
Soler, es mostra <<molt satisfet
i orgullós de l'equip humà amb
que compta aquesta àrea>>.
Un equip humà que, amb el seu
treball, dedicació i esforç, s'ha
guanyat per mèrits propis ser
considerat la cara més humana
de Godella.

L'Ajuntament de Godella, a
través de la Regidoria de Benestar Social, va signar un conveni
amb Aigües de València per eximir a les persones amb dificultats
econòmiques del pagament de
les factures –o part d'elles– del
subministrament d'aigua.
Salvador Soler, regidor de l'àrea,
va valorar l'acord aconseguit,
<<que passa per la necessària
valoració dels Serveis Socials de
Godella, i les seues tècniques seran les que, amb una freqüència
setmanal, comunicaran a Aigües
de València, quines persones es
poden acollir a l'ajuda>>.

Un cop rebudes i registrades les
peticions d'ajuda, l'empresa procedirà, d'un costat, a interrompre
les eventuals ordres de suspensió
de subministrament o processos
de reclamació judicial i, d'un altre, a donar per cobrats (una vegada comunicades com a vàlides
les sol•licituds) els rebuts indicats corresponents als beneficiaris de l'ajuda concedida. El pagament dels rebuts corresponents
a l'ajuda concedida es realitzarà
amb càrrec al Fons Social creat.
<<La lluita contra la pobresa
energètica és prioritària per a nosaltres>>, va assegurar Soler.

Godella entrega ajudes contra
la pobresa energètica a 40
famílies
L'any passat, la Regidoria
de Benestar Social va crear una
nova partida pressupostària dotada amb 12.000 euros per tal
d'ajudar a famílies amb pocs
recursos a pagar les factures de
llum, aigua i gas.
El regidor de l'àrea, Voro Soler,
explicà que aquestes ajudes de
300 euros que es donaren a 40
famílies, tripliquen les atorgades

per la Conselleria.
<<Tot i la mala situació econòmica que travessa l'Ajuntament,
hem d'estar més a prop que mai
amb les persones del nostre municipi que ens necessite>>, va
comentar Soler.
Així mateix, destaca el fet que
se li ha donat l'ajuda a totes les
famílies de Godella que ho han
demanat.

24

Primer quadrimestre de 2017

Festes

bim

Godella

Festes

Falles 2017,
unes festes per al record
La tradicional Cremà de la
nit de Sant Josep posà el punt i
final a unes Falles 2017 que, per
primer cop, celebraven la seua
menció com a Patrimoni de la
Humanitat.
A Godella, Doctor Valls i Doctor Cabo guanyaren els premis
als millors monuments infantil i
gran respectivament.
Les falleres majors de la Falla
Sant Sebastià, Susana Silvestre i Aitana Vázquez, tingueren
l'oportunitat de viure junt amb
la regidora de Festes, Tatiana
Prades, la mascletà al balcó de
l'Ajuntament de València.
L'ofrena a la Mare de Déu de
Godella, celebrada el dissabte
18, fou un dels moments més
emotius.
Parlem amb les falleres majors
de les quatre Falles del municipi
per repassar aquestes festes que
ja conten els dies fins 2018.
1. Quin ha sigut el teu moment més especial de les Falles 2017?
2. Què t'ha suposat ser fallera
major?
3. Quin significat tenen per a
tu les Falles?
4. Què tenen d'especial les
Falles a Godella?
5. Defineix les Falles 2017
amb una paraula.
6. Quin desig voldries transmetre de cara a les Falles
2018?

María Parrilla,
Falla Dr. Cabo:
«He viscut un
somni»
1. La presentació i l'ofrena.
2. Un somni que des de xicoteta volia viure i per fi s'ha fet realitat, ja que des de
sempre porte el sentiment faller en el cos.
3. El sentiment faller només el coneixes si ets fallera. Són unes festes molt especials que esperes durant tot un any , des de la Cremà de l'anterior.
4. L'ofrena a Godella és molt especial. També m'agrada que vivim a un poble
xicotet on tots ens coneguem i podem anar de Falla en Falla amb les portes dels
casals obertes.
5. Inoblidables.
6. Que les properes falleres majors visquen l'any des del primer moment al màxim perquè tot passa corrent i quan t'adones ja està cremant la Falla.

Rocío Damiá,
Falla Dr. Valls:
«Festa, tradició
i devoció»
1. Han estat tots especials i inoblidables, però si hagués de quedar-me amb un em
quedaria amb l'ofrena per l'emoció amb que la vaig viure.
2. Complir el meu somni de ser la representant de la meua Falla, que em feia
il·lusió des que vaig ser fallera major infantil amb els meus germans en 2011.
3. Festa, tradició i devoció. Són una mescla de sentiments molt difícils d'explicar.
4. Són inigualables, doncs tots els veïns del poble s'impliquen a la festa. Les
nostres bandes de música, la Crida, les despertàs, mascletàs, etc. Cada acte les fa
especials. Però sobretot el fet de tindre la nostra pròpia ofrena a la Mare de Déu.
5. Inoblidables.
6. Que continuem gaudint d'aquesta festa tan bonica que ja és Patrimoni de la
Humanitat, i per descomptat que continuem cuidant-les com es mereixen.
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Susana Silvestre,

Falla Sant Sebastià:
«Les Falles formen
part de mi»
1. L'ofrena.
2. Ha sigut un orgull i una gran alegria poder compartir aquesta experiència amb
la meua companya Aitana, fallera major infantil. Segurament eixe ha sigut el
millor record que em porte d'estes Festes.
3. Sóc fallera des de ben xiqueta, les Falles formen part de la meua persona i
tenen un significat molt entranyable per a mi.
4. Només pel fet de ser les Falles del meu poble, de Godella, és una cosa que ja
les fa especials.
5. Inoblidables.
6. Diversió i harmonia per a les Falles 2018.

Festes

25

Belén Tortajada,
Falla Cervantes:
«S'ha d'aprofitar
cada segon»
1. Si hagués de triar, seria el dia de la presentació que em van nomenar fallera
major. A les Falles em quede amb l'ofrena, va ser molt emotiva.
2. Una cosa molt especial que tota fallera hauria de viure. És un sentiment molt
difícil d'explicar, ha significat complir un somni.
3. L'olor de pólvora, el teu vestit i la teua banda, el so dels petards de la despertà,
el pèl solt per trosses i peineta, i el dia de la cremà, que només penses que queden
365 dies per tornar a viure aquest somni. Tot això signifiquen per a mi les Falles.
4. Són diferents a les de València, es viuen d'una forma més familiar.
5. Especials.
6. Diversió, festa, bon temps, i que les falleres majors de 2018 gaudeixen cada
segon al màxim. Passen moltes coses en molt poc temps i s'han d'aprofitar totes.
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Els Moros i Cristians
de Godella celebren
la festa de mig any
UN SOPAR I UN DINAR DE GERMANOR, I LA MARXA DE LES
FILAETES, FOREN ELS ACTES MÉS DESTACATS DE LA FESTA
MOROS I CRISTIANS
La federació de Moros i Cristians de Godella va celebrar el
primer cap de setmana d'abril la
festa de mig any, amb diversos
actes per a totes les edats.
El dissabte 1 d'abril es va fer un
sopar de germanor entre les diferents comparses a l'antic Escorxador.

El diumenge 2, a les 11:00 h van
partir les filaetes, acompanyades
de les seues respectives bandes,
des de l'ermita fins l'Escorxador,
baixant per l'avinguda Joan Peset
Aleixandre i el carrer Major.
En arribar al casal jove, va tindre
lloc un dinar de germanor i es
van entregar les plaques commemoratives als capitans de 2016.

Les filaetes baixaren des de l'Ermita acompanyades de les bandes de música.

El Crist de la Pau de Pinazo, a la
Setmana Santa de Godella

Del 7 al 16 d'abril es va celebrar a Godella la Setmana Santa,
amb diversos actes litúrgics que
commemoren la vida de Jesús de
Nazaret.
Enguany, els feligresos tingueren
l'oportunitat de vore pels carrers
del poble l'escultura del Crist de
la Pau, esculpida per Ignacio Pinazo Martínez, el fill menor del
pintor Ignacio Pinazo Camarlench, el centenari del qual es va
celebrar en 2016.
El Crist de la Pau és un excel•lent
exemple de la imatgeria classicista i amb un to conciliador que Pinazo Martínez començà a mostrar

un cop finalitzada la Guerra Civil,
tal i com relata Maria José López
Azorín a un text que a continuació reproduïm i que fou publicat
al catàleg de l'exposició La luz de
las imágenes, celebrada a València el 1999.
<<Aquesta obra fou encarregada
a l'escultor per la parròquia de
Sant Bartolomé de Godella, de la
qual era feligrès, i que se situa en
la Capella de la Comunió, en el
magne àmbit de l'antiga església
mudèjar. La devoció popular a
aquest Crist i al seu esperit de reconciliació va donar lloc a la processó i festa pròpia que en el seu
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Godella prepara la festa
de la Mare de Déu
Un any més, fidels a la tradició, la
confraria de la Mare
de Déu dels Desamparats de Godella,
va posar en marxa
la programació per
a celebrar la festa a
la Verge en els seus
dies grans. Des de fa
molt, a Godella s'ha
dut a terme aquesta festa amb
diferents vessants i estils, però
sempre fidels a les tradicions del
poble i a la Verge.
En un primer moment, eren clavariesses les qui organitzaven i
sufragaven la festa, i la confraria
romania en segon pla ocupant-se
d'altres aspectes en el culte a la
Mare de Déu. Quan les clavariesses deixaren d'existir, directament els confrares assumiren
l'organització de la festa amb la
col•laboració del poble fidel.
Així, seguint la tradició de fa ja
uns anys, el dilluns 8 de maig,
l'església de l'exconvent de Carmelites acollirà el nombrós besamans públic a la imatge venerada. Serà aquesta l'ocasió adient
per a solidaritzar-se amb les persones més necessitades del poble mitjançant l'ofrena popular
d'aliments i donatius destinats a
Càritas interparroquial de Godella. Al mateix temps, als xiquets i
xiquetes que s'apropen a la Mare
de Déu, se'ls oferirà la participació en un concurs de pintura infantil enfocat a la recreació de la
imatge de la Verge Patrona. Durant la celebració de la missa de
la vesprada, a les 20:00 h, s'imposarà la medalla de la Confraria
als nous confrares d'enguany.
El segon diumenge de maig, dia
14, a la 1:30 h de la matinada, es
realitzarà el XII Pelegrinatge popular cap a la Reial Basílica de
València, eixint des de la Parròquia de Sant Bertomeu.

honor se celebra anualment a Godella l'últim
diumenge d'agost.
El Crist de la Pau durant la processó.
En aquesta imatge de
les paraules del trànsit de Jesús:
perfecte estudi anatòmic,
on l'escultor ha suprimit l'escorç 'Pare, en les teues mans encomaen estar pensat per a una visió ne el meu esperit'. D'altra banda,
frontal, apareix en la creu amb la la policromia de la talla en tons
coloma de la pau desplegada sota suaus i el seu drap lleugerament
la cartela de INRI, el cos de Crist, daurat, infon a la imatge un clima
però que, encara estant influït per de pau interior, de serenitat sense
la iconografia tradicional mostra apassionaments ni esquinçaments
un actitud més serena i relaxa- visuals.
da. Ara la seua mort no sembla En la Casa Museu Pinazo de Gotransmetre ja dolor ni gran resis- della es conserva l'estudi d'esta
tència, al contrari, és mes evo- peça, també en fusta policromada,
cadora i propera a la serenitat de que va ser restaurada en 1997>>.

El dia gran, el dissabte 20 de maig, després
de la missa tindrà lloc
a la porta de l'exconvent i com a novetat
la 'Ronda a la Verge',
amb balls i cant d'estil a càrrec del Grup
de Danses 'El Poblet'.
Hi haurà també una
degustació de rollets,
dolços i mistela.
El diumenge 21 de maig, dia de
la festa gran de la Mare de Déu
a Godella, a l'exconvent es celebrarà a les 20:00 h l'Eucaristia
Solemne cantada pel Cor Sant
Bertomeu i presidida pel Rector de la Parròquia del Salvador,
Mossèn José Antonio Martínez.
En acabar la missa, eixirà del
temple la fervorosa Solemne
Processó a la que es convida a
les clavaries, falles i associacions de Godella i al poble en
general, obrint-la el tabalet i
dolçaina i tancant el seguici la
banda del Casino Musical. Tant
a l'eixida com a la entrada de la
Mare de Déu serà saludada amb
vint-i-una salves d'honor. L'acte
es tancarà amb el cant de l'himne de la Coronació al ser entronitzada la imatge a l'interior del
temple i pels versos espontanis
de la gent del poble, com ja és
tradició.
També com a gran novetat d'enguany ha sigut convocat per a la
processó un concurs de balcons i
carrers adornats.
A l'endemà de la festa, el dilluns
21, en sufragi i record a tantes
persones que van celebrar anys
enrere la festa i van ser confrares
i/o clavariesses, s'oferirà la missa de les 20:00 h a la parròquia
del Salvador, tancant així les
festes d'enguany en honor a la
Mare de Déu dels Desamparats,
patrona de tots els valencians i
valencianes.

L'escorxador
acull la Fira
d'Abril dels
Moliners

La penya Els Moliners de Godella va organitzar el 8 d'abril la
Fira d'Abril a l'Escorxador. Es va
realitzar un taller de flamenc per
aprendre a ballar. A més, el grup
'Lo Tumbao' va oferir un concert
de rumba, i en acabar hi hagué
música flamenca. Tot això acompanyat de 'rebujito' i una barra
amb 'quinto i tapa'.
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L'Ajuntament de Godella
contracta a dotze persones
durant els pròxims mesos
ELS PROGRAMES DE L'EMCORP, EL SALARI JOVE I EL PLA D'IMMERSIÓ I APODERAMENT, BECA POST I
PLA D'OCUPACIÓ DE LA DIPUTACIÓ, OBRIN LES PORTES DEL MERCAT LABORAL
NOUS CONTRACTES
Set contractes per obra o servei
i dos de pràctiques han permès
a dotze persones de Godella incorporar-se al mercat laboral
gràcies als programes subscrits
per l'Agència d'Ocupació, entre
els quals es troba l'EMCORP, el
Salari Jove i el Pla d'Immersió
Laboral i Apoderament a Dones,
Beca Post i Pla d'Ocupació.
El regidor de Promoció Econòmica i Ocupació, Salvador Soler, ha valorat molt positivament
aquestes noves incorporacions.
<<Millorar el nivell de contractació és una de les prioritats
d'aquest Govern. Per assolir-lo,
tractem de coordinar recursos
municipals i fer ús de les línies
de subvenció i promoció d'ocupació que ens arriben des de les
Administracions supramunicipals, com són la Diputació i la
Conselleria>>.
En concret, han sigut dos peons,
un oficial d'obra de paleta i un
peó de pintura els que s'han incorporat a través de l'EMCORP
amb l'objectiu de promoure la
generació d'ocupació d'interès
general i social i que està cofinançat per la Generalitat Valenciana, el Fons Social Europeu i
l'Ajuntament de Godella.
Els dos contractes de pràctiques
tindran una durada de sis mesos
i els farà possible el Programa
Salari Jove, dirigit a joves (de

fins a 30 anys), sense experièn- treball als joves de Godella.
cia laboral o que l'han adquiri- Es tracta de dotze contracda de forma escassa. També, en tes de nova creació que peraquest cas, l'Agència d'Ocupació meten <<mantindre un bon
de Godella desenvolupa el Pro- nivell d'inserció laboral>>,
grama Salari Jove a través de les segons ha comentat Soler.
ajudes del Programa de Foment <<Tenim un índex d'atur
d'Ocupació de la Consellería molt per baix de la mitjana
d'Educació, Formació i Ocupa- comarcal, la qual cosa és
ció i el Fons Social Europeu, a una dada molt positiva>>, ha
través del qual s'han contractat afegit.
a dos persones, una per a donar De fet, Godella tancà el mes
recolzament al departament de de febrer sent el primer muniPersonal i una altra per a impul- cipi valencià d'entre 10.000 i
sar l'àrea d'Igualtat.
40.000 habitants amb menys
D'altra banda, el pioner Pla d'Im- percentatge d'aturats, segons
mersió Laboral i Apoderament a una informació publicada
les Dones engegat per la Regi- pel periòdic econòmic Exdoria d'Igualtat i la de Promoció pansión a la seua pàgina web
de l'Ocupació conjuntament, ha datosmacro.com.
permès a una conserge i a
dues peones de jardineria
engrossir la plantilla municipal fins a desembre de
2017.
A través del Pla d'Ocupació s'ha incorporat un peó
d'obres i una administrativa per al departament
d'Ocupació.
Per últim, la Beca Post
ha permès contractar a
una persona recentment
titulada universitària per
a recolzar les tasques de
secretaria. Aquesta ajuda
és molt important ja que
permet la pràctica laboral
i la iniciació al món del Fotografies d'algunes de les obres executades per les noves persones contractades.

Els funcionaris de
l'Ajuntament cobren la paga
extra suprimida per Rajoy

La regidoria d'Ocupació
obrirà pròximament les
borses de treball

Els funcionaris de l’Ajuntament de Godella ja han recuperat el cent per cent de
la paga extra que el Govern central de Rajoy havia suprimit.
El darrer pagament es feu a la nòmina del mes de desembre de 2016 complint amb
el compromís que l’equip de Govern de Godella havia traslladat als representants
sindicals per tractar de pagar-ho tot abans d’acabar l’any.

L'Ajuntament de Godella, a través de la regidoria d'Ocupació, obrirà durant els
propers mesos les seues borses de treball per a les diferents àrees que necessiten
personal.
A l'apartat d'Ocupació de la pàgina web municipal (godella.es/aodl) s'hi penjarà tota
la informació necessària per inscriure's a les borses de treball.
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Alumnes del
Sant Bertomeu
guanyen
la Mostra
Internacional
de Cinema
Educatiu
L'alumnat de 2n de Batxillerat del col•legi Sant Bertomeu de
Godella van guanyar la cinquena
edició de la Mostra Internacional
de Cinema Educatiu (MICE) a la
categoria de Secundària i Batxillerat amb el curt La Cursa, escrit
i dirigit per Alejandro Morala.
Ells i elles van rebre el premi a
l'auditori de l'Eliana. El seu curt
parla de Marc, un estudiant de
Batxiller que té com a principal
objectiu ser el millor de la classe.

Com si d'una cursa es tractara, el
jove farà tot el possible perquè
ningú s'interpose en el seu camí.
Un curt que ens convida a la reflexió i que fou molt valorat pel
jurat de la mostra.

El conservatori
celebra la seua
Setmana Cultural
DIVERSOS MÚSICS PROFESSIONALS PARTICIPAREN A LA SETMANA CULTURAL
DEL CONSERVATORI DE GODELLA, QUE COMPTÀ AMB TALLERS I CONFERÈNCIES
MÚSICA
Del 13 al 15 de març es va celebrar la Setmana Cultural del
Conservatori de Godella, que
comptà amb distintes activitats,
conferències i tallers impartits
per professionals de l'àmbit musical a les instal•lacions del propi
conservatori.
En primer lloc, el dilluns 13, Josep Lluís Galiana va impartir un
taller d'improvisació. El dimarts,
Guillermo Dalta i Francisco Fermín Galduf feren un entrenament
mental per a l'audició. En acabar,
tots dos impartiren la conferència per a pares El paper dels pares a l'ensenyament musical. Al
mateix temps, Rio Gómez dirigí
el taller de música coral.
El dimecres 15 de març va haver
una masterclass de Up Sound per
Jordi Albert. I per la vesprada
coincidiren diverses activitats: el
taller de Lutheria -per Luthiers
Clar-, el taller de respiració -per
Antonio Pérez Rollo-, el taller de

Concert dels alumnes del conservatori al teatre Capitoli.
manteniment del piano -per José
Juan Martínez-, i la masterclass
de Marimba -per Pablo Mor-. Per
tancar el dia, l'orquestra del con-

servatori va oferir un concert de
cloenda.
D'altra banda, el 17 de maig, els
alumnes que finalitzen els seus

estudis al conservatori protagonitzaran un recital al saló d'actes
del centre cultural Villa Eugenia.

Els tallers
dels majors
acomiaden les
Falles amb una
xocolatà
Com cada any, l'alumnat dels
tallers dels majors de Godella celebraren les Falles amb la tradicional xocolatà i la crema del seu
monument als jardins de l'edifici
Vila Teresita.
Ho feren amb la companyia del
regidor de Serveis Socials, Salvador Soler, el regidor de Seguretat Ciutadana, Fernando Oliveros, la regidora d'Educació,
Teresa Bueso, i treballadors i
treballadores de la regidoria de
Serveis Socials.
A més, es va comptar amb la
inestimable col•laboració del
personal voluntari de Protecció
Civil per a la crema de la Falla.
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El cinefòrum de
l'escola de pintura
continua amb la seua
programació
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Els xiquets i xiquetes
es diverteixen aprenent
amb 'La vuelta al mundo
en 80 melodías'

L'ESCOLA DE PINTURA REPASA AMB PROJECCIONS I XERRADES
ALGUNS DELS ARTISTES MÉS INFLUENTS DELS ÚLTIMS TEMPS
ESCOLA DE PINTURA
L'escola de pintura de Godella suma ja vora una vintena de
projeccions i col•loquis des que
al maig de 2015 va inaugurar el
seu particular cinefòrum, amb
el qual estudien la pintura i els
pintors a través de pel•lícules i
documentals.
Aquest any ja s'han fet diverses
sessions de periodicitat mensual. Al gener s'hi projectà Frida Kahlo, de Julie Taymor, i la
presentació anà a càrrec d'Isabel
Garcia Canet. En febrer, Quique Estellés va presentar Francis Bacon, de David Hinton. Al

mes de març, Ana Chacón i Quique Estellés ens portaren ARCO
2017 en imatges per parlar de
diferents obres i fotografies de la
famosa fira madrilenya. I en abril
fou el torn per a la pel•lícula Yo
disparé a Andy Warlhol, de Mary
Harron, amb la presentació de
Manel Silvestre.
Al mes de maig es projectarà la
cinta Edvard Munch, de Peter
Watkin, que serà presentada per
Camil•la Lloris. I en juny s'oferirà El conocimiento secreto, de
David Hockney, amb la col•laboració de Miquel Àngel Rios com
a presentador.

I és que Godella és terra de cine i
de pintura. Al nostre municipi es
va rodar l'any 1906 una pel•lícula de 12 minuts que situà el nostre municipi a la prehistòria del
sèptim art.
Tota la informació sobre la programació i els horaris de les projeccions de l'escola de pintura
es pot consultar a la seua pàgina web escoladepintura.es, una
pàgina web que, per cert, està
rebent entre quatre i cinc mil
visites a l´any i que s'està constituint com una peça fonamental
en la metodologia educativa de
l'escola.

Músics de l'Orquestra de València interpretaren l'obra.

El professor German Lloris, durant un col·loqui del cinefòrum.

Els dies 24, 25 i 26 de gener, el teatre Capitoli va acollir
l'obra La vuelta al mundo en 80
melodías, subvencionada en part
per la regidoria d'Educació de
l'Ajuntament de Godella.
Aquest espectacle protagonitzat per músics de l'Orquestra de
València el pogueren gaudir els
xiquets i xiquetes dels centres
públics Barranquet i Cervantes,
i també l'alumnat del Sagrado
Corazón.
El quintet de vent de l'orquestra
-composat per una flauta travessera, un oboè, un clarinet, una

Xicranda rep l'exposició 'Sense pinzells'
El darrer febrer, els alumnes
de l'escola de pintura de Godella
van exposar les seues obres al
centre cultural Xicranda en una
mostra una mica especial, doncs
es tractava de quadres realitzats
sense pinzells.
Aquesta exposició és la primera
de 2017 i guarda amb la segona
-'Fotopintures', que està prevista
per a juny- una idea en comú:
treballar tots els recursos plàstics
que estan actualment al nostre
abast i els quals tenen una gran

influència formal
i imaginativa a
l'hora de pintar.
'Sense pinzells'
va reunir a Xicranda més de
seixanta obres
amb una uniformitat de format
que posà de manifest l'enginy i
la creativitat dels
alumnes de l'esEls alumnes de l'escola de pintura exposaren les seues obres durant el mes de febrer.
cola.

trompa i un fagot-, interpretaren
diverses peces de músiques del
món, i també bandes sonores de
pel•lícules reconegudes per tots
els assistents.
A través de composicions de
J. Strauss, Rimsky-Korsakov,
Pakito d’Rivera, Scott Joplin
A. Ketélbey, Ennio Morricone,
John Williams, Henry Mancini i
inclús Adele, els estudiants profunditzaren en els coneixements
que estan aprenent a classe i s'ho
passaren d'allò més be amb una
activitat divertida i enriquidora.

Es reprenen
les classes de
valencià
Després d'una aturada d'uns
mesos, les classes de valencià
de l'Escola de Persones Adultes
s'han reprès.
Encara queden places lliures,
tant per al curs de preparació del
Grau Mitjà com per al de Grau
Superior. Els horaris en el primer
cas són dimarts i dijous de 16 a
17:30 h, i en el segon dimarts de
19 a 21 h i dijous de 18 a 19 h.

30

Primer quadrimestre de 2017

Esports

bim

Godella

Esports
218 karatekes
es donen cita
al campionat
nacional zona
centre celebrat
a Godella
Un total de 218 esportistes
van participar el cap de setmana
de Falles al campionat nacional
zona centre que va tindre lloc al
pavelló municipal de Godella.
El club godellenc de karate
Kenkyo va tindre dos representants destacats. Marta Ten va
guanyar en kumite juvenil +45
kg amb la Federació Espanyola,
mentre que Salvador Zamorano
fou subcampió en kumite juvenil
-40 kg amb la Federació Valenciana.
Hi hagué també participants d'altres comunitats autònomes a més
de la nostra: Madrid, Castella i
Lleó, Balears, Catalunya, Aragó, Castella la Manxa, La Rioja
i Canàries. Aquest campionat
es va desenvolupar a tres zones
(sud, centre i nord), de les quals
les persones classificades en els
huit primers llocs participaran a
la final que tindrà lloc a Navarra.
D'altra banda, el primer cap de
setmana d'abril tres karatekes del
club godellenc Kenkyo van participar al campionat d'Espanya,
que es va celebrar a Córdoba.
Marta Ten va quedar subcampiona per segon any consecutiu a la
categoria kumite juvenil -50 kg.
La seua companya Irene Álvarez
García va caure als quarts de final de kata aleví. Per últim, també anà en representació del club
Salvador Zamorano Insa, que va
competir a la categoria kumite
juvenil -40 kg.

Esportistes de 9 comunitats es
donaren cita a Godella (Fotos:
Federació Espanyola Karate)

Dorna Godella:
25 anys de la primera
Copa d'Europa
ENTREVISTEM DOLORS ESCAMILLA, LA PRESIDENTA DEL CLUB DURANT ELS
ANYS DAURATS: 4 LLIGUES, 4 COPES, 2 COPES D'EUROPA I 1 COPA DEL MÓN
BÀSQUET
El darrer 26 de març es van complir vint i cinc anys de la primera
Copa d'Europa del Dorna Godella, l'equip de bàsquet femení
que portà el nom del municipi a
les cotes més altes de l'esport a
nivell europeu. I darrere d'aquesta història plena d'èxits, un nom
propi: Dolors Escamilla, la impulsora d'un somni que es convertí en realitat.
Tot començà de manera casual,
quan les xiques del juvenil del
Sagrado Corazón li demanaren
ajuda a Escamilla per disputar
la fase final del campionat d'Espanya. Gràcies al patrocini de
Juan Roig aconseguit per Dolors Escamilla pogueren viatjar
i acabaren guanyant el títol. A
partir d'eixe moment es va iniciar un camí que finalitzà amb
quatre lligues, quatre copes, dos
copes d'Europa i una copa del
món de clubs FIBA. Tot això
sota la presidència d'Escamilla,
que va aconseguir el suport de
Dorna com a patrocinador principal de l'equip, la qual cosa va
transformar el club en un pioner
a Espanya i en el més potent del
continent.
El regidor d'Esports, Fernando
Oliveros, valora aquell primer
títol com un esdeveniment que
marcà una època: "El bàsquet del
Dorna li donà al poble de Godella i al bàsquet femení espanyol
un impuls que no tenia. Mai
abans s'havia apostat per l'esport
femení i aquell triomf va obrir el
camí", afirma.
Dolors Escamilla ens conta els
detalls d'uns inicis atípics: "Dorna era una empresa que estava
començant i sonava molt fort.
Vaig concertar una cita amb José
Ramón Guimaraens -el gerent,
amb qui encara guarde relació- i
em vaig anar a Madrid en autobús acompanyada de Pepa Blasco, la directiva del Sagrado Corazón. Fou una història surrealista,
però sempre he defensat que amb
il•lusió i esforç es pot aconseguir

Dalt, l'equip campió d'Europa. Baix, Dolors Escamilla, la gran impulsora del Dorna Godella.
qualsevol cosa", comenta.
Amb Escamilla en la presidència
i Miki Vukovic com a entrenador arribaren els anys daurats
del bàsquet a Godella. Gràcies al
patrocini de Dorna es pogueren
fitxar a les millors jugadores del
món. Razjija Mujanovic i Natalia Zassoulskaya eres les grans

estrelles, però estaven acompanyades d'un planter de luxe:
Anna Junyer, Laura Grande,
Rosa Castillo o Paloma Sánchez,
entre d'altres.
La lluita de Dolors Escamilla anà
molt més enllà de la faceta esportiva i de la gestió econòmica.
Es tractava, al cap i a la fi, d'una

lluita per visibilitzar els drets de
les dones a un món -el de l'esport- en que els tòpics i els prejudicis eren a l'ordre del dia a una
societat masclista. Tant al front
del Dorna Godella com posteriorment al Llevant UD femení,
Dolors Escamilla va treballar per
defensar la igualtat de gènere i la
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El Sonia CB l'Horta
Godella aconsegueix
classificar-se per a la
fase d'ascens a lliga EBA

Sempre he
defensat que amb
il·lusió i esforç
es pot aconseguir
tot”

L'equip sènior masculí A del
Club Básquet l'Horta Godella,
va aconseguir matemàticament
la seua classificació per lluitar
per ascendir a Lliga EBA, el cap
de setmana passat de l'11 i 12 de
març.
La fase classificatòria es disputa
durant el mes d'abril, i des del
club fan una crida a tots els veïns
i veïnes del nostre poble perquè
vinguen al pavelló municipal a
recolzar l'equip. A través de la
pàgina web i les xarxes socials
del club s'informa dels horaris
dels partits.
Els xics dirigits per Álex Mar-

tínez i Walter Araujo han estat
durant tota la fase regular comandant la taula classificatòria
i treballant els triomfs dia a dia,
el que els ha portat a aconseguir
la classificació en acabar primers
de lliga regular.
Si finalment s'aconseguís l'ascens, el nostre poble tornaria a
gaudir d'un bàsquet de major
qualitat que posaria de nou el
nom de Godella al panorama nacional. I el club, com ve fent-ho
durant els últims 5 anys, aniria
creixent en la seua estructura i
nivell esportiu.

El Sènior A acabà primer de la fase regular i lluita per l'ascens.

Una jugadora i tres
jugadors de l'Escola de
Bàsquet, amb la selecció

diversitat sexual, doncs algunes
de les xiques eren homosexuals.
De fet, recorda Escamilla, "celebràrem una boda entre dos companyes de l'equip de futbol que
va ser tot un èxit. Jo sempre les
recalcava que no havien d'amagar-se ni de reprimir-se, perquè
tothom té dret a ser com és".

25 anys d'un èxit que va marcar
un abans i un després al bàsquet
espanyol i que passejà el nom de
Godella per tot el món. Un èxit
que no hagués sigut possible
sense l'espenta i el treball de Dolors Escamilla, que ho recorda
amb alegria i orgull. "Les coses,
afortunadament, no funcionen

únicament pels diners. S'ha de
tindre il•lusió i ganes per traure
el treball endavant i transmetre
eixa força a les persones que
t'envolten". I així ho va fer ella,
impregnant el seu caràcter a un
equip històric.

Cora Alcaina, Adrián Salvador, Óscar Armengol i Lucas Marí.
Els jugadors de l'Escola Muncipal de Bàsquet Adrián Salvador García, Óscar Armengol
Velázquez, Lucas Mari Tardío i
la jugadora Cora Alcaina Nuño

participaren al campionat d'Espanya per comunitats que es disputà a Cadis del 8 al 12 d'abril.
Tots quatre aconseguiren una
meritòria quarta plaça.
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Tres ors i tres plates per al club
l'Horta Godella a la tercera edició
del Basketball València Challenge
1.800 ESPORTISTES, 160 EQUIPS I MÉS DE 500 PARTITS EN QUATRE DIES FRENÈTICS DE BÀSQUET

Llistat de campions i subcampions en les diferents categories:

15 comunitats autònomes estigueren representades al torneig, amb seu principal a Godella.

VBC
El cap de setmana passat es va
celebrar el III Basketball València Challenge, un dels tornejos
internacionals de bàsquet més
importants d'Espanya, amb seu
principal a Godella i amb una
participació més que destacable dels diferents equips del CB
L'Horta.
El Benjamí, Aleví masculí i Infantil masculí del club godellenc
guanyaren el torneig en les seues

respectives categories, mentre
que els dos Infantils femenins i
el Sènior masculí van aconseguir
sengles segons llocs. Des del CB
L'Horta Godella s'han mostrat
satisfets pel resultat dels seus
esportistes, que s'han vist les cares amb nombrosos i molt bons
rivals.
En total han sigut 1.800 jugadors
i jugadores els que han competit
en els pavellons de Godella (seu
principal), Mislata, Alboraia,
Burjassot i València.

S'han mobilitzat 12 autobusos
per a desplaçar als esportistes
de 15 comunitats autònomes diferents. Finalment, han competit
160 equips en 18 categories diferents, inclosa la de cadira de
rodes, la qual cosa ha suposat la
celebració de més de 500 partits
en quatre dies frenètics. Un torneig que ja és referència a nivell
nacional i que enguany ha acollit també a un club estranger, el
Marsella.

BENJAMÍ: Godella (Campió) - Picken Claret (Subcampió)
ALEVÍ MASCULÍ: Godella (Campió)- Benalmàdena (Subcampió)
ALEVÍ FEMENÍ: Gandia (Campió) - Districte Olímpic (Subcampió)
INFANTIL FEMENÍ OR: Picken Claret (Campió) - Godella (Subcampió)
INFANTIL FEMENÍ PLATA: Districte Olímpic (Campió) - Godella (Subcampió)
INFANTIL MASCULÍ OR: Godella (Campió) - La Salle (Subcampió)
INFANTIL MASCULÍ PLATA: Leganés (Campió) - Badia Sant
Agustín (Subcampió)
CADET FEMENÍ OR: Ponce Valladolid (Campió) - Badia Sant
Agustín)
CADET FEMENÍ PLATA: Districte Olímpic (Campió) Granollers (Subcampió)
CADET MASCULÍ OR: Terralfas (Campió) - Picken Claret (Subcampió)
CADET MASCULÍ PLATA: Districte Olímpic (Campió) - Leganés (Subcampió)
JUNIOR FEMENÍ OR: Ponce Valladolid (Campió) - Rivas (Subcampió)
JUNIOR FEMENÍ PLATA: Bera Bera A (Campió) - Menesiano
(Subcampió)
JUNIOR MASCULÍ OR: Terralfas (Campió) - Picken Claret
(Subcampió)
JUNIOR MASCULÍ PLATA: Esparreguera (Campió) - Grup Barna (Subcampió)
SÈNIOR MASCULÍ: TACORONTE (Campió) - Godella (Subcampió)
SÈNIOR FEMENÍ: PICKEN CLARET (Campió) - Bera Bera
(Subcampió)

Les xiques del CN Godella
aconsegueixen tres medalles al
VI Campionat Autonòmic de
Natació Sincronitzada
A principis de març, les xiques del Club Natació Godella
participaren al VI Campionat
Autonòmic Obert de Promoció
de Natació Sincronitzada Competició de Figures amb notables
resultats, aconseguint una medalla d'or i dos de bronze.
La piscina municipal de Burjassot va ser l'escenari on les alevins Paula López Paricio i Júlia
Bernabeu Baixauli es penjaren

l'or i el bronze, respectivament.
La seua companya de generació,
Alba Moncho Llorca, es queda a
les portes del podi aconseguint el
quart lloc.
La pre-aleví Inés Sánchez Cimadevilla també guanyà una
medalla de bronze. En categoria infantil, Sara Beneyto Marco
quedà dècima, i en categoria junior Blanca Dapena Salinas aca- A la imatge, Paula López guanyà la medalla d'or i la seua companya
Júlia Berbaneu, el bronze. Inés Sánchez també acabà tercera.
bà cinquena.

El poliesportiu
acull un partit de
rugbi inclusiu
El 12 de febrer el Tatami
Rugby Club va organitzar al poliesportiu de Godella un partit
d'exhibició i promoció, presentat
pel Trust Rugby International. Es
tractava d'un partit de rugbi inclusiu amb participants de la Fundació Espurna i del Centre d'Educació Especial Koynos. La regidora
d'Educació, Teresa Bueso, va felicitar les persones organitzadores i
participants per aquesta <<encomiable iniciativa>>.
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Godella, seu del
Mundial d'Agility

A través d'aquest esport es potencia el vincle entre la persona ensinistradora i el gos.

AGILITY
El World Agility Championship
(WAP) celebrà la seua edició de
2017 a Godella, comptant amb
la col•laboració de la regidoria
d'Esports i de la Federació Espanyola d'Agility i Educació Canina.
Aquesta competició d'habilitats
per a gossos va tindre lloc del 26
al 30 d'abril al Club Social Hípic
i Esportiu (CES).
Es tractà d'un esdeveniment on
competiren gossos i ensinistradors i ensinistradores de totes
les parts del món. També el jurat
presentarà diferents nacionali-

tats: Tim Verrelli (EEUU), Walter Casier (Bèlgica) i Francisco
J. Alegre (Espanya).

Un esport en auge

Godella compta amb el seu propi club d'Agility, un grup de
persones amants dels animals i
d'aquest esport que està en ple
auge, amb cada cop més participants a la Comunitat Valenciana
i a la resta d'Espanya.
L'Agility consisteix en una cursa
de l'entrenador/a amb el seu gos,
sortejant obstacles en un ordre
prèviament establert per un jurat
i en el menor temps possible. La
persona que concursa no coneix

el recorregut fins el moment de
la competició, i disposa de set
minuts per reconèixer-lo, memoritzar-lo i decidir com i per a on
guiar al seu gos.
Es tracta d'un esport que pot
practicar qualsevol persona de
qualsevol edat i gràcies al qual
es genera un vincle molt especial
entre la persona i el gos.
Al mateix temps, l'animal aprèn
a ser més obedient, educat, sociable i amb una conducta més
equilibrada.
El Club Agility Godella compta amb el suport de la regidoria
d'Esports de l'Ajuntament..

33

La 10k de Godella es
celebrarà l'1 de juliol
i tornarà al Circuit de
Diputació

Ja estan obertes les inscripcions per a la XV Carrera 10k.
La quinzena edició de la carrera popular 10k de Godella es
celebrarà el dissabte 1 de juliol
amb eixida des del pavelló municipal, i amb la novetat que enguany passarà a formar part del
Circuit de Diputació.
Les inscripcions ja estan obertes
a través de la pàgina web www.
toprun.es i amb data límit el dimecres 28 de juny a les 23:59 h,
o fins arribar als 1.000 corredors.
Hi haurà també carreres infantils i juvenils, la inscripció a les
quals podrà realitzar-se el mateix
1 de juliol fins a 15 minuts abans
de l'eixida, que serà a les 17:30
h. Per la seua part, la 10 k co-

mençarà a les 19:15 h.
Respecte als premis, 'Nicoboco'
entregarà sandàlies als guanyadors masculí i femení, i als tres
primers classificats, independentment del sexe. I la papereria
'Cervantes' donarà un obsequi al
guanyadors masculí i femení. Hi
haurà també medalla i samarreta
de running per a tots els participants, així com aigua o refresc.
Els xiquets i xiquetes també tindran el seu particular premi, amb
una gran festa infantil en finalitzar la seua carrera, a la qual podran gaudir de castells inflables
i berenar.

Edu, campió autonòmic
de frontó al 4 i mig

L'any nou porta una pista Èxit del viatge a la neu,
de tenis renovada
celebrat a Encamp

El pilotari Edu, del CPV Godella, es va proclamar
campió autonòmic de frontó individual al 4 i mig, al
vèncer a la final a Pepe Valls de Canals (CPV Guerrer
de Moixent) per 32 a 30. El regidor d'Esports, Fernando Oliveros, va fer-li entrega del trofeu. Aquesta final,
la de 3ª Categoria A, va ser la més igualada de tot el
campionat que es va celebrar el 5 de març a Almussafes.
Tots dos pilotaris ja es coneixien a la perfecció. Edu, que
l'any passat va arribar a la final, va aconseguir el títol
davant d'un gran Pepe. (foto: El Joc del Poble)

La Regidoria d'Esports va aconseguir una subvenció de 5.750€ de la Diputació de València, gràcies a la
qual s'ha pogut abordar la reforma de la pista de tenis de
ciment. Els usuaris del poliesportiu municipal, amants
d'aquest esport de raqueta, ja han pogut gaudir d'una
nova instal•lació, que en general, ha tingut una gran acollida entre els tenistes. El regidor d'Esports, Fernando
Oliveros es mostra satisfet per la reforma i comenta que
<<la resta de necessitats s'hauran d'anar abordant quan
arriben futures subvencions>>.

25 veïns i veïnes de Godella participaren del 10 al
12 de febrer al ja tradicional viatge d'esquí a les pistes
de Grandvalira. Rosa Estellés, presidenta del comitè
d'Agermanament, també va assistir a l'excursió.
Aquesta activitat, organitzada per la regidoria d'Esports
de l'Ajuntament de Godella, tornà a ser un èxit i les persones aficionades a l'esport d'hivern pogueren gaudir
d'uns meravellosos dies a les muntanyes andorranes,
allotjats a l'hotel Paris d'Encamp, localitat agermanada
amb Godella.
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L'Ajuntament liquida el
pressupost de 2016 amb un
superàvit de 1,2 milions
EN UN ANY S'HA REDUÏT EL NIVELL DE DEUTE EN 18 PUNTS, PASSANT DEL 126% AL 108%

Salvador Soler, regidor d'Hisenda, va presentar la liquidació de l'exercici pressupostari de 2016.

LIQUIDACIÓ 2016
El regidor d'Hisenda, Salvador
Soler, va donar compte a la sessió plenària del mes de març de
la liquidació de l'exercici pressupostari de 2016, que es va tancar
amb un romanent de tresoreria
positiu de 1,2 milions d'euros.
Aquest superàvit ha estat fruit
d'un increment del 2% al volum d'ingressos previstos i una

reducció de l'11% a les despeses. En altres paraules, durant
2016 l'Ajuntament ha ingressat
600.000 euros més i ha gastat
400.000 euros menys que en
2015, i ho ha fet sense modificar
la pressió fiscal dels ciutadans.
A més, s'han percebut 811.000
euros d'anys anteriors, dels quals
200.000 euros han repercutit directament de manera positiva sobre eixe romanent.

Aquesta situació permet al consistori reduir el nivell d'endeutament, que l'any 2015 es va tancar
al 126% i que ara s'ha rebaixat
fins el 108%, la qual cosa obri
la possibilitat de demanar un
crèdit en cas que fóra necessari.
Segons va assenyalar el regidor
Soler, <<l'horitzó per als propers
quatre anys ens parla d'un nivell
de deute que baixaria fins el 86
o 88%, inclús tenint en compte

que hem de continuar fent front
a les sentències d'Edifesa i de les
monges>>.
Però potser el més rellevant
d'aquestes xifres és que <<s'han
aconseguit sense deixar de complir els objectius que aquest
Govern es marcà al principi de
la legislatura: no augmentar impostos, no reduir els serveis ni
les activitats municipals, i tampoc retallar la plantilla de tre-

balladors>>, va comentar Soler.
<<Tot i les dificultats, tenim una
hisenda sanejada que ens dóna
la tranquil•litat suficient per a
fer front als pressupostos d'enguany>>, va afegir.
Per la seua part, l'alcaldessa Eva
Sanchis va destacar que <<malgrat que no ens sobren els diners,
tenim un Govern responsable
que està fent front als deutes de
la millor manera possible>>.

S'aproven els pressupostos de 2017 amb l'absència d'un edil de Ciutadans
Quan tot semblava perdut i el
govern en minoria de Godella lligava l'aprovació dels pressupostos a una qüestió de confiança a
l'alcaldessa Eva Sanchis, l'absència per malaltia d'un edil de Ciutadans al ple extraordinari de l'11
de gener va permetre al tripartit
traure avant els seus comptes per
a aquest exercici gràcies al vot de
qualitat de la pròpia alcaldessa
que va trencar l'empat a vuit en la
segona votació.
Tot va arrancar el 20 de desembre
en el ple convocat per a aprovar
els pressupostos. L'equip de govern tenia majoria i, fins a dos
dies abans, res feia pensar que
poguera ocórrer el contrari. Però
tot es va precipitar amb la sen-

tència del Suprem que obligà a
Godella a pagar quasi tres milions
d'euros per l'expropiació forçosa
d'una parcel•la contemplada en
la reforma del PGOU de 1991.
Canviem entre Tots, llavors soci
de Compromís i PSPV i Esquerra
Unida en l'executiu local, va demanar retardar l'aprovació dels
comptes per a adequar-les a la fallada de l'alt tribunal. Malgrat les
explicacions de Sanchis i la resta
de l'equip que no feia falta, ja que
<<el procés és llarg i no es pot
paralitzar el poble fins que no estiguen esgotades totes les vies>>
les dues regidores de la marca
municipal de Podem van votar en
contra dels pressupostos, ocasionant la pèrdua de la votació i la

seua expulsió de l'executiu.
L'actual tripartit no tenia intenció
de prorrogar els comptes perquè
<<encotillaven la seua labor de
govern>>, per aquest motiu tornaren a la càrrega i programaren
un altre ple extraordinari per a
l'11 de gener, però amb una novetat: l'aprovació de pressupostos
es condicionava a una moció de
confiança a l'alcaldessa.
La sessió, vistos els antecedents,
tenia un panorama negre per a
l'equip de govern, en minoria
amb el pas de Canviem a la bancada de l'oposició. En arrancar el
ple, Eva Sanchis va anunciar l'absència per malaltia d'un dels dos
edils de Ciutadans, per al qual
desitjava una ràpida recuperació.

D'aquesta manera es va evitar el
segon punt de l'ordre del dia en
el qual es plantejava la moció de
confiança a l'alcaldessa que, de
no ser superada, haguera donat un
mes a l'oposició per a proposar un
alcalde alternatiu. L'equip de govern confiava que, si s'arribava a
aquest extrem, no s'haguera aconseguit el consens necessari per a
desbancar al tripartit i, de forma
automàtica, haguera quedat aprovat igualment el pressupost. Però
no va ser necessari.
Tant el PP, C's com Canviem van
criticar durant el seu torn d'intervenció els pressupostos que
tornava a portar a ple el tripartit
perquè <<no cobreixen les necessitats ni les expectatives de la ciu-

tadania, no inclouen partides per
a infraestructures i tampoc han
sigut fruit del consens>>, malgrat
que l'alcaldessa va destacar que
després de perdre la votació de
desembre havien mantingut contactes amb els grups.
En el moment de la votació es
va produir un empat a vuit entre
govern i oposició, tant en primera com en segona ronda, i va ser
el vot de qualitat de l'alcaldessa
el que va decantar la balança i
va permetre aprovar els pressupostos. C's va voler aclarir que
l'absència del seu regidor va ser
per <<motius de salut>> i que la
formació <<es va pronunciar rotundament en contra dels comptes>>.
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Tatiana Prades es presenta
com a nova regidora de
Participació Ciutadana
LA NOVA REGIDORA VA PORTAR DIVERSES PROPOSTES, COM UN SISTEMA DE VOT TELEMÀTIC
PARTICIPACIÓ
Tatiana Prades es va presentar el
dimecres 5 d'abril com a nova regidora de Participació Ciutadana
davant d'un consell que celebrarà la seua propera reunió el dia
3 de maig per aprovar els pressupostos participatius de 2017.
Aquesta reunió encara té el lloc
per determinar, però presumiblement serà a Vila Teresita o al saló
de plens de l'Ajuntament.
A la sessió d'ahir es va parlar
fonamentalment de dos temes:
la partida pressupostària per a
aquest any -que caldrà aprovar
a principis de maig- i la proposta de la regidoria d'implantar un
sistema de vot telemàtic.
Respecte al pressupost per a
2017, Prades va anunciar que enguany es parteix amb 35.380€, i
no 40.000€ que és l'import destinat cada any a aquesta àrea. La
raó, segons explicà la regidora,
es troba a una factura de 4.619€
corresponent al pagament de
l'equip de gravació del teatre Capitoli. Aquesta factura de l'any
passat té reconeixement extrajudicial, és a dir, es va presentar fora de termini i no es pogué
pagar en dia i forma. Els diners

anaren a la liquidació de 2016
i a la factura se li haurà de fer
front amb els diners de 2017. No
obstant, Prades va explicar que
<<aquesta regidoria treballarà de
valent per recuperar eixe import,
traspassant-lo si cal des d'una altra àrea>>.
Pel que fa a la proposta del vot
telemàtic, s'emmarca dins d'un
projecte que les regidories de
Participació Ciutadana i Transparència han presentat per a optar a una subvenció de la Conselleria. Es tractaria d'un import
màxim de 5.000€ que ajudaria a
millorar els processos de participació ciutadana, concretament
mitjançant un sistema de vot telemàtic que s'hi pretén instaurar.
Si el consell ho aprova, s'haurien
d'introduir algunes modificacions a l'autorreglament, però Prades va avançar que, encara que
s'ha d'estudiar en profunditat,
aquesta proposta va ser acollida
en primera instància <<de forma
prou positiva, ja que ens permetria tindre un vot més universal,
més flexible i més representatiu
del que ha estat anys anteriors. A
més, hi hauria un major termini
per llegir i valorar les propostes>>.

Tatiana Prades, de Compromís, substitueix Irene Ferré, de CET, a l'area de Participació Ciutadana.
Per últim, es parlà sobre les assemblees de barri i les telemàtiques, que es mantindran encara
que s'aprove el projecte de vot
telemàtic. <<Serà ací on la gent
realitze propostes, la viabilitat
econòmica de les quals serà valorada per part dels tècnics i després es votaran>>, va explicar
Prades. A la propera reunió del 3
de maig es determinarà si es celebren tres assemblees de barri i
una temàtica a l'any o si es continua amb el model anterior.

Godella acull un curs sobre desfibril·lador i
primers auxilis
Godella va acollir un curs de
primers auxilis i desfibril•lador,
que fou organitzat pel Sindicat
de Policies i Bombers (SPPLB)
del 20 al 24 de febrer.
Aquest curs, que es desenvolupà
entre l'Ajuntament i la central
de la Policia Local, està homologat pel IVASPE, i va reunir
uns 30 agents de tota la Comunitat Valenciana amb l'objectiu
de dotar-los dels coneixements
necessaris bàsics per poder realitzar una primera resposta davant d'una crisi o accident, independentment de quin siga el seu
origen.

L'intendent de la Policia Local
de Godella, Eduardo Padilla, va
fer una valoració molt positiva
del curs, ja que <<és molt important saber com funciona un desfibril•lador, que pot salvar una
vida, així com conèixer i dominar la tècnica de la RCP>>.
Al curs es van proporcionar els

protocols i la forma d'actuació
adequada per salvaguardar la
integritat de l'accidentat fins que
puga rebre ajuda sanitària especialitzada. Tot això comptant amb
els últims coneixements i materials utilitzats als suports vitals,
per a una correcta assistència.
Actualment Godella té tres desfibril•ladors: un al poliesportiu, un
altre al pavelló i un de Protecció
Civil. La Policia Local pretén
incorporar dos més, juntament
amb el nou rènting de dos nous
vehicles, de tal manera que els
agents tindran el desfibril•lador
dins dels propis cotxes.

Una regidoria que ha fet
molt per Godella

La regidoria de Participació Ciutadana començà a l'any 2000.
Cada exercici té un pressupost
assignat i són els membres del
consell (representants de partits polítics, veïns, representants
d'associacions, etc.) els que decideixen en què gastar aquests
diners. Entre les actuacions que
s'han fet amb aquests pressupostos participatius durant els
darrers anys destaquen el carril

bici, l'eliminació de les barreres
arquitectòniques a l'avinguda
Ramón i Cajal, el monòlit en memòria de les víctimes del Franquisme o l'alleugeridor d'aigües
pluvials per lluitar contra les
inundacions.
A la reunió d'ahir, Irene Ferré,
l'anterior regidora de Participació Ciutadana, va tindre unes paraules d'agraïment i comiat per a
la resta de membres del consell,
i es mostrà a disposició de tots
ells.

Ximo Puig felicita a Protecció
Civil per la seua tasca
El darrer 4 de març, el President de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, va rebre al Palau
de la Generalitat al cap de Protecció Civil de Godella, Luis
Iniesta, i al regidor de
Seguretat Ciutadana de
l'Ajuntament, Fernando
Oliveros.
Puig va agrair públicament la labor d'aquest
col•lectiu, especialment
en la lluita contra els incendis del darrer estiu, i
la seua dedicació, sacrifici i empenta al servei
de la ciutadania.

Desenes de companys de Protecció Civil de diversos municipis
també van acudir a València i es
concentraren a l'exterior del Palau per celebrar aquest dia.
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L'app Ajuntaments
ja està actualitzada i
disponible per a Godella
L'APLICACIÓ COMPTA AMB UNA NOVA FUNCIÓ, LA BÚSTIA
CIUTADANA, PER ENVIAR INCIDÈNCIES I SUGGERIMENTS
APP
La nova versió de l'aplicació mòbil Portals Municipals ja està actualitzada i disponible per al municipi de Godella. Esta app està
costejada per la Diputació de
València i la manté la Regidoria
de Comunicació del consistori
godellenc, que ha actualitzat tots
els continguts i vincles necessaris per a la nova versió.
L’aplicació continua oferint les
notícies de la web, informació
de la corporació municipal i altra
informació d’interès. També s’ha
millorat amb la incorporació de
l'agenda completa municipal,
l'agenda d'Alcaldia, els telèfons
d'interès amb marcació automàtica, les farmàcies de guàrdia ac-

tualitzades, i els horaris de l'autobús municipal i del metro.
A més, esta versió incorpora
una nova funcionalitat, la Bústia Ciutadana, que permet enviar
incidències i suggeriments -amb
possibilitat d’incorporar fotografies- directament als departaments municipals.
El regidor de Comunicació,
Francesc Aràndiga, ha informat
que estan en estudi altres funcionalitats i que en la mesura que
vagen actualitzant-se les versions caldrà anar adaptant l’aplicació i així millorar la comunicació
mitjançant dispositius mòbils.
Esta App es pot descarregar per La nova app està disponible
a Android i per a IOS buscant-la tant per a dispositius Android
per 'Ajuntaments de València' de com per a IOS.
Digital Value.

L'Oficina Virtual, operativa per
fer tràmits electrònics
L'Ajuntament de Godella, en
col•laboració amb la Conselleria
de Transparència, ja fa temps
que te l'Oficina Virtual, que permet fer la majoria de tràmits des
de casa. Només cal tindre firma o
certificat electrònic.
En l'actualitat estan en procés
d'estudi i actualització els procediments de l'Ajuntament però
ja en teniu uns quants disponibles en l'Oficina Virtual. En el
moment es vagen revisant i actualitzant, s'ampliarà el catàleg.
Mentrestant, si no hi ha un tràmit
específic, podeu utilitzar la instància general.
A més, la seu electrònica és com
un arxiu on podeu consultar de
manera telemàtica, a través de la
carpeta ciutadana, tots els tràmits
que heu fet amb l'Ajuntament i
també podeu descarregar-vos un
certificat d'empadronament.
Si no teniu encara certificat o firma electrònica i en voleu un, podeu vindre a l'Ajuntament, que
te un Punt de Registre d'Usuari
de l'Autoritat Certificadora de la
Comunitat Valenciana (ACCV)
on podreu identificar-vos i tramitar-lo de forma totalment gratuïta.

L'oposició accedirà electrònicament al registre
d'entrada i als expedients de comissions i plens

Els regidors i regidores del PP, Ciutadans i CET poden consultar electrònicament tots els temes que es tractaran als plens.
La regidoria de Modernització de l'Ajuntament de Godella
ha implantat al consistori l'administració electrònica, una millora
que no només serà utilitzada pel
govern i personal sinó per tots els
càrrecs electes de l'Ajuntament.
Els membres de l'oposició han
obtingut un usuari i contrasenya
per poder accedir electrònicament
i consultar totes les propostes i expedients relacionats que van a les
comissions informatives i plens,
així com tots els documents pre-

sentats al registre d'entrada.
Segons informa el regidor de Modernització, Joan Alonso, <<el
sistema tradicional i l'electrònic
conviuran el temps necessari per
garantir un accés sense restriccions a les regidores i regidors de
l'oposició, però sembla lògic que
el sistema tradicional, tret de necessitats sobrevingudes, tinga
data de caducitat>>.
El sistema d'accés electrònic als
expedients dels òrgans col•legiats
permet una major immediatesa i

flexibilitat en la consulta d'expedients, ja que es pot fer des de
qualssevol lloc amb connexió a
Internet, sense limitació d’horaris d'obertura de les instal•lacions
municipals i des del primer minut
de la convocatòria de la sessió de
l'òrgan col•legiat.
La consulta electrònica del Registre d’Entrada de l’Ajuntament
permetrà l’oposició conèixer de
primera mà les peticions i tràmits
instats per la ciutadania tant presencialment, en l’Oficina Muni-

cipal d’Atenció a la Ciutadania
(OMAC), com electrònicament
a través de la seu electrònica de
l’Ajuntament (https://sede.godella.es/PortalCiudadano/).
En paraules del regidor, <<l'accés
al registre d'entrada de documents
i la consulta immediata dels assumptes a tractar en comissions
informatives i ple suposen també
una millora de la transparència
en la gestió i va més enllà de les
obligacions que estableix la normativa>>.

Els passos a seguir per a obtindre
el certificat són:
1. Acudir a qualsevol dels Punts
de Registre d'Usuari (PRU) que
hi ha a la Comunitat Valenciana i identificar-se amb el DNI,
NIE o passaport espanyol vàlid. Podeu consultar els llocs on
anar a la pàgina web de l'ACCV:
www.accv.es/va/ciutadans/
punts-de-registre-dusuari/ .
Després de la identificació, vos
facilitaran el Codi de Generació
de Certificats.
2. Ja des de l'ordinador de casa,
caldrà que accediu al Frontal de
Generació de Certificats Digitals
(www.accv.es/va/ciutadans/generar-certificats-arca/)
per completar l'emissió del certificat digital.
A la pàgina web de l'ACCV teniu
explicacions que cal llegir abans
de descarregar el certificat i instal•lar-lo en el navegador d'Internet que utilitzareu per accedir a
les diferents seus electròniques
de les Administracions Públiques. Convé llegir bé quina configuració ha de tindre el navegador, com s'han d'instal•lar eixos
certificats i si cal instal•lar-ne
uns altres.

La web
municipal
informa
sobre les
convocatòries
dels consells i
comissions
La regidoria de Comunicació
ha habilitat un espai a la pàgina
web de l'Ajuntament de Godella on podeu trobar informació
sobre les convocatòries dels diferents consells assessors, comissions especials i comissions
informatives que cada mes es
celebren per tractar temes pendents de ser debatuts als plens i
altres assumptes d'interès per a la
ciutadania.
Es tracta de reunions obertes entre polítics de tots els partits representats al consistori i tècnics
de les diferents àrees a les que
poden acudir i intervindre els
veïns i veïnes del municipi, de
manera que s'afavoreix la participació ciutadana.
Tota la informació necessària la
podeu trobar a l'apartat 'Ajuntament' del menú principal de la
web municipal: godella.es.
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Aràndiga participa al
'Voeux du maire' de
Noisy-le-Roi i Bailly
EL REGIDOR D'AGERMANAMENT VA PARLAR SOBRE L'ACTUALITAT DE GODELLA
AGERMANAMENT
El tradicional acte anual ('Voeux
du maire') dels alcaldes de Noisy-le-Roi i Bailly -Marc Tourelle i Claude Jamaty respectivament- són dues cites a les quals
mai no falta l'Ajuntament de Godella, agermanat amb aquestes
dues ciutats franceses.
En aquesta ocasió, el representant godellenc als actes celebrats
a finals de gener va ser el regidor d'Agermanament, Francesc
Aràndiga, qui va transmetre a les
persones allà presents la salutació de l'alcaldessa Eva Sanchis i
de tota la corporació.
A Noisy-le-Roi, el discurs va estar precedit per una actuació de
la Banda de l'Escola de Música
de Bailly dirigida pel godellenc
Salvador Estellés. A continuació,
van prendre la paraula un diputat
del congrés francès, el regidor
d'Agermanament de Godella i
l'alcalde de Noisy-le-Roi, Marc
Tourelle. A Bailly va parlar l’alcalde de la localitat, el president
del Senat francès i de nou el regidor Francesc Arandiga. Diferents alcaldes de les localitats
pròximes i diputats van assistir
també tots dos actes.

Aràndiga parlà sobre els temes
que afecten a Godella i per als
quals treballa l'Ajuntament tractant de buscar solucions: inundacions per pluja en les zones mes
baixes del municipi, pagaments
forçats per expropiacions, necessitats socials per a les famílies
amb menys recursos, inversions,
etc.
El regidor va fer referència també al canvi al Govern i la dificultat que l'actual equip municipal
va tindre per aprovar els Pressupostos. <<Esperem que la millora global de la situació econòmica del país, l'ajuda del govern
regional i amb una bona gestió
municipal dels recursos, puguem
superar les dificultats i en el
temps que ens resta de mandat,
fins a l'any 2019, aconseguim
solucionar tots o part d'aquests
temes pendents que preocupen
als nostres veïns>>, va comentar.
Aràndiga feu referència també a
temes d'àmbit internacional, com
el terrorisme i la política europea.
<<El terrorisme, indiscriminat i
cruel, ens colpeja reiteradament,
des de Paris fins a Istanbul i el
sentim com a propi, siga quina
siga la nacionalitat, el color o la
religió de les víctimes. El seu ob-

jectiu és sembrar l'odi i el terror
i de cap manera hem de permetre que altere la nostra escala de
valors, la nostra democràcia i la
nostra forma de vida>>, afirmà.
Respecte al canvi de paradigma
a la política europea i mundial,
el regidor va posar de manifest la
importància del concepte d’Europa y com els agermanaments
entre els pobles poden servir
per a reforçar la unitat Europea.
<<L'extremisme, l'aïllacionisme
i el patriotisme excloent que s'està estenent pel nostre continent
és un dels altres grans problemes actuals. La Unió Europea ha
construït i ha creat prosperitat,
sobre les bases de la democràcia
i la llibertat, la cooperació, les
relacions comercials, la unificació de monedes i lleis, la lliure
circulació de persones, etc. Alçar
murs i tancar fronteres, excloure's i aliar-se, no ens farà més
lliures, més pròspers, ni més feliços>>.
Davant aquests reptes, els municipis a traves de l'Agermanament, <<han de contrarestar
aquestes actituds, incrementant
els llaços entre els pobles i entre
les persones, fomentant el que
ens uneix, front al que ens se-

Aràndiga durant el seu discurs.
para, tendint ponts i cooperant a
tots els nivells, transmetent que
la diversitat de llengües, cultures i costums, és una riquesa i un
patrimoni comú de tots>>, afegí Aràndiga. <<Com a regidor
d'Agermanament em compromet
a seguir treballant en aqueixa
línea i us transmet els meus millors desitjos de pau, prosperitat
i felicitat per a l'any 2017>>, va
concloure.
Aràndiga es va reunir amb l'alcalde de Noisy-le-Roi, Marc
Tourelle; el de Bailly, Claude Jamaty; i la vicepresidenta del Comitè d'Agermanament francès,
Christiane Peyrouse, per a tancar
i programar diferents intercanvis.

El Comitè d'Agermanament s'entrevista amb el Sr. Cònsol
General de França, En Cédric Prieto
Amb motiu de la publicació
d'un fullet resumint els 10 anys
d'agermanament de Godella amb
Noisy-le-Roi i Bailly, el Comitè
d'Agermanament del nostre municipi va requerir una entrevista
amb el Sr. Cònsol General de
França, En Cédric Prieto, amb
la finalitat de comptar amb una
xicoteta ressenya per a aquesta
publicació. No obstant, en haver
dimitit el Cònsol Honorari de
França a València, el comitè va
ser remès al Consolat francès a
Madrid.
La cita va ser el divendres 16 de
març en la seu d'aquest Consolat.

El Comitè d'Agermanament de Godella ja havia contactat prèviament amb
el seu Secretariat,
amb l'objectiu de
donar-se a conèixer,
explicar les activitats, enllaços i pròximes trobades.
El Sr. Cònsol es va
interessar per tot allò
relacionat amb el
Comitè i va felicitar
els membres del mateix per les activitats
realitzades fins avui,

a més d'animar-los a
continuar en aquest
procedir.
D'altra banda, va tenir coneixement de
la pròxima activitat
que consistirà a rebre una delegació
del Comitè francès
durant el desenvolupament del Festival Internacional de
Música de cambra,
a principis de juliol.
El Comitè d'Agermanament va oferir
el Sr. Cònsol el Lli-

bre d'Or de la música a Espanya,
en el qual consta Godella i aquest
festival. Li va interessar aquesta
activitat i es va comprometre, en
el cas d'estar a València, a visitar-nos a Godella , conèixer el
Festival, i compartir amb nosaltres aquests esdeveniments.
Des del Comitè conviden tots
els veïns i veïnes de Godella a
participar en les seues activitats
i conèixer-los millor, a través de
la pàgina web municipal a l'àrea
d'Agermanament o al compte de Facebook oficial: Comitè
d’Agermanament de Godella
amb els pobles del món.

Godella acull
una delegació
de Lanuvio, el
poble de Lauri
Volpi
Al novembre de 2016, el vice
sindaco (vicealcalde), Maurizio
Santoro, i Valeria Viglietti, presidenta del Consiglio Comunale
de Lanuvio, visitaren Godella i
Burjassot, el poble on va viure
el tenor italià, Lauri Volpi, durant els últims 15 anys de la seua
vida.
<<Tant nosaltres com l'Ajuntament de Burjassot estem per
agermanar-nos amb Lanuvio,
però és una cosa que s'ha de decidir per consens de totes les forces
polítiques, si no existeix aquest
consens no val la pena>>. El regidor d'Agermanament de Godella, Paco Aràndiga, feia aquesta
valoració durant la recepció oficial als representants de Lanuvio que va tindre lloc a Godella.
<<És una llàstima que finalment
no haja pogut vindre l'alcalde de
Lanuvio, per malaltia, però crec
que els dos representants que han
estat ací s'emporten a casa bones
vibracions>>, afegia.

Des que arribaren a Godella,
els italians pràcticament no van
parar quiets. Dissabte al matí,
temps per a visitar l'Ermita de
Godella i el cementiri, on està
soterrat Lauri Volpi, en un mausoleu familiar, juntament amb la
seua dona, la també cantant Maria Ros. L'endemà, conegueren
de primera mà la il•lusió del dia
de l'Eixida de Músics del Casino
Musical de Godella. Després, es
traslladaren a Burjassot per visitar el Pati de Les Sitges, l'Agrupació Musical Burjassot, la residència on Volpi va viure els seus
últims dies i la casa que habità
durant anys.
Dilluns arribaria el moment dels
actes oficials. Primer a Burjassot
i després a Godella, els representants polítics dels tres ajuntaments es mostraren gratitud mútua i ganes de seguir en contacte.
Al saló de plens de l'Ajuntament
de Godella van estar presents regidors de tots els partits que tenen representació al mateix.
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El racó de les associacions

CAGISA enderroca
la seua casa d'aperos
ocupada per Figa Tendra
LES PERSONES DE LA FIGA TENDRA ES MOVILITZEN CONTRA
EL GOVERN, QUE ASSEGURA HAVER ACTUAT SEGONS LA LLEI
LA FIGA TENDRA
El darrer 31 de març, la constructora CAGISA va enderrocar
la casa d'aperos i els terrenys de
la seua propietat i ocupats des de
feia temps pel grup de persones
conegut com La Figa Tendra.
Aquest fet es va produir desprès
d'haver-se iniciat expedients sancionadors per l'excés de soroll a
les seues festes, denunciat per
alguns veïns i veïnes de Godella.
L'associació cultural Sense Por
es va fer responsable de l'organització dels esdeveniments,
però no se'ls va poder localitzar
per notificar-los cap pas del procediment, llevat de les publicacions al butlletí oficial de la província (BOE 21 de desembre de
2016 i 13 de gener de 2017).
A través de distintes accions -pegada de cartells, assemblees, co-

Les restes de la casa d'aperos enderrocada (Foto: La Figa Tendra)
municats en xarxes socials i una
manifestació el 14 d'abril- des de
La Figa Tendra qualifiquen l'enderrocament com a <<injust>>,
i assenyalen l'equip de Govern
com a còmplice de l'empresa
propietària.
Per la seua banda, el Govern, que

va concedir la llicència d'enderrocament per unanimitat el 16
de març, es defèn explicant que
<<els propietaris tenien tots els
papers en regla, i que en cas d'haver evitat aquest enderrocament
legal, l’Ajuntament hagués incorregut en prevaricació>>.

Les Tyrius de Godella celebren
el seu 40 aniversari

L'associació de Amas de
Casa i Consumidores de Godella Tyrius va celebrar el seu 40
aniversari. L'acte, amb una exposició de fotografies i tallers i un
reconeixement per a les sòcies de
més de 90 anys, fou el primer de
molts per celebrar una data tan
especial.
L'alcaldessa Eva Sanchis, el regidor de Benestar Social, Salvador
Soler, i altres membres del consistori acompanyaren les dones a
la celebració. També estigueren
la presidenta de l'associació Tyrius de Godella, Pepita Gimeno,
la presidenta provincial, Vicenta
Alcacer, la presidenta comarcal,
Pilar Riera, i el capellà del poble,
Raúl Navarro.
Eva Sanchis va agrair aquest
col•lectiu per comptar amb
l'Ajuntament en una celebració
com aquesta. <<Sou un pilar fonamental d'aquest poble i hem
d'estar al vostre costat>>, va

Les Falles en el El club ciclista Cantonet compleix 30 anys
CEE Koynos
El club ciclista Cantonet de

Un any més el Centre d'Educació Especial Koynos va celebrar
les Falles, en aquesta ocasió amb
l'alimentació com a tema central.
El Koynos i el Barranquet han
realitzat un treball col•laboratiu
en tallers de plàstica dins d'un
projecte d'inclusió que tots dos
centres desenvolupen des de fa
diversos cursos. Però les falles
no es viuen en Koynos, exclusivament, en l'àmbit escolar. Les
famílies que tenen xiquets i xiquetes amb capacitats diferents
s'han plantejat moltes voltes què
fer en estes dates. Malgrat el
soroll dels petards, que resulten
molestos, aquestes persones s'integren a la festa i són acollides
amb la mateixa il•lusió. El casal
i la Falla es converteixen estos
dies en un membre més de la família.

Godella celebra el seu 30 aniversari amb una gran varietat d'activitats, rutes i etapes.
En aquest moment, el club deixa
enrere la joventut i entra en l'edat
adulta. I amb aquest esperit que
han encunyat durant aquests 30
anys, afirmen: <<no és millor
el que més marxes corre, el que
més ràpid puja, el que arriba
primer, ni el que més carajillos
crema. Per al Cantonet és millor
el que atén l'accidentat, ajuda
l'avariat, tira del grup i espera els
ressagats>>.
Entre les activitats previstes
està la d'imitar la primera etapa
del club registrada en un llibret.
Concretament el 3 de febrer de
1991 a Nàquera, dada facilitada
per Miguel Ángel Navarro.
D'altra banda, es retrà homenatge als socis més antics: Julio
Rausell, José María Alberola,
Pepe La Cova, Luis Bueno, José
Portilla, Toni Rodríguez i José
Martí.
Aquesta temporada l'etapa regna
serà a Segòvia. Es farà la ma-

teixa ruta de la famosa marxa
de Pedro Delgado, però en dues
etapes. Açò tindrà lloc el pont de
maig, concretament de 29 d'abril
a l'1 de maig. La fi de temporada,
29 d'octubre, serà una ruta per
les Falçs de Cabriel.
Seguint amb la rutina dels caps
de setmana, els ciclistes eixen
tots els diumenges des de la porta del poliesportiu de Godella,
entre les 7:30 h per a les rutes
més llunyanes i les 9:00 per a les
més properes, també depenent de
l'època de l'any.
Pot acudir qualsevol aficionat a
la bicicleta de carretera, encara

que no siga soci. Cal consultar
abans per tal d'informar-se sobre el recorregut, encara que tota
l'activitat del club es pot seguir
a través de la seua pàgina web
(http://bicine-tonilo.blogspot.
com.es/) i el seu perfil de Facebook (www.facebook.com/cantonetgodella/)
Finalment, des del club informen que enguany realitzaran una
exposició retrospectiva de tots
aquests, amb el títol Cantonet 30
anys i que tindrà lloc al Centre
Cultural Xicaranda entre el 16 i
31 d'octubre.

dir. <<Complir 40 anys és fruit
del treball de moltes directives,
algunes de les quals ja no estan
amb nosaltres>>, va afegir.
Salvador Soler, va voler ressaltar
que la insígnia que l'Ajuntament
entregà a l'associació <<és el reconeixement a la seua activitat
durant aquests 40 anys>>.
Per la seua banda, Pepita Gimeno, va recordar aquell 16 de
febrer de 1977, quan un grup
d'amigues es reuniren per primer
cop a casa de Teresa Garcia, la
fundadora. <<Avui és just retre-li homenatge>>, va afirmar.
Finalment, Vicenta Alcacer es va
mostrar molt emocionada. <<Fa
40 anys, el moviment associatiu
per apoderar a la dona no existia, però des de l'associació s'ha
recorregut molt de camí en eixe
sentit>>, digué.
Les sòcies de més de 90 anys van
rebre un obsequi com a reconeixement per la seua fidelitat.

FELCAN
busca ajuda
per al seu nou
refugi
La protectora d'animals FELCAN està construint un nou
refugi a la província de València
i demana socis, voluntaris, cases
d'acolliment per als animals, donacions, etc.
FELCAN és un grup de persones
provinents del món de la protecció animal, amb diversos anys de
treball amb gossos i gats, i que
han decidit treballar juntes en
aquest projecte.
Aquest grup de voluntaris estan
compromesos amb la millora de
la qualitat de vida dels animals
i el seu benestar físic i anímic.
Treballen sempre dins de la legalitat vigent i posant en pràctica
la seua visió de com ha de ser la
protecció animal, dirigida a vetlar tant per aquests animals, com
per les persones i famílies que
conviuen amb ells.
Podeu trobar tota la informació a
la seua pàgina web:
www.felcan.org
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Solidaritat Ciutadana fa un
balanç molt positiu de 2016
LA PLATAFORMA HA ATÈS DURANT EL DARRER ANY UNES 40 FAMÍLIES
SOLIDARITAT
La Plataforma de Solidaritat Ciutadana que
recentment ha complit vora els quatre anys
de funcionament, mitjançant estes línies i tal
com venim fent any rere any, volem compartir amb el poble de Godella l’activitat portada
a efecte durant el passat any 2016.
L’any que acabem de deixar enrere ens ha
portat una molt bona notícia. Tenim algunes
famílies que deixaran d’acudir a la Plataforma perquè les seues circumstàncies econòmiques han millorat. Han pogut accedir a un
treball i això els va a possibilitar el funcionament autònom de la seua manutenció alimentària. Com diu el poeta alemany Rainer
Maria Rilke: <<Converteix el teu mur en un
escaló>>. A estes famílies els hem donat una
mica d’esperança amb els nostre suport i empenta per a que puguen eixir de la situació
dolenta i complexa que estan passant. Les
noves famílies que s’incorporen tenen estos
referents. Saben, perquè així ho veuen, que
se’ls recolza, se’ls respecta, se’ls estima i
se’ls ajuda. Que famílies en una situació similar a la seua, han eixit endavant.
Durant l’any 2016 hem atès a unes quaranta
famílies, constituïdes per: unes vint criatures,
unes deu persones adolescents, unes quaranta-cinc persones adultes i unes cinc iaies i iaios. Comentari especial i de relleu volem fer
sobre les persones majors que atenem, que
han tingut una presència significativa entre
nosaltres i han aportat una càrrega important
de tendresa a la nostra tasca, més encara de
la que ja en té.
Les iaies i els iaios estan en absoluta soledat.
Els genera una situació que no saben ben bé
com gestionar. El fet de sentir-se escoltats fa

que ens comuniquen la seua realitat del dia a
dia. És per això que, a més d’entregar-los el
que distribuïm a totes les famílies en funció
de cada situació, els intentem donar una mica
més, els acompanyem, els pugem el menjar a
sa casa, i els facilitem la roba que demanen.
És així que amb el temps i la proximitat de
setmana rere setmana, amb el ritme que ells
mateix marquen, ens van desvetlant la seua
situació.
En les passades festes nadalenques, en felicitar-nos amb les mostres d’afecte pròpies de la
nostra cultura, hem sentit el veritable esperit
del Nadal. El poble de Godella augmenta notablement durant aquests dies la seua sensibilitat per la nostra tasca.
A més de l’assignació econòmica mitjançant
un conveni per part de la regidoria de Serveis
Socials -i també des de la regidoria d’Esports
a través del campionat de bàsquet-, vàrem
arreplegar bastants litres d’oli. Igualment és
important recordar que diversos comerços i
restaurants de Godella ens fan aportacions
de diferents aliments i articles de neteja, així
com Falles del poble i escoles tant d’ací com
d’altres poblacions. Tampoc no podem oblidar a la gent de l’horta que comparteixen les
seues collites amb nosaltres. I Consum, amb
la seua aportació diària segons el conveni que

tenim establert. Veïns i veïnes particulars ens
demanen què fa falta i aporten el que els indiquem. Hi ha qui aporta una bona quantitat
de llet (concretament un palé). Per altra banda, també la Caixa mitjançant la seua Obra
Social, ens aporta una quantitat econòmica
ben valuosa per a l’adquisició de menjar
fresc. En altre ordre d’aportacions, tenim les
actuacions solidàries del Grup de Danses El
Poblet, els cors del poble, la banda del Casino Musical. Ha estat per totes aquestes intervencions, que hem pogut fer entrega de:
3.793 litres de llet, 703 quilos d'arròs, 469
litres d'oli, 1.102 paquets de pasta, 147 pots
de Cola-Cao, 1.201 paquets de galetes, 145
paquets de farina, 112 paquets de sal, 111 botelles de vinagre, 2.863 unitats de conserves,
peix per valor d'uns 1.000€, carn per valor
d'uns 2.000€, verdura per valor d'uns 1.500€,
1.033 joguines, 464 llibres i 108 unitats d'altres materials.
Donada la xarxa que ja tenim consolidada
amb altres col•lectius o entitats amb finalitats
similars a la nostra, totes les aportacions i donacions que no tenen eixida entre les famílies
ateses, les fem arribar a: Amigos de la Calle,
Casal de la Pau, Mamás en Acción, així com
a diferents parròquies i altres organitzacions.
Totes les persones que portem endavant la
Plataforma ens sentim altament satisfetes
del nostre treball i dedicació. El voluntariat
dediquem moltes hores del nostre temps per
fer que funcione tot en les millors condicions. Acollim a tota aquella persona que ho
necessita sense importar la seua condició social, política o religiosa. Per això, tenim les
portes obertes a qualsevol que puga i vulga
estar amb nosaltres.
Moltíssimes gràcies!

DEXDE, disseny i cooperació a Senegal
DEXDE Design for Development, naix en 2014 de la mà de
Jordi Alberola, Inma Bailén i Pilar Alberola. És un projecte basat
en la utilització del disseny com
a eina de canvi en la vida de les
dones amb diversitat funcional
de la regió del sud de Senegal, la
Casamance.
<<Les nostres inquietuds, les ganes d'ajudar i generar un canvi,
d'aprendre d'altres cultures dia a
dia, superar barreres i fronteres,
defineixen el projecte de cooperació DEXDE. Tot va començar
amb el disseny, la nostra professió, com a eina de millora i formació d'un grup de dones, però
avui dia DEXDE va molt més
allà>>, comenta Inma Bailén,
presidenta de l'ONG.
El projecte es realitza en la Casamance, la regió sud de Senegal,
on la guerra civil ha deixat una

població empobrida, i on la falta de treball i ajudes del govern
provoca l'exclusió i pobresa de
grans capes de la societat senegalesa. Les dones amb diversitat
funcional són les més afectades
per aquesta situació. Malgrat
els esforços del Govern senegalès per establir una societat més
igualitària, la situació de la dona
segueix sent molt precària i la de
les dones amb diversitat funcional encara més. És per açò que
el projecte DEXDE es centra en
aquestes dones, amb l'objectiu
principal d'ajudar-les a trobar
una forma de vida, un treball que
els permeta viure de forma independent.
A través del disseny, de la formació, i de la dedicació diària,
l'ONG DEXDE ha aconseguit
seguir avant amb aquest projecte
en el qual al voltant de 30 dones

han obtingut un treball que ha
millorat la seua vida, donant-les
la possibilitat de ser independents i de poder cobrir les seues
despeses bàsiques com el metge
o l'educació. <<L'objectiu a llarg
termini que ens plantejàrem fa
dos anys quan començàrem a
treballar amb elles era que, en un
futur, el taller subsistira de forma independent i aquestes dones
pogueren millorar professionalment i ser capaces d'ensenyar a
altres xiquetes i xiquets un camí
diferent>>, comenta Inma.

Recordatori: aquest és un espai reservat per a associacions legalment constituïdes i inscrites al registre

L'alumnat i el professorat del
IES Comarcal de Godella van
celebrar les festes falleres amb la
tradicional xocolatada, degustant
un bon esmorçar abans de les vacances.

El 4 de març, el grup de danses
El Poblet, va celebrar el Sarau
d'Hivern, en el qual gaudírem de
balls i cançons tradicionals del
nostre folklore, acompanyats per
músics i cantaors.
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Es presenta
'José Corell
Benavent,
maestro y
pintor'
El 30 de novembre de 2016
va tenir lloc a Vila Eugènia la
presentació del llibre José Corell
Benavent, mestre i pintor, de Pedro Fernando Gálvez Gonzalo i
Salvador Carsí Martí. L'obra ix
després de dos anys de treball de
recerca d'obres i d'entrevistes a
tots aquells que van tenir alguna
relació amb l'artista.
Va començar la presentació de
l'acte César Vercher Palanca,
component del Taller d'Història Local de Godella. Clotilde
Corell Casanova, filla de Pepe
Corell, va agrair al Taller d'Història que haja sigut l'impulsor i
finançador del llibre, i va dedicar
unes paraules emotives i entranyables cap al seu pare.
Josep Vicent López Gil, president del Taller d'Història i que va
escriure un detallat estudi genealògic de José Corell, va parlar
sobre la funció cultural, de recerca i arxiu que desenvolupa el
Taller en la nostra població i la
necessitat de rescatar la memòria
col•lectiva d'aquest poble.
Tatiana Prades, regidora de Cultura, va posar l'accent en la quantitat de persones significatives
existents en Godella, i va reiterar
que l'Ajuntament sempre estaria reforçant la labor del Taller
d'Història.
Julio Montagut Marquès, coordinador de publicacions del Taller d'Història i coordinador del
llibre, va parlar del com i els qui
han fet possible l'obra, i va presentar la nova col•lecció de publicacions Qüerns monogràfics
del Taller.
Pedro Fernando Gálvez Gonzalo
com un dels autors del llibre, va
posar l'accent en el prolífic que
va ser Pepe Corell al llarg de la
seua curta vida i en la dispersió
de la seua obra. Casualment, durant la confecció d'aquest article
una persona de Barcelona s'ha
posat en contacte amb els autors
i ha enviat fotografies de catorze
noves obres de Corell amb una
postil•la en la seua missiva que
diu: <<A Barcelona va fer retrats
a polítics de règim i de burgesos.
Va ser conegut i cotitzat i sembla
que el boca-orella va difondre el
seu bon fer. Després d'aquesta
estada a Barcelona va tornar a
Godella i es va casar>>.
Salvador Carsí Martí, coautor
de l'obra va dir el gratificant que
havia resultat investigar sobre la
figura de Corell, i va tindre un record especial per a la tia Teresa,
germana xicoteta de Corell, morta un any abans a la presentació
del llibre.
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Primer quadrimestre de 2017

L'última

Favor: 10
Contra: 5
Abstencions: 2
Moció Compromís sobre la defensa
dels cítrics valencians.

2 EXPOSICIÓ VIRGINIA CRUZ
Inauguració de l’exposició
12
2 de maig, que romandrà
al

Favor: 4
Contra: 8
Abstencions: 5

5

Moció afectats P.A.H.

Horaris i pel·licules a
www.facebook.com/
cinecapitoliogodella
Lloc: Teatre Capitoli

6

Favor: 17

6

Moció CET perquè Godella participe a 'València com a Capital
Mundial de l'Alimentació 2017'.

Favor: 17

Favor: 7
Contra: 10
Moció PP sobre els drets lingüístics
en la CV i que no hi haja discriminació negativa per als alumnes.

Favor: 7
Contra: 10
Moció Compromís sobre reforma
sistema de finançament autonòmic.

Favor: 15
Contra: 2

15

8
14
i

NTRA. SRA. DESEMPARATS:

BESAMANS I PEREGRINACIÓ

Dissabte 8: Besamans.
De 10:30 a 13:30 i 17:30 a 20 h.
A continuación missa.
Divendres 14: Peregrinació
Concentració a la 1:30 h a Sant
Bertomeu.

9 CURS D’INICIACIÓ A L’ESCALADA
21
4 sesions al rocòdrom i 1
al

eixida pràctica a la muntanya.
Lloc: Poliesportiu
Preu: 55€
Inscripcions: 699977352/963643006

10 INICIACIÓ A LES VIES FERRATES
Sessió al rocòdrom i eixida
14
pràctica a la muntanya.
al

13
14
i

CAMPIONAT DE FUTBOLÍ

Amb premis.
Lloc: Casal Jove AlMatadero
Horari: 17:30 h
Inscripcions:
almataderogodella@gmail.com

12 FESTIVAL CRÍTIC CURT
12 al 14: concurs
19
La temàtica es donarà a
al

conèixer el dia 12 a les 20 h a
l'Escorxador. Els participants
disposaran de 48 h per gravar.
19: lliurament de premis

DESCARREGA’T L’APP DE
GODELLA PER AL TEU
SMARTPHONE

Horari: divendres i dilluns de 17 a 20 h;
dissabte i diumenge de 9 a 14 h i de 17 a 20 h
Lloc: Torreta dels Boïls

PROJECCIÓ I SOPAR

19.00 h Projecció audiovisual ‘Passat, present
i futur de l’agricultura de Godella’ i xerradacol·loqui amb agricultores i agricultors.
21.00 h Sopar de germanor.
Lloc: Escorxador

www.facebook.com/
cinecapitoliogodella
Lloc: Teatre Capitoli

20

DEGUSTACIÓ D’ALIMENTS
Plats elaborats amb productes del Mercat.
Lloc: Mercat Venda Directa
Horari: 12:00 h

20

SANT ISIDRE LLAURADOR

EXPOSICIÓ ANUAL DE L’ASSOCIACIÓ
VALENCIANA DEL BONSAI

13

SENIOR I EL COR BRUTAL

20
22

al

TROBADA DE CORS

26

al

CINEFÓRUM

RECITAL FI DE GRAU CONSERVATORI

TALLER DE LECTURA
Llibre: “La pell freda”. Autor:
Albert Sánchez Piñol.
Lloc: Centre cultural Xicranda.
Horari: 19:00 h

TALLER SERVEF GVAJOBS

27

TALLER D’INSECTES DE L’HORTA

Amb premis.
Lloc: Casal Jove AlMatadero
Horari: 17:30 h
Inscripcions:
almataderogodella@gmail.com

Coneixerem els insectes de
l’Horta, el que mengen i quins
fan malbé els nostres cultius.
Lloc: Mercat Venda Directa
Horari: 12:30 h

27

DANSA GERARD COLLINS
Producció ‘Improvement’
de la companyia Gerard
Collins.
Lloc: Teatre Capitoli
Horari: 20:00 h

27

CONCERT COR CASINO MUSICAL

‘RETROBEM LA NOSTRA MÚSICA’

Lloc: Esglèsia Sant Bertomeu
Horari: 20:45 h

28

GODEJAM GRAFFITI 2017
Exhibició de Art Urbà, Grafiti i
Wall Painting.
Lloc: Casal Jove AlMatadero
Horari: des de les 11:00 h

Lloc: Vila Eugènia
Horari: 19:00 h

17

d’estil al Convent Carmelites.

CAMPIONAT DE FIFA’16 PS4

Pel·lícula “Edvar Munch”, Peter
Watkin (1974), 165’. Presentarà
Camil·la Lloris.
Lloc: Vila Teresita
Horari: 17:30 h

17

Dissabte 20. 20:30 h. Balls i cant

26

Exposició de treballs del
Batxiller artístic del col·legi
Sagrat Cor.
Lloc: Centre Cultural Xicranda

17

RONDA A LA VERGE, MISSES I PROCESSÓ

Lloc: Vila Teresita
Horari: 9:30 h

Trobada de Cors del Cor
Lambert Alonso.
Lloc: Teatre Capitoli
Horari: 19:00 h

15 EXPOSICIÓ SAGRAT COR
26

NTRA. SRA. DESEMPARATS:

Diumenge 21. 20:00 h. Missa
cantada al Convent Carmelites.
Dilluns 22. 20:00 h. Missa a
l’Ermita del Salvador.

Cicle de música en valencià.
Preu entrades: 5 i 7 €
Lloc: Teatre Capitoli
Horari: 22:30 h

14

TALLER ALIMENTACIÓ CONSCIENT
Taller a càrrec Maria Silvestre
Marco (Atmananda).
Lloc: Mercat Menda Directa
Horari: 12:30 h

PASSEJADA AMB CARRO
Passejada amb carro per a xiquetes i
xiquets per l’Horta de Godella.
Lloc: Escorxador
Horari: 12:00 h

RUTA AMB BICICLETA
Ruta Godella a la platja.
Lloc: Casal Jove AlMatadero
Horari: 9:00 h

Lloc: Jardí Clot de Barrabàs
Horari: 9:00 h a 18:00 h

Lloc: Poliesportiu
Preu: 55€
Inscripcions: 699977352/963643006

11

al

12.00 h Volteig de campanes i dispar de salves.
19.00 h Vi d’Honor, duta del Sant i benedicció.
20.00 h Missa en honor de Sant Isidre.
Lloc: Plaça de l’Esglèsia

Jocs i tallers infantils.
Lloc: Casal Jove AlMatadero
Horari: 11:00 h a 14:00 h

PLE DEL 30 DE MARÇ
Moció PP sobre el manteniment
dels concerts en Batxillerat i Formació Professional.

CONCERT DE SWING

i

PLE DEL 23 DE FEBRER

Favor: 10
Abstencions: 7

TALLER D’AUTODEFENSA PER A DONES

7 DIUMENGES A L’ESCORXADOR
28

Moció EUPV sobre el canvi de la
llei electoral.

Moció CET per a la introducció de
clàusules socials i medi ambientals
en els contractes públics de l'Ajuntament. Es vota esmena a la moció.

14

Concert de swing del duet
“Key Day Swingtet”.
Lloc: Mercat Venda Directa
Horari: 12:30 h

Moció C's sobre l'elaboració d'un
pla d'emergència municipal.

Favor: 8
Contra: 7
Abstencions: 2

13

Totes les edats.
Lloc: Casal Jove AlMatadero
Horari: 10:00 h
Inscripcions: igualtat@godella.es

PLE DEL 26 DE GENER

Favor: 9
Abstencions: 8

12

Amb premis.
Lloc: Casal Jove AlMatadero
Horari: 17:30 h
Inscripcions:
almataderogodella@gmail.com

al

Favor: 10
Abstencions: 7
Moció unànime sobre l'eliminació
de la violència contra les dones.

CAMPIONAT DE PING PONG

5 CINEMA D’ESTRENA
7

Moció Compromís sobre l'eliminació de la taxa de reposició d'efectius en la funció pública.

Favor: 10
Abstencions: 7

al

oberta fins el 12 de maig.
Lloc: Centre Cultural Xicranda
Horari: 19:00 h

Favor: 15
Contra: 2
Abstencions: 2
Moció CET sobre el manteniment
de colònies felines, personal voluntari i rebuig a qualsevol tipus de
violència.

12 APERTURA MUSEU AGRARI 19 CINEMA D’ESTRENA
21
15 Visita gratuïta.
Horaris i pel·licules a

SETMANA DE L’AGRICULTURA

Moció EUPV relativa a la paralització de les revàlides, la LOMCE
i contra les retallades en educació.

Godella

MAIG

Mocions
PLE DEL 24 DE NOVEMBRE

bim

28

LLIURAMENT VI GUARDÓ EL POBLET
A càrrec del grup de danses
El Poblet.
Lloc: Teatre Capitoli
Horari: 12:00 h

CONSULTA L’AGENDA ACTUALITZADA AL MOMENT A WWW.GODELLA.ES/AGENDA

