Especial 'l'estat
dels comptes de
l'Ajuntament':
2011 es tanca amb
remanent positiu en
tresoreria. P12-15.
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'Apa': "El cant
d'estil podria
estar a l'altura
del flamenc"
Entrevistem Josep
Aparicio 'Apa', després de
publicar el seu primer disc
en solitari 'Cants i Cants',
premi Ovidi Montllor i
quint millor disc en llengua
catalana . P19.

La Setmana de la dona
plena el mes de març de
teatre, música, esport,
ràdio i art. P03.

Burjassot consensua la
seua reordenació del
trànsit en les zones que
afecten Godella. P09.

L'Associació d'Amas de
Casa Tyrius celebrà el
seu 35 aniversari plena
de vitalitat. P31.

Luis Aliaga, primer
síndic de Godella
després de més d'un
segle i mig. P07-08.

Especial Falles 2012.
Recull d'alguns dels
moments de les festes
de Godella. P07.
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Bim de Godella
Ràdio Godella 98.0
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 the robots
23.00 Music Factory
dimarts
9.00. El Musiquer
11.00. Bostezo radio
12.00. Un mundo de todos
13.00. Desconecta
14.00. Dones que fan història
15.00. Ángeles y demonios del rock
17.00. Jambands Europe
18.00. La hora de Kayako
19.00. Norwegian Beach
20.00. Give me indie rock
21.00. Desconecta
22.00. La pinacoteca de radio
23.00. La hora de Kayako
dimecres
9.00. Ángeles y demonios del rock
11.00. Jambands Europe
12.00. La hora de Kayako
13.00. Norwegian Beach
14.00. Give me indie rock
15.00. Planetes
16.00. Frontera abierta
17.00. El foro
18.00. Un mundo de todos
19.00. La pinacoteca de radio
20.00. Uno cualquiera
21.00. Planetes
22.00. Món de música
23.00. Ciudad en llamas
dijous
9.00. Planetes
10.00. Frontera abierta
11.00. El foro
13.00. La pinacoteca de radio
14.00. Uno cualquiera
15.00. El guateque
16.00. El club de la serpiente
17.00. Fanáticos del fotograma
18.00. Bostezo radio
19.00. Ciudad en llamas
20.00. Ciutat tanatori
21.00. Fanáticos del fotograma
22.00. Epic time
23.00. Pimper's paradise
divendres
9.00. El guateque
10.00. El club de la serpiente
11.00. Fanáticos del fotograma
12.00 Epic time
13.00. Ciudad en llamas
14.00. Ciutat tanatori
15.00. Món de música
16.00. Pimper's paradise
17.00. Dones que fan història
18.00. La voz de los pueblos
19.00. We are the robots
20.00. Music Factory
21.00. Jambands Europe
22.00. Give me indie rock
23.00. Ciutat tanatori
dissabte
9.00. El musiquer
11.00. Món de música
12.00. Pimper's paradise
13.00. Desconecta
15.00. Ángeles y demonios
17.00. Jambands Europe
18.00. We are the robots
19.00. Give me indie rock
20.00. Norwegian Beach
21.00. Ciudad en llamas
22.00. Music Factory
23.00. Uno cualquiera
diumenge
9.00. La pinacoteca de radio
10.00. El foro
11.00. Un mundo de todos
12.00. Planetes
13.00. Frontera abierta
14.00. El club de la serpiente
15.00. Fanáticos del fotograma
16.00. Dones que fan història
17.00. Epic Time
18.00. El guateque
19.00. La voz de los pueblos
20.00. Bostezo radio
21.00. Plenari del mes
22.00. La hora de Kayako

Godella, poble envejat
l'alcalde diu
Salvador Soler
salvador.soler@godella.es
ALCALDÍA
SERVEIS MUNICIPALS
HISENDA I
OFICINA DE PROMOCIÓ I ÚS DEL VALENCIÀ

PSPV-PSOE
VisitEs. Cita prèvia a l'Ajuntament.
CentrE. Ajuntament (ubicació provisional: c/ Soguers, s/n).
TelÈfon. 963 638 056

S

incerament, estic sorprés. Em sorprén que en els temps que vivim,
Godella ocupe portades i comentaris perquè els seus administradors estem
fent el que hem de fer: administrar amb
responsabilitat els diners dels nostres ciutadans. Ho dic de tot cor. Estic enormement sorprés. "Godella no demana diners
per pagar els seus proveïdors perquè els
paga en temps i forma", diuen els titulars,
com si estigueren parlant d'un avanç inversemblant de la medicina o una raresa
de la natura. No hi ha fórmules màgiques,
per això em sorprén encara més, només
cal no gastar el que no tens. Misteri resolt.
Però no és eixe, al meu parer, el major
mèrit d'este equip de govern. En 3 anys
hem hagut de reduir el nostre pressupost
més de 4 milions d'euros (un terç del total) i a pesar d'això, hem sigut capaços de
mantindre al mateix nivell de qualitat els
nostres serveis bàsics. Els treballadors
de l'Ajuntament cobren puntualment i no
s'ha acomiadat ningú. Hem augmentat
la partida d'emergència social, mantenim
la nostra activitat cultural i una programació estable en tots els edificis on Conselleria no ens ha deixat penjats sense

“

En 3 anys hem hagut
de reduir el nostre
pressupost més de 4
milions d'euros (un terç
del total) i a pesar d'això,
hem sigut capaços de
mantindre al mateix
nivell de qualitat els nostres
serveis bàsics".
salvador soler
alcalde de godella

pagar, com és el cas del Capitolio. També
assumim la deixadesa de Conselleria en
matèria d'Educació, una prioritat per a
este equip de Govern. Per això no hem
dubtat a reparar deficiències estructurals
en els nostres centres públics quan han
sigut necessàries. Les pedres que ens ha
deixat al camí la Generalitat no han sigut
eixes únicament: entre 2008 i 2011 han
acumulat un deute amb este Ajuntament
de 315.000 euros.
Hem hagut de retallar, per descomptat, i per desgràcia. Costa molt reduir

partides i apel·lar al compromís i la imaginació de tots per suplir eixes reduccions.
Però ho hem tractat de fer en serveis que
no posen en risc el nostre futur. Els regidors d'este equip de govern es llevaren
el primer dia un 40% del seu sou com a
mesura d'estalvi. Este butlletí informatiu
que tenen a les seues mans costa un 70%
menys del que costava anteriorment...
I no només ens preocupem de gestionar amb responsabilitat els diners dels
nostres contribuents sinó que actuem
com a garants d'eixa màxima davant altres administracions. Així hem abanderat
les reclamacions contra l'obscena pujada
de la taxa de l'Emtre en el rebut d'Aigües
de València.
Godella és hui, encara més del que ja
és habitual, un poble envejat. Ha viscut
unes falles en harmonia amb quatre comissions per primera volta en la història,
un mes d'activitats entorn al dia de la
dona, campionats autonòmics esportius;
hem consensuat amb els nostres veïns
de Burjassot i Rocafort la reordenació del
trànsit i en breu, compartirem altres serveis com suports promocionals de les nostres activitats culturals, Protecció Civil...

Telèfons
d'interés
Ajuntament de Godella

Rosa Barat

Ferran Vilella

Hermenegildo Estellés Lola Sánchez

rosa.barat@godella.es

ferran.vilella@godella.es

h.estelles@godella.es

lola.sanchez@godella.es

BENESTAR SOCIAL
PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ
IGUALTAT

CULTURA
COMUNICACIÓ

FESTES
SERVEIS MANCOMUNATS
PROTECCIÓ CIVIL

URBANISME
MEDI AMBIENT
MODERNITZACIÓ

PSPV-PSOE

PSPV-PSOE

VisitEs. Divendres, prèvia cita.
CentrE. Ajuntament, ubicació provisional: c/ Soguers, s/n.
TelÈfon. 963 638 056

VisitEs. Divendres, prèvia cita.
CentrE. Ajuntament, ubicació provisional: c/ Soguers, s/n
TelÈfon. 963 638 056

PSPV-PSOE
VisitEs. Cita prèvia en Serveis Socials.
CentrE. Serveis Socials, c/Mayor, 83.
TelÈfonS. • SS: 963 641 152

• AEDL: 963 640 753

PSPV-PSOE
VisitEs. Dilluns i dimarts, de 12 a 13.30
h, prèvia cita a Xicranda.
CentrE. Xicranda, c/Manel Tomás, 2.
TelÈfon. 963 638 056
E-mail. cultura@godella.es

(C/Soguers, 2)...................963 638 056
Centre Cultural Xicranda
(C/Manel Tomás, 2).........963 642 952
Casal Jove a lMatadero
(C/Matadero, s/n)............. 963 901 139
Poliesportiu Municipal
(C/Ramón i Cajal, s/n)....963 643 006
Centre de Serveis Socials
(C/Major, 83)...................... 963 641 152
Piscina Municipal...........96 316 01 93
Jutjat de Pau....................96 363 65 66
Centre d’Art Villa Eugenia
(C/Peset Aleixandre, 44)
Centre de Salud.............. 96 363 91 84
Correus............................ 96 390 52 98
Policia Local.................... 670 37 34 08
Ferrocarrils Gralitat......96 397 40 40
Ag. Local Tributària........ 96 316 01 15
Recollida Residus............ 902 108 998

Josep M. San Félix

José Valenzuela

Eva Sanchis

Genís Ruiz

josemanuel.sanfelix@godella.es

jose.valenzuela@godella.es

eva.sanchis@godella.es

genis.ruiz@godella.es

Policia Nacional..............96 353 95 93

JOVENTUT
BIBLIOTECA

PARTICIPACIÓ CIUTADANA
SOSTENIBIL·LITAT
TRÀNSIT I OBRES

EDUCACIÓ
PERSONAL
PRESIDÈNCIA DEL CONSELL AGRARI

ESPORTS
AGERMANAMENT

Guàrdia Civil...........062 /96 317 46 60

BLOC-COMPROMÍS

BLOC-COMPROMÍS

Guàrdia Civil Trànsit.....96 369 58 99

ESQUERRA UNIDA
VisitEs. Cita prèvia.
CentrE. Ajuntament (ubicació provisional: c/ Soguers, s/n).
TelÈfon. 963 638 056

VisitEs. Prèvia cita. Dimecres de matí.
CentrE. Ajuntament (ubicació provisional: c/ Soguers, s/n).
TelÈfon. 963 638 056

ESQUERRA UNIDA
VisitEs. Cita prèvia.
centreS. • Xicranda, c/ Manel Tomás, 2.
• Casal Jove. c/ Matadero s/n.
Telèfons. 963901139 i 647680062

Emergències / Protecció Civil...... 112

Bombers............................................080
VisitEs. Dimecres 18 a 20 h, prèvia cita.
CentrE. Poliesportiu, c/Ramón i Cajal, 102.
TelÈfon. 963 643 006

Ambulàncies.....................96 367 73 75
Urgèncias mèdiques......................085
Tel. contra la violència de gènere...016
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Tots els dies són 8 de març
GODELLA PROGRAMA TOT UN MES D'ACTIVITATS ENTORN A LA DONA

E

l teatre i una tertúlia informativa van obrir el foc de les
activitats programades per
celebrar el Dia Internacional de
la Dona i que Godella va estendre durant tot el mes de març. La
periodista Paqui Méndez va ser
la primera a intervindre amb una
xerrada en l'IES Comarcal, dirigida
a l'alumnat de secundària i sota el
títol “una altra publicitat és possible”. Dins també de les accions
empreses per les 'Amas de casa
Tyrius', amb motiu del seu 35 aniversari, el Grup de Teatre Godayla
va interpretar al Saló d'actes de
Serveis Socials 'Sangregorda', 'El
cuartito de hora' i 'La demanà de
la nòvia'. L'espectacle de teatre i
dansa 'Soles?' va completar la primera part de les activitats programades. Un muntatge que, tal com
auguraven les seues creadores,
va estar “carregat de metàfores
i d'una delicadesa i ironia que va
permetre mostrar, des de la visió
femenina, fins a on està disposada
a arribar la dona per a encaixar
en la societat”. La representació,
ideada i representada per Jéssica
Martín, Irene Belloch i Lüla Reyna, va comptar amb l'aportació de
l'escenògraf Carlos Hinojosas i de
Mundi Gómez en la il·luminació.
La polifacètica Rosa Pastor
Carballo va ser la protagonista de
l'arrencada de la segona part del
Mes de la Dona de Godella. L'autora del llibre 'Espiral de Espejos'
va presentar la seua obra en la
biblioteca municipal acompanyada per l'editora Carmen Botello;
l'exbibliotecària de la Biblioteca de
la Dona, Elisa Sanchis; la regidora
de l'àrea, Rosa Barat, i l'alcalde de
Godella, Salvador Soler, entre altres autoritats. El llibre de relats,
entre els quals es troba 'La Sopa,
guanyador del II Concurs Internacional de Microrrelats Museu
de la Paraula, està a la venda en
la pròpia biblioteca municipal de
Godella, en les principals llibreries
de València i en la pàgina web de
l'Editorial Nadir per 12 euros.
També la ràdio es va sumar,
un any més, a les activitats de
la Regidoria de Benestar Social
amb l'especial del programa 'La
Pinacoteca' pel qual van passar
l'escriptora Mar Benegas i l'artista
multidisciplinar Ana Elena Pena.
Va ser poc abans que els membres
del grup de teatre de l'EPA saltaren a l'escenari del saló d'actes
de Villa Teresita per a representar
l'obra 'Les que han de currar', un
esguitat d'esquetxs amb la dona
com a protagonista. “Any rere
any descobrim noves formes de
desigualtat, ocultes sota segles i
segles de dominació masclista –va
assenyalar la regidora d'Igualtat
i Benestar Social, Rosa Barat-, i
eixa és la nostra lluita, eixe és el
sentit d'aquestes programacions
periòdiques de sensibilització que
hem de mantenir posteriorment

El Grup de Teatre de l'EPA oferí un recull de peces teatrals amb la dona com a eix.
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L'AEDL i Pactem
Nord ajuden a
trobar ocupació
per Internet
“La formació és l'eina més eficicient
que coneixem per a combatre la
desocupació i continuarem cobrint
aquesta orfendat en la qual ens ha
sumit la Conselleria”, així de vehement es va mostrar la regidora de
Benestar Social, Rosa Barat, en presentar l'últim dels cursos engegats
per l'Agència d'Ocupació i Desenvolupament Local de Godella. La proposta
va permetre a ciutadans del municipi
ampliar les seues opcions de cerca
d'ocupació a través d'Internet. “Hem
comptat amb aturats de llarga durada, joves que aspiren a incorporarse al mercat laboral, persones sense
cap coneixement d'informàtica i fins i
tot amb informàtics de professió que
han tingut l'oportunitat de conèixer
el potencial de la xarxa com a eina
per a trobar treball”, va comentar
l'alcalde de Godella, Salvador Soler.
El curs monogràfic va ser presencial i va estar dirigit a orientar en la
cerca de l'ocupació i l'autoocupació;
es va desenvolupar durant tot un matí i va ser seguit per una quinzena de
persones.

Les 'Dómisol Sisters' i Rosa Pastor també impregnaren el Mes de la Dona de música i literatura.
Productores i consumidores.

Alicia Martínez
guanya el concurs
de fotografia
'Coneix Godella'
El programa 'La Pinacoteca' i Serveis socials també s'abocaren amb la programació especial.

diàriament en les nostres pràctiques habituals, tant laborals com
personals”. El dia internacional,
el 8 de març, una representació
de l'equip de Govern municipal es
va unir a la manifestació que va
tenir lloc en la ciutat de València
en reivindicació dels drets de la
dona. A més, la cort de falleres
majors de les quatre comissions
godelleres van ser convidades a
la balconada de l'Ajuntament de
València. A la vesprada, el Casal Jove alMatadero va realitzar
un col·loqui-debat al voltant de
la pel·lícula 'Nosaltres'. El taller
d'exercicis terapèutics i gimnàstica se sumà als actes amb una
exhibició en el jardí dels Mestres
Senabre a la qual es van unir les
integrants de les associacions de
dones locals les quals, a més, van
instal·lar una taula de divulgació

i van llegir poemes i un manifest.
Ja en la recta final, els play-backs
de l'associació Qualitat de Vida
van fer les delícies dels assistents amb un espectacle pel qual
van passar Liza Minnelli, Michel
Teló, Francisco, Sergio i Estíbaliz
o María Dolores Pradera i Alberto
Cortez entre uns altres. “Recentment hem conegut dades sobre la
bretxa salarial que existeix entre
homes i dones –va recordar l'acalde de Godella, Salvador Soler-, que
és d'un 22%, és a dir, que una dona cobra el 78% del que cobra un
home; és només un dels senyals
d'alarma que ens avisen de la societat tan desigualitària en la qual
vivim, per no parlar que les dones
al capdavant d'empreses no arriben al 10%” i des d'aquest Ajuntament farem tot el que estiga en
la nostra mà per mantenir el com-

promís que vàrem adquirir quan
aprovàrem el nostre Pla integral
d'Igualtat”. Una de les actuacions
més esperades de la programació
va ser la del grup Dómisol Sisters
que varen endinsar el desbordat
auditori de Villa Eugenia en l'Amèrica dels anys 1930, 1940 i 1950.
La formació de música swing va
oferir a més de les seues cançons
a capela una sorpresa final amb
una espectacular exhibició de ball.
El taller-col·loqui “les dones de debò tenen corbes”, dinamitzat per
la psicòloga Raquel Barletta, va
tancar esta segona part amb una
reflexió sobre el xantatge emocional, el vincle familiar i la lluita
dels valors tradicionals davant les
aspiracions personals.
Finalment, l'exposició del Grup
Infinita a Xicranda estigué oberta
fins l'1 d'abril.

'L’ombra de l’arbre' va ser l'obra
que il·lustrà la portada del calendari municipal que enguany va
distribuir l'Ajuntament de Godella. La fotografia d'Alicia Martínez
en blanc i negre del carrer Major
va ser la guanyadora del concurs
'Coneix Godella' impulsat per la
Regidoria de Cultura. Martínez es
va adjudicar, a més dels 500 euros del premi del concurs, dos lots
de llibres, ja que una altra de les
seues obres presentades, 'El món
darrere de l’espill' va compartir el
tercer premi amb la fotografia de
la Torreta de Misildo reflectida sobre la sèquia de Montcada, obra de
Nacho Belarte. El segon premi, que
il·lustrà la contraportada del calendari, va ser per a David Segura i el
seu 'Nova Redona de Campolivar',
que li va reportar al seu autor 100
euros i un altre lot de llibres. Les
quatre obres formaren part d'una
exposició que constà de les 20
imatges finalistes del concurs, 15 de
les quals s'incorporaren al calendari
municipal 2012.
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Participants dels Jocs.

Jornada lúdicoesportiva al
Pavelló

L'Alser es va proclamar campió en categoria infantil, i La FLorida, en cadets.

La Florida i El Port,
campions provincials

E

l pavelló municipal de Godella va acollir la fase final Provincial dels 'Jocs Esportius'
d'handbol en categories infantil
i cadet. Els conjunts de Port de
Sagunt i de La Florida es van alçar
amb els títols que els permeteren
disputar el sector Nacional i lluitar,
a Canals, per l'Autonòmic.
“Per a nosaltres és un honor
col·laborar amb qualsevol organisme en la promoció de l'esport en
categories base –va assenyalar el
regidor d'Esports, Genís Ruiz-, la
qual cosa, a més, ens ha permès
tornar a tenir a Godella el millor
handbol del nostre territori, un
esport amb una important tradició
en el nostre poble”.
La fase provincial va reunir els
tres millors equips de València i el
millor de Castelló en un torneig
que va arrancar el dissabte amb
les semifinals cadets entre l'Ainfor
Florida i el CD Calasanz que acabà
guanyant l'equip de Catarroja 35-

26; i el Maristas d'Algemesí que va
derrotar el BM Castelló 33-25. En
infantils, el Port de Sagunt es va
imposar al CH Sueca en una ajustada semifinal per 22-19, mentre
que el Moldtrans Mislata superà
el BM Castelló (22-11). La vesprada del diumenge es va vestir de
gala amb les finals en les quals
l'emoció i l'esportivitat regnaren
en el Municipal de Godella. En cadets, l'Ainfor Florida Pablo Neruda
va superar al Maristas d'Algemesí
amb un extraordinari encert de la
seua primera línia que marcà 31
gols front als 28 de l'equip de la
Ribera Alta. Per la seua part, en
infantils, l'Alser Port de Sagunt
va derrotar al BM Mislata (2926), no sense dificultats a pesar
de la seua superioritat física. Els
de l'Horta Sud supliren la falta de
grandària amb gran dosis de talent però na va ser suficient per
doblegar el conjunt del Camp de
Morvedre.

Gil se trae la plata en el Nacional
para personas con discapacidad
EL Club Natació Godella participó el
pasado mes de febrero en el Campeonato de España de natación organizado por la FEDDI (Federación
Española de Deportes para personas con discapacidad intelectual).
El campeonato se celebró en la
ciudad de Sevilla donde se dieron
cita unos 450 nadadores de diferentes clubs de España. Ignacio Gil y

Rubén Darío fueron los nadadores
que representaron al CN Godella
consiguiendo unos notables resultados, El más destacado, el 2º
puesto en 50 m. mariposa logrado
por Gil quien también alcanzó un
meritorio 6º lugar en el 200 m. libres. Por su parte, Rubén Darío,
consiguió el 12º puesto en 50 m. libres y 17º puesto en 50 m. espalda.

En el marc dels XXX Jocs
Esportius de la Comunitat
Valenciana, l’organisme
Autònom Municipal (OAM)
de Godella, en col·laboració
amb l’IES Conselleria, patrocinaren i organitzaren la I
Jornada lúdico-esportiva
dirigida als equips prebenjamins de bàsquet i futbol
sala que participen en els
Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana en la fase
intermunicipal de Godella.
La jornada esdevingué
una oportunitat perquè els
joves esportistes coincidiren
exempts de pressió competitiva desenvolupant activitats lúdico-esportives en un
ambient de germanor i col ·
laboració entre els equips i
les seues famílies.

El Poliesportiu
et duu a l'Open
de Madrid
El pròxim 8 de maig, el Poliesportiu de Godella organitzarà un viatge per poder
assistir a l'Open de Madrid
de Tennis. Per 40 € es tindrà dret al viatge d'anada
i tornada en autobús i a
l'entrada a la Caixa Màgica.
L'eixida està prevista a les
6.30 h i la tornada, a les
23.30 h El torneig, que es
disputa del 4 al 13 de maig,
acull les millors raquetes del
món com ara Nadal, Federer,
Djokovic o Sharapova.

El Club de Pilota Godella i les escoles de bàsquet entrenen de nit.

El carrer de pilota i la
pista de minibàsquet
llueixen també a la nit
El cost de l'obra, 5.960 euros, ha sigut vora
la meitat del que estava previst inicialment

E

l passat mes de juliol, Godella
va estrenar el seu carrer artificial de pilota al costat del
pavelló municipal. En ell, el club
local ha pogut disputar les partides de la temporada i realitzar
els entrenaments del seu primer
equip i de l'escola. Ara, es fa un
pas més enllà amb la instal·lació
de la il·luminació que permetrà estendre els horaris i compatibilitzarlos amb jugadors i públic. Situació
semblant ha viscut les pista de
minibàsquet estrenada el passat
mes de març. “Hem dotat, no solament al carrer de pilota i a la pista
de minibàsquet adjacent al pavelló
la il·luminació artificial necessària
per la meitat del que s'havia pressupostat inicialment –va comentar
el regidor d'Obres i contractacions,
José Valenzuela-, dels 10.350 euros
de l'estimació prèvia hem passat a
contractar l'obra per un muntant
que totalitza a 5.960 euros, IVA
inclòs”. “Ara, els joves que practiquen pilota valenciana i bàsquet
podran entrenar en horaris de vesprada sense problemes –va indicar
el regidor d'Esports, Genís Ruiz-,
de fet, malgrat tenir el carrer de

pilota més de mig any en funcionament, encara es veien obligats a
desplaçar-se en ocasions a l'Eliana i
altres localitats; ara, açò ja no serà
necessari”.

EX JUGADORES DEL C.H. GODELLA
UNA COMIDA CON HISTORIA.
El polideportivo de Godella vivió el
pasado mes de marzo una jornada
emotiva en la que jugadores de varias
generaciones del C.H. Godella, con sus
familias, compartieron un agradable
encuentro del que salieron propuestas
como la de recuperar la escuela de
balonmano. Los organizadores han
abierto la invitación pues "aunque
hemos sido muchos, también han faltado
bastantes". La experiencia se repetirá el
1 de julio y toda la información se podrá
solicitar en el polidepoprtivo de Godella.
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Una de las reproducciones del escudo de Godella.

Los miembros del taller de cerámica de la EPA preparan los socarrats.

Luis Aliaga va ser triat l'1 de gener síndic de la séquia en representació dels llauradors de Godella, Rocafort i Burjassot.

El taller de cerámica
de la EPA exporta el
socarrat a Francia

Luis Aliaga, primer
síndic de Godella
després d'un segle i mig

D

entro del marco de intercambios culturales programados
con las poblaciones hermanadas con Godella de Noisy-Le Roi y
Bailly, el taller de cerámica de la
EPA ha preparado una exposición
de socarrats que se podrán visitar
del 1 al 9 de junio en la sala George
Lemaire de Bailly.
Los socarrats que se exhibirán
son 32 réplicas, en su mayoría, de
obras del siglo XV, época de mayor
auge de este tipo de piezas, trabajos artesanales elaborados por los
alumnos del taller con esta técnica
que se basa en la cocción a 1000º
de placas de ladrillo decoradas, de
ahí su nombre.
Los socarrats, en su origen,
iban destinados a cubrir las entrevigas de los techos, constituyendo
una solución muy vistosa y bastante más barata que el artesonado
de madera. Al margen de su valoración como obra de arte, su moda fue efímera pues las primeras
piezas se fechan a finales del siglo
XIV y no se ha encontrado constancia de su utilización más allá de la
segunda mitad del siglo XVI.

"Estamos abriendo este tipo de
experiencias a todo nuestro tejido
asociativo y educativo -comentó el
concejal de Hermanamiento y Deportes, Genís Ruiz-, porque consideramos que es una oportunidad
única para aprender la realidad artístico-social y económica en otras
ciudades europeas; nos forma, nos
enriquece y nos aporta una serie
de valores y conocimientos que
de otra manera sería mucho más
difícil adquirir".
En este caso, los 8 alumnos de
la expedición de la EPA -a los que
acompañarán los representantes
del Comité de Hermanamiento-,
serán los protagonistas del intercambio ya que ofrecerán, además
de la exposición, una jornada de
demostración in situ de la técnica
del socarrat.
Ruiz concluyó recordando la
importancia de esta técnica para
la cultura valenciana: "El socarrat
es una aportación exclusivamente
valenciana al mundo del arte y de
la construcción que debemos preservar y transmitir como parte de
nuestro patrimonio".

la sindicatura durarà tres anys

E

l càstic imposat a Godella en
la segona meitat del segle
XIX per presumptes irregularitats en l'ús de l'aigua ha sigut
alçat per la Junta General de la
Reial Séquia de Montcada. Ha
costat més d'un segle i mig que
li tornaren al poble el dret a ostentar la sindicatura que permet
coordinar i administrar l'aigua de
les terres de les rodalies (que en
el cas de Godella, inclou Rocafort, Burjassot i Borbotó -estos
últims sense dret a sindicatura
per terres irrigades).
Una sèrie de llauradors del
municipi, encapçalats pel seu
Consell Agrari, reivindicaren la
recuperació d'esta prerrogativa
que va vore la seua recompensa el 20 de juny de 2009 quan

s'aprovà per unanimitat reincorporar Godella al grup de sindicatures que funciona de forma
rotatòria. "Godella ha complit de
sobres amb un càstic, almenys,
controvertit -assenyalà la presidenta del Consell Agrari, Eva
Sanchis-, i ens felicitem que el
treball fet per l'Ajuntament, la
lluita incansable dels nostres
llauradors i, finalment, la bona
voluntat de la séquia, hagen permés la recuperació del síndic".
L'1 de gener de 2012, els titulars
del sequiatge de Godella, en presència del seu alcalde, Salvador
Soler, triaren Luis Aliaga com a
síndic per als pròxims 3 anys.
"Hi ha més de 30 kilòmetres
de canal i en som 12 síndics, més
el president, per administrar este

bé tran preuat -comentà Aliaga-,
és un treball diari que assumisc
amb gran responsabilitat perquè
la séquia és de tots".
"Cal recordar que les infraccions que, presumptament, es
cometeren a Godella estigueren
motivades per un canvi unilateral i injust en el model de la gestió de l'aigua impulsat pels nous
capitosos burgesos -explicà Soler-, un canvi que a qui perjudicava era als xicotets llauradors de
Godella, que si incorregueren en
frau, va ser per sostindre la seua
collita i poder donar de menjar a
les seues famílies mentre els terratinents s'enriquien més encara
amb eixe model. Un segle i mig
de càstic crec que ha sigut un
excés".

La Pinacoteca de Ràdio Godella, en el MuVIM

A

ctualment els diferents moviments artístics es
veuen necessitats d'espais per a exposar els
seus treballs creatius i de mitjans que ajuden a
la seua difusió”. És l'explicació que Alejandro Fernández donà a l'última experiència sinèrgica en la qual ha
participat la ràdio municipal Ràdio Godella. El conductor del programa 'La Pinacoteca', que s'emet tots
els dimecres a les 19 hores per la 98.0 FM, traslladà el
seu espai al MuVIM.
Des de l'1 de març fins el 17 d'abril, la cafeteria
Vintage del MuVIM presentà una exposició col·lectiva

de 20 dels convidats que han passat pel programa:
Agustín Esteso, Clara Bleda, Laura Castelló, Ada Díez,
Clara Iris Ramos, David Serrano, Gonzalo Ramírez,
Esteban Hernández, Jordi Coll, Lorena García, Luis Demano, Paula Bonet, María Herreros, Tactelgraphics,
Geomètrica Domèstica, Marina Puche, Cristina de Cos
Estrada, Don Rogelio J., Cristina Sancho i Elías Taño.
Fotografia, il·lustració, dibuix, pintura, instal·lació,
còmic, performance... varen ser les tècniques que es
pogueren vore a la mostra. Més informació en www.
lapinacotecaderadio.com
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Ràdio Godella s'enriqueix amb la Xarxa d'Emissores Municipals Valencianes a què està adscrita.

El Casal Jove 'alMatadero' es va
vestir de carnestoltes

E

l Casal Jove ‘alMatadero’ de
Godella es va endinsar en el
món dels carnestoltes amb
tot un programa d'activitats entorn de la festa pagana del déu
Bacus. En els prolegòmens, els
més joves van aprendre tècniques i trucs per a construir-se la
seua pròpia disfressa i pintar-se
la cara per a l'ocasió. La batalla de
la farina va ser una de les cites
més aplaudides pels participants

de la mateixa manera que la gran
festa de Carnestoltes de ‘alMatadero’. “Comptar amb la implicació de les mares i els pares és
fonamental per al Casal Jove –va
assenyalar el regidor de Joventut,
Josep Manel San Félix-, el grup del
Sebastianet sempre mostra una
gran predisposició per a participar i col·laborar en les propostes
que es plantegen des de ‘alMatadero”. Una vintena de xiquets

van tenir ocasió de lluir les seues
disfresses i participar en els jocs
que els monitors havien preparat.
Tot després d'un berenar a base
de xocolata i rosques gallegues.
"La programació juvenil compleix dos objectius prioritaris per
a esta regidoria -comentà San
Félix-, la creació d'una oferta
formativa per als nostres joves
i l'aportació d'alternatives d'oci
saludables".

Conductores del programa.

Reunión del Consejo de la Juventud.

'La hora de Kayako',
el programa de
terror de referència

Se constituye el
Consejo Asesor de
la Juventud

La projecció de Ràdio Godella és,
día a dia, major. A banda dels programes que produeix per a la Xarxa
d’Emissores Municipals Valencianes, el programa de terror, misteri,
altres realitats i conspiracions, 'La
hora de Kayako' ha sigut triat per
l’emissora on line de Méxic www.
conexionradical.com per a emetre’s
tots els dimecres i divendres a les
24:00 hores, hora mexicana.
"La hora de Kayako navega per
fenòmens paranormals, casos insòlits, llegendes urbanes, i cine i
literatura de terror i ciència ficció...
A més, tenim una sección especial
dedicada a les conspiracions polítiques... perquè qui exerceix el poder
oculta la veritat!" aseguren els seus
responsables.

En la línea de abrir a la participación
de los ciudadanos de Godella todos
los ámbitos de decisión de las actividades del municipio, el pasado mes
de marzo tuvo lugar la constitución
del Consejo Asesor de la Juventud.
El concejal del área, Josep Manel
San Félix, presidió el acto en el que
representantes de las agrupaciones
políticas, de las asociaciones locales
y vecinos particulares mostraron
sus inquietudes y trazaron sus primeras líneas de actuación para el
funcionamiento del Consejo y del
Casal Jove en general.
"Me gustaría que este Consejo
canalizara sus iniciativas y no se
coartara para presentar propuestas
-comentó San Félix- que dieran un
paso más allá del simple asesoramiento a esta concejalía para tomar
decisiones y asumir mayores responsabilidades, siempre, por supuesto,
bajo nuestro auspicio y soporte".
El Consejo Asesor de la Juventud está formado por Salvador Soler
(presidente), Josep Manel San Félix
(concejal de Juventud) y Yolanda López (técnica de juventud). A título
individual: Cristina de los Ángeles,
Alicia García y Rafael Arnal. Representando a agrupaciones: Carlos
García (titular PSOE), Pablo Escuin
(suplente PSOE), Marcos Campos
(titular PP), Nerea San Félix (titular
EU), Marta Palanca (suplente EU),
Xavier Ruiz Cano (titular Compromís), Miguel Requena (suplente
Compromís) y Gabriel Martí (Consejo Escolar).

objectes d'il·luminació
exposició a
'almatadero'
Màquines d'afaitar, de
fotografia analògica,
d'escriure, graneres, olles
i paelles, tubs de fuita,
secadors de pèl, telèfons,
molinets de café... Tot
objecte és susceptible
de transformar-se en un
llum de disseny d'allò
més avantguardista. La
vida dels objectes va molt
més enllà del reciclatge
tradicional a les mans
de J. J. Ibáñez 'Chan'.
Este jove dissenyador
industrial forma part de
Xantataxan, un estudi on
es transforma quasi tot
tipus d'objecte. L'exposició,
va estar oberta al públic
des del 24 de març fins el
3 d'abril i l'èxit de visites
va ser considerable. Cal
destacar que un d'estos
inversemblants llums es
pot adquirir per preus molt
raonables, que fluctuen
entre els 40 i els 300
euros, a través de la
seua pàgina web,
www.xantataxan.com.

bim n Godella

Bosch presentà 'Sístole y diástole.

'Pot de Plom' i
'Sístole y diástole',
a la biblioteca
La Biblioteca Municipal de Godella acollí el passat 23 d'abril
la presentació de l'obra 'Sístole i
diástole' i portarà 'Pot de Plom' en
els pròxims dies. "Es tracta d'una
iniciativa que s'està promocionant
des de la regidoria per fomentar
la lectura i atraure el màxim nombre possible de gent interessada,
fonamentalment els més joves",
comentà el regidor de Biblioteca
i Joventut, Josep Manel San Félix.
'Sístole i diástole', és l'òpera
prima d'Antonio Bosch, una
novel·la que transcorre entre Godella, València i La Toscana amb
el rerefons d'un assassinat presenciat per dos adolescents als
anys 80.
'Pot de Plom', arribarà a la Biblioteca el 14 de maig, de la mà de
Xavi Castillo, que compleix així la
seua paraula de tornar a Godella
amb les històries i anècdotes de la
seua díscola companyia de teatre.

Una master-class
de aquagym de
gran 'devoción'
Seis son los años en los que
la Piscina Municipal de Godella celebra su master-class de
aquagym. El pasado viernes 24
de febrero de 2012, entre 80 y
90 alumnos participaron en este
evento. Un año más disfrutaron
con las coreografías y los ejercicios realizados por los técnicos
de la instalación en las cinco estaciones en las que se dividía la
actividad. Cinco monjas hicieron
una mística entrada hasta que
una a una se desprendieron de
sus hábitos al ritmo de bandas
sonoras muy famosas como West
Side Story, Mamma Mia, Fama,
Grease y Moulin Rouge.
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Lorena Segura, Laura Marín, Esther Martínez, Alberto Cerdán y Sergio Ortega.

Cinco godellenses en la
Selección Autonómica

E

l baloncesto continúa teniendo en Godella una de sus referencias a todos los niveles.
Recientemente, el Ros Casares Valencia reeditó el éxito del pionero
Dorna Godella con la consecución
de la Copa de Europa, pero también en las categorías inferiores,
el trabajo realizado está dando sus
frutos. La Escuela Municipal OAM
Godella aportó cinco jugadores a la
Selección Valenciana de Baloncesto
que disputó, del 31 de marzo al 4
de abril, en Cádiz el Campeonato
de España Alevín de Selecciones

Autonómicas tanto masculino como femenino. Lorena Segura, Laura
Marín, Esther Martínez y Alberto
Cerdán fueron convocados para
formar parte de los 12 jugadores
seleccionados, mientras que Sergio Ortega acudió como jugador
reserva.
La selección femenina fue encuadrada en su grupo con las comunidades de Islas Baleares, Galicia, Cataluña y Aragón, mientras
que la selección masculina jugó
contra Madrid, Islas Baleares, Cataluña y Cantabria.

Los niños de la Escoleta participan en el taller de elaboración de monas de pascua. R. A.

130 niños confirman un
año más el éxito de la
'Escoleta de Pasqua'
los monitores de 'l'espai jove' fueron los
encargados del desarrollo de la 'escoleta'

L

'De Profundis', d'Òscar Wilde, va ser una de les obres analitzades.

El Club de Lectura
repassa Wilde i Zola

D

ins de les activitats que organitza la Biblioteca Municipal
de Godella, el Club de Lectura
és una de les iniciatives que més
adeptes està incorporant. Juntament a l'Escola d'Adults, periòdicament es tria un llibre que es desgrana posteriorment en una sessió
col·lectiva de posada en comú.
"La lectura és una de les principals fòrmules d'aprenentatge,
d'exercitar la ment i l'ànima, a més
de tindre la capacitat d'endinsar-

nos en mons fantàstics i estimular
la nostra imaginació", va comentar
el regidor de Biblioteques i Joventut, Josep Manel San Félix. El foment de la lectura és una de les
línies de treball que s'ha marcat la
regidoria, la qual aspira a incorporar aficionats de totes les edats.
Les últimes obres sobre le
quals s'ha treballat han sigut 'De
Profundis' de l'irlandés Òscar Wilde i el 'Yo Acuso', del francés Émile
Zola.

a elaboración artesanal de
cometas quedó en desuso
con la incorporación de los
mercados asiáticos a nuestra
economía y las jornadas laborales inacabables de nuestra sociedad. Pero no hace tantos años,
las cañas y el hilo de palomar en
casa eran una de las señales del
comienzo de las fiestas de la Pascua. Los alumnos de 'l'Escoleta'
tuvieron la oportunidad de recuperar una tradición casi perdida y
construir y empinar sus propios
'catxirulos'. Fue ésta, únicamente,
una de las múltiples actividades
que realizó la ‘Escoleta de Pasqua’ organizada, como cada año,
por la Concejalía de Juventud del
Ayuntamiento de Godella y que
este año desarrolló su actividad
los días 10, 11, 12 y 13 de abril, de
8 de la mañana hasta las 15 horas. Ciento treinta niños en total

se inscribieron en 'l'Escoleta'. El
Colegio Público Barranquet fue,
como ya es habitual, el centro en
el que los monitores de ‘l’Espai
Jove’ desarrollaron todas las actividades de la ‘Escoleta de Pasqua’,
con talleres, juegos populares,
cuentacuentos, manualidades y
diversión destinados a niños de
entre 3 y 12 años, niños que tam-

“

la ‘Escoleta de
Pasqua’ es una
opción en la que
ofrecer actividades
lúdicas a los niños
y niñas, a la vez que
se colabora con
los padres facilitando una
mejor conciliación familiar"
JOSEP MANEL SAN FÉLIX
concejal de JUVENTUD Y BIBLIOTECAS

bién pudieron realizar sus propias
monas, que fueron cocinadas posteriormente en el horno de Pepet
y degustadas por sus propios
autores.
“Los períodos vacacionales
inician una época de actividades
lúdicas para los niños y niñas –
afirmó el concejal de Juventud,
Josep Manel San Félix-, siendo la
‘Escoleta de Pasqua’ una opción
donde poder llevarlas a cabo, a la
vez que se colabora con los padres facilitando una mejor conciliación familiar”. “Los monitores
de l’Espai Jove se han convertido
en patrimonio de nuestro municipio –aseguró el alcalde de Godella,
Salvador Soler-, desde que iniciamos el proyecto de formación de
nuestros propios monitores, hace
5 años, la oferta no ha dejado de
mejorar y la matriculación cubre,
año tras año, el cupo”.

curs de bonsAi

Una vintena de persones van assistir al curs d'iniciació al bonsai que
l'Associació Valenciana va organitzar
en la seua seu, en el jardí del Clot de
Barrabàs. Durant cinc hores, es va recórrer la història dels bonsais, es van
mostrar les tècniques de cultiu i el seu
manteniment i es van donar a conèixer les eines especials, els substrats
i els adobs i fitosanitaris més adients
per al seu desenvolupament.

Membres del col·lectiu i participants del curs.
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Reparacions als
col·legis de Godella
l'ajuntament assumeix el que no fa conselleria
Foto família dels joves amb el certificat de manipuador d'aliments.

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

Adéu 2011, hola 2012
amb tallers, cartes i
cavalcada de reis
el nadal jove i el nano nadal, les
propostes de la regidoria de joventut

E

l Casal Jove de Godella i la Regidoria de Festes van tancar
el 2011 amb una àmplia oferta
d'activitats destinades a dir adéu a
l'any en forma i amb bon humor. El
ping pong i el rap acompanyaren
un taller de feltre, en el qual els joves van poder aprendre a construir
fermalls, gomes del pèl, collarets,
arracades i polseres. El grafiti nadalenc va atraure els joves que acabaren plasmant els coneixements
adquirits sobre una de les parets
del Casal Jove amb una pintada
amb la paraula alMatadero. Els
xics del Centre de Menors de Sant
Vicent van participar al taller de
malabars. A les acaballes de 2011,
un escalextric gegant va ocupar la
sala principal del Espai Jove amb
un circuit de prop de 20 metres
de llargària. Els monòlegs d'Óscar
Tramoyeres serviren per a tancar el
Nadal Jove i donar la benvinguda
a l'any 2012.

Milers de veïns de Godella celebraren el primer acte de festes de
2012 a Villa Teresita amb l'entrega
de les cartes als Reis Mags, un dia
abans de la tradicional cavalcada
organitzada per les comparses Jaume I, Cavallers Templaris, Moros
del Poli, Falles Dr. Valls, Dr. Cabo i
Cervantes, per les Clavaries del Salvador, del Rosari i de Sant Antoni
i per la Regidoria de Festes de Godella. En total, 6 carrosses que van
completar una desfilada de prop
de dues hores, protagonitzada per
festers, Melcior, Gaspar i Baltasar.
Caramels, joguets, pilotes… La
comitiva reial va tancar la desfilada
que va discórrer pel carrer Peset
Aleixandre i el carrer Major i que
va concloure en la Torreta dels Boïl
amb un castell de focs artificials.
Des de la seua balconada, ses majestats van felicitar a tots els godellans i els van desitjar treball per a
tots i salut.

L

es retallades de Conselleria
en Educació han obligat ja
a intervenir a l'Ajuntament
de Godella en diverses ocasions
i assumir actuacions i responsabilitats que, inicialment, no
li competeixen. Així, durant les
vacances de Nadal, els tècnics
municipals van instal·lar la nova
cuina industrial del Centre Públic
Barranquet i van substituir el sòl.
“Si uns altres retallen en educació, nosaltres continuem apostant per una educació pública i
de qualitat, i si cal pagar el que
altres administracions no paguen,
ho farem mentre puguem, però
no renunciem a reivindicar a la
Conselleria que complisca amb
la seua obligació", va afirmar la
regidora d'Educació, Eva Sanchis. El servei de menjador en el
centre és utilitzat per un 85% de
l'alumnat, cosa que fa que el seu
funcionament siga una prioritat
per a la direcció: “Estem parlant
de centenars de xiquets que han
continuat gaudint del servei de
menjador amb absoluta normalitat gràcies que l'Ajuntament ha
actuat en un temps rècord aprofitant les vacances nadalenques; un
servei, no ho oblidem, que permet
la conciliació personal i laboral de
moltes famílies”, va assegurar la
directora del centre, Encarna Martínez. "L'Ajuntament va més enllà
del manteniment dels centres públics, al qual estem obligats, i de
fet estem millorant amb recursos
municipals les instal·lacions dels
col·legis públics davant la passivitat de la Conselleria, que no
atén les demandes dels nostres
centres educatius”. En aquest sentit, l'alcalde de Godella i regidor
de Serveis Municipals, Salvador
Soler, va recordar que recentment
s'havia instal·lat el reg per degoteig i millorat les jardineres del
centre, s'havia pintat el camp
d'esports i està en projecte la
millora del pati infantil i la zona
de jocs.
També al Col·legi Públic Cervantes han patit la crisi, en el seu

La cuina instal·lada i la coberta d'una aula com la que es va reparar.

cas, en forma de gotera. "Hi havia
una gotera en una aula que estava
afectant l'estructura de la coberta
-comentà Soler-, fins i tot, els tècnics, tant de Conselleria com de
l'Ajuntament, recomanaren que es
desallotjara la classe per a evitar
riscos".
Les actuacions de manteniment, com ara la reparació de
goteres, són competència de
l'Ajuntament però, en este cas,
la gotera havia xopat un canyís
ocult en l'estructura de la coberta
que era el que s'havia despenjat
i, en definitiva, el que havia generat la situació de risc. Des de
l'Ajuntament es considerava que
Conselleria deuria haver retirat

en el moment de la reforma de
l'edifici l'esmentat canyís i haver
deixat en condicions l'estructura.
Després d'entrecreuades reclamacions de responsabilitats,
l'Ajuntament assumí, amb fons
propis, la reparació del desperfecte. "No podíem mantindre un
pols amb Conselleria sabent que
qui estava patint les conseqüències eren els nostres xiquets, així
és que prenguérem la decisió
d'assumir l'obra de reparació", explicà la regidora de l'àrea.
Així mateix, l'Ajuntament ha
procedit a la reparació d'algunes
de les cisternes dels banys del
centre després de valorar la seua
substitució.

sostenible, responsable
el teu poble, el dels teus fills
hi ha lloc per a tots si tots anem pel nostre lloc

Regidoria de Sostenibilitat
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La marxa isqué del Poliesportiu.

'El Poli' firma
un conveni de
col·laboració amb
comerços locals

Xavi Castillo en plena acció imitant l'exPresident de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps.

Les mil cares de Xavi Castillo
el 'veriueu-ho show' omplí villa eugenia d'humor

E

l singular actor valencià Xavi
Castillo va presentar el seu
últim espectacle, 'Veriueu-ho
Show', en el Centre d'Art Villa Eugenia de Godella. El ‘capità moro’ va
esgotar les entrades en apenes 20
minutos. L'expectació creada va ser
resposta amb grans dosis d'enginy,
sarcasme i mordaç crítica amb
els quals l'humorista va repassar
l'actualitat del panorama politicsocialeconòmic de la realitat valenciana. Ni la presència de l'alcalde
de la localitat, Salvador Soler, va
evitar que el showman qüestionara
els accessos al municipi entre les
seues irreverents soflames i paròdies. Capítol especial van ocupar
les càrregues policials contra els
estudiants de l'Institut Lluís Vives,
i tampoc van faltar les imitacions
de Rita Barberá, Francisco Camps o
Alfonso Rus. “Ens haguera agradat
poder programar Xavi Castillo en el
Capitolio –va comentar el regidor
de Cultura, Ferran Vilella-, però la
morositat de Conselleria ens està
deixant més temps del desitjable
sense el nostre centre d'arts escèniques de referència, així que hem
optat per portar-lo a Villa Eugenia
perquè no podem deixar d'oferir
continguts d'interès als nostres
veïns”. L'actor, que també es va referir a l'escenari en el qual va actuar, va comprometre's a presentar
el seu llibre sobre censures i altres
dificultats en municipis de la geografia valenciana, proposta que no
va caure en sac trencat. El regidor
de Biblioteques, Josep Manel San
Félix, li va agafar el guant i va tancar la data del 14 de maig perquè
Xavi Castillo torne a Godella, esta
volta per presentar el llibre 'Pot de
plom'.

El Poliesportiu de Godella ha encetat un projecte de col·laboració
amb alguns comerços locals per
oferir els productes i serveis des
de les pròpies instal·lacions del
centre esportiu municipal. "Es
tracta d'una mesura amb la qual
fidelitzem els nostres usuaris,
oferim uns serveis que necessiten
i a més promocionem el comerç
local, que és fonamental en estos
temps", va comentar el regidor
d'Esports, Genís Ruiz. Els comerços que s'han adherit a este conveni són: Clínica de Fisioterapia
Fisiofit, sita al carrer Sant Blai, 15,
baix (tel. 963906835); la Clínica del
Peu Rocío Alonso, també ubicada
al carrer Sant Blai, però al número
41 (tel. 961829909); el Centro de
Estética Avanzada Seven Secrets,
que es troba al carrer de Lauri
Volpi, 79, (tel. 963900020); la Clínica de Fisioterapia Vicente Lozano,
que es troba al carrer Major, 77
(tel. 963640909) i Servicios Deportivos Urbanpadel (tel. 657267657
/ 638009732). Més informació, al
Poliesportiu Municipal de Godella.

El Consell Assessor
d'Esports inicia la
seua marxa

Rita Barberá, amb un bolso d'adquisició controvertida i una botella d'alcohol.

El 'capità moro' presentà l'obra.

Ratzinger agafà el relleu de Joan Pau II.

Presidit pel regidor d’Esports Ginés Ruiz i Montesinos, el Consell
Assessor d’Esports ha començat
la seua tasca com una mena de
cursa de gran fons en la qual s'ha
de superar distintes etapes i des de
la seua constitució ja ha realitzat
tres reunions de treball. Una vegada estructurada la seua dinàmica
de treball ja està abordant alguns
temes concrets que promet que començaran a oferir resultats avalats
per la col·laboració desinteresada
d’estes persones amb reconeguda
trajectòria i implicació en la vida
esportiva de Godella. Els membres
del nou Consell Assessor d'Esports
de Godella són Francesc Arandiga
Llaudes, Guillermo Mota Bosch,
Fernando Oliveros Moral, Ricardo
Jover de la Rubia, Juan C. Sánchez Espallardo, Eugeni Arlandis
Sánchez, Salvador Castillo Plaza,
Vicente Puig i Rabasa, Fernando
Escuin i Palop i Rafael Luis Arnal
Zaragozá.
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Monogràfic
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Remanente de Tesorería Gobal (Ayto. + OAM)=42.365,5 €

Godella no necesita ir a los ICO
para pagar a sus proveedores
sumadAs las liquidacionEs presupUESTARIAS del aYuntamIentO Y del oam, la
capaciDaD financIera del consistoriO supera LOS 42.000 euros positiVOs

R

ecientememte se cerró el plazo concedido por el Gobierno
central a las entidades locales para solicitar la concesión de
créditos ICO con los que saldar las
deudas con proveedores. Según la
información publicada por LevanteEMV (p. 25, ed. Horta, v. 16 marzo),
ayuntamientos como Paterna, Alboraya o Torrent se han visto obligados a enviar desesperadamente
sus peticiones para poder hacer
frente a sus facturas pendientes
de pago. El mismo medio desve-

laba que la situación de Godella
era bien distinta. Frente a los 28
millones solicitados por Paterna,
los 25 de Alboraya o los 11,4 de Torrent, el consistorio godellense no
ha tenido necesidad de recurrir a
dichos créditos. Según el concejal
de Hacienda y alcalde del municipio, Salvador Soler, la decisión
se tomó porque existía capacidad
suficiente en tesorería para hacer
frente al último montante de facturas. "El resultado presupuestario de la liquidación del ejercicio

correspondiente a 2011 no hizo
sino confirmar la buena salud
de nuestras arcas municipales",
continuó el primer edil.
"Este equipo de Gobierno ha
demostrado que sabe trabajar
preservando la sostenibilidad
económica y el equilibrio entre
el estado de bienestar, los servicios sociales y la administración
racional de los recursos. Por ello
somos capaces de garantizar los
servicios esenciales con el mismo grado de eficacia y calidad

97%
en el CUMPLIMIENTO CON LOS
PAGOS, A PESAR DE QUE EN
COBROS, EL ÍNDICE SE QUEDA
EN EL 20%

que la ofrecida hasta ahora", afirmó Soler.
en números

Sobre un presupuesto de
8.920.397,71 euros para el ejercicio
2011, el resultado ajustado desvela
un saldo negativo de 113.726,47 euros en el Ayuntamiento. Teniendo
en cuenta que los derechos pendientes de cobro al final del año
ascendieron a 2.272.161,16 euros y
que las obligaciones pendientes de
pago fueron de 1.539.717,80 euros,

bim n Godella
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RESULTADO PRESUPUESTARIO
80.000
60.000
40.000
20.000
0
-20.000
-40.000
-60.000
-80.000
-100.000
-120.000
Resultado Presupuestario Ayuntamiento=-113.726,47 €
Resultado Presupuestario OAM=78.516,55 €
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REALIZACIÓN DE PAGOS Y COBROS

Pagos=894.124,90 €
S.I. Obligaciones=923.767,22 €

Cobros=409.025,43 €
S.I. Derechos=2.049.463 €
el remanente total de tesorería se
eleva a los 3.251.685,51 euros. Si a
este dato se le restan los saldos
de dudoso cobro que se calculan
en 661.473,14 euros y el exceso de
financiación afectada, valorado en
2.643.892,55 euros, el remanente de
tesorería para gastos generales del
Ayuntamiento queda en -53.680,18
euros. Teniendo en cuenta que el
remanente de tesorería del OAM
es de 96.045,68 euros, se deduce
un dato global de capacidad de
autofinanciación de 42.365,5 euros
positivos.
"Más allá de los bulos que personas interesadas lanzan periódicamente hemos vuelto a demostrar la
eficacia de este grupo de gobierno
y la coherencia en la gestión", aseguró el alcalde de la localidad. Del
informe de intervención del Ayuntamiento se desprende además que
la necesidad de financiación, si nos
atenemos al Sistema Europeo de
Cuentas, que no contempla las
previsiones de cobro, es de 321.217,
89 euros de los que 246.491,19 son
obigaciones pendientes de pago,
"algo perfectamente asumible en el
presupuesto del próximo ejercicio,
pues estamos hablando de entorno
al 3,6% del total", explicó el concejal
de Hacienda.

“

fuimos capaces
de mantener el
equilibrio en las
épocas de bonanza
y de garantizar
la sostenibilidad
de nuestro Ayuntamiento,
apostando de forma cauta
por la inversión cuando
había que hacerlo y por
la cultura, la educación y
los servicios sociales, de
forma decidida, en todo
momento".
salvador soler
alcalde de godella

PRESUPUESTO ÚLTIMOS AÑOS
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10.000.000
8.000.000
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2010

2011

Presupuesto 2009=13.086.900 €
Presupuesto 2010=9.705.671,28 €
Presupuesto 2011=8.920.397,71 € €
"NO HAY FÓRMULAS MÁGICAS, HAY PREVISIÓN: NOSOTROS NO
HEMOS GASTADO LO QUE NO TENÍAMOS, HEMOS IDO ADELANTANDO LA REDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO EN FUNCIÓN DE LAS
PREVISIONES DE INGRESOS". salvador soler, alcalde de godella

"No sólo es que este Ayuntamiento
no ha recortado en Servicios Sociales, es que, en 3 años, hemos
incrementado la partida destinada
a Emergencias Sociales consecutivamente de 30.000 a 50.000 y
a más de 100.000 euros", indicó
la concejala de Bienestar Social e
Igualdad, Rosa Barat.
Tambien la concejala de Educación y Personal, Eva Sanchis, valoró el esfuerzo del equipo de Gobierno por mantener la seguridad en
los puestos de trabajo. "Mientras
otros Ayuntamientos rebajan los
derechos de sus empleados, recortan sueldos y despiden a sus
trabajadores, en Godella no se ha
despedido a nadie, se han mantenido los sueldos y se ha ido más allá
reconociendo derechos adquiridos
por el personal laboral". Sanchis
también destacó el sobreesfuerzo
realizado por el Consistorio, que en
materia de Educación se ha visto
obligado, de forma reiterada, a
asumir funciones que competen a
la Conselleria como reparaciones
estructurales de nuestros centros
públicos.
estabilidad presupuestaria

"En general, hemos logrado una
estabilidad presupuestaria que ha
quedado patente en esta liquidación y que hacemos pública como una nueva prueba de nuestro
compromiso por la transparencia
-comentó el alcalde-, porque fuimos capaces de mantener el equilibrio en las épocas de bonanza y
de garantizar la sostenibilidad de
nuestro Ayuntamiento, apostando
de forma cauta por la inversión
cuando había que hacerlo y por la
cultura, la educación y los servicios
sociales, de forma decidida, en todo
momento".
Respecto a los indicadores económicos cabe destacar la capacidad de liquidez inmediata, 4 veces
por encima de las obligaciones
pendientes de pago. El presupuesto corriente arroja además datos
como el período medio de pago del
Ayuntamiento. "Aquí se observa la
solvencia de un Ayuntamiento que
tiene la suficiente capacidad como
para pagar en la mitad de tiempo
del que cobra -continuó Soler-; en
los últimos 5 años nunca se ha tenido que pedir dinero por falta de
liquidez en tesorería, se hace frente
a las facturas en un período medio
de entre 35 y 70 días y se mantiene
un cumplimiento con los pagos casi
del 97%".
Por último, el alcalde destacó
la responsabilidad con la que ha
actuado en todo momento el grupo
de gobierno: "Hemos hecho siempre los deberes a tiempo y bien,
sin ingeniería presupuestaria y sin
caer en la tentación, en la que sí
han caído otros, de guardar facturas en los cajones y enmascarar los
números; no lo hemos hecho, aún
teniendo un período electoral de
por medio".
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El mercat de venda
directa amplia l'oferta
el pròxim 21 de maig s'incorporarà al
mercat activitats artesanals i menjars

A

mb la intenció que el Mercat de Venda directa de productes de l'Horta esdevinga
motor de promoció de l’activitat
comercial a la població, la Regidoria de Medi Ambient ha posat
en marxa la creació d’un nou recurs complementari del comerç
tradicional -sedentari i no sedentari- de Godella. "El Mercat cobreix una demanda específica de
la població local i dels municipis
del voltant com és l’accés directe
a productes agrícoles de l’horta
frescs i amb garantia de qualitat
-explicà la regidora de l'àrea, Lola Sánchez-; a més pretén ser un
factor de conservació de l’horta i
el seu paisatge mitjançant la creació de noves vies d’ingrés per als
agricultors locals al suprimir els
intermediaris".
"Amb l'ampliació dels serveis
oferits pel mercat als de producte elaborat, artesania i comerç
local s'amplia l'oferta dins d'una
mateixa lògica per tal de fer més
abellidora i completa la proposta",
confirmà Sánchez.
La intenció és ampliar, a l'altra
part de la plaça, noves parades
que puguen oferir producte agrícola elaborat, artesà i local. En el
primer dels casos es respectarien
els mateixos requisits de venda
directa per part del productor,
criteris de sensibilitat ambiental i
proximitat. Per al producte artesà
es prioritzarà l'artesania local i
tradicional amb criteris estrictes
d'artesania i no amb objectes decorats o personalitzats ni tampoc
muntatge o pintura de qualsevols
materials comprats.

El Conservatori de Grau Mitjà 'Pintor Pinazo'.

Una de les experiències pilot amb servei de menjars.

El Conservatori obri el
període d'inscripció el
pròxim 15 de maig

E

Alguns regidors de l'equip de Govern visiten el mercat.

Pel que fa al producte local
es tractaria d'aquell generat pel
comerç local relacionat amb la
temàtica àmplia del mercat. Ferramenta agrícola i de jardineria, viverística, utillatge culinari,
complements de gastronomia,
etcètera.

Aquest procés d'ampliació
en els serveis i oferta del mercat
està pendent de l'aprovació, per
part del plenari municipal, d'un
Reglament de gestió propi, una
vegada la Direcció General de Comerç ha valorat favorablement
l'ampliació.

ls interessats a inscriure's al
Conservatori d'ensenyament
professional de música de
Godella 'Pintor Pinazo' podran formalitzar la seua matrícula a partir
del dia 15 de maig i fins el 15 de
juny en la primera convocatòria,
i de l'1 al 15 de juliol en la convocatòria de setembre. Es tracta de
la inscripció ordinària per a joves
d'entre 12 i 18 anys encara que,
extraordinàriament, es valoraran
altres sol·licituds.
Des del 25 de març estan publicades les llistes d'obres orientatives, continguts mínims i criteris
d'avaluació per a cada especialitat
instrumental i a partir del 15 de
maig es publicarà el nombre de
places vacants.
Les especialitats que s'imparteixen al Conservatori a hores d'ara
són flauta travessera, oboè, clarinet, saxòfon, trompeta, violí, violoncello, piano i percusió i a partir

Más de 100 huertos de ocio
La iniciativa, pionera en la comarca,
ya atrae la atención de los medios
más relevantes de nuestro entorno.
Los huertos de ocio de Godella han
superado ya de sobra la fase de experimentación. Pronto se cumplirán los primeros dos años desde
que el Ayuntamiento de Godella,
a través de la Concejalía de Medio
Ambiento, pusiera en marcha esta
experiencia. Tras cada sorteo, la lista de aspirantes crece exponencialmente a pesar de los esfuerzos del
consistorio por encontrar nuevas
parcelas para ofrecer a los interesados. El último permitió acceder
a uno de estos huertos de ocio a
medio centenar de terrenos nuevos que se unirán a los 68 que ya
han sido adjudicados en 3 fases.

Las nuevas parcelas también están
ubicadas en la partida de la Coscollosa, junto al antiguo matadero. La
normativa, como en las anteriores
ocasiones, restringió el acceso únicamente a personas empadronadas
en Godella con un mínimo de antigüedad de un año y tan sólo a
una solicitud por domicilio. Ciento
veintitrés fueron los candidatos a
obtener uno de los huertos de ocio
sorteados, y de ellos, algo menos
de la mitad vieron satisfecho su deseo. Sin embargo, la concejala de
Medio Ambiente y Urbanismo, Lola Sánchez, advirtió que en breve,
las primeras cesiones alcanzarán
su límite por lo que volverá a haber
huertos disponibles para cultivar
productos ecológicos.

Canal 9 asistió al último sorteo de parcelas que se celebró en Villa Teresita.

de l'any que vé s'incorporaran les
especialitats de trompa, trombó,
viola i guitarra. De totes elles, de
les especialitats que ja s'estaven
impartint i de les noves, s'ofertaran
dos places de cascuna.
"L'ampliació de l'oferta és imprescindible per consolidar el Conservatori i atraure els estudiants de
música al nostre centre -comentà
el regidor de Cultura i Comunicació, Ferran Vilella-, un centre al
qual s'impartirà enguany el quart
curs i que ja compta amb vora 30
alumnes"
Tota la informació referida a
les proves d'accés serà publicada
tant en el tauler d'anuncis del Conservatori com en la pàgina web de
l'Ajuntament de Godella (www.godella.es) on ja es poden consultar
les bases de les convocatòries tant
pel que fa al primer curs com pel
que fa als interessats a matricular-se en altres cursos.

bim n Godella
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L'anterior BIM costava uns 6.500 €, i l'actual, uns 2.000 €.

El Butlletí d'Informació
Municipal redueix el seu
cost un 70 per cent

U

n dels compromisos adquirits per l'equip de Govern de
l'Ajuntament de Godella va
ser la reducció del cost del Butlletí
d'Informació Municipal. Els últims
anys, cada BIM havia suposat a
les arques municipals una despesa
d'entre 6.500 i 7.000 euros -fluctuació en funció del nombre de pàgines-. En eixe cost estava inclòs el
preu de la impremta i el del disseny.
Des que la Regidoria de Comunicació engegà el nou projecte, va
valorar les opcions per mantindre
informats els veïns i veïnes de Godella amb un suport de paper sense reduir la qualitat del producte
però abaixant-se substancialment
el cost. El disseny s'ha assumit in-

ternament pel mateix departament,
i la impressió, en rotativa, en lloc
de amb impremta plana, ha permés
que cada BIM coste uns 2.000 euros (IVA inclòs), és a dir, un 70%
menys.
També va ser prioritat de l'equip
de Govern la incorporació d'un Consell de Redacció del BIM que vetlara per l'objectivitat i la pluralitat,
camí que ja ha sigut encetat amb
l'elaboració d'uns estatuts que permetran la constitució d'este òrgan
assessor en el qual està previst
que participen membres de tots els
partits de la Corporació (també de
l'oposició) i del Consell de Participació Ciutadana. El BIM mantindrà
una periodicitat quadrimestral.

Rotonda d'accés a Campolivar. Sergio Ballester.

Línies bàsiques del nou
Pla General de Godella
L

obituario miQuel muñoz.
El mítico semsei, Miquel Muñoz, alma máter del karate en Godella
y en buena parte de la provincia, murió fruto de una larga enfermedad contra la que estuvo luchando los últimos años. En la imagen,
Muñoz, junto a los miembros del Club de Karate Ni Sente Nashi de
Godella y el alcalde de Godella, Salvador Soler, en una de sus últimas
apariciones en público que se presentó como un homenaje en vida
al gran maestro de las artes marciales valenciano.

'ordenació urbana de Godella comença a entreveure un
nou Pla General que revise
l'obsolet marc d'actuació dibuixat l'any 1990. "És un objectiu del
programa de Govern de la present
legislatura procedir a la revisió
del vigent Pla General d'Ordenació Urbana de Godella que va ser
aprovat el 24 de juliol de 1990, ara
fa 22 anys", comentà la regidora
d'Urbanisme i Medi Ambient, Lola
Sánchez. La legislació urbanística,
des d'aleshores, ha canviat en diverses ocasions fins arribar a la
Llei Urbanística Valenciana aprovada en el 2005, actualment en vigor. "És evident que els preceptes
assenyalats en aquesta legislació
autonòmica no es van contemplar en el vigent Pla General de
Godella -assenyalà Sánchez-; el
desenvolupament de la legislació
urbanística, sobretot referent als
estàndards per a les dotacions
públiques, ha superat, a data
d'avui, els previstos en el nostre
Pla General. A més, l'evolució del
municipi i les noves demandes
socials han servit per a constatar
les manques i les virtuts del Pla
General de Godella de l'any 1990,

assumptes sobre els quals és
inevitable reflexionar". Amb eixe
plantejament, s'han mamprés els
treballs per començar a plantejar
o replantejar les diferents directrius emmarcades en tan important document.
línies d'actuació

En l'anterior legislatura (20072011) ja s'inicià aquest camí
mitjançant l'elaboració de dos
importants documents: l'Agenda
21 Local i el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, documents que
van ser àmpliament debatuts i
consensuats i que estan servint
de marc de referència per a les
polítiques públiques locals. A
aquests textos legals cal afegir
el Pla Director de Recollida d'Aigües Pluvials. "Les singularitats
del nostre territori li atorguen
una importància molt gran a este
Pla de Recollida d'Aigües, tant és
així, que el Ple de l'Ajuntament
va arribar a acordar la suspensió de l'execució de determinats
projectes en els quals no es contemplaren mesures que evitaren
el problema de les inundacions",
explicà la regidora de l'àrea.

La revisió del PGOU, per
tant, estarà plenament inspirada en els valors continguts en
els documents al·ludits i haurà
de respondre als requeriments
d'un desenvolupament sostenible minimitzant l'impacte del
creixement urbà i apostant per la
regeneració de la ciutat existent.
"A més -va concloure Lola
Sánchez-, aquest equip de Govern vol que el nou Pla General
d'Ordenació Urbana de Godella
siga el resultat d'un procés participatiu de totes les parts interessades i de tots els veïns i veïnes,
així com de les administracions
públiques afectades". En eixe
sentit, s'està dissenyant, paral·
lelament, un Pla de Participació
Pública que cree un marc per a
l'intercanvi d'informació entre
l'Ajuntament i la ciutadania. La
intenció és que s'assegure que
els usuaris tinguen l'oportunitat
de comprendre la planificació i
les accions proposades i puguen,
també, formular els seus suggeriments i observacions a través
de sessions informatives, tallers,
material divulgatiu, pàgina web,
xarxes socials, etc.
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Silvestre instal·là la
seua personal llibreria
els seus 'llibres' decoraren villa eugenia

S

ota el títol genèric de 'En
Matèria de Llibres', l'artista plàstic godellà, Manuel
Silvestre, va presentar al Centre
d'Art Villa Eugenia la seua literària
mostra plàstica. A cavall entre la
pintura, la serigrafia i l'escultura,
Silvestre transformà la sala d'exposicions en una llibreria suggestiva de sensacions i missatges
ocults, quasi personalitzats per a
cada espectador. “Manuel és una
d'eixes persones que sempre està disponible quan el necessites
–va afirmar l'alcalde de Godella,
Salvador Soler-, que creu en el
seu poble i s'implica a fomentar
eixa fixació que tenim en aquest
equip de govern i que no és una
altra que la d'elevar Godella a la
categoria de l'excel·lència, la de
convertir-lo en referència cultural
de la nostra comarca”. “Una exposició és un viatge amb diverses
parts molt diferents entre si però
que han sigut necessàries per a
trobar-nos ací –va comentar l'autor-; la primera, i sempre agraïda,
la d'enfrontar-me al llenç en blanc;
la segona, la selecció de l'obra, per
a la qual he comptat amb l'ajuda del meu germà; i la tercera, la
creació del catàleg en el qual han
participat molts amics i amigues”.

Las obras del Ayuntamiento durarán entre 14 y 16 meses.

El Ayuntamiento y el
Capitolio, pendientes
de volver a funcionar
el replanteo del ayuntamiento se hará
En mayo y estará rehabilitado en 2013

E
Manuel Silvestre, junt a familiars, amics i autoritats.

l plazo para la presentación
de proyectos para la rehabilitación del Ayuntamiento ya
está abierto. Desde la fecha de su
publicación hay 26 días para que las
empresas presenten sus propuestas
y se ajusten, a la baja, al presupuesto. Posteriormente, el procedimiento continuará con la constitución de
la mesa de adjudicación que será
la que tome la decisión de quién se
hará cargo de la obra, una vez se
vean las ofertas y se confirme que
la empresa seleccionada reúne las
condiciones exigidas. Otros 5 días
serán necesarios a partir de ese
momento para que resuelvan si
falta algún tipo de documentación
o hubiera algún error y finalmente
se tomaría la decisión definitiva, en
base a la oferta económica. Está
previsto que a finales de mayo se
hará el acta de replanteo y, según el
concejal de Contratación de Obras,
José Valenzuela, los plazos son de
14-16 meses para la ejecución.
capitolio
Por lo que respecta al Capitolio,
"los impagos de Conselleria son

los culpables de la paralización de
uno de los edificios más emblemáticos de nuestro municipio y cuya
situación más está afectando a la
programación de la actividad cultural de Godella, que es mucha",
afirmó el alcalde de Godella, Salvador Soler. En este sentido, y tras
diversas reuniones entre las tres
partes afectadas -empresa, Ayuntamiento y Conselleria-, se ha conseguido que las 8 certificaciones
de 2011 las vise Conselleria y, tal y
como asegura Valenzuela, hayan
sido ya enviadas a Tesorería para
cumplir con las obligaciones adquiridas con la empresa constructura
y que ésta vuelva a reanudar los
trabajos. Tan sólo faltará por visar
la novena certificación aprobada
por la dirección facultativa, correspondiente al año 2012. Durante
todo este proceso, además, se ha
tenido que hacer una modificación
del proyecto para incorporar una
concha acústica que permita mejorar las condiciones de audiabilidad
del escenario y una pavimentación
nueva, así como la canalización del
aire acondicionado.

cursO de monitorEs. 32 nuevas posibilidades de trabajo.
El pasado mes de marzo arrancó el tercer curso de monitores de ocio y tiempo libre ofrecido por el Espai Jove de
Godella. Treinta y dos jóvenes participan en el curso que consta de 125 horas lectivas. El curso está homologado
por el Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ), y la Concejalía de Juventud ofrece la posibilidad de realizar las
prácticas (100 horas) en la Escuela de Verano de Godella. Es, además, una de las alternativas más directas para
entrar en el mercado laboral para muchos jóvenes. Tanto para la Escoleta de Pasqua como para la de Navidad y
Verano, el Ayuntamiento contrata a monitores formados por el Espai Jove.
Los impagos de Conselleria mantienen el Capitolio cerrado.
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Salvador Soler, portavoz del PSOE en la Emtre, presentó las alegaciones conjuntas de Godella y otros 12 municipios contra la subida de la tasa de la basura.

Casi todos contra la TAMER
godella recogió firmas contra la subida y aprobó una moción

C

on la última modificación de la
tasa de basura de la Entidad
Metropolitana para el Tratamiento de Residuos (Emtre), puesta en vigor el 1 de octubre de 2011,
los godellenses pagarán entre un
150% y un 215% más en su factura
de Aguas de Valencia. Por ejemplo,
para un consumo valorado en 60,70
€, habría que añadir las tasas tradicionales (29,44 €) y la tasa Tamer
(34,74 €). Es decir, que la factura final ascendería a 135,64 €. El Ayuntamiento de Godella ha emprendido
diferentes acciones para recurrir
una medida que sus representantes han considerado "abusiva". Conjuntamente con otros 12 municipios
afectados, ha presentado una serie
de alegaciones al texto y mantiene un contencioso administrativo
contra la Emtre. Pero no ha sido la
única medida de presión ejercida
por el Consistorio, que aprobó una
moción respaldada por Bloc-Compromís, EU y PSPV-PSOE contra
la tasa y puso a disposición de los
vecinos un formulario con el que
mostrar igualmente su disconformidad y que el propio Ayuntamiento
trasladó a Consellería.
El alcalde de Godella y portavoz
del PSPV-PSOE en la Emtre, Salvador Soler, ha abanderado el rechazo
a la subida de la tasa que calificó
de "escandaloso" y "bochornoso":
"Están aplicando el sobrecoste de
la construcción de las plantas de
reciclaje y lo están repercutiendo
directamente en las facturas de
los ciudadanos", aseguró el primer
edil. "Pretenden recaudar de los

COMPARATIVA TARIFAS TASA TAMER AÑOS 2009-2012 PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS
GRUPO
1

ACTIVIDAD ECONÓMICA

TRAMOS DE CONSUMO

ANTES €/AÑO

Bares, cafeterías, heladerías...

Consumo < 195 m3/año

Entre 22,20 y 199,80

182

Consumo > 195 m /año

Mínimo: 88,80-266,40.
Máximo: 364,86-1094,59

245

Minoristas de productos alimentarios, de
flores y plantas, salas de baile, discotecas y actividades recreativas...

Consumo < 195 m3/año

Entre 22,20 y 199,80

245

Consumo > 195 m /año

Mínimo: 88,80-266,40.
Máximo: 364,86-1094,59

294

Supermercados y similares

Consumo < 195 m3/año

Entre 22,20 y 199,80

315

Consumo > 195 m3/año

Mínimo: 88,80-266,40.
Máximo: 364,86-1094,59

455

Restaurantes, caterings y centros de
enseñanza con comedor

Consumo por tramos
hasta: 130 / 260 / 600 /
1.200 / + 1.200

Mínimo: 66,60-199,80.
Máximo: 364,86-1094,59

315 / 455 / 504 / 755 /
1.007

Hoteles, hospitales, residencias, centros
penitenciarios, cuarteles militares...

Consumo por tramos
hasta: 130 / 260 / 600 /
1.200 / 6.000 /12.000 /
+ 12.000

Mínimo: 66,60-199,80.
Máximo: 364,86-1094,59

392 / 455 / 504 / 755 /
1.007 / 1.426 / 1.706

3

2

3

4

5

3

AHORA €/AÑO

Fuente: http://www.aguasdevalencia.es/portal/web/AreaClientes/Informacion/PreguntasFrecuentes/TAMER.html.
engañan a la
ciudadanía
y maquillan
la realidad,
porque la subida
es únicamente
producto de la
mala gestión y de los
sobrecostes que siguen sin
estar justificados".

“

salvador soler
alcalde de godella

usuarios el dinero despilfarrado y
ni siquiera se plantean devolver los
27 millones de deuda histórica que
ha generado con los municipios",
aseveró Soler para quien "es una
soberana incongruencia bajar los
sueldos a los funcionarios y subir
los salarios de una manera desproporcionada en una empresa que
recibe dinero al 100% de una concesión pública". Ante la revelación
pública de estos datos, el Emtre
reconoció que se planteaba revisar
a la baja los altos sueldos de los
directivos de la planta. Además, las
presiones vecinales y la presentación de miles de firmas provoca-

ron que la Emtre, que fue creada
en 2001 por el Partido Popular y
que cuesta 84 millones de euros al
año, rectificara y decidiera subir la
tasa un 150% y no un 215% como
había anunciado, reacción que, sin
embargo, no satisfizo a ninguno de
los grupos políticos del equipo de
Gobierno de Godella: "la reducción
es insuficiente y nos dan la razón
-explicó Soler-, pues han eliminado
del cálculo de la tasa 4,7 millones,
engañan a la ciudadanía y maquillan la realidad, porque la subida
es producto de la mala gestión y
de los sobrecostes, que siguen sin
estar justificados".
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qué es la emtre.
Es la Entitat Metropolitana
per al Tractament de Residus
que se ocupa de la gestión
de ecoparques, vertederos,
plantas de tratamiento
de residuos, plantas de
valorización y compostaje.
El ámbito de actuación de
la EMTRE está integrado
por los municipios del Área
Metropolitana de Valencia:
Alaquàs, Albal, Albalat
dels Sorells, Alboraya,
Albuixech, Alcàsser, Aldaia,
Alfafar, Alfara del Patriarca,
Almàssera, Benetússer,
Beniparrell, Bonrepòs
i Mirambell, Burjassot,
Catarroja, Emperador,
Foios, Godella, Llocnou
de la Corona, Manises,
Massalfassar, Massamagrell,
Massanassa, Meliana,
Mislata, Moncada, Museros,
Paiporta, Paterna, Picanya,
Picassent, la Pobla de
Farnals, Puçol, el Puig,
Quart de Poblet, Rafelbuñol,
Rocafort, San Antonio de
Benagéber, Sedaví, Silla,
Tavernes Blanques, Torrent,
Valencia, Vinalesa y Xirivella.
qué es la tamer.
Es la tasa por prestación del
servicio metropolitano de
tratamiento y eliminación
de residuos urbanos. Es
una tasa diferente a la
que se paga por recogida
de basuras en general,
porque ésta se destina al
tratamiento y valorización
de residuos urbanos así
como a la eliminación de su
rechazo a través de plantas
de compostaje, ecoparques y
plantas de eliminación.
cuantías de la tasa.
La cuota tributaria de esta
tasa se establece en las
siguientes cuantías:
1.- Domicilios particulares:
Dos tramos de consumo:
• Tramo A: Hasta 65 m3/año
56,00 €/año, equivalente a
4,67 €/mes
• Tramo B: Más de 65 m3/año
139,00 €/año, equivalente a
11,58 €/mes
2.- Comunidades de vecinos,
servicio de escalera:
• Cuota única anual de 23,00
€/año, equivalentes a 1,92
€/mes
3.- Actividades económicas:
Distribuida en 6 grupos (tabla
central de esta página).
¿Cómo se incluye esta
tasa en la factura?
La cuota anual dividida en
partes iguales entre todas las
facturas de agua de un año.
Más información: emtre.es
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El personatge

'Apa': "El cant
d'estil podria
estar a l'altura
del flamenc"
'Cants i cants', el seu primer disc en solitari,
ha rebut el premi Ovidi Montllor al millor
disc de folk i ha estat reconegut com el
quint millor disc en llengua catalana

S

ón les 10 del matí d'un divendres. Josep Aparicio, 'Apa',
ens espera puntualment al
Casino Musical, amb un café sol,
acompanyat d'amics. Reconeix la
seua animadversió cap a la impuntualitat, mentre uns i altres
s'acosten familiarment a la taula
per saludar-lo. El seu primer disc
en solitari, 'Cants i cants' ha revolucionat el món del cant d'estil.
Per a uns, ha estat l'espenta que
calia per traure la nostra cançó
de la foscor, per a uns altres, una
blasfèmia contra les tradicions i
l'autenticitat de la nostra música.
-El disc no ha deixat ningú indiferent, com està funcionant?
-S'ha rebut molt bé, de fet ja anem
per la segona edició. La gent ha
sabut valorar realment el treball
que hi ha dins. A més, per a mi
és fonamental obrir finestres per
revitalitzar el cant d'estil, si no, al
final, l'ofegarem tant que el matarem. Després, els reconeixements
dels premis Ovidi Montllor i de ser
considerat el quint millor disc en
llengua catalana ens confirmen que
anem pel bon camí.
-Però no és un disc pròpiament de
cant d'estil.
-No, el podríem col·locar en la categoria de folk-fussion, pels instruments, les melodies i les influències
mediterrànies, del Magrib, de la
Sardenya... És un disc impregnat
d'eixa voluntat innovadora on hi
ha jotes, malaguenyes... i, per descomptat, cant d'estil.

Allà on vaig sóc
josep aparicio
'apa', de Godella;
al japó, a rússia...
el meu poble
és part del que
jo sóc i n'estic
orgullós d'exportar-lo
i representar-lo amb el
major dels respectes i amb
tota humiltat".

“

-Per què ara, en solitari?
-L'any 2003 vaig gravar un disc
amb la Beniterrània. 'Sentiments',
es deia. Ja en aquell moment intentàrem donar-li un caire innovador.
Va ser una experiència molt bonica,
i a més cantava amb Teresa Segarra, la meua companya. Però al meu
parer li faltava haver-lo polit. Després d'allò, crec que necessitava
donar el pas de fer el que jo volia i
havia de fer-lo en solitari.
-En solitari, però molt ben acompanyat.
-Fixa't que Ricardo Esteve ha fet
els arranjaments, que compte amb
el baixista César Giner, un dels millors d'Espanya; amb Eduard Navarro, que és capaç de tocar amb els
intruments més inversemblants, el
bateria Jesús Gimeno i el percusionista Diego López. És un autèntic
luxe compartir este disc amb ells,
a més dels convidats especials com
ara Matthieu Saglio, Isabel Julve o
el mateix Vicent Torrent, d'Al Tall,
que ha fet la presentació del CD.

-Hi ha molt d'Apa a 'Cants i cants'?
-Tot. Hi ha lletres meues, sentiments, emocions, la meua ànima. 'No parem de mirar-nos'. per
exemple, és una cançó pop d'amor
que la lletra és meua; 'El bolero de
l'Alcúdia' és un tema del qual se
n'han fet 40 versions però jo sempre tenia la meua endins i per fi l'he
poguda compartir, 'Nit de lluna'...
-Però de totes, en allò personal,
destaca 'La Malagueña'.
-Li la dedique a ma mare, que era
malagueña. Ella em va inculcar una
visió molt àmplia de la música i volia fer-li este xicotet homenatge.
Les meues arrels estan carregades
també d'influències de la seua música andalusa.
-Cantava també ta mare?
-Sí, i venia de família de cantadors,
com ara una cosina llunyana, 'La
niña de Antequera'.
-De mare cantadora i pare músic,
ho tenies difícil per no dedicar-te
a la música.
-Mon pare tocava a la Banda de
Música de Màlaga. Allí es van
conéixer. Després anaren al Circ
Americà. La meua germana major
actuava també amb ells, al mateix
espectacle que els Germans Tonetti
o Mari Carrillo, la mare de 'Las Hermanas Hurtado'.
-Però tu entres directament en la
música folk.
-Sí, mon pare va ser qui em va posar en contacte amb el grup Ali-

'Apa', fill de la tia Victoria i el tio Paco, al carrer Ample, vora la casa on va nàixer, on son p
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Vicent Torrent va acompanyar 'Apa' en la presentació a Villa Eugenia.

mara. Al principi, jo no m'hi veia en
eixe estil de música. A l'escola, jo
anava cantant cançons de Manolo
Escobar, Peret, Rafael de Farina... i
en música era en l'únic que destacava. Alimara va ser com una xicoteta Universitat per a mi. Allí vaig
aprendre què era una jota i en què
es diferenciava d'un fandango, què
era un cant de batre, una albà...
-Això és en morir Franco, i 10 anys
després fas la teua primera gravació.
-Va ser una gravació de cassete.
Josepa Blasco, Teresa Segarra i
jo dúiem ja anys cantant en nits
d'albaes. I no penses que va ser fàcil. Sempre recordaré la primera nit
d'albaes que vaig fer a Godella. Me
n'aní a buscar un altre cantador i un
versador i tot van ser excuses. Al
final, me la vaig fer a soles.

“

pare regentava la primera botiga de travesses de la localitat.

Sempre recordaré la primera nit d'albaes que vaig
fer a Godella. Me n'aní a buscar un altre cantador i
un versador i tot van ser excuses. Al final, me la vaig
fer a soles".

-Excuses?
-El cant d'estil sempre havia sigut
per cantar a la Mare de Déu. Ideològicament se l'havia apropiat la
dreta i, com és natural, es cantava
en castellà. El nacionalisme valencià, progressista, des del 'Xiquet de
Paterna' -que el mataren per roig- o
el 'Xiquet del Carme' -que era republicà- no havia tingut més representació fins que arribàrem Teresa,
Josepa i jo i, clar, les reticències a
cedir-nos un espai eren grans. Ja
m'haguera agradat a mi poder
comptar amb l'ajuda dels cantadors
de l'època. Venia Manolo Marzal i
jo, tot era: "Mestre, puc cantar?" i
ell: "Ja cantaràs fill, ja cantaràs" i
es passava la nit i no em deixava
cantar. Així que pràcticament em
vaig acostumar a ser autodidacta.
-D'eixa autoavaluació naix, potser,
la insistència en els canvis?
-Sens dubte, et permet ser
més objectiu. El cant d'estil ha
d'evolucionar. Al segle XIX, tots
cantaven igual, al mateix to, un to
molt agut, per a dones, però el cantaven els homes. Si des del principi,
cada cantador haguera adaptat els
temes al seu to, el cant d'estil podria estar al nivell del flamenc.

-Però no és per això precisament
pel que et critiquen els puristes.
-No, cada cantador ha de trobar el
to en el qual es troba còmode. Precisament, jo estic còmode en els alts.
El que no comparteixen és la necessitat d'evolució del cant d'estil que
jo defense, cal jugar a trobar nous
melismes, desafinacions d'un quart
de tò... La diversitat és el camí que
jo veig per fer créixer el cant d'estil.
No s'han de perdre les arrels però
tampoc morir-se enganxats a elles.
-Eixa és la filosofia que transmets
a l'Escola de Cant de Godella?
-Jo volia una escola perquè la gent
s'ho passara bé, on cadascú explorara els seus propis melismes però
també on hi haguera uns límits, perquè no tots tenim condicions per
fer-ho tot i fer-ho bé. Al principi
va costar, però ara ja en som una
vintena de cantadors i tenim un potencial molt important per al futur.
-Què significa Godella per a tu?
-Godella és un poble molt agraït
amb els seus artistes. Tenim la sort
de viure en un poble que valora el
seu patrimoni cultural com pocs
altres, i jo, en cada coseta que he
fet, he sentit el suport de la gent.
Independentment de les ideologies,
la gent de dretes i la d'esquerres.
I després, allà on vaig sempre sóc
Josep Aparicio 'Apa', de Godella; al
Japó, a Rússia... El meu poble és
part del que jo sóc i estic orgullós
d'exportar-lo i representar-lo amb el
major dels respectes i amb tota humiltat. Godella sempre està present
i, fins i tot, a la gravació de 1987 li
vaig dedicar uns versos:
"Visca Godella, el meu poble,
visca els artistes d'ací,
visca els pilons de Misildo,
la torreta i el molí."
Les meues influències musicals
també arranquen a Godella, amb
la cantadora de les coves 'La Xata
de Godella', encara que després,
és clar, n'hi ha molts altres, com
'Marieta la del Túria', 'El Xiquet del
Carme', 'El Xiquet de Bétera' o Evaristo Pallà, qui també vulgué fer
evolucionar el cant d'estil.
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Los Cien Pies
le ganan la
carrera a los
mil coches
medio centenar de alumnos del sagrado
corazón y el san bartolomé ya van a pie

S

e presentan como "un proyecto
social de mejora del entorno
que ofrece un servicio para
que grupos organizados de niños
vayan de casa a la escuela y de la
escuela a casa de una forma rápida,
segura y sostenible". Un proyecto
cuidado, desde el primero hasta el
último detalle, desde su organización, hasta la tecnología, la filosofía
del slow, su diseño corporativo o
su página web (cien-pies.es). Todo
profesionalidad en una iniciativa
cuyos impulsores son padres y madres emprendedores y responsables
con el medio, con la educación de
sus hijos y su convivencia. La experiencia cuenta con cerca de medio
centenar de niños pertenecientes al
Sagrado Corazón y al San Bartolomé
de Godella pero ya han entablado
conversaciones para exportarlo a
otros municipios como Rocafort o
Burjassot y otros han mostrado su
interés, es el caso de Torrent, Xàtiva
y Paterna.
las rutas

La ruta de los monitores es similar a
la de los autobuses escolares. Partiendo de un punto en el exterior del
municipio, que sirve para recoger a
los niños que viven fuera del casco
urbano o en Valencia, se cruza el
pueblo en grupos de siete niños por
acompañante. La cuota está entre

La mateixa Sèquia
netejarà els
camins de l'horta
adjacents
L'Ajuntament de Godella pretén arribar
a un acord amb la Real Séquia de Montcada perquè siga esta qui es faça càrrec
de la vigilància, neteja i desbrossament
dels trams de camins que limiten amb
les séquies. "Es tractava d'una mesura
que calia regularitzar -comentà la presidenta del Consell Agrari i regidora
d'Educació i Personal, Eva Sanchis-, ja
que, quan es feia l'escura de la séquia, el
guarda ens advertia que la brossa afectava els camins amb les conseqüències
de pèrdua d'aigua, mala circulació pel
canal, etc." El pressupost per acomplir
el servei és de 2.400 euros a l'any.

los 12 y los 16 euros al mes. "Es
una experiencia piloto -comenta
Alfredo Giménez, Presidente del
CD Sagrado Corazón y uno de los
socios fundadores-, hay que dejarla
que madure pero entendemos que
lo importante es conseguir una voz
común con las instituciones y que,
entre todos, traslademos a la ciudadanía los beneficios de esta propuesta, Es una manera de ir al colegio
que estamos recuperando en muchas ciudades europeas: andando.
Los niños van a pie al colegio custodiados por monitores especializados
y voluntarios locales. Porque es más
seguro que ir en coche y es más beneficioso para su educación. Porque
es más divertido, más barato, más
sano, más ecológico y más cívico",
afirman sus responsables.
Las rutas establecidas por la
organización están supervisadas
por un oficial de la Policía Local y
"cuando ha surgido algún inconveniente se les ha hecho saber y
han modificado el itinerario si así
lo recomendaban los informes, con
un espíritu claro de colaboración",
comentó el concejal de Tráfico,
Participación Ciudadana y Sostenibilidad, José Valenzuela. "Desde
el Ayuntamiento y particularmente
desde mi concejalía, se ha visto con
muy buenos ojos la puesta en marcha de este proyecto, que es además

Los niños acuden a sus colegios siguiendo las rutas establecidas, acompañados por los voluntarios. CP.

Ilustración realizada por el estudio de Juan Martínez. CP.

muy activo a la hora de alertarnos
de incidencias como aceras rotas
o vehículos mal estacionados que
interrumpen la circulación de los
peatones", concluyó el responsable
del área.
Para evitar "sustos indeseables"
cada participante va identificado individualmente y por colegio. Una
tarjeta personal le asocia a su ruta y
el color de la banda del cuelga-tarjetas le asocia a su colegio. Además,
mediante un sistema de geolocalización puede observarse la situación
exacta de los grupos de niños en
tiempo real a través de la web de
la organización o un smartphone.
"Nadie se puede perder", aseguran.
Cien Pies es un medio de transporte, pero también aspira a ser una
manera más de educar a los niños,
de un modo divertido y al aire libre, para que mayores y pequeños
conozcan un poco más Godella y
las personas que lo conforman. El
pasado 25 de febrero, por ejemplo,
celebraron una gincana que transcurrió entre Burjassot, Godella y
Rocafort.

Casulana revisó a Amadeus
Mozart y Robert Schumann
“De la forma, al sentimiento”, bajo
ese sugestivo título se presentó el
cuarteto Casulana en Villa Eugenia.
Renata Casero, Cristina Aguilera, Pilar
Parreño y Sabrina Pacucci ofrecieron
un concierto didáctico que repasó las
vidas de Wolfgang Amadeus Mozart
y de Robert Schumann a través de
dos de sus obras: el Cuarteto con
piano nº 1 en Sol menor y el Cuarteto
con Piano en Mi b mayor. El regreso
de Casulana a Godella –ya estuvieron
el pasado año con un programa de
compositoras exclusivamente femenino- no defraudó a los asistentes, que
tuvieron la oportunidad de disfrutar
de la exquisitez en la ejecución y el

talento de estas intérpretes cuyo
nombre, ‘Casulana’, homenajea a la
primera compositora de la historia.
“Asistir a espectáculos de un nivel
tan elevado sólo es posible en la mayoría de ocasiones en las salas de las
grandes ciudades”, comentó el alcalde
de Godella, Salvador Soler. La obra
de Mozart está considerada como la
primera pieza importante compuesta en la historia para esta formación
de instrumentos en el repertorio de
la música de cámara, mientras que
Schumann dedicó la suya a su mujer
cuando ésta acaparaba todo el protagonismo artístico como una de las
mejores pianistas del momento.

El Cuarteto Casulana volvió a Godella.
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Literatura
LES RECOMANACIONS DE LA BIBLIOTECA
El prisionero del cielo
PLANETA, 384 págs.

Carlos Ruiz Zafón

El 'Prisionero del Cielo' és el tercer lliurament de
l'univers literari del Cementeri dels Llibres Oblidats.
Una enlluernadora història plena d'intriga i emoció
que ens transporta a la Barcelona dels anys 40 i 50
i en la qual l'autor torna al misteriós Cementeri dels
Llibres Oblidats on resideixen l'embruixament dels
llibres, la passió i l'amistat.

Un matrimonio feliz
LIBROS DEL ASTEROIDE, 416 págs.

Rafael Yglesias

Enrique Sabas, guionista de cine, y su mujer, Margaret, diseñadora gráfica, tienen dos hijos y llevan una
vida acomodada en Nueva York. Tras treinta años de
matrimonio y alcanzada una estabilidad que parecía
imposible, la pareja lleva tres años luchando contra
el cáncer que ella padece y que ha entrado en fase
terminal.

Centenars de veïns reptaren el mal oratge per participar en la jornada.

El jardín olvidado
SUMA, 400 págs.

Kate Morton

Una xiqueta desapareguda en el segle XX... 100.000
exemplars venuts. En vespres de la Primera Guerra
Mundial, una xiqueta és abandonada en un vaixell
amb destinació a Austràlia. Una misteriosa dona
anomenada l'Autora ha promès cuidar d'ella, però
l'Autora desapareix sense deixar rastre… Un terrible
secret ix a la llum…

Alcazaba
MARTÍNEZ ROCA, 448 págs.

Sánchez Adalid

Les cavalleries tornaren a portar l'espectacle al carrer Major de Godella.

Ni la pluja frenà
Sant Antoni Abad
E

l gèlid matí no va impedir que prop d'un miler de
persones participaren en la
tradicional festa de Sant Antoni Abad de Godella. En ella, les
mascotes dels veïns del municipi
i dels voltants van ser beneïdes
pel rector de la Parròquia de Sant
Bertomeu, Ricardo Estrems. Els
gossos van ser, un any més, els
més nombrosos, encara que no
van faltar gats, ocells, tortugues,
furons i fins i tot diverses cabres,
i, per descomptat, els cavalls, carruatges i carros.
“Vull agrair l'esforç de tots
els tècnics i voluntaris que s'han
abocat en l'organització –va dir el

regidor de Festes, Hermenegildo
Estellés- perquè aquest esdeveniment, malgrat la climatologia,
continue celebrant-se amb el nivell de qualitat que ens ha distingit en la comarca”. Desenes de localitats de la Comunitat van estar
representades en el carrer Major
fent gala dels seus coneixements
d'equitació amb exhibicions d'alt
nivell. Godelleta, Montcada, Borbotó, Burjassot, Bétera, Manises,
Nàquera… van ser alguns dels pobles presents. Genets de totes les
edats van desfilar davant del mateix alcalde i el regidor de Festes,
Hermenegildo Estellés, els quals
van rebre a tots i cadascun dels

animals i van lliurar als seus amos
un kit d'obsequi per a la seua cura.
“Hem aprofitat aquesta festa per
a iniciar una campanya de recollida d'excrements de les mascotes
–va assenyalar l'alcalde de Godella, Salvador Soler-; en el kit que
lliurem als amos dels gossos, hem
incorporat un cartutx amb bosses per a promocionar el respecte
pels animals i els nostres espais
públics”. L'acte, que va concloure
acompanyat per una fina pluja, es
va tancar amb el dinar d'arròs amb
fesols i naps’ que es va celebrar
per a centenars de comensals, un
any més, amb la col·laboració del
col·legi Sagrat Cor.

Judit, coneguda per tots com la Boniquíssima per
la seua extraordinària bellesa, encara no ha complit
els vint-i-cinc anys quan envídua d'Aben Ahmad alFiqui, un musulmà amb el qual el seu pare la va casar per conveniència. Després de la seua mort, Judit,
d'origen jueu, decideix cercar nou marit, però és rebutjada tant per musulmans com per jueus.

Cuando pase tu ira
SEIX BARRAL, 368 págs.

Asa Larsson

La novel·la més venuda d'Åsa Larsson. Un assassinat
desperta vells fantasmes col·laboracionistes nazis a
Kiruna. Wilma i Simon són dos joves enamorats que
han decidit submergir-se en el gelat llac de Vittangijärvi, en el nord de Suècia, a la recerca de les restes
d'un avió alemany perdut en 1943. Mentre bussegen,
algú talla la corda de seguretat de Wilma.

D'interés

Les dates previstes per a la desinsectació i desratització del clavegueram
(segona de les quatre anuals) són del 18 al 30 d'abril i la següent del 19 al 31
de juliol. Cal recordar que s'han d'efectuar els tractaments a l'interior de les
zones comunes privades (registres de connexió al clavegueram, pous cecs,
soterranis, baixants i conduccions en general).
Del 28 de maig al 17 de juny es continuarà amb el programa de neteja
d'albellons i clavegueram.

20

Notícies

Primer quadrimestre de 2012

bim n Godella

El Encuentro y el Domingo de Ramos congregaron a centenares de vecinos.

Devoción en la Semana
Santa de Godella
EL DOMINGO DE RAMOS REÚNE A LOS COMUNIANTES

T

odas las cofradías de Godella participaron el pasado
viernes 30 de marzo en la
misa cantada en honor a la Virgen de Los Dolores con la que
dio comienzo la Semana Santa.
La Parroquia San Bartolomé acogió el acto inaugural en el que se
realizó la lectura del pregón y se
ofreció una degustación de licores
y dulces en la plaza de la Iglesia.
El domingo 1 de abril, tanto la Pa-

rroquia de San Bartolomé como la
de El Salvador y el Convento de
las Salesas celebraron el Domingo
de Ramos con la bendición y la
misa tradicional. Los niños que
tomarán la comunión este año
desfilaron en procesión con sus
ramos de olivo. Los tres templos
acogieron igualmente actos el
jueves, viernes y sábado santo.
Tanto el Convento de las Salesas
como la Parroquia San Bartolomé

volvieron a reunir el domingo 8
de abril a los fieles en torno a la
misa de Resurrección. Ésta última,
además, festejó la tradicional procesión y encuentro con las imágenes del Salvador y la Virgen del
Rosario en el que participaron las
clavariesas y clavarios. Al término de la misa, la Federación de
Moros y Cristianos repartió 300
monas de pascua entre los niños
que participaron en el acto.

El CN Godella organizó el
Autonómico para personas
con discapacidad intelectual.
un año más, la sede.
El Club Natació Godella en
colaboración con la FEDI-CV ,
organizó el pasado día 28 de
enero de 2012 el campeonato
autonómico de natación para
personas con discapacidad
intelectual en las instalaciones de
la Piscina Municipal de Godella,
sede ininterrumpida de estos
campeonatos de los últimos
años. Participaron un total de
siete clubes y cincuenta y siete
nadadores. El equipo representó
al CN Godella, fue el formado por
Pau Cordero, Esther Chisbert,
Adrián Martinez , Cristian
Martinez, Eugenio Casar, Francés
Peris e Ignacio Gil.

Carril bici enfront del pavelló i marquesina del carrer Ample.

Les últimes actuacions
dels pressupostos
participatius acaben
El carril bici, la sbustitució de lluminàries
i les marquesines varen ser las obres
triades pels veïns i ja executades al 100%

L

a instal·lació de les marquesines de la carretera de Rocafort, davant el Centre Cultural Xicranda, i del carrer Ample
–davant del Mercat Municipal- van
completar les actuacions previstes
en els pressupostos participatius
de l'Ajuntament de Godella. “S'ha
sol·licitat un informe perquè Urbanisme confirme que el cost de
les actuacions s'ajusta a l'aprovat
perquè els veïns puguen corroborar que, efectivament, hem complit –va assenyalar el regidor de
Participació Ciutadana, Trànsit i
Sostenibilitat, José Valenzuela-,
un informe en el qual donarem
comptes al Consell de Participació
Ciutadana, que ja està treballant
en els pressupostos participatius
d'aquest exercici”.
continuïtat

Amb aquestes, seran ja set les
marquesines amb les quals compte el municipi després que, també
per decisió dels veïns de Godella,

en 2009 se'n col·locaren altres
cinc. Les altres actuacions empreses amb aquesta partida que, en
aquesta ocasió va ser de 65.000
euros, també van estar encaminades a millorar la sostenibilitat i
l'habitabilitat del municipi. Així es
va perllongar el carril bici fins al
pavelló municipal i es van substituir diferents fases de lluminàries
amb la finalitat d'optimitzar el
consum i millorar la seua qualitat lumínica. “La intenció és que
enguany, com a poc, la partida
destinada als pressupostos participatius es mantinga –va explicar
l'alcalde i regidor d'Hisenda, Salvador Soler-; anem a fer un notable
esforç per a açò perquè, malgrat
les dificultats que ens trasllada la
crisi, creiem en la importància de
la gestió veïnal i en la participació”. Els pressupostos participatius
han suposat, des que es posaren
en marxa, fa 5 anys, fins ara, un
25%, aproximadament, del capítol
d'inversions.
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Marisco trae a Villa
Eugenia el video-arte
marisco comisarià una mostra de 20 artistes

E
El sociólogo Xavier Costa hizo de anfitrión en la tertulia.

La inquietante similitud
entre las fiestas, la
música y las tradiciones
méxico, italia y valencia, unidos por la fiesta

E

l Moviment Cultural de Godella y el Casino Musical
celebraron las fallas con una
singular y concurrida tertuliaconferencia sobre la fiesta, el arte y la cultura en la sociedad. El
sociólogo godellense Xavier Costa
hizo de anfitrión a los prestigiosos
profesores Roberto Cipriani -catedrático y director de la Facultad
de Educación, Universidad de Roma La Sapienza- y Mario Pesce y
Gianmarco Bonvolontà -profesores
y realizadores de los vídeos de la
Universidad de Roma-. Un elenco
de conocimientos que permitió a
los asistentes reflexionar acerca
de la sorprendente similitud entre
fiestas extremadamente singulares
y alejadas geográficamente.

Las fiestas de San Luis Rey, celebradas en México, algunas de determinadas ciudades italianas y las
Fallas de Valencia comparten, según
los analistas, valores, estructura y
desarrollo. En la sesión, celebrada
el día 17 de marzo en Villa Eugenia,
se proyectaron dos documentales,
uno de ellos con las Fallas como
protagonista.
Posteriormente, el debate trató
puntos como la desideologización
de la fiesta valenciana, su singularidad estructural o su consentimiento, por parte de las autoridades, casi
como una concesión, como válvula
de escape típica en las sociedades
más autocráticas. La jornada concluyó con una cena en la que participaron ponentes y público.

l Centre d'Art Villa Eugenia estrenà durant part de
març i del mes d'abril una
de les poques facetes que encara no havia explorat. Després de
la seua inauguració com a espai
cultural polivalent al desembre
de 2010, l'antiga casa modernista
de la Pujada de l’Ermita, el jove
Javier Marisco fou l'encarregat de
donar-li a Villa Eugenia el caire
més avantguardista amb la seua
exposició '10 x10, panorama d'art
actual contemporani' en la qual
actuà com a comissari d'una vintena d'artistes que plantejaren
'una experiència de contrastos i
punts de trobada entre disciplines
antagòniques i recíproques com
són la pintura i el videoart.

El regidor de Cultura, Ferran Vilella, inaugurà l'exposició.

Pétiot va tancar el cicle de
guitarra de l'Institut Francés

E

l jove concertista de Chatelleraut (França), Romain
Pétiot, va tancar el cicle
de guitarra oferit per l'Institut
Francés de València en el Centre
d'Art Villa Eugenia. “Hem tingut
l'oportunitat de gaudir de tres
excel·lents promeses de la guitarra gràcies al conveni que hem
desenvolupat amb l'Institut –va
assenyalar el regidor de Cultura,

Pétiot en plena actuació.

Ferran Vilella-, tres músics que
ja despunten en els certàmens
nacionals i que han demostrat
el potencial que atresoren”. Per a
l'equip de Govern, "la formació és
el bastió sobre el qual se suporten els eixos de la societat; estem
compromesos amb els nostres
joves i amb la seua educació en
tots els nivells i, per descomptat,
en l'artístic".

Bústia informativa personalitzada
Estic interessat a rebre informació específica de la/les següent/s àrea/es:
 Cultura

 medi ambient

 Serveis Socials

 Urbanisme

 Esports

 educació

 Ocupació

 serveis socials

 Joventut

 comunicació

 Participació

 agermanament
Regidoria de Cultura
i Comunicació

Ompli el formulari i deposita'l a qualsevol de les urnes habilitades als següents edificis municipals:
Ajuntament, Poliesportiu, Pavelló, Serveis Socials i Xicranda. O bé, descarrega'l de la web godella.es i envia'l a premsa@godella.es
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El Festival
Acuático Infantil
reunió a casi un
centenar de niños
Reforma d'una cuina.

Les obres menors
ja no hauran de
demanar permís
Concentración de 5 minutos contra los recortes, en la puerta del Colegio Público Cervantes.

Rebelión en los coles
E

l ministro de Educación, José Ignacio Wert, presentó
recientemente las propuestas del Gobierno para reducir los
gastos en educación. Con ellas, se
pretende ahorrar 3.000 millones
de euros. “Estas medidas no inciden ni sobre la cobertura ni sobre
la calidad del servicio público de
la educación", aseguró Wert. Para ello, el número de alumnos por
cada clase aumentará en un 20%.
Esto supondrá que las aulas de
primaria acogerán a un máximo
de 30 alumnos (hasta ahora la
media era de 25) y las de secundaria hasta 35 estudiantes (donde
la media era de 30). También se
aumentarán las horas lectivas de

los profesores. Los docentes de
primaria aumentarán las horas
lectivas hasta 25 y los de secundaria hasta 20. Horas que tendrán
que sacrificar de atención a los
padres y preparación de las clases. La propuesta del ministro de
Educación limita además la oferta académica de los institutos.
Hasta ahora estaban obligados a
impartir al menos dos de las tres
especialidades de bachillerato: Artes, Ciencia y Tecnología, Humanidades y Ciencias Sociales. Con la
reforma, estos centros educativos
sólo tendrán que ofrecer uno de
estos módulos.
Medidas, todas ellas, que se
añaden a los recortes ya empren-

didos en la Comunidad Valenciana
por la Conselleria de Educación y
contra las que profesores, alumnos, padres de los centros educativos públicos de Godella, así
como diversos representantes
políticos de la localidad, ya han
mostrado su rechazo. El Pleno
del Ayuntamiento, además, aprobó una moción contra dichos recortes en los servicios públicos.
El Colegio Público Barranquet ha
organizado charlas informativas
mientras que el Colegio Público
Cervantes ha llevado a cabo diferentes actividades, concentraciones y manifestaciones en las
que han participado más de medio
millar de personas.

L'Ajuntament de Godella ha aprovat una nova ordenança reguladora d'obres menors per la qual
no caldrà sol·licitar llicència sinó,
únicament, comunicar-la. "Es tracta
d'una mesura que busca simplificar
i alleugerir els tràmits en una de
les actuacions més habituals d'este
sector que necessita, urgentment,
reviscolar", comentà la regidora
d'Urbanisme i Medi Ambient, Lola
Sánchez.
Es consideren obres menors
totes aquelles que no afecten a
l'estructura o elements sustentants
d'un immoble, i que, a més, siguen
de sencilla tècnica, d'escassa entitat
constructiva i econòmica, de ximple
reparació, decoració o tancament.

El pasado 3 de marzo, una vez más
se celebró en la Piscina Municipal
de Godella el tradicional festival
acuático infantil al que asistieron
alrededor de 90 niños.
El acto consistió en una serie
de juegos propuestos por sus instructores adaptando los mismos al
medio y siendo éstos acordes con
la edad y aptitudes de sus jovencísimos alumnos. Para ello, y tras
días de organización con el fin de
procurar la máxima seguridad en el
desarrollo del evento, se dividieron
ambas piscinas con un total de 7
estaciones, 19 técnicos y 2 coordinadores.
Los niños, una vez explicado el
juego, comenzaban en la estación
correspondiente de 8 a 10 minutos. Terminado el tiempo, se organizaban y conducían a la estación
siguiente hasta completar todo el
circuito. Durante el mismo pudieron deslizarse por improvisados
toboganes, cabalgar con caballos
multicolor, lanzar canastas, bailar
y dar un paseo en barca, todo ello
con material acuático adaptado
para la ocasión.
Finalizados los juegos, todos
los participantes se sentaron bordeando la piscina cada uno con un
churro y comenzó la “gran mascletá”. Los niños no cesaron de golpear
en el agua simulando el silbido de
las cañas y la explosión de los petardos hasta agotar el último gramo de “pólvora”.

La PC Cantonet en el día sin coche.

La Peña Ciclista
Cantonet retoma
el mountain bike

Foto: Emmanuel Celda

el casino conquista el palau. concert.
La Orquesta del Casino Musical de Godella llenó la sala Joaquín Rodrigo del Palau de la Música con
un concierto que rozó la perfección. Bajo la privilegiada batuta de Pilar Mor, que actuó además de
concertino, Vivaldi abrió boca con su Concierto en Sol menor RV 531 para dos violoncelos. Laura
González y Clara Aucejo brillaron como solistas de esta pieza dramática y vehemente. Continuó el
Concierto de Brandenburgh nº 3, en sol mayor, de Bach. De la grandilocuencia mística se pasó a la
oración torera de Joquín Turina, y se concluyó con las vistas al mar -Evocaciones poéticas de Eduard
Toldrá coronadas con una cerrada ovación de cerca de 5 minutos.

La ruta del 28 de abril de Godella a
Porta-coeli, de unos 40 km, sirvió
para iniciar la serie de 3 marchas
que el Club Ciclista El Cantonet
organiza junto al Ayuntamiento de
Godella. Se trata de un trayecto
que, almuerzo incluido, costará
unas 4 horas y media de cubrir.
La salida estará preparada en el
Polideportivo de Godella a las 8.30
h y la hora de llegada prevista será
a las 13.30 h. Los organizadores
advierten que, por las características del terreno, la bicicleta ha
de ser mountain bike (BTT), pues
la mayor parte del recorrido está
dispuesta por caminos de tierra.
Es conveniente llevar la bici en
buen estado, cámara de repuesto,
casco, agua y almuerzo. La parada para reponer fuerzas se hará
en Portacoeli, en la primera zona
recreativa, en el camino que sube
al camping.No hay bar en la zona
pero sí agua potable.

L'Associació de
Comerciants
sorteja 2 rellotges
i 2 ulleres
Dins de les campanyes periòdiques
que l'Associació de Comerciants
de Godella relitza a la localitat, el
passat 19 de març, amb motiu del
dia del pare, sortejà dos rellotges
valorats en 175 euros cadascun. El
sistema per poder participar, com
sempre, és ben senzill, només cal
consumir o adquirir algun producte en algun dels comerços associaciats. Per al dia de la mare el
sorteig que s'ha posat en mara serà
de dos ulleres de sol, valorades en
la mateixa quantitat que els rellotges, 175 euros.
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Sis exdesocupats treballen ja al nou Dia

L

el passat 19 d'abril al carrer Ample.
Per a dos d'elles, és el primer treball
que ocuparan en la seua trajectòria
laboral. A més, també s'ha incorporat a una persona amb deficiència
funcional.

"Els joves són un dels grans
damnificats d'esta crisi, i nosaltres
estem intentant minimitzar els seus
efectes amb convenis com este o el
del futur Consum", assenyalà la regidora de Benestar Social, Rosa Barat.

Any Pinazo

'oficina de l'AODL (Agència
d'Ocupació i Desenvolupament
Local) de Godella ha gestionat
la col·locació de sis persones desocupades del municipi al nou supermercat Dia que obrí les portes

Presa de possessió de Naya.

Trinidad Naya,
nova Jutgessa,
substituta, de Pau

A les 11 del matí del passat 18
d'abril, Trinidad Naya va signar els
documents que l'acrediten com a
nova Jutgessa de Pau, en qualitat
de substituta. El jutge titular, José
Luis López Andrés, va oficiar l'acte
i li exposà quines seran, a partir
d'ara, les seues obligacions.
Naya ocuparà les funcions de
titular en els períodes vacacionals,
viatges o baixa de López Andrés, i,
encara que no solen coincidir per
dates, en eixe temps hauria d'oficiar
les bodes, declaracions, actes de
conciliació, etc. que se s'asenyalen.
La regidora de Personal, Eva Sanchis, va mostrar la seua satisfacció
pel nomenament que aprovà per
unanimitat el Ple de l'Ajuntament.

'Cinema a la fresca
en valencià' per
als més menuts

La Regidoria d'Educació, amb la
col·laboració de la de Joventut i
el Casal Jove 'alMatadero' han posat en marxa el projecte 'Cinema
a la fresca, en valencià'. Es tracta
de transformar l'antic escorxador
municipal en una sala de cinema
d'estiu on totes les pel·lícules es
projectaran en versió en valencià.
Tots els divendres del mes de juny,
a partir de les 21 hores, els més
menuts tindran l'oportunitat de
disfrutar dels seus ídols animats
amb l'entrepà i a la fresca.
"Hem consensuat amb Rocafort
les projeccions perquè no ens contraprogramem el mateix dia, ja que
també allà van a encetar una iniciativa semblant, i poder aprofitar així
les sinèrgies d'ambdós municipis
-explicà la regidora d'Educació, Eva
Sanchis-, amb la intenció que puga
assistir el major nombre de xiquets
possible i s'acostumen a vore cinema en valencià".

31 de maig de 1912.
Ignacio Pinazo Camarlench rep la
Medalla d'Honor de l'Exposició
Nacional de Belles Arts de Madrid
31 de maig de 2012
El Ple de Godella decretarà l'Any Pinazo
Exposicions, activitats
formatives, musicals...

Regidoria de Cultura i Comunicació
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Alonso presentà la seua obra publicada per l'Ajuntament a Villa Eugenia.

Vicent Alonso passarà el
relleu a Eduardo Marco
la nit dels palmitos blancs compleix 4 anys

E

l Taller d'Història, juntament
al col·lectiu Godepoesia, organitzaran la IV Nit dels Palmitos Blancs de Godella el pròxim 16
de juny. L'esdeveniment se n'ix de
la programació de festes patronals
municipals, on havia estat inclós
en les seues tres edicions precedents, per créixer definitivament a
soles. "Entenem que la Nit ja està
suficientment madura per viure les
seues pròpies experiències -explicà Josep Vicent López, President
del Taller d'Història-, ara, la seua
continuïtat ha de garantir-se-la per
si mateixa". Eduard Marco prendrà
el relleu a Vicent Alonso, que va
ser l'autor seleccionat per a l'última

edició, i esdevindrà el quart després que José Ortega i Francesc
Arnau 'Chinchilla' el precediren.
L'estructura del festival es mantindrà; així, Vicent Alonso serà qui
presente Marco i els poemes del
jove escriptor i traductor valencià
seran interpretats per diferents actors acompanyats de música.
Paral·lelament, es farà una
exposició del material del Taller
d'Història sobre Salvador Ferrando
'El Sevillano' que ha estat il·lustrant
els ventalls de la Nit. A més, Jordi
Durà, membre del Taller d'Història,
presentarà, en primícia, una filmació de 1924 amb personatges, carrers i places de Godella.

El concurso de play-backs Villa de Godella, referente en la comarca.

No diga play-backs,
diga Villa de Godella
D

La burra vella i ainur. en el dia del llibre.
El col·lectiu La Burra Vella junt a la Associació per a la Integració
Urbana organitzaren el passat 21 d'abril, a la plaça de l'Ermita,
una particular Fira del Llibre amb un mercat de barata. Jocs,
tallers, contacontes, teatre, circ i fins i tot un concert acústic en
directe giravoltaren entorn a la celebració Dia del Llibre en la que
participaren centenars de persones.

urante el mes de enero se
celebró en el Salón de Actos de Villa Teresita el “12º
Concurso Provincial de PlayBacks Villa de Godella”, patrocinado por el Ayuntamiento, el
OAM, Gente de Fallas de Onda
Cero, Sagarmanta Producciones
y El Acróbata Producciones.
Más de 1.000 personas
entre público y participantes
asistieron a esta edición del Villa de Godella que se celebró a
lo largo de los días 15, 21, 22 y
29 de enero. El último día, ante
un salón de actos a reventar de
público, el alcalde de Godella,
Salvador Soler, entregó los
premios a los ganadores, entre los que cabe resaltar a la
Falla Doctor Valls, que obtuvo
el premio al mejor play-back de
Godella, y la Falla García LorcaOltà de Valencia, que acaparó
la mayoría de los principales
premios.

premios
Vestuario: García Lorca-Oltà
Individual mayor y grupo infantil
Coreografía: Zaragoza-Parc Central
individual mayor
Maquillaje: García Lorca-Oltà
Individual mayor
Decorado: Avenida Ecuador
Individual Infantil
Montaje Musical: Zaragoza-Parc
Central individual mayor
Estética de Conjunto en Escena:
García Lorca-Oltà grupo infantil
Temática Infantil: Ceramista RosJ.M. Mortes Lerma
Originalidad: Avenida BurjassotPadre Carbonell
Interpretación Infantil: García
Lorca-Oltà
Interpretación Mayor: ZaragozaParc Central individual mayor
Favorito del Público: Nicolás
Andreu de Torrent
Caracterización de un personaje:
San Rafael-Antón Martín

Play-back de Godella:
Doctor Valls de Godella
Individual Mayor:
1er Premio: García Lorca-Oltà
2º Premio: Zaragoza-Parc Central de
Torrent
3er Premio: San Rafael-Antón Martín
Grupo Infantil:
1er Premio: García Lorca-Oltà
2º Premio: Avenida Ecuador-A. Gurrea
3er Premio: Fray J. Rodríguez-Pintor
Cortina
Individual Infantil:
1er Premio: Avenida Ecuador-A. Gurrea
2º Premio: Avenida Burjassot-Padre
Carbonell
3er Premio: Ciudad del Artista Fallero
PREMIO GENTE DE FALLAS-“AL MÁS
MEJOR”, GANADOR ABSOLUTO DE
TODAS LAS MODALIDADES:
García Lorca-Oltà Grupo Infantil
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Miembros de la Organización Juvenil Española de Godella.

La OJE inicia su
andadura en Godella

H

ace ya mucho que la Organización Juvenil Española
de Godella está entre nosotros, pero es ya en este curso
2011-2012 cuando comienza a
estar presente en las calles de
nuestro pueblo. Como una asociación juvenil más, en libertad y
abierta a todas y todos, colabora
con los distintos entes de nuestra comunidad, así como con las
entidades públicas locales.
Teatro, talleres culturales, caminatas por la huerta y rutas de
montaña, deportes de aventura,
técnicas de estudio, agricultura
ecológica, juegos de animación
infantil y juvenil, campamentos
y deportes, son actividades que,
entre otras, realiza la OJE. No

hace muchos días, en concreto
en Navidad, realizaron junto a las
Concejalías de Servicios Sociales
y Juventud, la campaña solidaria
'Un niño, una ilusión', donde repartieron juguetes para más de
40 niños de nuestro pueblo, recogidos aquí y en otros puntos de
la comarca donde esta asociación
juvenil tiene sede.
Si en fallas organizaron una
paella para más de 50 comensales, en el taller de Semana Santa
'L'Escoleta de Pasqua', en el antiguo matadero, volvieron con
la segunda edición de 'Volant el
catxirulo', un taller para todas las
edades, donde construyeron cometas. Asimismo hicieron otros
talleres en el centro juvenil.

FELCAN, a la vanguardia en
la protección de animales

C

on la misión de luchar por
la defensa y el bienestar
de los perros y gatos nació
hace un par de años, en la provincia de Valencia, FELCAN (Felina y
Canina). Esta ONG pretende ser
pionera en la materia, tanto en el
ámbito legalista como en el trabajo de campo en los centros de
protección animal.
FELCAN está formada por voluntarios con más de una década
de experiencia. Su grupo de trabajo está formado por gente que
proviene de otras protectoras con
una premisa básica “hacer las cosas bien desde el principio y no
ajustarse al todo vale”.
En sus apenas dos años de
existencia, FELCAN ha dado en
adopción a cerca de un centenar
de perros y gatos, y actualmente
alberga no más de una veintena
de perros y un gato, la mayoría de
ellos provenientes de la protectora de Godella, los cuales fueron

rescatados por FELCAN cuando
la SPAG cerró. “En FELCAN no se
va a competir por ofrecer cifras
anuales, se va a trabajar desde
el bienestar animal salvando sólo
aquéllos que nuestras posibilidades nos permitan ajustándonos a
la normativa higiénico-sanitaria
marcada en la Ley de Protección
Animal 4/94”.
Otro de los ámbitos de actuación de FELCAN es el legislativo.
Ya se ha denunciado a un vecino
de Godella y varios de Valencia
por el estado en el que tienen a
sus animales. Los procedimientos
aún están en fase de instrucción,
pero “confiamos en que desde Seprona y la administración local se
impongan las multas pertinentes
a los denunciados”.
Se puede conocer más de
FELCAN en su web www.felcan.
org. Para contactar con la asociación se dispone del email felcan@
felcan.org.

Artistes i associacions godellans, en els preparatius del Festival.

Pluja lírica amb el
festival Godepoesia
entre 20 i 25 artistes i col·lectius interpretaran els poemes
finalistes del concurs el dia 2 de juny al clot de barrabàs

E

l nounat col·lectiu 'Godepoesia',
impulsat pel Taller d'Història Local, portarà al Clot de Barrabàs
el I Festival líric de Godella, una iniciativa que compta amb el suport de
la Regidoria de Cultura i Comunicació amb la col·laboració de bona part
del teixit associatiu de la localitat.
"És una experiència metacol·lectiva
-assenyalà el poeta local i un dels
responsables de l'esdeveniment Francesc Arnau-, és increïble la voluntat
que té la gent d'este poble i la implicació que assumeix en projectes com
este". Artistes de totes les disciplines
han confirmat la seua participació a
l'espectacle que tindrà lloc el dia 2 de
juny a les 22.30 h.
L'actor Juli Leal i els membres de
Godayla Teatre actuaran de conductors del Festival, al qual arribaran els
20-25 poemes finalistes triats d'entre
els més de 200 que s'han presentat al
concurs de tots els racons del món.
"El més màgic de tot és que Godella
esdevé l'epicentre de la poesia, ací
es pot rebre un poema que ha sentit,
ha emocionat i ha escrit una persona
potser a Colòmbia o a Veneçuela, i a
Godella el tornem a llançar al món",
comentà Arnau.
"Hem triat com a símbol el paraigua perquè volem convertir Godella
en una pluja lírica -assenyalà el president del Taller d'Història, Josep Vicent
López- uns paraigües que ens serviran de mollons al camí perquè, com

“

Hem d'aprofitar
les sinèrgies
de les nostres
associacions i
l'oportunitat
que ens ofereix
el col·lectiu
Godepoesia és perfecta per
assaborir esta amanida
d'art, diversió i espectacle"
ferran vilella
regidor de cultura i cultura

Pulgarcito, tothom trobe el camí cap
al Clot de Barrabàs". Paraigües que, a
més, es vendran el dia del Festival en
un mercadet organitzat per la nova
Junta Central del Càncer de Godella
els beneficis del qual aniran destinats
a este col·lectiu.
"Volem emocionar i sorprendre
a tots els amants de l'art -comentà
Juli Leal-, per això tampoc desvelarem
massa el contingut del festival, només, en unes pinzellades, dibuixar que
ens podrem trobar sobre l'escenari
Joan Enric Lluna interpretant un dels
poemes finalistes, un duel de cors
recitant vers a vers una altra de les
obres seleccionades, 'Apa' transformant un sonet en una albà... i així fins
a 25 espectacles d'artistes de primera
magnitud girant entorn a la poesia".

Lluna o 'Apa' seran només alguns
dels participants entre els quals també han confirmat la seua presència
Carlos Jaramillo, Toni Cotolí, Ramón
Cardo, Josep Manel Palau, el Grup de
Danses el Poblet, el Casino Musical,
els cors Lambert Alonso, Sant Bertomeu i el del Casino, Tatiana Prades,
Saxaes, Godayla Teatre, l'actor de La
Perrera, Armando; Pedro Burruchaga o la Falla Doctor Valls. Les obres
finalistes seran publicades en un llibre commemoratiu en el qual també
participaran diferents artistes plàstics
de la localitat com ara José Vergara o
Salvador Rodríguez Bronchú.
El mateix regidor de Cultura i Comunicació ha volgut recolzar la iniciativa formant també part del jurat del
concurs de poemes: "Hem d'aprofitar
les sinèrgies de les nostres associacions, i l'oportunitat que ens ofereix el
col·lectiu Godepoesia és perfecta per
assaborir esta amanida d'art, diversió
i espectacle".
Una setmana abans de tot açò,
està prevista la celebració del vessant
infantil del festival. "Es tractaria que
cada col·legi tinga assignat un color
que serviria de fil conductor per als
poemes escrits pels seus alumnes i
per traçar les fites que en cada parc,
i en forma de caputxetes de Munari,
esperarien els xiquets en un passeig
matinal de poesia i conte", explicà la
responsable del 'pequefestival' de
Godepoesia.

26

Notícies

Primer quadrimestre de 2012

bim n Godella

Historias de radio entre
Ecuador y Colombia
RADIO GODELLA COLABORA EN EL PROYECTO
DE COOPERACIÓN DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL
BOSTEZO FINANCIADO POR LA AECID

R

Lauri Volpi se transformará en vía de un único sentido a partir del cruce con Divisoria.

Protección Civil hizo
más de 2.000 horas
de servicios en 2011
C

on 15 voluntarios, capacitados todos ellos para intervenir en cualquier emergencia,
servicio o actividad, el cuerpo de
Protección Civil de Godella se ha
convertido en referente en la comarca. El pasado año realizaron
2.054 horas de servicios, entre los
ordinarios, los de emergencia, las
patrullas medioambientales y
de lluvias. El grupo, encabezado
por el jefe de la Agrupación, Luis
Iniesta, cuenta con 4 mujeres y 11
hombres y destacan en su memoria anual: "Hay que concienciar al
ciudadano a participar, de forma
altruista, en este tipo de organizaciones de voluntariado, porque es
necesaria la máxima colaboración

de todas las personas para conseguir que Godella pueda convertirse en un pueblo modelo por su
calidad de vida".
De su naturaleza colaboradora, surgen participaciones en
servicios de refuerzo en otras
localidades como Burjassot, Rocafort, Gestalgar, San Antonio de
Benagéber o Buñol. "Pese a ser
un servicio de voluntariado, el
cuerpo de Godella es de una profesionalidad máxima y su eficacia
y operatividad les ha hecho ser
los primeros aspirantes a mancomunar su trabajo con Burjassot y
con Rocafort", comentó el concejal
de Protección Civil y Fiestas, Hermenegildo Estellés.

Tal profesionalidad se debe,
en buena medida, al tiempo invertido por sus miembros en participar en cursos de accidentes de
tráfico, de orientación y rescate
o de búsqueda de personas desaparecidas, entre otros. "Quiero
agradecer a todos los voluntarios
la colaboración que prestan desinteresada y totalmente altruista
ya que, sin su trabajo, muy pocas veces reconocido, la calidad
de vida de Godella no alcanzaría
los niveles de bienestar que tiene",
aseguró el alcalde de la localidad,
Salvador Soler.
Recientemente, la agrupación
cumplió su mayoría de edad, 18
años de actividad ininterrumpida.

egistrar una historia radiofónica de las emisoras comunitarias de la frontera entre
Ecuador y Colombia, ese es el ambicioso proyecto en el que se ha
embarcado la Asociación Cultural
Bostezo de Godella en los próximos meses. “Cuando hablamos de
emisoras comunitarias hacemos referencia a radios con una fuerte implantación social sobre el terreno,
que cuentan con herramientas de
participación ciudadana para la difusión de temas que afectan directamente a la población beneficiaria,
como salud, educación, derechos
humanos o medio ambiente. Su
función pedagógica es muy importante”, nos cuenta Paco Inclán, director del proyecto, cuyo resultado
será la producción de 24 programas
radiofónicos que narren el papel de
cuatro emisoras comunitarias –dos
de Colombia, dos de Ecuador- en
la zona fronteriza entre ambos
países, la edición de una página
web y un audio-libro que plasme
las experiencias y los testimonios
recogidos. El proyecto cuenta con
la financiación de la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo
(AECID) y la colaboración de Radio
Godella en el apartado técnico y de
producción. "Tenemos una responsabilidad que no eludimos, como
hacen otros -comentó el concejal
de Comunicación y Cultura, Ferran
Vilella-, el esfuerzo por abrir canales de comunicación que ofrezcan
posibilidades reales de información, más plurales y objetivas es
una obligación democrática con la
que nos alineamos y por la que no
hemos dudado en prestar nuestra
colaboración a este proyecto".
“Tanto Colombia como Ecuador
tienen mucha tradición radiofónica
y en procesos de comunicación po-

Paco Inclán, periodista.

pular. Las comunitarias suelen ser
emisoras de origen humilde, de gestión colectiva y que narran historias
desde la cercanía informativa”, afirma Inclán, habitual colaborador de
Radio Godella desde hace más de
una década, que permanecerá varios meses en la zona fronteriza para la ejecución del proyecto. “Quiero
recoger buenas historias –cuenta-,
no creo que se trate de ser la ‘voz
de los sin voz’, sino el ‘oído de los
sin oídos’;.
Para el desarrollo del proyecto,
Paco Inclán contará con las redes
de emisoras radiofónicas radicadas
en la zona de actuación. Además,
participará en el Encuentro Latinoamericano de Comunicación Popular
organizado por la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER) que tendrá lugar en
Quito (Ecuador) el próximo mes de
septiembre.
Mientras tanto, la principal actividad de la asociación, la edición
semestral de la revista Bostezo sigue su curso. El séptimo número
está previsto para el mes de julio.

El Casino Musical de Godella
rebé la primavera al Molí

L'Ajuntament obri
una nova pàgina
en Facebook

Amb un to evidentment cinematogràfic, la Banda del Casino Musical
de Godella va oferir el seu concert
de primavera davant centenars
d'espectadors en el parc del Molí. El
programa va arrancar amb l'obra de
Roque Baños, 'A la meua mare', un
pasdoble amb influències del jazz
però amb estructura tradicional. A
continuació, 'Oregon', de Jacob de
Haan, va tornar a ser interpretada
sota la batuta d'Isaac González. El
jove director va perfilar una de les
peces de la seua estrena perfeccionada i encaixada que va traslladar al
respectable fins al més profund del
nord-oest dels Estats Units. 'El Torico

L'Ajuntament de Godella ha obert
una nova pàgina a Facebook, amb
configuració d'òrgan governamental
per tal de respectar les normes d'ús
de la companyia. El perfil de Premsa, per tant, deixarà d'actualitxar-se
en breu i tota l'actualitat municipal
es farà pública a través d'eixa nova pàgina 'Ajuntament de Godella'.
Malauradament, els 650 amics del
perfil de Premsa no es poden traslladar automàticament i hauran de
picar el "Me gusta" de la nova pàgina
per mantindre's informats com fins
ara. A més, el canvi en la forma de
comunicar també serà substancial,
ja que es fomentarà la immediatesa.

de la corda', de Luis Serrano Alarcón,
va recuperar el ritme dels pasdobles
aportant-li un tint taurí a l'assolellat
matí. En la recta final, la percussió va
tornar a destacar amb el 'Danzón nº
2' d'Arturo Márquez, una obra plena
de sensualitat, contorns melòdics i
rigor qualitatiu composta en la primera meitat dels anys 90. Finalment,
el sempre espectacular Philip Sparke,
transcrit per C. Hooker, va acomiadar
el concert cedint el protagonisme per
famílies; dels metalls a les fustes, i
una altra vegada als metalls per a
concloure en un clímax amb tota la
banda en primer plànol que va ser
ovacionada pel públic.

La banda, dirigida per Isaac González.
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El curs d'animador
juvenil del Casal
Jove comença el
pròxim 2 de maig

Junta directiva i membres de la Junta Provincial junt a l'alcalde de Godella, Salvador Soler, i l'historiador Vicent Senent.

Les Tyrius de Godella
compleixen 35 anys de vida
una exposició fotogràfica va resumir tres dècades i mitja

L

'Associació de 'Ames de Casa
i Consumidores de Godella
Tyrius' va celebrar el seu
35 aniversari amb un programa
d'actes molt divers i extens. Al
primer d'ells es va inaugurar una
exposició fotogràfica d'aquestes
tres dècades i mitja de vida i
diferents treballs artesanals de
boixets, teixits i costura. Hi varen assitir una representació de
la Junta Provincial del col·lectiu,
multitud de delegacions locals de
diferents municipis com Montcada, Alboraia o Rocafort, entre
d'altres; membres de diverses associacions de Godella, regidors de
l'actual i d'anteriors corporacions,
tant del Govern com de l'oposició;
i el mateix alcalde de la localitat,
Salvador Soler. “Un poble no és res
sense la seua gent i l'Associació
Tyrius és, sens dubte, el col·lectiu
més arrelat que tenim en el nostre poble perquè són les mares,
les àvies, les dones, les filles i les
amigues de tota la gent d'aquest
poble; hui em toca a mi estar ací
perquè represente l'Ajuntament
però també represente a tots
eixos altres alcaldes i alcaldesses
que han col·laborat tots aquests
anys amb les Tyrius” -comentà
Soler, qui volgué reconéixer especialment l'abnegat treball de les
úniques 4 sòcies fundadores que
queden en actiu: Pepita Gimeno,
Juanita Granell, Rosita Granell y
Soledad Gimeno. Així mateix, es va
lliurar a les sòcies el llibret commemoratiu escrit per l'historiador
Vicent Senent qui va agrair que
li confiaren la tasca de recaptar
les principals dades i moments

Encara amb els futurs monitors
de temps lliure tancant la seua
formació, el Casal Jove alMatadero
engegarà la primera edició del curs
d'animadors juvenils el pròxim 2 de
maig. Es tracta d'un curs que capacita per coordinar i dirigir grups
d'scouts, activitats socioeducatives
en el temps lliure, centres de vacances, escoles d'estiu, campaments,
menjadors escolars, granges escola, etc.
Per aconseguir el títol, reconegut i homologat per l'IVAJ, caldrà superar el curs, que tindrà una durada
de 400 hores, distribuïdes de la següent forma: 225 seran lectives presencials; 20, online; 20, d'acampada i
175, de pràctiques. Cal recordar que
per inscriure's-hi és imprescindible
ser major d'edat i comptar amb el
certificat de Monitor de Temps Lliure. Les matrícules s'han de presentar
per registre d'entrada. Més informació, a alMatadero.

Gimcana oberta
al Casal Jove para
rematar abril
Amb la promessa d'entregar "substanciosos" premis es presenta la
convocatòria per a la Gimcana de
'alMatadero', un concurs-campionat-cursa i molt més que transcorrerà per tot el terme de la localitat.
Grups d'entre quatre i sis persones -totes elles majors d'edat- es
disputaran la victòria el dissabte
dia 28 d'abril.

La xocolata no faltà a la festa.

Godayla Teatre s'afegí a la celebració.

Xocolateres i directives de les Tyrius.

“

l'associació Tyrius
és, sens dubte,
el col·lectiu
més arrelat que
tenim en el nostre
poble".

salvador soler
alcalde de godella

d'eixos 35 anys i va desitjar molts
més aniversaris al col·lectiu. No
van faltar tampoc les emocionades paraules de la presidenta,
Pepita Gimeno, qui va voler reconéixer l'esforç realitzat per la junta directiva i per les sòcies “sense
l'aportació i implicació de les quals
no existirien les Tyrius a Godella”.
El programa d'actes de comme-

moració esguità l'agenda del mes
de març amb activitats com ara
una degustació de xocolata, la
tradicional missa o una menjada
per a les associades. També altres
col·lectius participaren en la celebració com el Grup Godayla Teatre
que representà tres obres que formaren part també dels actes de la
Setmana de la Dona.

Godella manté
l'ajuda als joves
per anar en metro
a meitat de preu
Els cent estudiants de Godella
que es van acollir al conveni de
col·laboració que l'Organisme Autònom Muncipal de l'Ajuntament,
a través de la Regidoria de Joventut, té signat amb Ferrocarrils de
la Generalitat van sol·licitar la segona recàrrega de viatges que els
permet utilitzar el metro a meitat
de preu. Aquesta subvenció està
repartida entre l'Ajuntament de
Godella –que assumeix la major
part de l'ajuda, amb un 39,50% del
cost- i FGV –que redueixen un 10%
la tarifa oficial-.
L'ajuda està destinada a joves
d'entre 16 i 25 anys que estan empadronats a Godella i cursen estudis fora de la localitat. El cost de
cada viatge és de 0,50 euros per
a la zona AB mentre que per a la
zona B és de 0,35.
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Falles 2012 (1)
Quatre falles planten
els seus monuments
a Godella per primera
vegada en la història

E

l trasllat de la Mare de Déu de la Falla
Dr. Valls a la de Cervantes-Sant Blai va
ser premonitori i eixe mateix camí varen
prendre, un mes després, també els premis
als monuments de 2012. Per primera vegada, quatre comissions anaven a plantar les
seues falles als carrers de Godella. Abans,
això sí, presentaven les seues falleres majors davant familiars, amics i veïns en l'acte
d'exaltació organitzat per la Junta Local Fallera
i l'Ajuntament de Godella. Les Falles Cervantes-Sant Blai, Doctor Cabo, Doctor Valls i la
nounada Sant Sebastià-Arquebisbe Fuero van
trobar-se en la Casa de Cultura de Rocafort,
seu que ja havia acollit les presentacions de
cadascuna de les comissions. El regidor de
Festes i president executiu, Hermenegildo Estellés, va presidir l'acte en el qual van adquirir
tot el protagonisme les falleres majors i els
presidents: Noelia Deval Caballer, Mercedes
Cortés Arguisuelas, Arturo García Bartual i
José Emilio Garcia Martí -per Doctor Valls-; Andrea Jimena Beltrán, Jéssica Fernández Baños,
Jorge Soriano Llistó i Marc Seguer Benavent
-per Cervantes-Sant Blai-; Silvia Quijal Estruch, Zulema Punter González i Sebastián
Jiménez -Doctor Cabo-, i Aitana Vázquez Avilés, Amparo Avilés Cabeza, Vicente Chaparro
Bueno i Carles Romero García -Sant SebastiàArquebisbe Fuero-. Com a amfitrions de luxe,
l'alcaldessa de Rocafort, Amparo Sampedro,
i el seu regidor de Festes, Alejandro Marco.
El següent acte conjunt organitzat per la
Junta Local va fer que més de 22.000 trons
despertaren Godella amb la ‘despertà’ de les
4 comissions. Els músics del Casino van encapçalar una marxa que va acabar amb un
reconstituent desdejuni a força de xocolata
i ensaïmades per a iniciar amb energia tota
una setmana d'actes fallers que s'encetaren
amb la crida i la cavalcada del Ninot. La falla
Cervantes-Sant Blai ja va advertir de la seua
candidatura als princials premis des d'eixe dia
en què s'endugué els guardons al ninot indultat, tant del monument gran com de l'infantil.
Cervantes-Sant Blai també es va fer amb el
reconeixement del jurat a la millor comparsa
mentre que els premis a les millors disfresses van recaure en Sant Sebastià-Arquebisbe
Fuero el major i en Doctor Valls l'infantil. La
millor crítica també se la van endur els fallers
de Valls mentre que el llibret guardonat va ser
el de la falla Sant Sebastià-Arquebisbe Fuero.
Tot quedava enllestit perquè es lliuraren
definitivament els premis als monuments on
s'acompliren els pronòstics i, des de la balconada del Casino Musical, el regidor de Festes, Hermenegildo Estellés, va confirmar que
la Falla Cervantes-Sant Blai s'emportava els
primers premis als seus dos monuments. En
segon lloc va quedar la debutant Sant Sebastià-Arquebisbe Fuero. El tercer, el van ocupar
els monuments de Doctor Valls. Finalment, la
quarta posició, va ser per a Dr. Cabo, amb la
seua falla artesanal construïda, en gran part,
pels mateixos fallers. L'ofrena a la Verge dels
Desemparats, del dia 18, va ser ja el penúltim
acte de les falles tot just abans del dia de Sant
Josep quan es cremaren els monuments sense
cap tipus d'incident i gràcies, un any més, a la
col·laboració de la brigada de Protecció Civil.
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Falles 2012 (i 2)
Las 'otras' fallas
de Godella,
reivindicativas y
participativas

E

l Casal Jove 'alMatadero' congregó a un centenar de personas en
torno a la gran paella del día 17
de marzo, con motivo de su particular
celebración del día de Sant Josep. La
impagable y experta mano en los fogones de Antonio Bleda, así como de los
alumnos en prácticas del curso de monitor de tiempo libre permitieron que
la jornada se desarrollara en armonía
y con el éxito en la comida asegurado.
Posteriormente se celebró la 'globotà',
una simpática alternativa a las mascletás valencianas con menor riesgo
para los más pequeños y con casi igual
impacto sonoro. El gran momento de
la tarde llegó con la quema de la falla.
En esta ocasión, la fiel reproducción a
escala del antiguo Matadero Municipal,
con todo lujo de detalles, decoración
e incluso vegetación exterior, fue el
motivo del monumento cuya combustión fue rápida y espectacular, como
mandan los cánones.
El grupo de Tercera Edad de Servicios Sociales de Godella y el de Educación Especial sufrieron algo más para
dar cuenta de su obra de arte aunque,
al final, tampoco se escapó de ser pasto de las llamas su falla. En este caso,
la 'cremà' se celebró un día antes, en
el jardín de los Maestros Senabre. Fue
elaborada de forma completamente artesanal y con el inevitable mensaje de
reivindicación en contra de los recortes
en los servicios públicos. La concejala
del área, Rosa Barat, participó en el acto, que congregó a más de 80 personas
alrededor del monumento. El final de
fiesta, como ya viene siendo habitual,
reunió a todos los participantes en torno a una taza de chocolate, buñuelos
y porras.
Pero no fueron éstas, sin embargo, las únicas fallas 'alternativas' de
la localidad. Decenas de monumentos
ardieron en los días previos al de Sant
Josep. Colegios, guarderías, centros
formativos, e incluso alguna que otra
empresa y casas particulares, quisieron despedir el invierno y saludar a
la primavera con fuego y con la sana
intención de depurar lo negativo para
hacer aflorar una regenerada situación.
Así, los escolares cerraron el periplo
invernal del curso y se despidieron
con pasacalles, 'cremà' y chocolate. El
Colegio San Bartolomé, por ejemplo,
protagonizó una marcha que invadió
el centro de la localidad con más de
500 personas entre alumnos, profesores y familiares. Los más pequeños, los
alumnos de educación infantil, fueron
recogidos por los de primaria y secundaria a ritmo de clarinetes, saxos y
tambores. Ya una vez en el patio del
centro de la Calle Mayor, el chocolate
y las magdalenas precedieron a una
'cremà' de falla, también elaborada
íntegramente por los alumnos y que
giró en torno al libro de lectura oficial.
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Burjassot consensúa con Godella
su reordenación del tráfico
la calle san vicente y maría ros pasaráN a ser de sentido único hacia
burjassot, Y lauri volpi HACIA GODELLA, a partir del cruce con divisoria
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SENTIDO BURJASSOT
SENTIDO GODELLA

rodear el pueblo

La filosofía de la reordenación es
la de priorizar la circulación de
los vehículos que acceden desde
la CV-310 procedentes de Bétera,
Moncada, Rocafort mediante señalización en las nuevas rotondas
de Godella (EPLA, Campolivar) por
la calle Ramón y Cajal en Godella,
con prolongación por la calle Pi y
Margall en Burjassot. "Las calles de
nuestros pueblos deben ser para
las personas y no para los coches,
a eso aspiramos y, por ello, medidas que buscan descongestionar el
tráfico son siempre bien recibidas
-afirmó el alcalde de Godella, Salvador Soler-, es también la filosofía de
nuestro Plan de Movilidad Urbana
Sostenible y, sin duda, sabemos
que beneficiando la salida de vehículos por la CV-35 permitiremos
que la circulación interna sea menor".

Carre

Carr
er Te

C/ Sant Vicent

l próximo 2 de mayo se pondrá en marcha la reordenación del tráfico en el término
municipal de Burjassot. Las modificaciones que se contemplan afectan de forma profunda a Godella,
por lo que, en la línea de colaboración y búsqueda de soluciones
conjuntas, responsables de ambos
términos mantuvieron una reunión
para consensuar y perfilar diferentes opciones que beneficiasen a
ambos términos.
La calle Lauri Volpi, una de las
arterias principales que atraviesa el término de Burjassot y que
enlaza directamente con la calle
Arzobispo Fuero, en Godella, se
transforma en vía de un único
sentido en dirección hacia Godella,
aunque hasta la altura de la calle
Pirotecnia Caballer (Divisoria) se
mantiene su doble sentido para
permitir la salida de Godella a los
vehículos que se dirijan a esa zona de Burjassot. La avenida María
Ros, en cambio, se transforma en
vía de único sentido en dirección
al interior de Burjassot, al igual
que la calle San Vicente, que
también pasará a tener un único
sentido en dirección al interior de
Burjassot.
Por otro lado, en el primer desvío de la CV-35 hacia Casas Verdes
se indicará mediante señalización
viaria el acceso a Burjassot.
"Son medidas cuyas incidencias se valorarán, en principio,
con periodicidad mensual por si
es necesaria alguna modificación",
comentó el concejal de tráfico de
Godella, José Valenzuela.

carril bici

Lauri Volpi se transformará en vía de un único sentido a partir del cruce con Divisoria.

En dicha reunión se aprovechó para
comentar otros temas y sensibilidades compartidas como la necesidad
de potenciar el carril-bici entre ambos términos municipales. "Están
muy avanzadas las negociaciones
con Burjassot, pero también con
Rocafort para que nuestro carril-bici sea completamente compatible,
incluso tenemos una propuesta de
Paterna que queremos valorar con
detenimiento dado el interés que
tenemos por fomentar esta forma
alternativa de transporte", comentó
el concejal de Servicios Mancomunados, Hermenegildo Estellés.
Finalmente, ambos municipios
acordaron iniciar una campaña
de información a los vecinos para
que, cuando el día 2 de mayo se
habilite la reordenación del tráfico
de Burjassot, estén todos debidamente informados.

L'última
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L'AGENDA
MAIG

cURS DE PLANTES
dV

conFERÈNCIA M.C.G
DV

4

Villa Eugenia. 19:30 h
Conferència 'Joan B. Peset
Aleixandre, metge i científic
de Godella' organitzada
pel Moviment Cultural de
Godella i el Casino.

TALLER MANUALITATS
db

5

AlMatadero. D'11 a 14 h
Taller de manualitats per al
dia de la mare, per a xiquets
de 3 a 15 anys. Gratuït.

CORS DE L'HORTA NORD
dv

Villa Eugenia. 20:00 h

11 Festival Comarcal. Cor

Casino Musical de Godella i
Cor de la Societat Amics de
la Música de Meliana.

SABOR A PERÚ
AlMatadero. 12:00 h
12 Menjar i espectacle de
danses. Entrada lliure.
db

concert de cambra
db Villa Eugenia. 20:00 h
12 Recital de piano i clarinet.
Roberto Pérez Moreno
(clarinet) i David Almerich
(piano).

concert

AlMatadero. 17:00 h

18 Divendres 18 i dissabte 19

Curs de plantes aromàtiques
a l'horta. Gratuït.

festival bandes
El Molí. 18:00 h
19 Festival Comarcal de Bandes
de Música.
db

EXPOSICIÓ PRIMAVERA

MAIG
JUNY
JULIOL

juny
cinema en valencià
dv

1

AlMatadero. 21:00 h
Cinema en valencià per a
públic familiar.

GODEPOESIA
db

2

Clot de Barrabàs. 9-19 h
19 Exposició de primavera.

Clot de Barrabás. 22:30 h
Festival multidisciplinar de
poesia organitzat pel Taller
d'Història i el Col·lectiu
Godepoesia.

EXPOSICIÓ PRIMAVERA
Clot de Barrabàs. 9-19 h

PREMI
db

Villa Eugenia. 20:00 h

26 Entrega del premi a la

dedicació a la cultura al
Taller d'Història. Pel Grup de
Danses El Poblet.

Concert de cambra
dg

Villa Eugenia. 20:00 h

27 Concert presentació IV

FESTIVAL DE RESIDÈNCIES
MÚSICA DE CAMBRA.
(Quartet de corda de l'Escola
Superior Reina Sofía de Madrid; Orquestra Jove Música
Cordis; Mirabai Weismehl,
violí i pedagoga).

Biblioteca. 22:00 h
14 Presentació de l'obra satírica
publicada per la companyia
de teatre de Xavi Castillo.

CAMPIONAT D'ESCACS
dg

3

AlMatadero. 18:00 h
Campionat d'escacs organitzat per l'associació "La Burra
Vella". Gratuït.

EXPOSICIÓ E.P.A.
dL

4

Xicranda.
Exposició tallers E.P.A

cinema en valencià
AlMatadero. 21:00 h
08 Cinema en valencià per a
públic familiar.
dv

mercat de barata
db

9

db

9

Pça. Ermita. 11:30-14:00 h
Mercat de barata organitzat
per "La Burra Vella". Gratuït.

AlMatadero. 18:00 h
Festa per a xiquets i pares
organitzada pels Juniors.
Gratuït.

TEATRE
db

9

de València).

INAGURACIÓ EXPOSICIÓ
Villa Eugenia. 20:00 h
17 Inaguració de l'exposició
dels alumnes de la UPV 'Un
punt de vista' (escultura).
dj

concert GRUP MIXTOUR
Villa Eugenia. 20:00 h
28 Concert a càrrec del Grup
Mixtour 'Toys & Tierkreis'.
(Director: Pablo Rus).
dl

EXPOSICIÓ S. SOCIALS
Xicranda.
29 Inauguració de l'exposició
dels tallers de Serveis
Socials.
dm

Villa Teresita. 20:00 h
basada en 'Hay motín,
compañeras', de Alberto
Miralles.

curs de formació
AlMatadero.
14 Curs de formació horts d'oci
municipals organitzat per
l'associació La Coscollosa.
dj

AlMatadero. 21:00 h

db

Villa Eugenia. 20:00 h

23 Festival a càrrec del Cor

Lambert Alonso de Godella.

cinema en valencià
dv

AlMatadero. 21:00 h

29 Cinema en valencià per a
públic familiar.

festa flamenca
db

AlMatadero. 18-22 h

30 Festa flamenca. Entrada
gratuïta.

concert coral
db

Villa Eugenia. 20:00 h

30 Concert coral a càrrec del
Cor de la Vila.

juliol

campionat jocs

"PEQUE SAN JUAN"

Villa Eugenia. 20:00 h

dj

14 'Este motín es la leche',

públic familiar.

dv

dl

dm

teatre de l'e.p.a.

cor lambert alonso

15 Cinema en valencià per a

concert coral

llibre 'POT DE PLOM'

16 Léo Donato (Institut Francés

El Poblet.

dv

Esgl. S. Bertomeu. 20:30 h
25 Concert coral de primavera
a càrrec del Cor Lambert
Alonso.

Ermita. 20:30 h

13 Dansà del Grup de Danses

cinema en valencià

20 Exposició de primavera.

db AlMatadero. 22:00 h
12 Concert organitzat per
la comparsa Mamelucs.
Gratuït.

recital de guitarra

festa sant antoni
dc

db

dg

bim n Godella

Villa Eugenia. 20:00 h
Teatre. 'Prohibido dar dinero
a los artistas', a càrrec de la
companyia 'La Perrera'.

PROCESSÓ DEL CORPUS
dg Carrers del nucli.
10 Processó Danses del Corpus.
Grup de Danses El Poblet.

EXPOSICIÓ E.P.A.
dL

Xicranda.

11 Inauguració de l'exposició

dv

AlMatadero.

15 Els dies 15 i 16 Campionat

de Jocs de Estrategia i campionat de PRO. Inscripcions
gratuïtes al Casal Jove.

concert
Villa Eugenia. 20:00 h
16 Concert de piano, percussió
i electrònica a càrrec d'Eloy
Lurueña, Stefanos Spanopoulos i Juan José Eslava.
db

nit palmitos blancs
AlMatadero. 22:30 h
16 Vetlada lírica amb els poemes d'Eduard Marco.
db

seminari cant
db

7

IV FESTIVAL RESIDÈNCIES
dc

dl

Xicranda.
llerat Artístic del Sagrat Cor.

sica de cambra amb assajos
oberts, concerts didàctics i
concerts.

concert de rock
db

Villa Eugenia. 20:00 h
21 Inaguració de l'exposició de
José Estellés i Eduard Cortina (pintura i escultura).

cinema en valencià
dv

AlMatadero. 21:00 h

22 Cinema en valencià per a
públic familiar.

conferència
dv

Villa Eugenia. 19:30 h

22 Conferència 'Música i Exili'
organitzada pel Moviment
Cultural i el Casino.

fi de curs
db

El Molí. 19:00 h

23 Fi de curs del Grup de Dan-

dels tallers de l'E.P.A.

D'interés
Recollida de trastos > Dimecres (previ avís) / Recollida de ramatge > Dimarts i divendres (previ avís) / Ple > Dijous últim de mes

ses El Poblet (cant i ball).

AlMatadero. 22:00 h

14 Concert de Rock organitzat
per l'associació "La Burra
Vella". Gratuït.

CAMPIONAT VOLEI
db

AlMatadero.

21 Campionat de volei platja.
Inscripcions gratuïtes.

inaguració Exposició
dj

Villa Eugenia.

11 De l'11 al 17. Festival de mú-

exposició
18 Exposició alumnes de Batxi-

Casino més antic. 10:30 h
Seminari de cant i indumentària valenciana a càrrec del
Grup de Danses El Poblet.

stage simfònic S. XXI
db

Capitolio o Pavelló. 20:00 h

21 Concert de música simfò-

nica oferit per l'Orquestra
Simfònica Segle XXI.

