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L'equip de govern com-
pleix 100 dies. Els regi-
dors presenten els seus 
objectius. P10-11.

Les polítiques de 
l'Ajuntament en matèria 
cultural han permés que la 
família de Nicolau Primitiu 
confie el seu llegat al Taller 
d'Història Local. P19.

La Setmana dels Majors 
de Godella va deparar 
emocions, diversió i 
qualitat de vida. P09.

Santa Cecília va ser 
homenatjada amb 
multitud d'actes durant 
15 dies. P24.

L'Ajuntament reforça 
la formació i els veïns 
responen massivament 
a l'oferta. P07-08.

Els veïns inverteixen 
els pressupostos 
participatius en 
sostenibilitat. P07.

nicolau primiTiu 
"Tria" godella

Especial festes 
patronals, amb un 
estracte de les fotos. 
P12-15.
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ALCALDÍA
OFICINA DE PROMOCIÓ D'ÚS 
DEL VALENCIÀ
HISENDA
SERVEIS MUNICIPALS
PSPV-PSOE

VisitEs. Cita prèvia a l'Ajuntament.
CEntrE. Ajuntament. (Ubicació provisional: 
C/ Soguers, S/N).
tElÈfon. 963 638 056

PErsonal:
• Intervenció: Amparo Llácer (interventora), 

Vicenta Arnau.
• Intervenció OAM: Eugenio Isidoro Estruch.
• Tresoreria: Beatriz Ruiz (tresorera), Lucía 

García i Sabrina Barber.
• Oficina de Valencià: Adolf Gisbert

E-mail
alcaldia@godella.es

HisEnda
• Gestionar els ingressos obtinguts bé mi-

tjançant recursos propis, bé mitjançant 
l'Agència Tributària sita al C/. Tenor Alon-
so i controlar la despesa de l'Ajuntament.

ofiCina d'Ús i PromoCió dEl ValEnCià
• Projectar i executar campanyes de promo-

ció del valencià als centres educatius, els 
comerços i entre el teixit associatiu del po-
ble, així com reciclar al personal i promo-
cionar l'ús del valencià a l'Administració 
Pública.

sErVEis muniCiPals
• Coordinar el servei de neteja del municipi 

per mantindre l'habitabilitat dels nostres 
carrers i la salubritat dels nostres espais 
comuns.

• Preservar el bon estat dels nostres jardins  
i parcs com a zona d'esplai, de trobada fa-
miliar i social entretindre els més menuts  
i compartir experiències tots.

• Mantenir, reparar i sustituir, en el seu cas, 
el mobiliari urbà i el sistema d'il·luminació 
del nostre poble amb tres prioritats: la 
de l'excelència en el servei oferit, la res-
posta ràpida i efectiva i l'estalvi energètic 
(de llum, aigua...), alhora que mantenir 
l'equilibri mediambiental.

Ràdio Godella
dilluns 
9.00. Món de Música
10.00. Plenari del mes.
12.00. La voz de los pueblos
13.00. Norwegian Beach
14.00. La pinacoteca de radio
15.00. El musiquer
17.00. Dones que fan història
18.00. Un mundo de todos
19.00. Desconecta
20.00. Bostezo Radio
21.00. El club de la serpiente
22.00. We are de robots
23.00 Music Factory
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L'alcalde diu...

Cent dies governant per a 
Godella, amb treball, il·lusió 
i responsabilitat

S
uperada ja la tanca dels cent dies, amb un nou 
equip de govern i un projecte de progrés per al 
nostre poble, és moment de fer balanç i com-

partir, amb tots, les línies d'actuació i els primers 
resultats que ha donat eixe govern d'esquerres i plu-
ral pel qual va deicidir-se la majoria dels godellers el 
passat 22 de maig.

Coalició-Compromís, Esquerra Unida i PSPV-
PSOE entenérem després d'aquells comicis que la 
voluntat majoritària dels nostres ciutadans era que 
un govern d'esquerres continuara dirigint els desig-
nis del nostre poble. Els mateixos protagonistes que 
quatre anys arrere (amb una altra proporcionalitat, 
en esta ocasió, amb 2 regidors per a EU, uns altres 
2 per a Compromís i amb 5 regidors per al PSPV). 

No negaré que hi ha hagut dificultats al dia a 
dia, com en qualsevol estructura de convivència. 
Dificultats que sempre hem superat amb diàleg, 
respecte i responsabilitat. Cada regidor té la seua 
delegació amb signatura, amb autonomia en la gestió 
i pluralitat, una fòrmula que redunda en la millora del 
treball en equip. Tenim a les nostres mans l'obligació 
de continuar treballant per un projecte de poble que 
és el que ens ha aval·lat davant els nostres veïns, 
una idea de poble sostenible, referència al món de la 
cultura, un poble respectuós i solidari. En moments 
com el què ens hi trobem tot açò ha estat consi-
derat per alguns  quasi com a irrellevant però no 
per nosaltres. Hem demostrat en quatre anys i mig 
que es pot mantindre un equilibri entre el benestar 
social, els serveis públics de qualitat i una economia 
sanejada. Nosaltres no hem especulat. Nosaltres no 
hem abusat. Tots els exercicis des que un equip de 
govern de progrés ha estat al capdavant d'este Ajun-
tament s'han tancat amb superàvit. Mai no hem fet 
ni una sola operació de tresoreria per a poder fer 
front als pagaments; i no hem gastat un sol euro que 
no tinguérem. Hem gestionat els nostres recursos 

amb eixes màximes i hem sigut capaços de negociar 
amb altres administracions per aconseguir deman-
des històriques, de més de 20 anys, com són les 
rodones de la CV-310. Perquè este equip de govern 
treballa per a qui l'ha votat i per a qui no ho ha fet, 
este equip de govern treballa per tots els godellers, 
amb responsabilitat i amb la il·lusio de compartir una 
idea de poble al qual dóne gust viure. 

En estos 100 dies, a pesar que Godella està a 
l'avantguarda dels municipis de la Comunitat Va-
lenciana en matèria d'ocupació, hem fet una aposta 
decidida per la formació dels nostres joves, un dels 
col·lectius més fràgils davant esta acarnissada crisi. 
Hem posat en marxa cursos de prevenció de riscos 
laborals, tallers de formació, de tècniques de búsque-
da de treball, de manipulador d'aliments... Mantenim, 
així mateix el nostre compromís amb l'horta, amb la 
cultura i hem reforçat les activitats a centres com 
ara Xicaranda i Villa Eugènia suplint la mancança 
d'un edifici emblemàtic com ara el Capitolio, amb una 
reforma pràcticament conclosa però que no podem 
disfrutar perquè el Consell no fa front a les factures 
de l'empresa constructora.

El moment és apassionant i il·lusionant perquè 
tenim, a més, l'oportunitat de reconfigurar la fisono-
mia del nostre poble, amb el repte de adaptar-lo als 
nous temps, amb un nou Pla General d'Ordenació 
Urbana. Un PGOU que necessàriament ha de res-
pondre a les màximes de sostenibilitat, habitabilitat 
i respecte per les nostres zones verdes i espais de 
convivència. Hi ha necessitats d'infraestructures i 
dotacions però també legals per adequar la realitat 
urbanística del PGOU de 1991 a l'actualitat. El Pla ha 
d'eixir d'un procés transparent, de consens i diàleg 
profund i transversal, comptant amb l'opinió de tots 
des de l'inici, un procés semblant al que vàrem em-
prar en l'elaboració del Pla Especial de Protecció de 
les Pedreres.
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L
'esperit de la lluita contra el mal-
tractament va envair Godella des 
del passat 21 de novembre fins 

al dia 28, en el qual el curs-exhibició 
d'autodefensa femenina organitzat 
pel OAM i l’Associació Valenciana 
d’Autodefensa de Dones va posar 
el fermall final a la Setmana contra 
la Violència de Gènere. Vuit dies 
d'activitats, organitzades per la re-
gidoria de Benestar Social, que van 
arrancar amb un taller de correspon-
sabilitat familiar impartit per l'agent 
d'igualtat, Raquel Barletta en el CP 
Cervantes. En ell es va fer un recorre-
gut semàntic i estadístic pels concep-
tes i relacions de gènere, així com per 
l'injust repartiment de tasques i rols. 
El servei de ludoteca, va permetre, a 
més, la conciliació de l'activitat amb 
les responsabilitats familiars. 

El dimarts, la Biblioteca Pública 
va acollir la sessió de contacontes 
oferida per la poeta Mar Benegas, i 
a la qual malgrat la pluja, van assis-
tir prop d'una trentena de persones. 
Els clàssics contes no sexistes, “Rosa 
Caramel” o “Arturo i Clementina”, en-
tre molts altres, van ajudar a xiquets, 
xiquetes i pares a rebel·lararse contra 
les princeses roses. La ràdio municipal 
també va adaptar la seua programa-
ció, el dimecres, amb el monogràfic 
del Fòrum contra la violència de gè-
nere. La regidora d'Igualtat i Benestar 
Social, Rosa Barat i les representants 
d'algunes de les associacions de dones 
de la localitat, Pepita Gimeno (Tyrius) 
i Teresa López (Qualitat de Vida), van 
desfilar pels micros del carrer Manel 
Tomás. També van repetir, un any 
més, els curtmetratges per la igualtat 
de la CAM que van acostar al públic 
la realitat de la violència de gènere 
des de diferents punts de vista, la de 
l'amor romàntic i la del maltractament 
directe. Després de la projecció, Paqui 
Méndez, directora del certamen, va 
coordinar un debat-col·loqui. 

Les diferents formes de maltracta-
ment que es produeixen excusades en 
les cultures van ser objecte de crítica 

en el saló d'actes de Vila Teresita pel 
grup de teatre de la EPA que va oferir 
una lectura dramatitzada de l'obra de 
Dacia Mariani “Passos Lleugers”. 

El divendres 25, dia central dels 
actes de rebuig al maltractament, 
desenes de persones van passar per 
la taula de sensibil·lització que les 
Amas de casa Tyrius van instal·lar en 
el Mercat Municipal. Posteriorment va 
tenir lloc la concentració ciutadana de 

repulsa a la violència masclista, en el 
Jardí dels Mestres Senabre. Allí, els 
joves estudiants de l'IES Comarcal 
repassaren un a un els noms de les 
víctimes per violència de gènere i van 
donar lectura a uns poemes. A la ves-
prada, una representació del municipi, 
encapçalada per l'alcalde i la regidora 
de l'àrea, es va incorporar a la mani-
festació que va tenir lloc en la Plaça 
del Parterre de València. 

El dissabte 26 es va celebrar el 
taller de prevenció que els júniors de 
Godella van organitzar en el Casal Jo-
ve AlMatadero i que va córrer a càrrec 
de la poeta Mar Benegas. Finalment, 
el curs-exhibició d'autodefensa fe-
menina del dilluns dia 28 organitzat 
per l'OAM i l’Associació Valenciana 
d’Autodefensa de Dones, va tancar 
l'edició 2011, de la Setmana contra la 
violència de gènere.

El grup de teatre de la EPA va oferir una visió multicultural del maltracte amb l'obra Passos Lleugers.

La poeta Mar Benegas va actuar de contacontes no sexista a la Biblioteca Municipal.

Presentació dels curtmetratges de la CAM. Concentració contra la violència de gènere.

Stop al maltracte masclista
HUIT DIES D'ACTIVITATS CONTRA LA VIOLèNCIA DE GèNERE

Godella se sumó 
a la semana 
europea de la 
movilidad

La marxa isqué del Poliesportiu.

Cicloturismo, marchas a pie, excursio-
nes en transporte colectivo… Godella, 
un año más se unió a la semana eu-
ropea de la movilidad con multitud de 
actividades en las que el coche no tuvo 
cabida. La marcha cicloturista que, bajo 
la organización de la Penya Ciclista CC 
El Cantonet, realizó la ruta de los ba-
rrancos fue el acto inaugural. “Un año 
más apostamos por este día –afirmó 
el alcalde de Godella, Salvador Soler-, 
apostamos por la sostenibilidad, por 
la calidad de vida, por el transporte 
alternativo, apostamos por un pueblo 
sin tráfico, sin contaminación, un pue-
blo agradable, amable, un pueblo para 
vivirlo”.

La Asociación A Peu Pla organizó 
la marcha a pie por las playas de El Ca-
bañal, La Malva-rosa y La Patacona. La 
vuelta se hizo por el barranco del Ca-
rraixet y Alboraya.

Por último, se celebró el tradicional 
paseo en bici por las calles de Godella y 
que arrancó en la calle Ramón y Cajal, 
frente al Polideportivo. La Penya Ciclista 
CC El Cantonet, que organizó la activi-
dad patrocinó, en colaboración con la 
Concejalía de Participación Ciudadana, 
también el sorteo de tres bicicletas.

El Facebook del 
Ayuntamiento tiene 
más de 500 amigos
El 23 de mayo de 2010 el Ayunta-
miento de Godella puso en marcha 
su página de Facebook con el fin de 
acercar a un mayor número de gen-
te la información sobre la actividad 
del municipio y ofrecer un soporte 
interactivo que permitiera, al mismo 
tiempo, recoger las inquietudes, opi-
niones e incluso advertencias de los 
ciudadanos de la localidad. Poco des-
pués de un año, ya son más de 500 
los amigos que se han interesado por 
formar parte de esta comunidad vir-
tual.

“La transparencia informativa es 
una de nuestras prioridades –señaló 
el concejal de Comunicación y Cultura, 
Ferran Vilella-, con la página de Face-
book hemos recibido centenares de 
comentarios y hemos dado voz a todo 
el mundo que ha querido aportar ma-
tices a las informaciones que hemos 
posteado, incluidos a los partidos de 
la oposición y a sus miembros quienes 
han dispuesto de este canal abierto y 
sin censuras”.
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maraTó de valència.  CLUB TRIATLó DE GODELLA. 
La nodrida expedició aconseguí uns excel·lents resultats.

TexTo de rosa esTellés

E
l passat mes d’Agost i amb 
motiu de les festes de Godella, 
vàrem rebre la visita de les au-

toritats i representants del Comité 
d’Agermanament dels municipis 
francesos de Noisy le-Roi i de Bailly. 

Amb l’alcalde de Bailly Claude 
Jamati, els regidors Roland Villeval, 
Danielle Cordier, Marie Noëlle Du-
puy i Sylviane Replumaz, i demes 
representants de la municipalitat, 
hem pogut compartir moments de 
visites culturals a llocs emblemàtics 
de la ciutat de València com el Mer-
cat Central, la Llotja, la plaça redo-

na, l’Almoina, les torres de Serrans o 
les de Quart...

Han participat i de manera acti-
va a les festes de Godella, en les ma-
nifestacions religioses com la missa 
i la processó de Sant Bertomeu, als 
actes ludicofestius com les desfila-
des de Moros i Cristians, també a les 
mascletaes i al castell del dia 24.

Però també hem tingut oportu-
nitat de celebrar reunions de treball 
encamidades a presentar, preparar 
i compartir les properes activitats 
tant des del punt de vista de la 
cultura com esportives. L’activitat 
clau del proper any, actualment en 

preparació, serà  l’exposició de “So-
carrats” a realitzar per l’alumnat de 
Ceràmica de l’escola d’adults i que 
tindrà lloc la primera setmana de 
juny de 2012 a la sala d’exposicions 
de Bailly.

Els nostres encontres es basen 
també en la convivència en els do-
micilis amb els nostres invitats, en 
compartir i dónar a conèixer els nos-
tres hàbits, la nostra cultura...

Pensant ja el camí recorregut  i 
amb totes les experiències viscudes, 
queda obert el Comité a tots i totes 
aquells que vulguen participar a les 
properes activitats i esdeveniments.

Una delegació de Noisy-le-roi i 
Bailly visita Godella

La delegació agermanada va compartir festes i activitats culturals en la seua visita. rosa Estellés.

El oboísta godellense Eduard Martínez actuó como solista.

E
l pabellón municipal de Go-
della acogió el concierto de 
clausura del Stage de Música 

Sinfónica que desde hace 4 años se 
celebra, de forma ininterrumpida, en 
esta localidad valenciana. Tras una 
semana de ensayos, convivencia y 
conciertos, la Orquestra Simfònica 
Segle XXI completó con dos obras 
de contrastes la 21ª edición de su 
stage en el que profesionales y estu-
diantes de los últimos cursos prepa-
ran, bajo la dirección del gran Jordi 
Mora, una partitura para orquesta. 
En plena serie de Anton Bruckner, 
el concierto para oboe y orquesta de 
Richard Strauss puso el contrapunto 
a la potente sinfonía nº4 en mi be-
mol mayor del compositor austriaco.

El oboísta godellense, Eduard 
Martínez actuó como solista ante su 
público que lo ovacionó al coronar 
los tres movimientos de una de las 
piezas postreras de Strauss y con la 

que el compositor recuperaba la ver-
tiente más romántica de su juventud. 
Incluso, se atrevió con un solo impro-
visado finalizada su actuación junto 
a la orquesta. No fue el único músico 
local entre los participantes; cerca del 
10 por ciento de los intérpretes se ha-
bía formado en la Escuela del Casino 
Musical de Godella.

Superado el descanso, los meta-
les y la percusión cogieron posicio-
nes en el escenario. La “Romántica” 
de Bruckner arrancaba como un 
susurro y alcanzaba su punto más 
álgido con los 80 músicos retoman-
do el homenaje que la obra rinde al 
Príncipe Konstantin de Hohenlohe-
Schillingsfürst. 

La orquestra Segle XXI, que ya 
había ofrecido este mismo concierto 
el pasado viernes en el auditorio de 
la Casa de la Cultura de Albuixech, 
cerró su periplo en Vic donde repitió 
su actuación.

cw godella
DE éXITO EN éXITO. . 

Rivales de la talla del CW Castellón, 
el CW Murcia, la UPV o del vecino 
CW Burjassot, no fueron suficientes 
para impedir que el CW Godella se 
impusiera en la cuarta edición del IV 
Torneig Ciutat de Castelló-I Memorial 
Paco Sanz. El torneo fue un auténtico 
impulso de moral para los chicos del 
joven entrenador Alfredo Ballester. 
Pero el mérito fue doble pues al 
éxito del equipo absoluto (categoría 
‘A’), le secundó con idéntico final el 
absoluto ‘B’.

El Stage de música 
sinfónica trae a Godella 
a Strauss y a Bruckner
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La regidoria d’Esports, 
a la pole position
ELS PRIMERS A L'INICI DEL CURS 2011/2012

José Vergara, inundó de color Villa Eugenia 

Ball, música, esport i 
gastronomia a la festa 
del 9 d'ctubre

Pie de fotoSa sam evenem excerchit, id magnis asit. autor foto

El concer de la Banda del Casino Musical va estar dirigit per Ferran Vilella.

La dansà i la partida de pilota no faltaren en la celebració del 9 d'octubre. 

E
ncara no havia acabat l’estiu 
quan van aparéixer els primers 
cartells anunciant l’oferta es-

portiva per a la gent de Godella. Va 
ser l’inici del nou curs, el més matiner 
de tots els ofertats per l’Ajuntament 
de Godella. Donats uns dies de pre-
ferència als veÏns locals, la inscripció 
s’obrí per a tot el món. Una oferta 
que es manté i fins i tot  augmenta 
en algunes disciplines respecte a la 
d’anys anteriors. En un moment re-
conegut per tots en què es qüestio-
nen determinats serveis, la regidoria 
d’Esports entén que l’oferta pública 
ha d’estar al servei, principalment, 
del ciutadà i garantir el dret a la 
pràctica de l’esport en qualsevol de 
les seues manifestacions.

Una oferta que cada vegada més 
s’ajusta a les necessitats del usua-

ris i facilita l’accés i la comunicació 
amb el servei d’esports gràcies a una 
gestió àgil, eficaç i immediata. La 
conseqüència directa és que, a poc 
a poc, hem aconseguit que els perío-
des d’inactivitat siguen més reduïts, 
de manera que tan sols en agost 
deixem d’oferir activitats esportives 
a la població de Godella. Continuem 
treballant per a millorar el servei que 

des d’aquesta regidoria es gestiona 
baix criteris d’eficàcia i sostenibili-
tat de tots aquells projectes que es 
posen en marxa, tal vegada per això 
hem aconseguit comptar amb una 
oferta esportiva per als ciutadans, 
contínua, regular i estable, referèn-
cia a la comarca de l’horta Nord com 
així ho indiquen les dades de parti-
cipació.

G
odella va revisar el seu passat i 
les seues tradicions amb motiu 
de la celebració del 9 d'octubre. 

Prop de 24 hores dedicades a re-
prendre els arrels a través dels seus 
col·lectius, clubs i entitats. El dia 8, 
el Grup de Danses El Poblet va cele-
brar el Primer Aplec juntament amb 
agrupacions de tota la Comunitat. En 
total, 45 parelles que van dansar al so 
del tabalet i la dolçaina des del carrer 
Badia fins a la plaça de l'Església. Allí 
van recuperar forces amb un sopar de 
germanor per al posterior “sarao” en el 
qual van participar més de 300 perso-
nes i on no van faltar les bandúrries i 
les guitarres així com les millors veus 
del cant d’estil valencià.

“Tenim una gran sort de viure 
en un poble en el qual els nostres 
col·lectius es bolquen en un dia com 
aquest –va afirmar l'alcalde de Godella, 
Salvador Soler-, gràcies a ells podem 
mantenir vives les nostres tradicions i 
no renunciar a celebrar un dia com el 
9 d'octubre, tal com està succeint en 
altres pobles”.

L'èxit de l'exposició de maquetes de 
trens a escala N, H i 0 que va tindre lloc 
l'endemà va ser rotund. El mercadet de 
peces, ornaments i trens va atraure fins 
a Godella a aficionats i venedors d'arreu 
d'Espanya i els curiosos es van comptar 
per centenars.

“L'harmonia i la participació han si-
gut la constant en aquesta celebració –va 
explicar el regidor de Festes, Hermene-
gildo Estellés-, la col·laboració ha sigut 
excel·lent i el resultat, molt satisfactori”.

A les 11, el carrer Major va recuperar 
la seua activitat amb la partida de Raspall. 
Poc després, a escassos metres, la Banda 
del Casino oferí el seu tradicional concert 
a l'aire lliure del dia de La Comunitat. El 
regidor de Cultura, Ferran Vilella, director 
titular, va dur la batuta el concert davant 
dos-cents veïns que van gaudir d'obres 
del mestre valencià, Salvador Giner, de 
qui es celebra el seu centenari. A les 14 
hores, l'activitat es va traslladar al Parc 
dels Mestres Senabre on es van cuinar 
prop de 400 racions d‘arròs amb fesols i 
naps, després de les quals no van faltar 
els massapans del dia de Sant Donís.

C
incuenta y seis años dedicados al arte se resu-
men difícilmente en una exposición y menos 
todavía si se trata de un autor de la versatilidad, 

la profundidad y el talento de José Vergara. Sin em-
bargo, el Centro de Arte Villa Eugenia lució “Cuatro 
décadas”, la extensa y apasionada obra del conser-
vador y restaurador del Museo de Bellas Artes y de la 
Biblioteca de Valencia. Vergara compartió esas cuatro 
décadas en las que se entrevió el color mediterráneo 
de su Godella natal, la absorción de su paso por Lon-
dres y París y la atracción por las texturas de su apa-

drinada Australia con reminiscencias de Linn, Baken 
o Kluge Polt. “Aunque sé que a Vergara no le gusta 
explicar sus creaciones, detrás de cada obra hay una 
historia más apasionante que la anterior y tenerlo en 
Villa Eugenia es un regalo para los amantes del arte”, 
afirmó el concejal de cultura, Ferran vilella. el alcalde 
del municipio, Salvador Soler, destacó “el exquisito 
trabajo de un autor nuestro, a la vez que cosmopolita, 
que reúne todos los valores que hacen que Godella sea 
identificada con la cultura, y este centro, como la refe-
rencia del arte autonómica e incluso más allá”.
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R
àdio Godella ha començat aques-
ta temporada amb més força que 
mai. Més de 40 col·laboradors 

passen setmanalment pels estudis de 
la ràdio municipal, i a ells cal sumar-
los els col·laboradors dels diferents 
programes de la Xarxa d’Emissores 
Municipals Valencianes que la ràdio 
del poble emet fruit de l’intercanvi 
de programes amb ràdios com les de 
Burjassot , Picassent, Albal o l’Eliana. 
En aquesta temporada fins a tres 

programes de producció pròpia de 
Ràdio Godella han estat seleccionats 
per les altres emissores de la Xarxa 
per a ser emesos.

Ràdio Godella ha estrenat un nou 
lloc a internet (www. radiogodella.
com) on podràs escoltar la ràdio en 
directe i descarregar i escoltar en 
qualsevol moment que tu vulgues 
a través del seu podcast programes 
que no vas poder seguir en directe. 
Ja l’han visitat més de 2000 persones 

des de procedències tan diferents com 
Rússia, Alemanya, França, Romania, 
EUA, El Salvador, etc... També pots 
buscar Ràdio Godella en el facebook i 
deixar tots els suggeriments o dubtes 
que estimes oportú.

Si estàs interessat en realitzar al-
gun programa a Ràdio Godella, passa’t 
per l’edifici Xicaranda, al carrer Manel 
Tomás o telefona al 963 642 952, o 
escriu a radio@godella.es. Recorda. 
si fem ràdio, fem poble.

Ràdio Godella, la veu que es 
reinventa i s'adapta als temps

ràdio godella s'enriqueix amb la xarxa d'emissores municipals valencianes a què està adscrita. 

El Pleno 
aprobó unos 
presupuestos 
“equilibrados”

El Pleno de Godella.

El Pleno extraordinario del Ayunta-
miento de Godella aprobó los presu-
puestos del presente ejercicio, que 
ascienden a cerca de 9 millones de 
euros (casi 1 millón menos que en 
2010), con los votos a favor del PSPV-
PSOE, Esquerra Unida y Comprimís y 
en contra del Partido Popular. “Estos 
presupuestos están diseñados sobre 3 
pilares básicos –explicó el alcalde de 
Godella, Salvador Soler: la reducción 
del gasto en el capítulo 1 (el de perso-
nal); el incremento en servicios para 
los más necesitados, como son los de 
emergencia social, que han pasado en 
2 años de 40.000 a 100.000; y, por 
último, estos presupuestos garantizan 
que nuestras asociaciones y colectivos 
puedan continuar desarrollando su ac-
tividad con normalidad”. 

suPEráVit
El equipo de Gobierno consensuó el 
balance que, hasta concretado el pacto 
postelectoral, había sido imposible sa-
car adelante. “Estos presupuestos res-
ponden a una realidad prácticamente 
consumada por lo que, si en los últi-
mos 4 años, hemos conseguido cerrar 
todos los ejercicios con superávit, en 
esta ocasión lo cuadraremos todavía 
con mayor precisión”, aseguró Soler.

El propio alcalde, junto con otros 
miembros del Gobierno, explicó los 
presupuestos y contestó una a una a 
todas las dudas de los vecinos, repre-
sentantes de las asociaciones locales y 
miembros de la oposición, un día antes 
de su presentación al Pleno, en el Con-
sejo de Participación Ciudadana. En la 
reunión se destacó la drástica conten-
ción del gasto, cuyas partidas principa-
les son la de personal, con 3.400.000 
euros y los gastos corrientes en bienes 
y servicios. “La situación global nos ha 
obligado a ajustar el presupuesto bási-
camente con recursos propios, por lo 
que hemos tenido que equilibrar las 
operaciones sin aumentar la presión 
fiscal pero sin renunciar a los servicios 
que entendemos que hay que ofrecer 
a los ciudadanos”, indicó el primer edil. 
Así, en el escenario de los ingresos, el 
capítulo de impuestos directos es el 
más significativo con 4.900.000 euros.

las CuEntas dEl oam
Asimismo se aprobaron, en el mismo 
punto del orden del día, las cuentas 
del Organismo Autónomo Municipal 
de Cultura, Juventud y Deportes cuyo 
importe asciende a 1.300.000 euros 
soportado con tasas y subvenciones 
pero, principalmente, con una aporta-
ción municipal de 900.000 euros.

El mercado 
ecológico de 
Godella se consolida

Productores i consumidores.

Cada sábado, desde el 21 de mayo, la 
Ermita de Godella se transforma en 
un mercado de productos ecológicos 
de venta directa cuya repercusión ha 
trascendido ya las fronteras de nuestra 
comarca. Un proyecto pionero en el que 
las frutas, verduras,… pasan, directa-
mente, como dice el slogan del merca-
do, ‘de la huerta a la mesa’. La media es 
de 200 visitantes cada sábado, por lo 
que ya han pasado más de 12.000 per-
sonas por un mercado que cuenta con 
25 productores de fruta, verdura, plan-
tel de hortalizas y productos derivados 
de la miel, fundamentalmente locales y 
de poblaciones del entorno. Los produc-
tos están recogidos en el estado óptimo 
de maduración y en 24 horas pasan, del 
campo, a la cesta de la compra,

Salvador Giner, en 
el centenari de la 
seua mort

Costa, Sancho, Palanca i Caballer.

El Casino Musical de Godella va retre 
homenatge al compositor valencià Sal-
vador Giner 100 anys i un dia després 
de la seua mort. Ho va fer en una ter-
túlia-conferència oferida per Juan Igna-
cio Palanca i Vicent Caballer, els qui van 
estar acompanyats en el treball docu-
mental per Ferran Vilella. Vicent Sancho 
i Xavier Costa van presentar l'acte, sisè 
d'aquest moviment soci-cultural que re-
uneix a personalitats del món de l'art i la 
cultura per a conversar i aprofundir en 
la vida i obra de diferents personatges i 
inquietuds. Mozart, Beethoven, Pinazo, 
Schubert i les schubertiades i l'Educació 
musical van ser els antecessors de 
l'autor de “Una nit d’albaes”, “L’entrà de 
la Murta o “Es Chopá fins a la Moma”. 

L'exposició va permetre conèixer el 
context històric i soci-econòmic que va 
acompanyar al compositor, . Fins i tot, 
el públic va participar en un xicotet ex-
periment contrapuntístic en el qual van 
interpretar un cànon per a entendre, 
empíricament, un dels recursos de Giner.

cuando se Trabaja con objeTivos a la visTa. CLUB DE TENIS. 
Si parece que fue ayer cuando se formaba un equipo de pádel, en estos momentos se está gestando la creación 
de un club de tenis. Se han ido sentando las bases para que esto sea posible, en un principio era mas que 
necesario la existencia de dos pistas de tenis, que aunque justo permite ciertas licencias, ya la tenemos. 
Contamos con una escuela de tenis con mucha tradición y muchos alumnos, existe motivación por avanzar 
por parte de algunos alumnos y tomar los primeros contactos con la competición, de modo que este año y por 
primera vez se van a formar equipos para que participen en los mjuegos deportivos de la Comunidad Valenciana 
en la modalidad de tenis, junto con otras escuelas de la comarca y de comarcas vecinas.
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Un 10% més de matrícules 
per als tallers formatius

Vora 700 perones s'han inscrit enguany als tallers formatius.

Los vecinos de Godella 
deciden sobre el 25% del 
capítulo de inversiones
65.000 € PARA MARQUESINAS, LUMINARIAS y CARRIL BICI 

Reunión de los representantes de los barrios en la última fase del proceso de decisión.

L
os Presupuestos Participativos 
del Ayuntamiento de Godella 
confirmaron el compromiso de 

los vecinos por mejorar las condicio-
nes de sostenibilidad y habitabilidad 
del municipio. Así, los 65.000 euros 
asignados para 2011, irán dirigidos a 
ampliar el carril bici para llevarlo hasta 
el pabellón municipal, a incorporar 2 
nuevas marquesinas en el trayecto del 
autobús (en Xicaranda y el Carrer Am-
ple) y a sustituir fases de luminarias 
y optimizar el consumo y mejorar su 
calidad lumínica.

contrarreloj
“Ha sido un proceso casi a contrarreloj 
–explicó el concejal de Participación 
Ciudadana, José Valenzuela-, pues de-
bíamos reunirnos con los vecinos y 
llegar a un consenso en tiempo récord 
para poder ejecutar las actuaciones 
dentro de este ejercicio”.

El proceso, abierto a todos los 
ciudadanos de Godella y a sus colec-
tivos ha consistido en tres asambleas 

por barrios en las que se priorizaron 
los temas estructurales y se optó, fi-
nalmente, por darle una continuidad 
a las iniciativas emprendidas en años 
anteriores. 

Godella puso en marcha los pre-
supuestos participativos en 2008 y 
desde entonces se han acometido 
medidas como la colocación de se-
máforos para invidentes, la mejora 
en la accesibilidad y la eliminación 
de barreras arquitectónicas, la insta-

lación de marquesinas o la habilita-
ción de un carril bici. “Una vez más 
se demuestra –comentó el alcalde de 
Godella, Salvador Soler-, el impecable 
criterio de nuestros conciudadanos 
que, lejos de buscar soluciones más 
espectaculares o efectistas, han vuel-
to a decidirse por actuaciones que 
cubren una serie de necesidades que 
obedecen a concepciones de pueblo 
que compartimos plenamente”.

más ProPuEstas
Los presupuestos participativos su-
ponen un 25% del capítulo de inver-
siones; en el camino quedaron otras 
propuestas como la de instalar la ca-
lefacción en el Casal Jove AlMatadero, 
diferentes soluciones para intentar 
minimizar la inundabilidad del barrio 
del Barranquet o la ampliación de las 
franjas horarias y los trayectos del 
autobús municipal aunque, según 
el concejal del área “no se descarta 
acometer alguna de ellas desde otras 
partidas”.

L
es activitats oferides per la re-
gidoria d'Educació a través dels 
Tallers de Formació per a adults 

i joves han batut el rècord de matri-
culació dels últims anys. Si el passat 
any 637 persones es van inscriure en 
tallers de l'Escola d'Adults, Xiquets, 
en l'escola de música, el conservatori i 
en la de balls tradicionals, enguany, la 
xifra ronda els 700. Per a açò, el Cen-
tre Cultural Xicaranda ha obert una 
nova aula i ha regularitzat la situació 
dels professors als quals ha fet perso-
nal indefinit. “La nostra aposta per la 
formació és decidida –va assenyalar 
la regidora d'Educació i Personal, Eva 
Sanchis-, és bàsica en tots els àmbits 
de la nostra societat i en moments 

com el qual estem vivint de dificul-
tats per a accedir al mercat laboral, 
encara més”. Sanchis va indicar que 
per al pròxim curs està previst am-
pliar encara més els grups amb major 
demanda i es modificarà l'ordenança 
de la taxa per a unificar el pagament 
i contemplar suposats d'exempció per 
desocupació. L'Escola d'Adults, ofereix 
cursos d'iniciació i cultura general, 
pregraduado, educació secundària, 
castellà, valencià, preparació per a 
l'accés a cicles formatius i a la Univer-
sitat, teatre, costura, anglès, ceràmica, 
pintura, vidre i informàtica. L'Escola 
de Xiquets ofereix anglès per a edats 
d'entre 7 i 10 anys, escoles matineras 
i ludoteca.

Ha sido un ProCEso 
Casi a ContrarrEloj, 
dEbíamos rEunirnos 
Con los VECinos 
y llEgar a un 
ConsEnso En tiEmPo 
réCord Para PodEr 

EjECutar las aCtuaCionEs 
dEntro dE EstE EjErCiCio”

josé vaLEnzUELa

concejal De participación ciuDaDana

“

pepe carbonell imparTió un 
curso de KaraTe deporTivo

El tricampeón de Europa y penta-
campeón de España, Pepe Carbonell, 
impartió un curso de karate deporti-
vo en el Pabellón Municipal. El curso 
estuvo dirigido a niños y jóvenes que 
quisieron profundizar sus conocimien-
tos del karate con uno de los grandes 
especialistas en katas del continente. 
Las sesiones se dividieron por edades 
y participaron cerca de 70 karatekas. Los más pequeños profundizaron en sus técnicas con Carbonell.

Projecte trilateral de 
cooperació esportiva

F
ruit de la voluntat política dels re-
gidors d’esports dels ajuntaments 
de Burjassot, Godella i Rocafort, 

sorgeix la iniciativa de col·laborar 
puntualment en aquells projectes que 
puguen resultar d’interés per aquestes 
poblacions amb l’objectiu d’optimitzar 
els recursos i la sostenibilitat dels 
projectes amb potencial àmbit supra-
municipal.

En estos moments ja s’han man-
tingut els primers contactes, s'han 
establert les línies de consens i de fet 

ja s’està treballant en alguns projec-
tes en concret com ara la realització 
de manera conjunta de la tradicional 
carrera San Silvestre que apadrinada 
per l’ajuntament de Rocafort i amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de Go-
della, les l’asociacións esportives club 
d’atletisme Rocafort Running i Club 
atletisme a les nou de Godella realit-
zaran el proper 28 de desembre esta 
emotiva i festiva carrera que transco-
rrerà pels carrers de Rocafort, Godella 
i Burjassot.



bim n Godella8 Desembre de 2011 - gener de 2012Notícies

T
alento, virtuosismo, precisión, 
técnica… Disponer de una de es-
tas cualidades es casi sinónimo 

de éxito pero cuando una persona las 
reúne todas ellas, el resultado empieza 
a rozar la “genialidad”. Godella estuvo 
invadida durante una semana por ge-
nios de la música, auténticos gigantes 
de talla mundial que han enseñado, 
han compartido, han convivido y, sobre 
todo, han interpretado las más diversas 
piezas musicales con una exquisitez in-
édita, además de haber demostrado una 
humildad y una proximidad difícilmente 
imaginables. El III Festival Internacional 
de Música de Cambra se clausuró con el 
concierto didáctico ofrecido por la violi-
nista Tasmin Little, justo 8 días después 
de que otra violinista, Mirabai Weismehl, 
impartiera la primera sesión magistral 
a los alumnos de la Jove Orquestra de 
Godella y después de ver pasar por sus 
sesiones a más de 1.500 personas.

Entretanto, los aplausos, las emo-
ciones y las sensaciones se apoderaron 
de la intensa rutina de este pueblo. El 
Centro de Arte Villa Eugenia acogió 
gran parte de la actividad del Festival 
que arrancó con la sobrecogedora Suite 
Número 1 de Bach en las cuerdas del 
chelo de Lluís Claret. El pianista, Josep 
Maria Colom, Mirabai Weismehl, al violín 
i Joan Enric Lluna, con el clarinete ce-
rraron el concierto inaugural con obras 
de Beethoven, César Frank y Robert 
Gerhard. Claret acercó un poco más las 
suites de Bach al público godellense, al 
día siguiente con una charla pedagógica 
que recorrió el origen del violonchelo, 
y contextualizó la época que vivió el 
compositor.

La espectacularidad arquitectónica 
de Villa Eugenia dejó paso a la bucólica y 
espiritual Ermita de Campolivar. Con una 
puesta en escena espectacular, Arensky, 
Crusell y Schubert fueron interpretados 
por los chelos Lluís Claret y Rafal Jeriezs-
ki, las violas Mirabai Weismehl y Julia Hu 
y el clarinetista Joan Enric Lluna. 

En el ecuador del Festival,. Xavier 
Costa coordinó la charla-conferencia 
"Schubertades, l'esperit de la Música de 
Cambra" en la que también intervinieron 
el clarinetista y director del Festival, Joan 
Enric Lluna; la pianista Alba Ventura y el 
fagot, Higinio Arrue. 

Tras casi una semana de ensayos, y 
master-class, había llegado el momento 
para que los alumnos de la Jove Orques-
tra de Godella i Música Cordis mostraran 
el resultado de esos días de trabajo. El 
Concerto nº2 de l'estro armonico para 2 
violines de Vivaldi fue la obra elegida. La 
violinista del Palau de Les Arts, Mirabai 
Weismehl i Sarahi Sancho San Bartolo-
mé actuaron de solistas. Posteriormente, 
el Quinteto para viento y piano op.16 de 
Beethoven y las obras más irónicas y po-
pulares de Poulenc y Martinu, Trío para 
oboe, fagot ypiano y La revue de cuisine 
cerraron la velada. El grupo Moonwinds, 
formado por Joan Enric Lluna, Cristina 
Gómez, Higinio Arrué i Javier García es-
tuvo acompañado por la pianista Alba 
Ventura y el trompeta, Francisco Javier 
Barberá. En la recta final, el contrabajo 

centenario de Toni García protagonizó 
un concierto didáctico junto al clarine-
tista, Joan Enric Lluna i al pianista Nigel 
Clyton que recorrieron vertiginosamen-
te el Gran Duo de Bottessini. La sesión 
fue el preludio de una noche vibrante 
y emocionante. Además de la irónica 
obra de Bottessini, sonó el Trío para cla-
rinete, violín y piano de Katchaturian. 
La violinista Tasmin Little continuó con 
dos piezas en solitari: La leyenda para 
violín, de Albéniz y la Balada para violín 
de Eugène ysaye. Dos obras cargadas 
de dificultades técnicas y belleza inter-
pretativa que hicieron ponerse en pie a 
un público entregado con la británica. 
Después del descanso, la propia Tasmin 
Little, Clayton, Toni García, Julia Hu i Ra-
fal Jezierski cerraron los conciertos de 
esta edición del Festival.

E
l programa para obtener el certificado de 
Manipulador de Alimentos como herra-
mienta para la búsqueda de empleo que 

puso en marcha la agencia de empleo y desa-
rrollo Local de Godella recibió tal número de 
solicitudes que desboró todas las previsiones. 
“Abrimos un período de solicitudes de matri-
culación para un curso de 25 personas y se pre-
sentaron 70 –señaló la concejala de Bienestar 

Social y Promoción del Empleo, Rosa Barat-, 
de momento hemos podido doblar el curso y 
dar servicio, a 50 personas y estamos estu-
diando otras vías de formación para compen-
sar la dejación del Consell en esta materia”. 

Se trató de un curso no presencial que 
cubrió todas las especialidades. “El grueso de 
los matriculados son jóvenes desempleados, 
que es, probablemente, el sector más despro-

tegido y frágil ante los efectos de esta crisis 
–indicó el alcalde de Godella, Salvador Soler-; 
pero también se ha dado cabida a un pequeño 
porcentaje de personas que por distintas cir-
cuntancias tenía aspiraciones de acceder a 
otro mercado”. 

Los alumnos asistieron el pasado 30 de no-
viembre a la entrega de diplomas notablemen-
te satisfechos con el curso en sí pero sobre 

todo con las puertas que se les podían abrir 
con el título. "Vuelves a levantarte con ilusión 
-comentó uno de los jóvenes-, no es que vayas 
a encontrar ya un trabajo por tener el título 
pero es que el no ver un sólo resquicio por el 
que colar un currículum es descorazonador; 
ahora, por lo menos, tenemos la esperanza de 
poder trabajar en el sector de la hostelería y 
recuperar una vida normal".

L
'Ajuntament de Godella actuarà 
com a garant del dret de for-
mació dels aturats davant el 

desistiment que el Consell de la Ge-
neralitat Valenciana ha demostrat. 
L'Ajuntament cercarà les fórmules 
necessàries per a donar servei a 
tots aquells que estiguen en situació 
d'atur", així es va expressar l'alacalde 
de Godella, Salvador Soler. “La for-
mació és la gran basa dels nostres 
aturats i negar-los eixa possibilitat 
és condemnar-los a una situació que 
ja, en molts casos, és dramàtica; per 
açò si el Consell no forma als nostres 
aturats, l'Ajuntament no s'amagarà i 
assumirà eixa responsabilitat”. Entre 
eixes fórmules, el Consistori no des-
carta la possibilitat de mancomunar 
aquests serveis amb altres “municipis 
sensibles” com Burjassot i Rocafort 
o “si cal, assumir-ho unilateralment".

Plans dE formaCió
Dins del Pla de formació que està 
duent a terme el Consitori a través 
de l'Agència d'Ocupació i Desenvo-
lupament Local (AODL) ha estat el 
programa per a obtenir el certificat 
de Manipulador d'Aliments com a eina 
per a la recerca d'ocupació i el mono-
gràfic d'orientació per a l'ocupació i 
l'autoocupació “cercar treball en In-
ternet”. S'estudia afegir a aquest úl-
tim un d'específic sobre “com preparar 
una entrevista de treball”. També s'ha 
posat en marxa el curs de Prevenció 
de Riscos Laborals, un curs amb dues 

variants: una destinada al públic en 
general que consta de 30 hores i una 
altra específica per a treballadors de 
la construcció, de 50 hores. 

A través del Consorci Pactem 
Nord, es desenvolupen a més una 
sèrie de programes com el de pactes, 
que inclou dues línies d'actuació: la 
recol·locació de persones que provin-
guen del sector serveis i la inclusió de 
col·lectius amb el risc d'exclusió social. 
Un altre dels programes és el conegut 
com a “incorpora”, de la Caixa, dirigit 
a discapacitats, parats de llarga du-
rada, immigrants… En tots els casos 
es compta amb personal especialitzat 
amb atenció personalitzada en Vila 
Teresita tots els divendres, de 8 a 14 
hores. “La formació és el nostre gran 
cavall de batalla –va assenyalar la re-
gidora de Promoció Econòmica, Ocu-
pació i Benestar Social, Rosa Barat-, 
però no l'únic; una altra de les vies 
en la qual estem treballant és en la 
d'acabar amb l'atur estructural a tra-
vés de l'incentiu directe a les empreses 
i per a açò estem preparant un conve-
ni pel qual les empreses de Godella 
obtinguen una sèrie de beneficis per 
la contractació d'aturades i aturats de 
Godella”. Cal assenyalar que a través 
dels programes de l'EMCORP i el Salari 
Jove, Godella ha contractat a 9 perso-
nes que es van incorporar el passat dia 
24 d'octubre en llocs d'administratiu 
i auxiliar administratiu, conserges, 
peons forestals, obrers, jardiners i ofi-
cials d'electricitat.

Godella assumeix la 
formació dels joves que 
estan a l'atur
LA DEIXADESA DEL CONSELL OBLIGA A INTERVINDRE 
AL CONSISTORI I A ASSUMIR LA RESPONSABILITAT

Foto família dels joves amb el certificat de manipuador d'aliments.

La AEDL dobló el curso de manipulador de alimentos ante la avalancha de solicitudes

La consolidación de la 
Música de Cambra
MÁS DE 1.500 PERSONAS PASAN POR EL FESTIVAL
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E
l casal Jove “AlMatadero” se ha 
consolidado como el espacio de 
reunión, y encuentro de los jóve-

nes y de buena parte de los colectivos 
de la localidad, en el que desarrollan su 
actividad y proponen sus alternativas 
de ocio al resto de vecinos. La aocia-
ción juvenil y cultural, La Burra Vella 
proyectó un serial de documentales, 
realizó talleres y charlas y recitales, 
conciertos y monólogos en los meses 
de julio y agosto. También la comparsa 
Mamelucs aprovechó las instalaciones 
de AlMatadero para ofrecernos la músi-

ca de Ukelele Zombie, Fukushima, The 
Clives,... y los monólogos de Tony de 
l’Hostal. Colectivos como Sentimiento 
Perú, el Grup de Danses El Poblet o la 
Unión de Pueblos de Guinea también 
utilizan de forma regular el antiguo 
matadero municipal para ensayar y 
preparar sus actuaciones.

La actividad que propone además 
el Casal Jove llega a niños y jóvenes 
con diferentes inquietudes y tramos 
de edad como el curso de teatro, los 
campeonatos de ping pong o de volley-
playa, entre otros muchos.

 Notícies

L
a Setmana de la Tercera Edat de 
Godella va concloure amb la mostra 
de pintura del col·lectiu de jubilats 

que va estar exposada en Xicaranda. La 
clausura oficial, no obstant açò, va te-
nir lloc amb el lliurament de premis als 
diferents guanyadors dels campionats 
de parxís, petanca, truc, dòmino, escacs, 
birles, manilla i dames. La orxata i els 
fartons van posar la rúbrica a una set-
mana dedicada íntegrament als majors. 
Hores abans, els integrants dels tallers 
d'exercicis terapèutics i de gimnàstica 
havien oferit una exhibició en el jardí 
del Parc dels Jubilats. La vespra, havia 
sigut una jornada intensa. Des de primera 
hora del matí, l'activitat va ser constant. 
Primer, el tradicional passeig per al qual 
el centenar de participants es va abillar 
amb la samarreta commemorativa i que va 
estar encapçalat per l'alcalde de Godella, 
Salvador Soler i la regidora de Benestar 
Social, Rosa Barat que destacaren que 
una societat descobreix com és atesa en 
funció de tres pilars que per a l'equip de 
Govern són essencials: la formació dels 
nostres joves, l'atenció als nostres majors 
i l'assistència a les persones depenents. 
Després de recórrer el municipi i arribar al 
Parc dels Mestres Senabre van reposar for-
ces amb un merescut esmorzar. Instants 
després, el saló d'actes de Vila Teresita va 
servir d'escenari a la xarrada informativa 
sobre els riscos per a la seguretat dels 
majors coordinada per la Direcció general 
de la Policia i la Guàrdia Civil. La vesprada 
va estar dedicada a la música i els sainets 
amb l'aplaudida actuació de la rondalla 
Estrella. Una setmana en la qual va haver-
hi temps per a tot, el dimecres, la visita 
al Monestir de Sant Miquel dels Reis va 
posar la nota cultural al dia amb un passeig 
pel barri de Marxalenes i un menjar. Però 
també es van viure moments d'emoció i 
record en la jornada inaugural. Després 
de les paraules de Barat i Soler, que van 
obrir la Setmana, el grup de Teatre de la 
EPA de Godella va oferir una representació 
en honor a un dels venerables majors que 
ens va deixar el passat estiu, el carismàtic 
Vicente Aliaga. La seua família va rebre 
l'homenatge del grup i del Consistori, qui 
va fer lliurament d'un ram de flors a la 
seua vídua. 

Godella es rendeix als majors
LA SETMANA DE LA TERCERA EDAT: EMOCIó, DIVERSIó I QUALITAT DE VIDA

el grup de Teatre de la epa va retre un sentit homenatge a vicent aliaga.

La Volta a Peu va reunir desenes de persones, enguany amb camiseta blava.

Campionat de jocs popular i ctuació de la Rondalla Estrella y Los Panchitos.

Veu la llum el 
primer concurs de 
fotografia digital 
Coneix Godella

La regidoria de Cultura i Comunicació 
de Godella ha presentat el primer con-
curs de fotografia digital que duu per 
títol "Coneix Godella" i el resultat del 
qual el podran gaudir tots els veïns 
de la localitat en el pròxim calendari 
municipal així com en una exposició 
que es celebrarà del 10 de gener al 3 
de febrer a Xicaranda. S'han establit 
3 premis: un primer premi que esta-
rà dotat amb 500 €, una selecció de 
llibres de Godella i la publicació de la 
fotografia com a portada del calendari 
de Godella de 2012.  El segon premi 
comptarà amb 100 € i una selecció de 
llibres de Godella i el tercer, una selec-
ció de llibres de Godella.

"El calendari municipal és un pro-
ducte molt estimat pels nostres veïns 
-assenyalà el regidor de l'àrea, Ferran 
Vilella-; enguany hem volgut fer l'es-
forç de valorar econòmicament els 
treballs entregats amb esta primera 
edició del concurs de fotografia que 
intentarem consolidar".

 S'han establit dues modalitats, la 
A (Godella antiga) i la modalitat B (Go-
della hui). La participació està oberta 
a qualsevol persona sense límit d’edat 
que puguen demostrar ser propietaris 
de les instantànies o tenir garantit el 
seu dret d’ús pel propietari o propietà-
ria en el cas de la modalitat A.

Les fotografies en la modalitat B 
hauran de ser originals i inèdites i no 
hauran d’estar premiades en altres 
concursos o certàmens. Podran ser en 
blanc i negre o en color. Es permet el 
retoc digital sempre que siga per a mi-
llorar la qualitat. No es permet afegir o 
eliminar elements, mesclar fotografies 
o modificar la composició original. 

Cada participant podrà presentar 
fins a 3 fotos de cada modalitat en for-
mat JPEG. Hauran de tenir una resolu-
ció mínima de 2.560 x 1920 píxels i un 
pes màxim de 5 Megabytes (Mb). En la 
modalitat A la digitalització tindrà una 
resolució mínima de 300 ppp.

Les fotos s’enviaran baix un pseu-
dònim al correu premsa@godella.es 
abans de  les 00:00 del dia 18 de de-
sembre de 2011. Les bases completes 
es poden consultar a www.godella.es

AlMatadero, la casa de los 
jóvenes de Godella

El campeonato de Volley-playa, una de las propuestas más exóticas. 

Les associacions 
locals es 
reparteixen 
10.000 euros 
El Ple de novembre de l'Ajuntament 
de Godella va aprovar la concessió de 
subvencions per valor de 10.000 euros 
a les associacions locals. Per a Amas 
de Casa y Consumidores Tyrius, 1.500; 
Sina, 500; Unión de los Pueblos Guinea 
Ecuatorial , 800; Ampa Ies Burjassot-
Godella-Rocafort 500; As. Vecinos Clot 
De Barrabàs, 150; Felcan, 700; Juniors 
Som Rent, 1.600; Catacumba, 2.150; 
Cor Sant Bertomeu, 500 y As.Cultural 
Bostezo,1.600.



bim n Godella10 Desembre de 2011 - gener de 2012Especial 100 dies de govern

Rosa Barat
rosa.barat@godella.es

BENESTAR SOCIAL
PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ
IGUALTAT
PSPV-PSOE

Visitas. Cita previa en Servicios Sociales.
CEntro. Servicios Sociales, C/Mayor nº 83.
tEléfono. Servicios Sociales: 963641152

AEDL: 963640753

PErsonal 
• Servicios sociales: Cristina Saez (Aux Admtva) y  

Mercedes Pascual (Trabajadora Social).
• Agencia De Desarrollo Local: Belén Martínez 

(Aux Admtva) y Tania Fons (Aedl).
• Seafi e Igualdad de Género: Raquel García (Tra-

bajadora Social).
• Dependencia: Adriana López (Trab. Social) 
• Gabinete Psicopedagógico:

- Psicóloga CP Cervantes: Pepa Caballer
- Psicóloga CP Barranquet: Mª José Bargues  

biEnEstar soCial
• Programa de mejora de accesibilidad y ergono-

mía para  las personas con movilidad reducida.
• Programa de atención a la dependencia.
• Servicios de proximidad (servicio de ayuda a 

domicilio, menjar a casa, etc).
• Programa de emergencia social.
• Programas de apoyo a familiares con personas 

con demencia senil o alzheimer a su cargo.
• Programas de terapia ocupacional.
• Programas saludables de ocio y tiempo libre.
• Fondos de cooperación internacional.
• Servicio voluntariado social: banco del tiempo.

igualdad
• Desarrollo del plan de igualdad de género.
• Semana de la mujer: 8-03.
• Semana contra la violencia de género: 25-11.
• Consejo de la mujer
• Fomento de la contratación de mujeres en sec-

tores considerados masculinos.
• Asesoramiento y apoyo psicológico a mujeres.  
• Programa de corresponsabilidad social.
• Atención a víctimas de violencia de género.

PromoCión EConómiCa
• Convenio con asociación de comerciantes.
• Pacto local por el empleo.
• Convenio de prácticas con Universidad de Va-

lencia y Universidad Politécnica.
• Programas empleo: encorp, salari jove, emaper.
• Jornadas de empleo y juventud.
• Gestión de la bolsa municipal de empleo.
• Adhesión al pacto territorial para la creación de 

empleo (Pactem Nord).
• Servicio de orientación laboral dirigido a colec-

tivos con riesgo de exclusión social.
• Programa “incorpora”, para discapacitados, pa-

rados larga duración, inmigrantes, mujeres,etc.
• Asesoramiento a emprendedores/as y empresas.
• Realización de talleres monográficos: buscar 

trabajo a través de internet y cómo preparar 
una entrevista de trabajo.

Ferran Vilella
ferran.vilella@godella.es

COMUNICACIÓ
CULTURA
PSPV-PSOE

VisitEs. Dilluns i dimarts, de 12 a 13.30 h., prè-
via cita a Xicaranda.
CEntrE. Xicaranda, C/ Manel Tomás nº 2.
tElÈfon. 963 638 056
E-mail 
cultura@godella.es

PErsonal 
• Administratiu: Pilar Vivó  
• Personal OAM: José Emilio García i Pablo Peiró

Cultura
• La prioritat de la Regidoria de Cultura és acon-

seguir una programació estable d’espectacles 
de música, teatre i dansa, així com també 
d'exposicions a tots els espais municipals, tant 
al centre cultural Xicaranda com al Centere 
d’Art Villa Eugenia i al Capitolio. 

• S’intentarà que els ciutadans estiguen assa-
bentats amb suficient antel·lació per a què 
puguen assistir a les activitats que es prepa-
ren (una agenda cultural amb una regularitat 
d’activitats al Captilio, a Villa Eugenia i a tots 
els centres o altres espais). 

• A Villa Eugenia es vol donar cabuda als artis-
tes de Godella, però tambè a la gent jove i a 
l’art de hui, a l’art conteporani amb totes les 
seues maneres de manifestar-se (pintura, es-
cultura, fotografia i fins i tot audiovisual).

ComuniCaCió
• Internament es coordinarà les regidories a 

l’hora d’establir les seues activitats per tal de 
rendibilitzar esforços de personal i econòmics i 
que es solapen activitats al mateix temps.

• Comunicació tindrà com a objectiu l’aportació 
d’una imatge corporativa forta que ens identi-
fique fàcilment

•  Fomentar l’ús de la pàgina web de l’Ajuntament 
i de les xarxes socials, així com ara l’aplicació 
de les noves tecnologies com a alternativa de 
comunicació econòmica i ecològica. 

• S'establirà una programació radiofònica equi-
librada amb un caire local, on tinguen cabuda 
els interessos del nostres veïns, la nostra xar-
xa associativa i servisca com a plataforma de 
promoció de la nostra agenda cultural.

• S'encetarà una nova etapa del Butlletí 
d'Informació Municipal (BIM) amb un format 
que permeta maximitzar les seues possibili-
tats i reduir els costos econòmics i mediam-
bientals.

• Ampliar els canals de comunicació perquè tots 
els veïns tinguen accés a la informació muni-
cipal amb panells electrònics distribuits per 
indrets estratègics del poble.

• Incorporar nous mitjans de comunicació com 
ara un canal de televisió via internet que, ini-
cialment, serà d'arxius grabats tot estudiant-
se la fòrmula de poder oferir determinats con-
tinguts amb emisions obertes en directe.

Hermengildo Estellés
h.estelles@godella.es

FESTES
SERVEIS MANCOMUNATS
PROTECCIó CIVIL
PSPV-PSOE

VisitEs. Divendres, prèvia cita.
CEntrE. Ajuntament, ubicació provisional: C/ 
Soguers, S/N
tElÈfon. 963 638 056
E-mail 
alcaldia@godella.es

fEstEs
• L'objectiu general del departament, i de la re-

gidoria en general, és que Godella gaudisca 
d'unes festes sostenibles, racionals, promo-
cionant la participació ciutadana i fomentant 
la implicació dels diferents col·lectius del 
municipi tot mantenint un equilibri entre la 
tradició i l'originalitat. 

• Programar les festes patronals del mes 
d'agost donant prioritat a la conciliació i a la 
diversió respectuosa de tots: majors i men-
uts, amb celebracions de pequefestes, activi-
tats musicals, gastronòmiques i tradicionals.

• Organitzar la festivitat del 9 d'octubre amb 
la implicació del nostre teixit associatiu, del 
Grup de Danses el Poblet, la banda del Casi-
no Musical, l'Associació d'Amics del Ferroca-
rril, el Club de Pilota Valenciana de Godella...

• Coordinar els actes de reis, dirigits als més 
joves, amb el lliurament de les cartes a ses 
magestats d'orient i la cavalcada del 5 de 
gener.

• Establir els mecanismes de treball per or-
ganitzar, conjuntament amb la Junta Local 
Fallera, els actes de Sant Josep.  Enguany, 
Godella, comptarà amb quatre comissions: 
les tradicionals de Dr. Valls, Dr. Cabo i Cer-
vantes-Sant Blai i la nova que s'ha incorpo-
rat, la de Sant Sebastià.

• Organització de la festa de Sant Antoni on 
cada any es congreguen més de 5.000 per-
sones, llauradors i amants dels animals.

sErVEis manComunats
• Buscar noves fòrmules de gestió de determi-

nats serveis que puguen ser mancomunats,  
com ara els itineraris de l'autobús municipal, 
diversos esdeveniments i espais esportius, 
etc. amb l'objectiu de rendibilitzar els recur-
sos propis i maximitzar el potencial dels ser-
veis oferits per altres localitats i que, inicial-
ment, Godella no pot oferir o no pot abastar 
tota la demanda existent.

ProtECCió CiVil
• Coordinar els efectius i els dispositius de 

Protecció Civil en operatius de festes locals, 
esdeveniments multitudinaris i demés ac-
tuacions en els que són necessaris. Dotar-los 
de mitjans per cobrir les seues funcions com 
ara indumentària, vehicles i maquinària. Pro-
tecció civil és un organisme del voluntariat 
local.

Lola Sánchez
lola.sanchez@godella.es

URBANISME
MEDI AMBIENT
MODERNITZACIó
PSPV-PSOE

Visitas. Divendres, prèvia cita.
CEntro. Ajuntament, ubicació provisional: C/ 
Soguers, S/N
tEléfono. 963 638 056

PErsonal
Departamento de Servicios Técnicos Municipales

urbanismo
• Redacción y aprobación de un nuevo PGOU, 

mediante un proceso participativo,  basado en 
un crecimiento urbano sostenible.

• Apoyaremos el soterramiento del metro, siem-
pre que no suponga hipotecar las finanzas mu-
nicipales ni una agresión al entorno urbano. 

• Rechazo a la construcción de la Vía Parc Nord, 
una infraestructura innecesaria y agresiva con  
la huerta de Godella.

• Desarrollo de un Plan de Aparcamientos en el 
núcleo urbano, buscando soluciones alternati-
vas a los aparcamientos subterráneos creando 
urgentemente zonas de aparcamiento público.

• Finalización del circuito de carril bici de la po-
blación, con objeto de potenciar este medio de 
transporte y el servicio de bicis en alquiler.

• Recuperar el Centro Histórico para convertirlo 
en un entorno de calidad que incluya los as-
pectos de regeneración del patrimonio o de 
sostenibilidad energética, mediante una inter-
vención planificada y participativa.

•  Conservación de la huerta. Aumento de la ofer-
ta de huertos de ocio puestos en marcha en la 
pasada legislatura.

- Para incentivar la producción y el consumo 
responsable, mantendremos el mercado de 
productos ecológicos.

árEa dE modErniZaCión
• Modernizar y fortalecer la organización inter-

na del Ayuntamiento. Renovación tecnológica, 
simplificación de procedimientos y reestructu-
ración de la gestión administrativa. 

• Potenciar la transparencia en la gestión de la 
Administración Pública y fomentar la accesibi-
lidad. Implantación de la Administración Elec-
trónica.

• Mejorar y economizar en las comunicaciones 
del Ayuntamiento.

- Modernización de los servidores de la red: 
- Implantación de una red municipal de co-

municaciones.
- Nuevo portal web municipal: www.gode-

lla.es con noticias, cursos, eventos y do-
cumentación pública del Ayuntamiento.

- Creación del Portal del Ciudadano.
- Incorporación del certificado de empleado 

público para poder firmar digitalmente.
- Elaboración de un sistema de seguimien-

to de expedientes y de gestión de pro-
cesos.

Equip de govern
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VisitEs. Divendres, prèvia cita.
CEntro. Ayuntamiento. (Ubicación provisional: 
C/ Soguers, S/N).
tElÈfon. 963 638 056

PErsonal
• Participación: Vicen
• Tráfico: Laura 
• Contratación: Mª José

PartiCiPaCión Ciudadana
• Posibilitar la ampliación de la participación ciu-

dadana, concretada en una transparencia abso-
luta en la gestión de las concejalías; acercando 
las decisiones del gobierno municipal a los in-
tereses y perspectivas de los vecinos. 

• Relanzar el Consejo Municipal de Participación 
Ciudadana, ampliar el foro del Consejo a la in-
tegración del representante del Consejo Local 
Agrario, del Taller de Historia Local, de la Aso-
ciación de Comerciantes, entre otros aspectos. 

• Innovar y adaptar la Carta de Participación a 
una mayor capacidad de influencia de los in-
formes que realicen tanto el Consejo Municipal  
como los Consejos sectoriales.

• Adjudicar y repartir la partida económica de 
10.000 €, para apoyar a las asociaciones de 
Godella  que desarrollan una actividad social.

sostEnibilidad y tráfiCo
•  Impulsar y potenciar actuaciones como el mer-

cado ecológico de los sábados.
• Trabajar en propuestas que concilien los inte-

reses de vecinos colindantes con centros edu-
cativos, las direcciones de éstos, alumnos y 
familiares de dichos centros.

• Dar a conocer, desarrollar y realizar actuacio-
nes contempladas en el Plan de Movilidad Ur-
bana Sostenible –PMUS–, como concreción de 
una mayor calidad de vida.

• Mejorar la señalización de las nuevas rotondas 
construidas y el nuevo acceso peatonal-carril- 
bici de conexión con Campolivar.

ContrataCión dE obras
• Instalación de la calefacción en el Conservato-

rio Pintor Pinazo.
• Acondicionamiento del Capitolio.
• Remodelación y restauración del Ayuntamiento 

de Godella.
• Ampliación de nuevos nichos en el cementerio 

municipal.
• Obras de mejora del Jardín Villa Blanca. 
• Proceso de selección y contratación de la nueva 

empresa de mantenimiento y conservación de 
la jardinería.

• Seguimiento de las obras de canalización del 
gas en el término municipal.

José Valenzuela
jose.valenzuela@godella.es

PARTICIPACIó CIUTADANA I 
SOSTENIBIL·LITAT
CONTRACTACION D’OBRES
TRÀNSIT
esQuerra unida

Eva Sanchis
eva.sanchis@godella.es

EDUCACIÓ
PERSONAL
PRESIDèNCIA DEL CONSELL 
AGRARI
coalició-compromÍs

visiTes. Prèvia cita, dimecres mati i dijous vesprades.
PERSONAL
• Educació: Fernando.
• Personal: Mª Angels 
• Consell Agrari: Josep

educació
• Potenciació d’activitats per als escolars i de punts 

de trobada entre ells.
• Creació de consells assessors d’educació, menors 

i de seguretat.
• Mancomunar serveis com l’escola de musica, el 

transport per a escolars, l’escola d’adults, etc...
• Creació de l’escoleta infantil de 0 a 3 anys, públi-

ca i en valencià. 
• Ajudes a les families per a material dels xiquets q 

cursen educació infantil.
• Disseny de transports sostenibles per arribar a 

les escoles i aixi evitar el colapse de trànsit.
• Potenciar a l’escola el coneixement del nostre po-

ble i de la nostra cultura
• Estudiar la realització d’escoles de pares coordi-

nades amb tots els centres.
• Disseny i implantació de tots els cursos del Con-

servatori de Música.
• Publicitat única per a totes les escoles coordinades 

des de l’Ajuntament (adults, danses, música, etc..)

PERSONAL 
• Realitzar un organigrama del personal i una clari-
ficació de les funcions i responsabilitats de cadas-
cuna de les persones, així com les seues retribu-
cions dins d’un marc de negociació col·lectiva. 
• Promoció del valencià com a llengua vehicular i 
com a requisit d'accés a places de personal públic. 
• Regular d’una manera clara, objectiva i transpa-
rent els processos de sel·lecció del personal. 
• Aprovar els llocs de treball segons les necessitats 
de l’Ajuntament i dels treballadors i treballadores.
• Aprovar un nou conveni col·lectiu per al personal 
laboral i d’una norma per al personal funcionari. 
• Promoció interna i reserva de places per a dis-
capacitats. 
• Resoldre el conflicte amb la policía. 

agriCultura
• Potenciar horts d’oci i conreu de terres abandonades.
• Eximir de l'IBI rústic a qui tinga les terres en cultiu.
• Estudiar possibles solucions a les inundacions.
• Manteniment dels camins rurals.
• Neteja del secà convertit en un  avocador.
• Aprovar definitivament la modificació del PGOU 

sobre els usos de l’horta.
• Manteniment de la formació per als llauradors.
• Rehabilitació i instal·lació del Museu Agrari així 

com foment dels coneixements de l’horta.
• Evitar el pas de grans infraestructures per l’horta 

i potenciar el PATH.

Josep Manel San Félix
jmanel.sanfelix@godella.es

JOVENTUT 

BIBLIOTECA
esQuerra unida

CEntrE. Casal Jove. C/ Matadero s/n
tElÈfons. 963901139 i 647680062
PErsonal téCniC
• Joventut: yolanda L. Meno. 

Horari
Agost: de dilluns a divendres, de 17h a 21h.
Setembre i Octubre: de dilluns a dissabtes, de 
17h a 21h, dimecres de 10h a 14h, dissabtes i 
diumenges de 10h a 14h.

joVEntut
El Centre Juvenil “AlMatadero” pretén ésser un 
punt de trobada enfocat als mès joves, sent una 
prioritat tot allò que els envolta, ja siga a nivell 
d´oci alternatiu, d´entreteniment, formació, etc.

• Disposar d'un punt d'informació virtual lloc 
WEB, enllaçat amb la Web de l'Ajuntament 
amb altres enllaços d'informació juvenil.

• Posada en pràctica del projecte d'activitats a 
realitzar a l'escorxador.

• Realitzar l'escoleta de Nadal, Pàsqua i  d'Estiu.
• Conveni amb el Metro de la Generalitat, gestió 

i subvenció del transport públic per als nostres 
jóvens i universitaris de Godella.

•  Renovar els actuals membres del Consell de la 
Joventut.

•  Crear un formulari amb condicions sobre la 
utilització dels locals de l'Escorxador tenint en 
compte tots els col·lectus que l’utilitzen i que 
estiguen afectats pel seu ús.

•  Realitzar unes jornades sobre oci, juventud i 
veïnat.

•  Realitzar activitats també per als xiquets més 
xicotets. Diumenges a l’escorxador.

•  Atendre a les sol·licituds de locals o altres per 
les diferents associacions del municipi.

bibliotEquEs
•  Conveni amb centres públics i concertats per 

posar a l'abast de les famílies amb majors difi-
cultats els llibres de lectura habitual.

•  Fomentar animacions lectores individuals i 
amb la col·laboració de totes les regidories.

•  Habilitar uns altres espais en èopca d'examens 
que es puguen utilitzar per estudiar.

•  Estudiar la dotació de llibres i material auiovi-
sual de la Biblioteca.

•  Presentació de llibres i activitats relacionades 
amb presència dels seus autors; tertúlies li-
teràries...

•  Creació d'un consell d'amics de la Biblioteca.
• Potenciar el programa Biblioteca a Casa que 

facilite la lectura a persones que, per diferents 
circumstàncies (físques, salut, dependència...), 
no puguen accedir a la biblioteca.

- Fomentar campanyes de lectura per a totes 
les edats, posant l'ènfasí en els xiquets i els 
jóvens.

Equip de govern

Genís Ruiz
genis.ruiz@godella.es

ESPORTS
AGERMANAMENT
coalició-compromÍs

VisitEs. Dimecres de 18'00 a 20'00 h., prèvia cita.
CEntrE. Poliesportiu, C/ Ramón y Cajal, 102
tEléfono. 963643006
E-mail 
esports@godella.es:

PErsonal
• Coordinació esportiva: 

- Toni Pont Andrés (Gestió d'oferta esportiva, 
gestió d'instal·lacions esportives municipals 
i events i competicions esportives).

• Gestió administrativa
- Milagros Feria Ruiz (Registre, inscripcions, 

altes i baixes, gestió de cobraments i agenda 
de visites).

Horari
De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00  i dilluns 
i dimecres de 17:00 a 20:00. 

EsPorts
• Posar l’esport a l’abast de tots els ciutadans de 

Godella. Les escoles esportives municipals pre-
tenen cobrir, dins les nostres possibilitats, les 
necessitats esportives de la població.

• Oferim un ampli ventall de modalitats espor-
tives adaptades a totes les edats: futbol, bàs-
quet, tai-txi, aeròbic, gimnàstica, pàdel, tennis, 
karate, etc.

• Incentivar la practica de l’esport i subvencionar 
la matrícula de les persones empadronades en 
Godella, oferint a més a més descomptes per 
família nombrosa i carnet jove. 

• Fomentar l’esport escolar, col·laborant amb les 
AMPES per organitzar activitats extraescolars 
esportives. Realització, en col·laboració amb 
la Conselleria, dels Jocs Escolars, en els quals 
participen totes les escoles públiques, concer-
tades i privades de Godella així com centres 
escolars de poblacions veïnes: Burjassot, Roca-
fort, Montcada, Bètera, L’Eliana...  

• L’Organisme Autònom Municipal, té signats 
convenis de col·laboració amb diversos clubs 
i entitats esportives del municipi per al suport 
i promoció de les seues activitats:  Societat 
de Colombaires, Penya Ciclista El Cantonet, 
C.B.L`Horta, Godella C.F., Club waterpolo, Club 
A les Nou, etc… que a més a més participen en 
el Consell Assessor d’Esports.

• Mancomunar activitats esportives, amb pobla-
cions veïnes com ara Burjassot i Rocafort amb 
l’objectiu d’ampliar l’oferta esportiva, millorar 
la difusió de les activitats programades i reduir 
despeses compartint esdeveniments i espais.

• Continuar amb inversions com les ja fetes al 
camp de futbol-5, les pistes de tennis i de 
pàdel, la del pavelló, les canxes de bàsquet 
exterior i el nou carrer de pilota. L'objectiu 
és ara remodelar els vestidors i els serveis, la 
il·luminació i l'aigua calenta més eficients, co-
brir algunes pistes exteriors, etc.
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Estracte de festes (1)
Originalidad, humor, 
espectáculo y diversión 
aseguradas en las 
Fiestas patronales

L
a tradicional cabalgata de festeros y cla-
varías de Godella anunció a los vecinos el 
comienzo de las fiestas. Todos desfilaron 

al ritmo que marcaban los músicos del Casino 
de Godella desde la plaza de La Ermita, hasta el 
parque de la Torreta, donde, un año más, se realizó 
el pregón. En esta ocasión los actores del Grup 
de Teatre Godayla, Amparo Bueno y Antonio de 
Padua, fueron los encargados de hacer oficial el 
inicio de las fiestas. Unas horas antes, medio cen-
tenar de aficionados al senderismo había partido 
hacia la Dehesa de El Saler donde disfrutaron de 
una marcha de 10 kilómetros a la luz de la luna 
con cena en la playa de Pinedo. La actividad fue 
organizada por la asociación A Peu Pla.

Las Pequefestes volvieron a ser uno de 
los motivos centrales de los festejos con los 
pequeartistas-pintores de abanicos, los peque-
chefs, El II Godella Street Circuit o la pequefesta 
dels fanalets. 

’40-el musical’, los diferentes play-backs y 
las orquestas Manacor y Vértigo fueron los es-
pectáculos más seguidos por los godellenses y 
los vecinos de poblaciones limítrofes. Mientras-
tanto, en el Escorxador, se concentraron activi-
dades alternativas como los monólogos de Varea 
y Kañi o las actuaciones de rock y cantautores 
como ‘Toni de l’hostal (figura mundial)’. También 
respondió a la gran expectación generada la nit 
d'Albaes que corrió a cargo de de Josep Manel 
Aparico, 'Apa', , Teresa Segarra y Tatiana Prades.

La gastronomía fue otro de los ejes centrales 
de las fiestas. La noche de las paellas reunió a to-
dos, de diferentes ideologías, culturas, aficiones, 
estratos económicos,… 1.500 personas invadie-
ron El Molino. La cena del Casal de la Pau y al de 
los Jubilados también fueron muy concurridas, 
en ella colaboraron la Asociación de Comercian-
tes Local y las Amas de Casa Tyrius. Las cenas 
para abonados y las calderas de arròs amb fesols 
i naps preparadas por Sant Antoni.

También la devoción gozó de un espacio des-
tacado en las fiestas patronales. Al Sebastianet, 
a Sant Sebastià, al Salvador, a Sant Antoni, a la 
Asunción, a la Mare de Déu y al Cristo se les 
rindió debido culto y se portaron en procesión 
por las calles de la localidad. La implicación de 
entidades, asociaciones y particulares en la or-
ganización de los actos fue, una vez más, indis-
pensable. El Casino Musical de Godella volvió a 
sorprender a propios y extraños con su 'Batuta-
pa' en la que también colaboraron el Bar Llum de 
Lluna y los restaurantes Castillo y La Granadella. 

La inauguración del carrer de pilota artificial 
copó la atención en lo que a eventos deportivos 
se refiere. El 10º Campeonato de Llargues Josep 
Manel Torré i Cepa se celebró en la nueva instala-
ción y se lo adjudicó el CP Alfara (reforzado con 
dos pilotaris del Godella. En fútbol, el 16º Trofeo 
Ciudad de Godella que enfrentó al club local y 
al Crack’s acabó en tablas (0-0). Por último, la 
“1ª Volta a peu al terme de Godella” recorrió el 
perímetro del municipio. 

En la recta final, sin embargo, un acto con 
entidad propia colocó a Godella, en el centro de 
toda atención: el grandioso y monumental des-
file de Moros y Cristianos. La pólvora tampoco 
podía fallar. La mascletà de la Pirotecnia Ricardo 
Caballer FX y el castillo de  fueron, un año más, 
seguidos por miles de vecinos que asistieron a 
un final de fiesta apoteósico.
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Estracte de festes (1)
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Estracte de festes (i 2)
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Estracte de festes (i 2)
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E
l proyecto de intercambio de 
experiencias ‘Artista Invita Ar-
tista’ devolvió la visita italiana 

a Godella con una muestra de 21 
autores que, a pesar de su hetero-
geneidad, compartieron espacio en 
el Centro de Arte Villa Eugenia en 
perfecta armonía. Comisariada por 
Elizabeth Aro y Cristina Ghetti, la 
exposición contó con obras de Josep 
Escuin, Josep Ferriol, Vicente Insa, 
Moisés Mañas, Javier Marisco, Clau-
dia Martínez, Sebastián Miralles, Ima 
Picó, Elías Pérez, Andrea Racciatti y 
la propia Cristina Ghetti como repre-
sentantes españoles y con Guido An-
derloni, Manuela Cirino, Marco Car-
dioli, Alan Maglio, Roberto Marossi, 
Francesca Gagliardi, Silvia Levnson, 
Natalia Saurin, Seicil yaylali y Eliza-
beth Aro por parte del país transal-
pino. “éste es un proyecto diferente 
a los que ofrecen los circuitos habi-
tuales de arte fundamentalmente 
porque viaja la obra y viaja el artista, 
pero sobre todo, viaja el artista –co-
mentó el alcalde de Godella, Salva-
dor Soler-, se da la oportunidad así al 
artista de que participe del contexto 
en el que se integra su creación, de 
que se enriquezca con las experien-
cias de sus compañeros de espacio 
pero también se permite al público 
que comparta con en el artista, en 
primera persona, sus sensaciones”.
“Artista Invita Artista’ nació en el 
año 2004 bajo el soporte de Red 
Nomade –explicó la comisaria de las 
obras españolas, Cristina Ghetti-, y 
éste es, efectivamente, el resultado 
de una visita devuelta después de 
que los valencianos fuéramos invita-
dos a la sala de arte contemporáneo 
de Ameno”.

Elizabeth Aro, que comisarió la 
parte de la exposición de los artistas 

italianos, agradeció “al Ayuntamiento 
de Godella su apoyo en estos momen-
tos difíciles para el arte y la posibili-
dad de exponer en un espacio como 
el Centro de Arte Villa Eugenia, una 
pequeña obra de arte arquitectónica 
maravillosa para poder disfrutar del 
arte”.

Artista invita Artista cerró el ciclo 
con esta muestra tras las experiencias 
transalpina y americana de Miami. "La 
experiencia tiene un gran valor pues 
nos permite profundizar en el conoci-
miento del arte contemporáneo a tra-
vés de sus propios autores", concluyó 
el concejal de Cultura, Ferran Vilella.

Los autores junto al alcalde de Godella, en Villa Eugenia

Una de las obras de la exposición.

Más que un taller de fotografía

Protagonistas de la exposición junto a Alejandro Lamas y Ferran Vilella.

Un susurro, un grito, una réplica, una 
mirada… El inacabable mundo de lo 
sugerente insinuado por un objetivo en 
la ciudad. El Centro Cultural Xicaranda 
acogió la exposición de los alumnos del 
taller de fotografía que el prestigioso 
autor, Alejandro Lamas, impartió en 
Godella el pasado mes de julio. Una ex-
posición fruto de una experiencia que 
trascendió los límites de lo previsto. 
“Es la primera vez que me sucede una 
cosa así –reconoció el coordinador del 
taller, Alejandro Lamas-, nunca antes, 
tras uno de mis talleres, los alumnos 
habían tenido la capacidad, el estímulo 
y la determinaión para hacer una ex-
posición conjunta y esta energía no se 
puede dejar perder”. “Desde que arran-
có esta experiencia –comentó el conce-
jal de Cultura, Ferran Vilella- no hemos 

tenido más que satisfacciones; primero 
con la exposición de Alejandro, poste-
riormente con un taller notablemente 
secundado, y que no será el último que 
ofreceremos, y finalmente con el resul-
tado expuesto de aquél taller”. Lamas, 
que vino ex professo desde Madrid para 
la inauguración de la muestra, pudo re-
conocer el reflejo de su filosofía en las 
21 obras de sus discípulos: “La ciudad 
esconde imágenes que, por el trajín 
diario, no somos capaces de encontrar. 
Mi propuesta fue muy sencilla: salir a la 
calle y mirar como nunca habían mirado 
su ciudad”. El  optimismo y entusiasmo 
se desbordaba. Los participantes valo-
raban la posibilidad de constituirse ofi-
cialmente como un colectivo de fotogra-
fía para continuar con su actividad más 
allá del blog que ya tienen en marcha.

Ajudes de 60 
euros a l'educació 
infantil
La Regidoria d'Educació de l'Ajunta-
ment de Godella ha fet públiques les 
bases per a concórrer a les ajudes des-
tinades a famílies amb xiquets de 3, 
4 i 5 anys escolaritzats en educació 
infantil. Aquestes ajudes van dirigides 
tant a matriculats en centres públics 
com concertats de Godella i només 
s'admetran les sol·licituds de casos en 
els quals tant l'alumne o alumna com 
el pare, mare o tutor estiguen empa-
dronats en el municipi abans de l'inici 
del curs escolar 2011-2012.

“Aquesta mesura té per objecte 
matisar els efectes de la crisi en les 
famílies amb més càrregues econòmi-
ques i familiars, consta de 60 euros i 
s'entén com una ajuda per a l'adquisició 
de material escolar”, va explicar la regi-
dora d'Educació, Eva Sanchis.

Els requisits socioeconòmics i els 
criteris de valoració es poden consul-
tar en la pàgina oficial de l'Ajuntament. 
Entre uns altres, s'estableix que per 
a famílies de fins a tres membres, la 
renda familiar anual de 2010 no va ha-
ver de superar els 26.500 euros. Per 
a famílies de quatre membres, 31.000 
euros; de cinc, 34.000 euros, de sis, 
37.000 euros, de set, 40.000 euros i 
de vuit, 43.000 euros.

“Uns altres van retallant en ajudes 
socials, van eliminant subvencions o, 
pitjor encara, directament deixen de 
pagar –va afegir Sanchis-; per a no-
saltres, el benestar social és un valor 
solidari i ser solidari amb l'educació és 
invertir en el futur de la nostra socie-
tat, en definitiva, és invertir a eixir de 
la crisi.”

La valoració de les sol·licituds co-
rrespondrà a la Comissió Avaluadora 
que tindrà en compte diferents factors 
com per exemple, si la renda és igual 
o inferior al salari mínim interprofes-
sional, per al que s'assignen 2 punts. 
Per a rendes que no sobrepassen el 
doble del salari mínim interprofessio-
nal, s'assigna 1 punt i 1,5 per a famílies 
nombroses i per a aquelles en les quals 
el pare o la mare estan en situació de 
desocupació. Igualment es baremen els 
graus de minusvalidesa de l'alumne, 
pare, mare o tutor entre 3 i 1,5 punts.

 ‘Artista Invita Artista’ 
sorprende en Godella
GHETTI y ARO COMISIONARON LA MUESTRA

La Escuela de 
Fútbol de Godella 
sigue creciendo

El listón del año está muy alto.

El histórico final de temporada que vivió 
la Escuela de Fútbol de Godella el pasado 
mes de junio, en el que 5 de sus equipos 
se proclamaron campeones de sus res-
pectivas categorías, determinó el arran-
que del curso 2011-2012. La ya nutrida 
entidad, que contaba con 17 equipos, ha 
pasado a tener 18. “Hemos incorporado 
un equipo más infantil para no tener que 
decirle a ningún niño que no puede jugar 
–explicó el director técnico de la escuela, 
Joaquín Tarín-, aunque ni siquiera así da-
mos abasto”. Este año ya han superado 
la barrera de los 300 niños y los obje-
tivos deportivos pasan por mantener la 
categoría de sus dos equipos cadete de 
Primera e intentar repetir la temporada 
del año pasado en fútbol 7. “Una escuela 
de fútbol no es sólo un lugar para jugar 
al fútbol, -indicó Tarín- o al menos así lo 
entendemos nosotros, por eso forma-
mos a los chavales con cursos, aporta-
mos análisis de expertos dietistas y les 
orientamos en los hábitos saludables que 
consideramos más recomendables para 
su edad". “Al final, la formación es la base 
para consolidar un futuro esperanzador 
–añadió el alcalde de Godella, Salvador 
Soler-, y el deporte es una herramienta 
que fomentamos enérgicamente desde 
el equipo de Gobierno para aportar va-
lores, educación y diversión a nuestros 
jóvenes”.

“El nivel de las escuelas deportivas de 
Godella en general, y la de fútbol en parti-
cular, es muy elevado –subrayó el concejal 
de Deportes, Genís Ruiz-, un años más, 
estuvimos invitados a participar en La 
Champions K, torneo al que sólo acuden 
los 12 mejores equipos de Valencia".
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Godella es va envair d'art, un any més amb el Concurs Internacional de Pintura Ràpida.

U
na perspectiva de la zona de 
la estación mereció el primer 
premio del Concurso de Pin-

tura Rápida de Godella que atrajo a 
76 artistas que captaron los encla-
ves más diversos de la localidad. La 
obra ganadora, reportó a su autor, 
el catalán Julio García, 2.000 euros 
aportados por el Ayuntamiento de 
Godella. 

“La crisis no ha impedido que 
este Ayuntamiento continúe apos-
tando por la cultura –afirmó el alcal-
de de Godella, Salvador Soler-, y por 
eso mantenemos con entusiasmo y 
esfuerzo este concurso; un concurso 
que no tendría el nivel y la calidad 
que tiene si no fuera también por 

la implicación de los comercios, 
empresarios y particulares que año 
tras año patrocinan alguno de los 
premios del concurso”.

El vizcaíno Julio Gómez y el ar-
tista de Ontinyent, Guillermo Ferri, 
se adjudicaron los premios patro-
cinados por las familias Bronchú 
y Giner respectivamente, dotados 
con 1.000 euros cada uno. Destacó, 
un año más el elevado nivel de las 
acuarelas. La del almeriense Carlos 
Romera se llevó los 600 euros de 
R&B Asesores y la de Miguel San 
Pedro, los 500 euros de un me-
cenas anónimo. Otros 500 euros 
aportó el Consistorio para la mejor 
obra de un artista local, que recaye-

ron en la acuarela de la Ermita de 
Francisco Oficial. Ricardo Caballer, 
RICASA premió con esa misma can-
tidad la obra de Fermín García, de 
Tomelloso; la Masía Xamandreu, a 
Cristóbal Pérez, de Alora (Málaga); 
Nitro-París a David Escarabajal, de 
Alcoy; Instalaciones Eléctricas Ló-
pez a Piedad Santamaría, de Leioa 
(Vizcaya) y Cafetería-Heladería Jes’s 
a Blai Tomás, de Ontinyent.

Los 3 premios consistentes en 
material de bellas artes patrocina-
dos por Moisés Serra, de la tienda de 
Bellas Artes El Almacés de Godella, 
conjuntamente con el Ayuntamiento 
de Godella, recayeron en Ramón Pu-
jolà, Pascual Gimeno y Javier Gómez.

García ganó el concurso 
de pintura rápida

el ayunTamienTo volverá a FeliciTar la navidad con 
posTales diseñadas por los Falleros.  

El concurso de postales navideñas del Ayuntamiento de Godella reunió, 
un año más, a los mejores diseñadores de la ilusión: los niños. Las 
propuestas más ingeniosas y coloristas para felicitar a todos los vecinos 
de la localidad salieron, como ya es tradición, del concurso promovido por 
la Oficina d’ús i promoció del valencià y la Junta Local Fallera de entre los 
falleros más jóvenes de Dr. Valls, Dr. Cabo y Cervantes-Sant Blai.

L
'Associació de Comerciants de Go-
della ha posat a la disposició dels 
veïns de Godella els bitllets amb 

els quals participar en el seu sorteig 
anual de Nadal. Amb ell s'obsequiarà 
a 5 dels seus clients amb tres premis: 
el primer, de 500 euros; el segon, de 
300 i tres més de 100 euros. En to-
tal, es repartiran 3.000 bitllets entre 
els seus clients amb l'única condició 
que l'import del premi ho gasten en 
els propis comerços associats de la lo-
calitat. “és el moment de fer les coses 
millor encara del que ho hem pogut 
fer fins ara –va indicar el president 
del col·lectiu de comerciants, Agustín 
Belda-, cal esforçar-se encara més per 
oferir un valor major al nostre producte 
o servei per a preservar la confiança 
dels nostres clients, reforçar les nos-

tres virtuts de proximitat, atenció i 
competitivitat i fer que se senten satis-
fets”. El sorteig se celebrarà el pròxim 
20 de desembre a les 20.30 hores en 
Vila Teresita.

El col·lectiu, a més, ha signat re-
centment un conveni de col·laboració 
amb l'Ajuntament de Godella amb el 
qual confirmen la seua participació en 
actes organitzats pel Consistori com 
els celebrats en Nadal, Reyes, en la 
Setmana dels Majors o en la Setmana 
de la Violència de Gènere.

En la línia de promoció de la seua 
activitat i millorar el servei oferit als 
seus clients, l'Associació de Comer-
ciants ha engegat una pàgina web des 
de la qual oferiran informació puntual 
de les seues campanyes, ofertes i ser-
veis.

L'Associació de 
Comerciants de Godella 
sortejarà 1.100 euros
UN PREMI DE 500 EUROS, UN ALTRE DE 300 I 3 DE 100

Recentment, el col·lectiu de comerciants signà un conveni amb l'Ajuntament.

Comprar en Godella TIENE PREMIO

1 PREMIO  DE 500 €
1 PREMIO DE 300 € 

Y 3 PREMIOS DE 100 €
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nuesTra iaia más "iaia". Mª DOLORES LLORENS CUMPLIó 98 AñOS. 
El pasado mes de Agosto, nuestra vecina Dª Dolores Llorens Alonso celebró su cumpleaños rodeada de su 
familia. Sus 98 años de edad la convierten en la vecina más longeva de Godella.  Nuestras felicitaciones para 
ella y para sus hijas Lola y Amparo Caballer Llorens, nietos y demás familia por este entrañable acontecimiento. 
Deseamos que continúe en su quehacer diario de modista, de cuyas manos han salido primorosos vestidos que 
hacen honor a la tradición tan arraigada en Godella.
Felicidades. 

E
ls festers del Sebastianet i 
la Regidoria de Joventut de 
l'Ajuntament de Godella van 

organitzar el passat 30 d'octubre, 
en l'Escorxador, una singular festa 
d'Halloween en la qual els xiquets van 
ser els grans protagonistes. “Ens inte-
ressa tot allò que sume coneixements 
i acoste als nostres xicotets i joves a 
totes les cultures i tradicions”, va expli-
car el regidor de Joventut, Josep Manel 
San Félix.

tEatrE dE titEllEs
La Bruixa Narizotas va iniciar la ves-
prada amb un conte escenificat que va 
provocar més riures que esglais però 
que va permetre als xiquets introduir-
se en el món d'Halloween. Prop de 
mig centenar de xicotets monstruets, 
mòmies, vampiresses, bruixotes, cara-
basses gegants… van participar en la 
vesprada de contacontes, tallers i jocs. 
A continuació, va entrar en acció la 
sessió de maquillatge de la qual cadas-
cun dels xiquets va eixir amb la la seua 
cara decorada per a l'esdeveniment. 
No van faltar els globus ni les pintu-
res per a donar color a Frankenstein, 
als fantasmes i incloc a Micky Mouse. 
Finalment es va realitzar un taller de 
decoració de carabasses i es van pre-
parar tots els detalls per a la nit del 
“truc o tracte”.

Un pequehalloween 
més que terrorífic
L'ACTE L'ORGANITZAREN EL SEBASTIANET I JOVENTUT

Els menuts gaudiren amb la Bruixa Narizotas.

L
a piscina de verano de Godella, 
que abrió sus puertas el pasado 
17 de agosto y cerró el 25 de sep-

tiembre, recibió a 10.399 usuarios que 
mostraron su satisfacción general por 
las instalaciones y las condiciones del 
recinto. “Ha costado pero ha llegado 
y, sinceramente, mejor de lo que pen-
saba –indicó Francisca Llorens, vecina 
de Godella-, las piscinas son fabulosas 
y nosotros venimos todos los días, in-
cluso para ratitos pequeños, cuando 
volvemos de la montaña, o de compras; 
nos pegamos un chapuzón y nos relaja-
mos nosotros y los niños”. Algo más del 
60% de los usuarios han sido adultos 
mientras que el porcentaje de niños 
ha superado el 35%. “Se está muy a 
gusto –comentó José Bernabé-, el hecho 
de que hayan permitido el acceso libre 
a los vecinos de Godella pero se haya 
establecido una tarifa de 5 euros para 
los de fuera ha permitido que en la 
piscina nos conozcamos casi todos, hay 
mucha tranquilidad y un ambiente muy 
agradable”. Los días de mayor afluencia 
fueron entre el 25 y el 28 de agosto, en 
los que siempre se estuvo por encima 
de las 400 personas siendo las franjas 

de horario punta las que están entre las 
12 y las 13 y entre las 17 y las 18. Se da 
la circunstancia de que el incremento 
de público coincidió con el final de las 
fiestas muncipales, el 24 de agosto y 
se vio resentido en el mes de septiem-
bre, fundamentalmente, a partir del 
día 11 en el que se inició el calendario 
escolar. El alcalde de Godella se mostró 
notablemente satisfecho “porque los 
índices de uso están al nivel de los de 
piscinas de similares características 
de nuestro entorno, lo que demuestra 
que existía una demanda potencial 
que, según nuestras encuestas, está 
razonablemente satisfecha”. Por último, 
y respecto al retraso en la apertura 
de la instalación Soler aseguró que 
“después de 20 años esperando una 
piscina recreativa, nuestros vecinos 
han sabido entender que un retraso 
de un mes ha sido una anécdota y más 
teniendo en cuenta la envergadura de 
esta obra; lo importante es que hemos 
tenido la oportunidad de disfrutar de 
estas magníficas instalaciones durante 
un mes y medio y que el verano que 
viene lo haremos durante 3 meses, y 
al siguiente, y al siguiente…”

Más de 10.000 personas 
utilizaron la nueva 
piscina descubierta
LA INSTALACIóN ABRIó SUS PUERTAS EL 17 DE 
AGOSTO y LAS CERRó EL 25 DE SEPTIEMBRE

Más de un 35% de los usuarios de la piscina fueron niños.

los días de mayor afluencia se superaron los 400 bañistas.
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M
anuscrits, obres inèdites, 
biblioteques especialitzades, 
anàlisis de terreny, cartogra-

fies... El treball de dècades, estudis so-
bre els aqüeductes que partien des del 
riu Túria i creuaven Godella i la seua 
comarca, fotografies de l'època. Tot 
un univers de coneixement és el que 
des d'ara tindrà la seua casa en el Ta-
ller d'Història de Godella. Lluís-Miren 
Zalbidea Gómez, el nét del prestigiós 
científic i cronista Nicolau Primitiu, ha 
decidit donar l'obra que va començar 
el seu avi i que ell, personalment, ha 
continuat fins a pràcticament els nos-
tres dies.

”Per a Godella és un orgull re-
gentar aquesta obra, tot aquest fons 
documental –va explicar l'alcalde, Sal-
vador Soler-; som una referència en el 
món cultural, el treball que hem fet 
entre tots per reconèixer-li al nostre 
poble el seu valor artístic, intel·lectual 
i cultural ha permès que persones com 
Lluís-Miren ens confien un llegat d'un 
valor incalculable”.

signatura ProtoCol·lària
L'acceptació de la donació, que serà 
gestionada pel Taller d'Història Local, 
va ser aprovada per unanimitat en el 
ple municipal de setembre al qual, per 
problemes de salut, no va poder as-
sistir el nét de Primitiu. “Encara hi ha 
un important volum de documentació 
que no hem pogut revisar –va indi-
car el president del Taller d'Història 
de Godella, Josep Vicent López- i fins 
llavors no podrem tenir una idea ri-
gorosa de davant què ens hi trobem 
però, per descomptat, fins a on hem 
tingut accés, no té desaprofitament i 
es convertirà en un fons de referència 

documental per a futurs historiadors i 
analistes del nostre temps”.

Recentment, ja quan Lluís-Miren 
Zalbidea s'havia restablit dels seus 
problemes de salut, es va dur a terme 
la signatura protocolària amb la qual 
la donació es va fer oficial. L'alcalde, 
Salvador Soler, en representació de 
l'Ajuntament de Godella, el president 
del Taller d'Història Local, Josep Vi-
cent López i el propi Lluís-Miren van 
ser els encarregats de plasmar les 
seues signatures en el document del 
llegat, acte en el qual, també va estar 

present el regidor de Cultura, Ferran 
Vilella. El nét de l'historiador es va 
mostrar molt satisfet per l'interès 
que havien mostrat l'Ajuntament i el 
Taller d'Història i fins i tot va plan-
tejar la possibilitat de cedir altres 
documents i materials. "Hi ha una 
fototeca que potser també podria 
interessar a Godella -va oferir Zalbi-
dea-, és un material amb interès his-
tòric, en alguns casos, de més de 50 
anys d'antiguitat". Zalbidea ha seguit 
la tasca investigadora que en el seu 
moment va iniciar el seu avi Nico-

lau Primitiu Gómez Serrano. Prolífic 
home de la cultura valenciana que, 
entre moltes altres coses, s’ocupà de 
la investigació de les xarxes hidràu-
liques que des del riu Túria partien 
per a portar l’aigua a les comarques 
dels Serrans, Camp de Túria, L'Horta i 
Camp de Morvedre. Nicolau Primitiu, 
ja major, tingué la immensa satisfac-
ció a veure com un dels seus néts, 
Lluís Miren, s’interessava pels seus 
treballs i agafava el testimoni de con-
tinuar amb les seues investigacions.

matErial original i manusCrits
"El que ens ha arribat, són diverses 
caixes de carpetes dels distints aqüe-
ductes que partien des del Túria, amb 
multitud de plànols on és dibuixen els 
seus recorreguts; fotografies de dis-
tintes èpoques que ens els mostren i 
les transformacions que ha sofert el 
paisatge en les dècades que abasten 
els anys d’investigació; notes de camp 
que expliquen els plànols i fotografies 
i moltes coses més. N’hi ha alguns ma-
nuscrits per Nicolau Primitiu", confir-
mà Josep Vicent López.

D'altra banda, Zalbidea va re-
cordar que part del material donat a 
Godella estava digitalitzat i, per tant, 
estaria disponible en altres adminis-
tracions i organismes però una altra 
gran part és original, única i de gran 
valor pel que va sol·licitar que, en la 
mesura del possible, s'escanejara per 
a poder-la posar també a la disposi-
ció d'altres interessats (particulars o 
públics).

Per a López, hi ha un interès ge-
neral pel valor de la documentació i 
un altre que està directament lligat 
a Godella: "No hem d’oblidar que 
pel nostre terme, passaven dues del 
aqüeductes documentats per Nicolau 
Primitiu, el de la Covatella i el de les 
Llometes que, en alguns trams, han 
sigut descoberts i, amb pitjor o mi-
llor sort, preservats per al futur". El 
material que s'ha rebut, segons asse-
gurà el president del Taller d'Història 
Local permetrà conèixer millor tot 
allò que fa referència a aquests dos 
aqüeductes que feien circular l’aigua 
pel secà del nostre terme en èpoques 
ben remotes. "Juntament a aquest 
material, també hem rebut una inte-
ressant aportació en llibres d’història 
i arqueologia que, de ben segur, se-
ran molt útils per a qui s’interesse en 
aquestes disciplines", va assenyalar 
Josep Vicent López.

Des del Taller d'Història afirmen 
que, probablement en 10 mesos o un 
any és podrà donar compte de forma 
més concreta dels continguts de la 
donació perquè és quan, molt possi-
blement, en tindran ultimat l’inventari. 
"Una volta el Taller d'Història haja fet 
tot el treball anal·lític, -indicà l'alcalde- 
la intenció és organitzar una exposició 
amb material seleccionat per a la qual 
s'espera comptar amb la presència de 
Lluís-Miren Zalbidea i la resta de fa-
miliars de Nicolau Primitiu.

Josep Vicent López va mostrar el 
seu agraïment al senyor Zalbidea "per 
haver distingit al nostre poble amb la 
seua donació i haver confiat en què 
la nostra Associació en farà l’ús es-
caient i convenient que sabem que 
espera", un agraïment al qual és va 
sumar Soler "de forma personal, com 
a ciutadà de Godella, i institucional, 
per la plusvàlua que significa comptar 
amb la confiança de representants tan 
significatius de la nostra cultura".

lluís-miren Zalbidea, nét de nicolau primitiu, mostrà la seua satisfacció per l'interés demostrat per l'ajuntament de godella i pel Taller de Història.

Nicolau Primitiu "tria" Godella
EL NéT DE PRIMITIU CEDEIX A GODELLA EL SEU FONS BIBLIOGRÀFIC

El trEball quE 
HEm fEt PEr 
rEConÈixEr-li al 
nostrE PoblE El 
sEu Valor artístiC, 
i Cultural Ha 
PErmÈs quE 

PErsonEs Com lluís-mirEn 
Ens ConfiEn un llEgat d'un 
Valor inCalCulablE”

saLvador soLEr

alcalDe De goDella

“
la firma oficial tingué que endarrerir-se fins fa uns dies i es realitza al domicili particular de Zalbidea.
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E
l Cementerio Municipal de Godella 
contará en los próximos días con 88 
nuevos nichos, 80 individuales y 8 

dobles. La obra, con un importe de adjudi-
cación de 46.927,42 euros será realizada 
por la empresa Pavasal Empresa Construc-
tora S.A., en un plazo de ejecución de 2 
meses. Serán  por tanto 96 nuevas plazas 
las que se incorporarán al cementerio 
para atender a las necesidades existentes. 
El proyecto contempla la ampliación del 
número de unidades de enterramiento 
en una zona diáfana entre los bloques 
de nichos perimetrales adosados al cierre 
del cementerio y junto a las ampliaciones 
realizadas en los últimos tiempos.

La obra de acondicionamiento del 
jardín de Vila-Blanca cuenta con un 
importe de adjudicación de 90.070,58 
euros y será realizada por la empresa 
Construcciones Francés S.L., en 4 meses 
desde su inicio; dichas obras, incluidas 
en el Plan Provincial de Obras y Servi-
cios de 2011 de la Diputación de Valencia, 

persiguen mejorar el Jardin de Villa Blan-
ca. Se propone con las citadas obras la 
eliminación del pavimento de hormigón 
lavado (sustituyéndolo por un hormigón 
impreso), la recuperación del pavimento 
de tierra morterenca, y la definición de 
una zona destinada a pipicán. Además se 
proyecta retirar el pavimento de caucho 
y su sustitución en la zona de juegos del 
castillete,la sustitución de los columpios 
actuales por otros adaptados a la norma-
tiva con su correspondiente pavimento 
de seguridad. Así mismo se contempla la 
instalación de riego por goteo en el jardín 
y la instalación de una fuente de agua, 
manteniéndose los árboles existentes y 
renovando los setos arbustivos. En el 
proyecto adjudicado se han incluido algu-
nas mejoras introducidas tras la reunión 
participativa mantenida con los vecinos 
de la zona, como nuevos pavimentos y 
elementos de urbanización, o un incre-
mento de mobiliario urbano (canasta de 
minibàsquet). 

Godella incopora 96 
plazas al cementerio y 
acondiciona Vila Blanca
LAS OBRAS SUPONEN UNA INVERSIóN TOTAL 150.000 
EUROS DE FONDOS MUNICIPALES y DEL PPOS

El cementerio incorporará 80 nichos individuales y 8 dobles.

Pie de fotoSa sam evenem excerchit, id magnis asit. autor foto

F
lautes de bec, xirimies, saca-
butxes, claus, flautes dolces, 
violes de gamba... van trans-

portar a Godella al més profund del 
Renaixement en un singular viatge 
d'una hora i mitja. El Cor Lambert 
Alonso, acompanyat pel Consort Re-
naixentista Valencià, va interpretar 
obres de Juan del Enzina, Josquín 
Dónes Préz, Lucca Merenzio o del 
Cançoner del Duc de Calàbria, entre 
d'altres, davant un auditori ple de 
gom a gom com és l'Església de Sant 
Bertoméu.

L'experiència musical no va po-
der eludir certs tints nadalencs per 
les dates en què ens trobem i per la 

pròpia essència del Renaixement Es-
panyol al qual les nadales van ser un 
dels gèneres més populars de l'època. 

"Cal agrair al Cor Lambert Alonso 
que, des de fa més d'una dècada, ens 
regala emocions, art i professionalitat 
com les que esta vesprada ens han 
evadit de la realitat i ens han traslla-
dat a un món de música i sentiments", 
assenyalà el regidor de Cultura, Fe-
rran Vilella. 

El Consort Renaixentista, la di-
rectora del qual, Elizabeth Wolteche 
igual es penjava una flauta de bec 
que es lliscava per les cordes d'una 
viola de gamba, va acompanyar al 
Cor Lambert Alonso amb Josep Manel 

Campos com a director d'ambdues 
formacions.

El prestigiós concertista i pro-
fessor del conservatori José Iturbi, 
Carlos Jaramillo, va participar també 
en algunes de les peces interpretades 
amb la guitarra renaixentista 

El nostre és un poble divers, ple 
de sorpreses, contrapunts i para-
doxes però hi ha un vincle que ens 
uneix , del qual no podem escapar, 
la música, l'art i la cultura en general 
que formen part de la nostra essència 
i les compartim generant una fussió 
meravellossa que no entén de posi-
cions  socials, econòmiques i ideo-
lògiques".

Godella es transporta 
al Renaixement

Nadal amb l'Associació d'Amics 
de la Música de Cambra

Amics de la Música de Cambra.

L'Associació d'Amics de la Música de 
cambra, organitzadora del Festival de 
Residències de Godella, oferí el passat 
2 de desembre el seu primer concert 
de Nadal amb l'actuació del grup 'The 
London Chamber Music Company'. 
“Ha estat una oportunitat de reunir 
als amics de l'associació -va explicar 
el director del Festival, Joan Enric 
Lluna-, i de gaudir de la música de 
cambra, en aquesta ocasió, amb dos 
amics amb els quals he compartit 20 
anys de la meua carrera en un grup 
de càmbra". La formació, composta 
pel pianista Mark Troop, la soprano, 
Patricia Rozario i el clarinetista gode-
llense, Joan Enric Lluna va interpretar 

les Tres Cançons Alemanyes de Louis 
Sophr, la Fantasia sobre Lucrecia Bor-
gia, d'Antonio Romero, la Cançó de 
l'Àngel de John Tavener i les obres de 
Schubert liéder i el Pastor en la Roca.
“Hem de felicitar-nos tots per la vita-
litat d'aquest col·lectiu l'activitat del 
qual reverteix directament en la qua-
litat i l'excel·lència cultural del nostre 
poble –va assenyalar el regidor de Cul-
tura, Ferran Vilella-, la resposta dels 
nostres veïns davant una iniciativa 
d'aquesta índole ha estat, com sem-
pre, a l'altura de la proposta que ens 
presenten els Amics de la Música de 
cambra i ja ha adquirit repercussió in-
ternacional malgrat la seua joventut”.

Godella assigna 
30.000 € d'ajudes 
a la solidaritat 
internacional
L'Ajuntament de Godella ha fet pública 
la distribució de la partida de subvenci-
ons destinades a la solidaritat interna-
cional que consta de 30.000 euros. Els 
col·lectius que presentaren en temps i 
forma les seues propostes han rebut 
distribuida l'esmentada partida de la 
següent forma: A Amics de Don Ursi-
El Bañado se li han concedit 8.371 eu-
ros; a Asociación Camino, 5.007,93 y 
a Fundación NED, 10.000. 

D'altra banda, l'Ajuntament s'ha 
reservat la quantitat restant, 11.600, 
per si es produeix alguna catàstrofe o 
emergència social.
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DATES: Del 26 al 30 de desembre i del 2 al 5 de gener 

HORARI: De 8 a 15 h sense servei de menjador

InScRIpcIó: Del 12 al 16 de desembre a l’Espai Jove 
(Edifici Xicaranda)     
 Tel. 96 364 29 52 ext:2

ORGANITZA

Regidoria de Joventut

ESCOLETA DE 
NADAL 2011
DirigiDa a XiquETs/Es DE 3 a 12 anys
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D
e Villa Eugenia de Godella al Colegio 
de España de París. El sexto número 
de la revista de arte y pensamiento 

de la Asociación Cultural Bostezo está de-
dicado a la psicogeografía, concepto que 
define la influencia del medio geográfico en 
el comportamiento de los individuos. Una 
manera de reflexionar sobre cómo los seres 
humanos nos relacionamos con el entorno 
que habitamos y recorremos. Para predi-
car con el ejemplo, la revista se encuentra 
inmersa en un viaje  psicogeográfico que 
se inició el 13 de diciembre en La Casa En-
cendida de Madrid, para continuarlo por 

Godella, Valencia, Barcelona, Zaragoza, y 
finalizar ruta en París, donde será presen-
tada el próximo 26 de septiembre en el 
Colegio de España de la capital francesa. 
La presentación en Godella tendrá lugar 
el jueves 22 de diciembre a las 20 horas 
en Villa Eugenia, con la colaboración de 
las concejalías de Cultura, Comunicación 
y Participación Ciudadana.

El número psicogeográfico contiene 
entrevistas con el antropólogo francés 
Marc Augé, creador del concepto ‘no lugar’ 
y el programador estadounidense Richard 
Stallman, líder del movimiento internacio-

nal de software libre, y colaboraciones, 
entre otros, de los escritores Santiago 
Alba Rico, Kiko Amat, Héctor Arnau, Jor-
ge Carrión e Inés Plasencia, sin olvidarse 
de la presencia de creadores godellenses, 
como la fotógrafa Clara Bleda, el colectivo 
artístico Artefagia o el xilógrafo Enrique 
Ferrando, director de arte de la publicación. 
Además, Bostezo presenta las obras finalis-
tas del concurso internacional de fotografía 
Escondrijos de ciudad y el reportaje de un 
desayuno colectivo en el metro suburbano. 
El suplemento literario Batiscafo y Bostezo 
visual son algunos de los platos fuertes 
de esta publicación local de proyección in-
ternacional. No en vano, tres integrantes 
de la revista participarán en un programa 
de residencias en San Francisco (EE. UU.) 
para confeccionar un número sobre artis-
tas, fracaso y emprendedores, invitados 
por la institución Montalvo Arts Center de 
California. Más Información y pedidos de la 
revista: www.revistabostezo.com.

C
atacumba, la Semana de Cine 
Fantástico, Ciencia Ficción y 
de Terror de Godella, celebrará 

su décimo aniversario durante las 
próximas fiestas navideñas, con una 
variopinta programación relacionada 
con estos géneros cinematográficos. 
Ciclos de largometrajes trazados so-
bre interesantes ideas, nos acercarán 
al cine coreano, a la interpretación del 
futuro por parte de las mentes lite-
rarias más relevantes, a la peculiar 
relación entre nuestra envoltura física 
y lo más profundo de nuestra psique 
y también a la inocencia perdida en el 
país de las pesadillas por parte de la 
Alicia que representa lo más inocente 
de nuestro ser; una interesante mues-
tra cinematográfica que acompañará 
al Festival Internacional de Cortome-
trajes, que en esta edición ha conta-
do con la participación de cerca de 
doscientos cortometrajes que aspiran 
a las peculiares estatuillas de Cata-
cumba: dos Fetos de Oro otorgados 
por el jurado -compuesto por MacDie-
go, Paco Roca, Ramón Palomar, Koke 
Bazán y Modesto Granados- y por el 
público asistente a las proyecciones. 
Una tercera estatuilla, la Muñeca 
Rota, premia al cortometraje más en-
trañable con el que se homenajea a 
aquellos cortos realizados, como Ca-
tacumba, con mucho ingenio y escaso 
presupuesto. El tradicional concurso 
internacional de gritos y el apoyo a 
la cinematografía local (de Godella y 
alrededores), completan, entre otras 
actividades paralelas, esta interesan-
te propuesta que, partiendo de cero, 
ha logrado convertirse en un refe-
rente con respecto a lo que se cue-
ce en el panorama internacional del 
cine fantástico y de terror. Este año, 
Catacumba servirá como plataforma 
para la presentación del largometraje 
Carne cruda, del alcoyano Tirso Cale-

ro o el mediometraje valenciano El 
Mala3ien, de Miguel Ángel Font.

La gala de inauguración tendrá 
lugar el sábado 17 de diciembre en 
el antiguo matadero de Godella. Del 
25 al 30 diciembre tendrán lugar las 
proyecciones de los largometrajes y 

los cortos finalistas en tres sesiones 
(19h, 23h y 1h), todas ellas en el sa-
lón de Villa Teresita, terroríficamen-
te ambientado para la ocasión. Más 
información, programación y fotos 
de ediciones anteriores en la página 
oficial: www.catacumba.org.

Catacumba cumple 
diez años de vida
EL úLTIMO FESTIVAL CINEMATOGRÁFICO DEL AñO

Fotogramas de las películas El almuerzo desnudo y Freaks.

L
'advocat del Casal de la Pau, Joan 
Molpeceres va presentar la seua 
visió dels residents en l'exposició 

Nusos que va ser inaugurada el pas-
sat 29 de novembre per la regidora 
d'Educació, Eva Sanchis i per l'alcalde 
de Godella, Salvador Soler i que estarà 
oberta fins el pròxim 16 de desembre. 
Es tracta d'una mostra d'una trentena 
de fotografies on les històries personals 
dels membres del Casal travessen la 
instantaneitat captada i pareixen contar 
tot el seu passat, el seu present i l'incert 
futur que els aguarda.

"Esta exposició ha viatjat arréu de 
tot el país i tenim ara la sort de poder 
disfrutar-la ací, al nostre poble -explicà 
Sanchis-, on, recordem, va nàixer es-
ta iniciativa solidària ara fa 40 anys 
de la m`del nostre veí i president del 
col·lectiu, Josep Antoni Bargues".

L'obra de Molpeceres ha estat 
fruit del treball de més de dos anys 
de sessions fotogràfiques que encetà 

amb el desaparegut Andrés Muñoz i 
per les quals han passat "tots els amics 
del Casal". Com a estudi fotogràfic, el 
menjador del Casal i com a models, els 
expresidiaris.

"Nusos parla de la bellesa, per-
què la bellesa no és patrimoni dels 
rics i els famosos, la bellesa està en 
l'experiència, en les marques que ens 
deixa la vida, en els nusos que ens que-
den i ens marquen la pell i el caràcter", 
comentà l'autor, Joan Molpeceres. 

Salvador Soler va destacar la quali-
tat de la selecció de les fotografies i "les 
mirades d'unes persones, en alguns ca-
sos veïns que ens trobem a diari, que 
transmeten duresa, tendresa, ràbia,... 
unes mirades darrere de les quals es 
pot entreveure una vida sencera plena 
d'obstacles i de dificultats". Així ma-
teix, Soler, també va fer referència als 
senyals en forma de tatuatge que ex-
ternalitzen el que cadascú porta dins, 
marques d'amor i de tragèdia.

El Casal de la Pau 
mostra els Nusos dels 
seus residents
LA EXPOSSICIó DE JOAN MOLPECERES ESTARÀ OBERTA 
A XICARANDA FINS EL DIA 16 DE DESEMBRE

Sanchis, Soler i Molpeceres en l'acte d'inauguració de l'eposició.

La revista Bostezo presenta su sexto número.

de godella a parís
BOSTEZO PRESENTA SU ESPECIAL 
SOBRE LO PSICOGEOGRÁFICO
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Gran  Festa
de Reis

ExHibiCió dE trEns 

a l'antic mercat municipal. 

dia 11 (de 10 a 14 h.), 

dia 17 (de 17 a 20 h.)

dia 18 (de 10 a 14 h.)

CartEs als rEis d'oriEnt

dia 3 de gener. 

al saló d’actes de serveis 

socials. des de les 18h. 

xocolatada i fartons, 

globus de hèlio i refrescos. 

Organitza la comparsa 

Cavallers Templaris.

CabalCada

dia 5 de gener. 

de la Plaça de l’Ermita a la 

torreta de misildo.  19 h. 

ORGANITZA

Regidoria de Festes

COL·LABORA
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agenda 
desembre-gener

CONCERT DE PIANO
dia: 16-12
lloC: Villa Eugenia
dEsCriPCió: Concert de piano a les 
20:30 h. a càrrec del pianista de Gode-
lla Luis Giner.

GRUP DANSES EL POBLET
dia: 17-12
lloC: AlMatadero
dEsCriPCió: Actuació del Grup de 
Danses El Poblet, a les 21:00 h.

CONCERT DE NADAL
dia: 18-12
lloC: Casa de la Cultura de Rocafort
dEsCriPCió: A càrrec de la Banda del 
Casino Musical de Godella, a les 19:00 h.

CALENDARIS ANUALS
dia: 20-12 al 09-01
lloC: Xicaranda
dEsCriPCió: Exposició de fotografia 
amb les obres guanyadores del con-
curs per al calendari anual.

CONCERT DE GUITARRA
dia: 21-12
lloC: Villa Eugenia
dEsCriPCió: Concert a càrrec de Ben-
jamín Vallette a les 20 h. 

BANDA I ORQUESTRA JUVENIL
dia: 22-12
lloC: Villa Teresita
dEsCriPCió: Concert de Nadal a cà-
rrec de la Banda i l'Orquestra Juvenils 
del Casino Musical a, a les 20 h.

REVISTA BOSTEZO
dia: 22-12
lloC: Villa Eugenia
dEsCriPCió: Presentació de l'edició 
número 6 de la Revista d'art i pensa-
ment, Bostezo, a les 20 h.

CONCERT DELS CORS
dia: 23-12
lloC: Església de Sant Bertoméu
dEsCriPCió: A càrrec dels Cors de Sant 
Bertoméu, Casino Musical, Lambert 
Alonso i Cor de la Vila, a les 20.45 h.

CATACUMBA
dia: 25-12 al 30 del 12
lloC: Villa Teresita
dEsCriPCió: Festival de Cinema de 
Terror, Fantàstic i Ciència Ficció de Go-
della, al Saló d'actes de Villa Teresita.

SANT SILVESTRE
dia: 28-12
lloC: Rocafort-Godella-Burjassot
dEsCriPCió: Carrera popular que 
transcorrerà pels municipis de Roca-
fort, Godella y Burjassot.

CARTES ALS REIS
dia: 03-01
lloC: Villa Teresita
dEsCriPCió: Des de les 18 h., entre-
ga de cartes a ses magestats els Reis. 
Xocolatada i fartons, globus d'hèlio i 
refrescos.

CAVALCADA DE REIS
dia: 05-01
lloC: Plaça de l'Ermita-Torreta
dEsCriPCió: Des de les 19 h., cavalca-
da de Reis. Des de la Plaça de l’Ermita 
fins a la Torreta de Misildo.

L
'homenatge que Godella va rendir 
a Santa Cecilia va estar a l'altura 
d'un poble que viu la música com 

a part inherent de la seua essència i 
a la d'una societat com la del Casino 
Musical de Godella i la de les Amigues 
de la Música que es bolquen, any rere 
any, amb aquesta celebració”. Aquest 
va ser el balanç final de tota una set-
mana d'actes que va fer el regidor de 
Cultura, Ferran Vilella, qui va participar 
activament com a músic i membre de 
l'entitat cívica més antiga de Godella. 
Des del passat 4 de novembre, la pro-
gramació de Santa Ceciclia ha copat 
l'activitat cultural de la localitat però ha 
sigut aquest el cap de setmana neuràl-
gic amb fins a quatre actuacions musi-
cals de diferent índole. El divendres, la 
primera planta del Casino Musical de 
Godella va fer passar per l'escenari una 
important representació dels músics de 
la banda i l'orquestra en un concert de 
càmera que es va transformar en ses-
sió de jazz, blues,… per a acabar com 
a sorprenent audició de swing. Júlia 
Ferriol, Tomás Martínez, Jesús Blasco, 
María Fernández i Clara Jorge van obrir 
la vetlada amb la “Ifigenia en Tauride” 
i “La vida és bella”. Amb una petita va-
riació en el programa, Andreu Climent 
i Mar Torró van prendre el relleu amb 
les seues flautes abans que Ferran Vi-
lella i Marc Celma s'endinsaren en el 
món dels “Adagis per a obeoe i basso 
continu”. La nit va entrar en un punt 
sense tornada quan, fins a cinc saxos, 
van desfilar conjuntament per la sala 
en un inversemblant diàleg musical 
carregat d'humor. Andreu Climent 
i Manolo Valls van ser els primers a 
ocupar la part central de la tarima amb 
un Duo Saxo-Blues al més pur estil Bob 
Mintzer. Retirades ja les ulleres de sol, 
María Benvanet, Eva Redó i Eduardo 
Sancho van acaparar el protagonisme 
al costat del showman Manolo Valls i 
amb la suite Hel·lènica de Pedro Itu-
rralde van arrancar somriures i fins 
a riallades del respectable. El llistó 
havia quedat molt alt quan les 8 Do-
misol Sister’s van deixar expectantes 
al personal amb un abillament ame-
ricà dels 50 i una posada en escena 
impecable. L'expectació es va tornar 
increduilidad i la incredulitat, admiració 
quan van començar a interpretar amb 
l'única ajuda de les seues veus (i algun 
que un altre cachibache ocasional) les 
Lullaby of Broadway, Jamaica Farewell, 
Pennsylvania 6-5000 o Rum & Coca-
cola, entre unes altres.

El dissabte, recuperats ja 
d'emocions, el contrast va ser radical, 
sense perjudici de la qualitat. L'Església 
de Sant Bertoméu va acollir el concert 
de l'Orquestra del Casino Musical de 
Godella dirigit per la concertino Pilar 
Mor i narrat per l'actor local, Antonio de 
Pàdua. El concert, amb un to llatí molt 
remarcat va arrancar amb una obra 
composta per un dels propis músics 
del Casino, Jesús Blasco. Després de la 
Dansa, Van ser les obres més emble-

màtiques de Manuel Penella i d'Isaac 
Albéniz les que van fer el recorregut 
per València primer, i per Espanya des-
prés. En la segona part de l'audició, els 
tangos, les milongas i les havaneres 
van permetre creuar el toll metafòri-
cament a les prop de 200 persones 
que van omplir el recinte. No va fer 
falta, pràcticament, retirar les cadires 

dels músics doncs la missa del matí 
del diumenge, dedicada a Santa Ce-
cilia, va estar amenitzada, novament, 
per l'orquestra i el cor del Casino i pel 
cor de Sant Bertoméu. Després de la 
tradicional missa en honor a la patrona 
de la música, les Amigues de la Músi-
ca, diferents regidors del consistori i 
el propi alcalde del municipi, Salvador 

Soler, van recórrer els carrers de la 
localitat sempre acompanyats per la 
música de la Banda del Casino Musical 
de Godella.

En l'itinerari, la comitiva va rea-
litzar parades en totes les vies amb 
nom d'artista, (uns vint en total), per 
a col·locar una corona de llorers i dis-
parar una traca.

Santa Cecília rep l'homenatge 
del món de la música local
LA BANDA DEL CASINO y LAS AMIGAS DE LA MúSICA, LOS MÁS ACTIVOS

presentació de la nova fisonomia de la banda després que s'incorporaren els nous músics.

Actuació al Casino de Climent i Valls.

Acte de coronació dels artistes de Godella.

L'Orquestra del Casino i el cor de Sant Bertoméu.

Els educandos en el dia de la seua incorporació.


