Servei d'extensió bibliotecària:

“La Blibioteca a casa”

La biblioteca, entesa com un servei públic,
té l'obligació d'arribar a tots els seus
usuaris potencials, eliminant la marginació
física o social que impedisca o dificulte a
aquests l'accés als serveis bibliotecaris.
La fórmula és senzilla: fer arribar els
recursos d'informació més enllà de l'edifici
de la biblioteca perquè arriben directament
a les llars. Es tracta d'un servei de visites a
domicili, que soluciona el problema de
préstec a aquests lectors i alhora, es
realitza un servei social d'interès humà. El
servei va dirigit a persones amb alguna
discapacitat física, amb mobilitat reduïda i
persones que no poden eixir dels seus
domicilis, ja siga de manera temporal o
permanent.
Els usuaris podran encarregar per telèfon
els llibres que necessiten i un bibliotecari
professional serà l'encarregat de realitzar
les visites mensualment. El préstec serà
d'un màxim de 5 llibres durant un període
d'un mes.

Més informació:
María Castelló García (bibliotecària)
Biblioteca Pùblica de Godella/Centre Sociocultural Xicaranda

Tel: 96 364 29 52

Espacio dedicado a los partidos políticos locales

EL PARTIDO POPULAR: INFORMA
Les detallamos lo que le cuesta al pueblo el nuevo equipo de gobierno salido de las urnas en mayo de
2007. Desde la constitución del nuevo Ayuntamiento, hace 6 meses, el grupo municipal del PP ha pedido
reiteradamente al Sr., Alcalde, cuánto más supone para las arcas municipales el incremento de las retribuciones al equipo de gobierno, y no nos ha contestado todavía, a pesar de que el Reglamento Municipal establece que la contestación ha de ser casi inmediata. Así es esta izquierda: ¿recuerdan su cantinela de
transparencia en la reciente campaña electoral? Nosotros hemos obtenido las certificaciones que acreditan lo que decimos a continuación, y así lo contamos a ustedes, para que puedan comparar con lo que costaba el anterior gobierno municipal.
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2007: Todo el equipo de gobierno en nómina, por primera vez en Godella
EQUIPO DE GOBIERNO
TRIPARTITO MUNICIPAL

HORAS
SEMANALES

PARTIDO

EUROS/AÑO

PESETAS/AÑO

PESETAS/MES

Mº Dolores Sánchez Cabo

40

PSOE

53.260

8.861.718

738.476

Hermenegildo Estellés Boscá.

40

PSOE

31.956

5.317.031

443.086

Salvador Soler Chuliá (Alcalde).

8

PSOE

25.747

4.285.604

357.134

Juani García Sánchez.

6

PSOE

19.318

3.214.245

267.854

Miguel Gago Albert

6

IU

19.318

3.214.245

267.854

Ginés Ruiz Montesinos.

6

BLOC

19.318

3.214.245

267.854

Neus Marco Estellés.

5

IU

16.098

2.678.482

223.207

Rosa Mª Barat Broseta.

5

PSOE

16.098

2.678.482

223.207

Ferrán Vilella García

5

PSOE

16.098

2.678.482

223.207

217.221

36.142.534

3.011.878

EUROS/AÑO

PESETAS/AÑO

PESETAS/MES

82.200

13.676.930

1.139.746

TOTAL

2003/2007: Régimen de dietas por asistencias a órganos colegiados
EQUIPO DE GOBIERNO
PARTIDO POPULAR

TOTAL

PARTIDO

¿Se imaginan ustedes el escándalo que habría armado esta "izquierda divina" (como dirían los franceses) " tan altruista y desinteresada ella", si los del PP se hubieran puesto tales sueldos a cargo del
pueblo?, ¿Se lo imaginan?.
INFORMACIÓN FALSA DEL BLOC, que ha difundido, en su boletín de Octubre pasado, una información
escandalosamente falsa y grave: ha acusado al último Ayuntamiento gobernado por el PP, de pagar a los
concejales en "diners negres", porque, según el BLOC, defraudaban a Hacienda y a la Seguridad Social, por no pagar IRPF ni cotizar a la Seguridad Social.
Pues muy mal: en esa información tan breve y venenosa hay cuatro mentiras, sí cuatro, porque
Nº 1: Las dietas por asistencias tributan en el IRPF de cada concejal, y el aytoº las declara a Hacienda.
Nº 2: Tampoco se defrauda a la S.Social, porque las dietas están exentas de cotización.
Nº 3: El Ayuntamiento nunca ha pagado en "diners negres", porque emite recibo y lo hace por Banco.
Nº 4: Todos los Ayuntamientos, no sólo los del PP, han pagado legalmente dietas, no sueldos.
Conclusión: Antes los concejales de Godella cobraban "cuatro perras", pero según el tripartito actual, PSOEIU-BLOC, el sistema era ilegal. Ahora el gobierno municipal tripartito de izquierdas se lleva la "pasta gansa" pero de forma legal. ¿Qué les parece?.
Pero ahi no acaba la historia; el pasado día 1 de diciembre se celebró un "concert de rock" en el parque
del molino, en donde asistieron varios simpatizantes de COMPROMIS PER GODELLA, pues bien, haciendo uso de su libertad de expresión, con alguna copita de más, esperemos que con los permisos pertinentes para hacer botellón en la vía pública, colgaron una foto de los reyes de España cabeza abajo, con un
cartel en donde se podia leer, 300 años de represión. Pues si señores esto pasa en Godella, esto pasa cuando las minorias chantajean la estabilidad de un gobierno. Sr. Alcalde quien con fuego juega...

CENSURA. En el boletín anterior, el tripartito de izquierdas
que nos gobierna, ha censurado el
artículo del PP, plantándole un
parrafazo delante, que falsea la
verdad. El PP si que quería la foto,
lo que no quería era la supresión de
la página de opinión. Gracias por
su confianza.

Tribuna

Política

PRIMER PRESSUPOST,
PRIMERA PEDRA
bim

Els grups polítics del PSOE, EU i BLOC hem arribat a un acord per a presentar els primers pressupostos d’aquesta legislatura. Són un reflex, en part, del pacte de govern que signàrem aquestos tres partits per a posar
en marxa l’Ajuntament de Godella.
Ha estat ben difícil arribar a l’aprovació, a causa que la situació econòmica que hem heretat és lamentable i
les possibilitats d’inversió són ben escasses. Recordem que per culpa d’una actuació municipal en l’època de
govern de María José Serra (PP), l’Ajuntament de Godella ha estat condemnat pel Tribunal Superior de Justícia a tornar als veïns de Campolivar Antic, al voltant de dos milions i mig d’euros corresponents al pagament
de contribucions especials; a més a més, una altra sentència contrària a l’Ajuntament l’obliga al pagament a
les monges d’alguns milions d’euros en concepte d’expropiació i interessos per la zona verda del bosc de
l’Eixereta. Aquestes sentències, deliberadament ignorades per l’anterior alcaldessa María Rosa Roca i el govern del PP, hipotequen en gran part les possibilitats d’invertir del consistori.
Tot i aquests condicionants, hem fet un esforç d’inversió amb recursos ordinaris i també recurrint al crèdit, per
fer front al pagament d’aquest deute i també per fer possible aquests projectes al 2008:
- Rehabilitació de Villa Eugenia per instal·lar-hi una sala d’exposicions.
- Rehabilitació de l’antic escorxador per dedicar-lo a Casal de la Joventut.
- Inversions per a infraestructures esportives que es troben en un estat lamentable per la manca de manteniment (goteres al Pavelló, deteriorament del parquet, acabament del camp de futbol…).
- Inversions en jardins, neteja viària, reparació de voreres, etc. (en estat molt millorable per la falta d’inversió durant 4 anys de govern popular).
- Millora de l’atenció al ciutadà reflexada en noves places a la plantilla de personal.
- Redacció del Pla Especial de les Pedreres com a part del Pla General d’Ordenació Urbana.
- Sol·licitud d’una Escola Taller per la rehabilitació i conversió de Villa Teresita en un Centre de Dia per
a la tercera edat.
Sabem que queden encara moltes coses pendents, però tenim tres anys per davant i en els propers pressupostos esperem vore reflectides les assignatures pendents:
- Homologació del Pla General d’Ordenació urbana de Godella.
- Elaboració pel Consell de Participació Ciutadana d’un calendari per a la instauració dels “Pressupostos Participatius”.
- Escoleta Infantil
- Remodelació integral de les infrastructures esportives.
- Edifici del nou Ajuntament
- Rehabilitació i assignació d’ús a l’antic mercat municipal.
- Habitatges de VPO.
Hem posat la primer pedra i des del BLOC continuarem treballant en aquest govern progressista, per traure
Godella del pou en que l’ha deixat, la gestió de l’anterior govern i aconseguir els objectius que ens havíem
marcat.

Espacio dedicado a los partidos políticos locales

GODELLA,
PRIMER LES PERSONES.
UN POBLE PER CONVIURE,
CRÉIXER I SER FELIÇ.
Els problemes i les necessitats quotidianes de les persones s’han de convertir en el centre de l’acció política de l’Ajuntament de Godella. Els nous projectes de Godella han de posar èmfasi en els aspectes socials
i culturals. Aquests projectes deuen ser la base d’identitat del nostre poble, on els barris se senten part
d’un tot.
La relació entre l’Ajuntament i els ciutadans i les ciutadanes no deu ser una relació de poder sinó una relació de reconeixement mutu. Els regidors i regidores han estat escollits per administrar uns béns i uns serveis
públics que pertanyen a tots els ciutadans i les ciutadanes. Cal que la ciutadania els reconega l’autoritat que
els pertoca i cal també que els polítics i els tècnics municipals reconeguen l’autoritat dels ciutadans i ciutadanes amb actituds i processos que asseguren una participació ciutadana de qualitat.
L’Ajuntament de Godella deu de ser el que potencie les polítiques de participació ciutadana i de foment d’un
teixit associatiu potent i amb capacitat d’anàlisi i de crítica, en cas contrari, la debilitat del teixit associatiu podria deixar a l’ajuntament sense interlocutors que canalitzen la participació i aleshores no serviran de res els
consells de participació sectorials i el consell de participació ciutadana.
Cal avançar cap a la democràcia participativa, creant mecanismes de detecció i de prevenció de les problemàtiques que ajudarien a evitar-les, o bé a agafar-les en uns estadis inicials que faciliten la seua resolució. La constitució de la figura del Síndic de Greuges municipal, la creació d’un observatori de la no discriminació,
l’establiment d’un protocol d’atenció ciutadana, la coordinació dels serveis públics i del teixit associatiu podrien ser alguns dels mecanismes de prevenció i de detecció.
Un altre element en el que cal aprofundir és la millora del nivell d’informació a la ciutadania.
Moltes són les coses per fer per a que a Godella les persones siguen el primer. El que siga possible depén de
tots, i el nostre compromís és treballar per fer-ho realitat.
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Tribuna
bim

Política
UN NUEVO
GOBIERNO MUNICIPAL
La Godella que nos encontramos el pasado mes de junio era un auténtico desastre: calles, jardines y edificios
municipales en estado de abandono total, servicios paralizados, dejadez y falta de iniciativas y lo que es peor, un proyecto de soterrar las vías del tren a costa de los vecinos y vecinas de este pueblo y la vida vecinal
en estado de desahucio.
La realidad es que la legislatura 2003-2007 gobernada por el Partido Popular ha supuesto un retroceso evidente para el desarrollo y prosperidad de Godella. Ningún municipio puede permitirse el lujo de quedar paralizado durante tanto tiempo, y de eso, fue responsable exclusivamente el gobierno municipal del PP, que no
nos escuchó durante cuatro años.
Para muestra, unos botones. La paralización literal del departamento de urbanismo, con un retraso en la tramitación de licencias de más de un año y sin resolver ningún expediente de infracción urbanística desde el
año 2004, reclamaciones y pagos pendientes tanto a los vecinos de Santa Bárbara 3ª fase (90.000 € desde el
2005) como las contribuciones especiales de Campolivar viejo (más de 2.000.000 € desde principios de 2006),
y un presupuesto agotado. Un Ayuntamiento al que faltaba personal, que no invertía en equipamientos e infraestructuras, con subvenciones perdidas y a punto de perderse por no haber presentado la documentación,
un cementerio abandonado y con falta de nichos y una situación económica para llorar.
Nada parecía importarles, pero algunas voces de denuncia se empezaron a oír y hablamos tan alto y tan claro que ganamos la posibilidad de un pueblo mejor y tras las elecciones las cosas han empezado a cambiar. Trabajo, trabajo y servicio ese podría ser el lema del PSOE en esta legislatura.
Nos hemos propuesto combatir el desencanto y la desconfianza de los vecinos y vecinas de Godella hacia la
política municipal, consecuencia directa de estos tristes últimos cuatro años. En el quehacer diario, el PSOE
considera prioritario los principios básicos de respeto a los valores cívicos, la honestidad, la solidaridad, la
transparencia, la igualdad, la defensa del medio ambiente y la democracia participativa.
La participación se hace realidad en los diferentes Consejos Sectoriales, como el de Urbanismo y MedioAmbiente de reciente creación y en el Consejo de Participación Ciudadana en el que están representadas las
Asociaciones del Municipio y allí, se informa de las decisiones del equipo de gobierno y se discuten las actuaciones.
La defensa del medio ambiente y el desarrollo urbanístico sostenible es una de las principales directrices en
la gestión municipal. Muestra de ello ha sido la desestimación de las alternativas técnicas de PAI presentadas para el desarrollo del Sector 11 por no cumplir las expectativas municipales ni vecinales y cuya gestión
se hará supeditada a las mismas.
Queremos acabar con la desigualdad entre los barrios, afrontando la reparación o reurbanización de aquellas
zonas más degradadas. El primer paso ha sido la reurbanización del Barrio del Pensamiento y para este año
2008 se hará lo mismo con la Calle Cervantes y la Av. del Pinar.
Y además, queremos avanzar hacia el futuro y que hacer posible un hermoso proyecto: los jóvenes, la igualdad, el bienestar social, la música, la salud, la cultura… Un proyecto progresista en un pueblo para vivir.
Pero queremos más, queremos más para Godella, queremos un Gobierno moderno y progresista para España en el que apoyarnos, con sensibilidad social, como toca a un gobierno socialista.

Godella posa en marxa
un mercat d’art benèfic per recaptar
diners per a la Junta Provincial de la
Asociación Española
contra el Cáncer (AECC)
L’alcalde de Godella, Salvador Soler, la regidora de Joventut, Juani
García, la presidenta de la Junta Provincial de l’AECC, Encarna Llorens,
i el gerent de la Junta Provincial de l’AECC, José Manuel Segarra, van
inaugurar el Mercat de l’Art per recaptar fons que aniran destinats a l’esmentada Junta Provincial de l’AECC. El mercat es va fer a l’antiga Casa dels Pintors, situat al carrer Major de Godella, i va estar obert fins el
2 de desembre. En aquest rastrell benèfic es podien trobar tots els tipus
d'objectes d'art, com ara pintures, instruments musicals, peces de joieira,
perfums o il·lustracions. Segons la presidenta de la Junta Local de l’AECC, Encarna Llorens, “ha vingut molta gent de Godella i de fora. La
nostra valoració és excel·lent”. “Este és el sisè any consecutiu –diu Encarna Llorens- que es fa el mercat i tots els anys ha anat molt bé”.
Els col·laboradors del mercat han estat persones anònimes i Alegre
Cremades (1939-2006), F. Alonso, Andijor, J. Badelles, P. Barreira, S.
Ballestaer, R.Borreda, M. Bosch, J. Broseta, R. Caballer, V. Caballer, J.
Carrión, Vicent Castillo, E.Cardo, A. Cornejo, R. Estellé, A. Ferri, Josep
Ferriol, A. del Castillo, A. García, M. J. Garrido, A. Giner, Giner Bueno,
Giner Godella, Carlos Giner, A. Gómez (Viuda de A. Cremades), M. Jordá, A. Juan, I. Lázaro, G. Lloris, J. Lluna, A. Marco, M. Marco, E. Martínez, P. Medina, M. Mena, Nails-Bells, A. Navarro, Alfonso Ortuño, J.
Ramírez, I. Pérez, V. Palanca, P. Salvador, J. Serra, S. Rodríguez, Bronchú Orts, V. Valls, V. Vergara, y F. Zamorano.

Godella aprova el reglament
del Consell Municipal de
Participació Ciutadana
i renova els seus membres
El darrer ple de l’any 2007 de l’Ajuntament de Godella aprovà el reglament del Consell Municipal de Participació Ciutadana, i a més, renovà els seus membres. Amb aquest acord es compleix una de les
promeses més importants que va fer durant la passada campanya electoral l’actual equip de govern.

El ciutadà diu
Vaya con la jerarquía católica. Sólo nos faltaba
que ahora nos diera clases de democracia. Así de repente, se vuelve defensora de una Constitución que
nunca le ha gustado y de una democracia de la que
siempre ha renegado porque su autoridad, la de la
Iglesia, no le viene de los votos, sino de su línea directa con el dios en el que dice creer. Por eso a su jefe lo
votan aquellos cardenales que ha elegido él mismo.
Un sentido muy particular de la Democracia. Y todo
eso con misterio, con humo blanco y humo negro, como en un cuento de hadas que encandila los telediarios, y con cargo vitalicio. Todo muy razonable y muy
democrático.
Una jerarquía que prohíbe tener pensamientos y
deseos de cierto tipo, aunque ellos sí los tienen; que
predica la pobreza pero no la practica; defiende la castidad pero no la cumple. Dicen que venimos a este
mundo a sufrir, pero ellos no sufren. Se quejan de este Gobierno pero aceptan que sufrague sus dietas y
ponen la mano pedigüeña para, a renglón seguido, subirse al púlpito y condenar cualquier progreso, cualquier grado de libertad. Les da igual la propagación
del sida o la prole excesiva, condenan el preservativo. Les da igual la educación de la ciudadanía, condenan la sociedad laica. Les da igual las diferentes
situaciones familiares, condenan todo lo que no sea
María, José y el niño, familia, por otra parte, especialmente corta y digamos confusa.
Se creen propietarios de una ética que manejan a
su gusto y siempre tienen palabras gruesas en la boca;
sacrilegio, apostasía, infierno, blasfemia, acusación.
Hay muchas religiones, pero pocas tan excluyentes
empeñadas en controlar todo y condenar a los disidentes, incluso quemándolos cuando han podido.
Nos apuntan de pequeñitos y luego no hay manera de borrarse de sus archivos sumándonos cuando las
encuestas lo requieren. Y qué me dicen de las mujeres,
las quieren vírgenes y sumisas, y no las incluyen en
ningún rango de poder, ni obispas ni cardenalas, y no
digamos Mama, por lo de Papa. Sólo pueden llegar a
monjitas, algunas amables, otras sargentos, pero un
cero a la izquierda. Con todo ese pedigrí, no nos hablen de democracia, por favor; no sigan manipulando
la vida civil con argumentos falsos. Rectifiquen, añadan sentido común al asunto y dedíquense a sus seguidores, que menguan a pasos agigantados, por
cierto. Dejen para el César lo que es del César, y respecto a dios, que cada uno se arregle con el suyo, si es
que tiene.
Rafael Rivera. Arquitecte i veí de Godella.
Artículo publicado en el LEVANTE el viernes 11 de enero de 2008
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Ciutadans i Ciutadanes

Godella viatja a Noisy
bim

Just un mes després, una delegació de Godella es va traslladar a la localitat francesa a fi
de celebrar el desè aniversari del comitè d'agermanament de Noisy le Roi amb la localitat
nord-americana d’Albion. Aquesta delegació va estar formada per un nombrós grup de godellenses entre els quals es trobaven la regidora d'agermanament Neus Marco, el tinent alcalde Gines Ruiz, el regidor d'educació Ferran Vilella, el de Serveis Municipals Hermenegildo
Estellés, la regidora d'urbanisme Dolores Sánchez, el president en funcions del Comitè d'Agermanament de Godella amb els Pobles del Món Julio Rausell, el director de la Banda de
Música i una nombrosa representació del Grup de Danses el Poblet, encapçalats pel seu president Vicente Sancho i pel cantaor Josep Aparicio "Apa", els quals van participar en les
activitats organitzades per a aquest esdeveniment entre les quals va haver exposicions, desfilada de cotxes antics i un sopar d'honor amb actuacions de grups representatius de la cultura d'Albion i de Godella. Va ser ací, en aquest acte, on el Grup de Danses va brillar amb
llum pròpia, deixant bona mostra de la cultura popular valenciana.

GODELLA - NOISY LE ROI

Ciutadans i Ciutadanes

Agermanament
amb Noisy le Roi
18|19

El passat 27 de novembre va tenir lloc,
en el saló de plens de l'Ajuntament, la primera reunió oficial del Comitè d'Agermanament de Godella amb els pobles del món. A
aquesta reunió van ser convidades les associacions de la localitat a fi d'informar de la
recent creació de la gestora la presidència de
la qual ostenta Julio Rausell Bru.

El Cor Lambert Alonso
rep als integrants del Cor parroquial de Noisy le Roi
L'intercanvi entre les dues agrupacions corals va estar replet d'activitats entre les quals
va haver paelles nocturnes, visites culturals
pel poble i una actuació conjunta al Capitoli acompanyats de la banda del casino musical de godella i per la jazz band de Noisy.

L'alcalde Godella, Salvador Soler i la regidora de Comunicació i Hisenda Neus Marco, van rebre oficialment el dia 1 de
novembre als integrants del cor parroquial
de Noisy le Roi (França) i als músics que
els acompanyaven al Saló d'Actes del con-

sistori dins dels actes d'agermanament organitzats pel cor Lambert Alonso. A l'acte també participaren la presidenta del Casino
Musical de Godella Esperanza Arjona i el
director del cor Lambert Alonso de Godella, José Manuel Campos.

Ciutadans i Ciutadanes

TALLER D’HISTÒRIA LOCAL

bim

La Transició democràtica a Godella.
Cultura i cambi de mentalitats.
El dijous dia 13 de desembre, al Saló
d'Actes del Casino Musical, el Taller d'Història Local de Godella es va celebrar una xarrada-debat sobre una època de la nostra
història, la Transició Democràtica, durant la
qual es va començar a bastir l'edifici de la
democràcia a nivell local. Tot allò no haguera estat possible sense el ferment juvenil renovador sorgit al caliu del Col·legi Sant
Bertomeu i l'impuls ciutadà que va suposar
la constitució de l'Associació de Veïns de
Godella. La celebració de les primeres eleccions municipals amb la concurrència de diferents forces polítiques, i la constitució d'un
nou ajuntament democràtic, fruit del pacte
entre les forces d'esquerra (CIDI i PSPVPSOE), que hagué d’"inventar" una nova
manera de gestió dels assumptes públics en
un context que es movia encara per la inèrcia del passat franquista, van ser temes que

donaren contingut a l'acte. Comptaren amb
la presència de destacades persones protagonistes d'aquell primer consistori democràtic:
Arturo Todolí, secretari de l'Ajuntament,
Emília Noguera, regidora de Sanitat, Vicent
Alonso, regidor de Cultura, i Vicent Esteve,
rector de Sant Bertomeu. Totes elles van animar, amb la seua paraula, l'interés del nombrós públic assistent. L'acte va estar moderat
per Xavier Costa i presidit per Jordi Durà,
tots dos, membres de la Junta Directiva del
Taller d'Història. A més, es va retre homenatge a Miguel Gago Benayas pel seu singular paper al llarg d'estos anys fundacionals
de la Godella actual.
El Taller d'Història Local pretén, amb
actes com este, interessar les nostres conciutadanes i conciutadans sobre els diferents aspectes del nostre patrimoni històric que ens
singularitzen com a comunitat.

Gentde

Godella

ACTUALITAT BÀSQUET

El C.B L'Horta Godella disputa la final
de la Lliga Valenciana de Bàsquet
davant l'Arròs Dacsa Almàssera per 71 a 82
La final es va disputar al Pavelló Municipal de Godella. El recinte esportiu es va omplir amb quasi 300 persones per veure un
partit molt igualat en la seua primera part però
que l'Arròs Dacsa Almàssera acabaria guanyant per 71 a 82. Per segon any consecutiu,
el club de bàsquet l'Horta Godella ha disputat
la final d'una lligueta que organitza la Federació Valenciana de Bàsquet amb 13 equips de
les categories de l'EBA i la 1a Divisió Masculina Nacional. El club l'Horta Godella juga en
aquesta darrera categoria mentre el seu rival
es troba enquadrat a la lliga EBA. L'any pas-

sat el guanyador de la Lliga Valenciana va ser
el C.B L'Horta Godella amb el que es demostra que l'equip continua mantenint un bon nivell competitiu, ja que es va arribar una altra
vegada a la final d'aquesta competició. La lligueta es juga a la pretemporada i serveix als
equips per mesurar el seu nivell de cara a la
propera temporada de bàsquet. Al partit van
assistir, entre d'altres, el Director General
d’Esports Fernando Gómez, l'alcalde de Godella, Salvador Soler, el president de la Federació Valenciana de Bàsquet, Salvador
Fabregat i el regidor d'Esports, Ginés Ruiz.

Presentació
de l'Escola
de Bàsquet
de Godella
El dissabte 15 de desembre a les
17'00 hores es van presentar al Pavelló Municipal de Godella tots els
equips del Club de Bàsquet L'Horta
de Godella juntament amb els de les
Escoles Municipals de Bàsquet. Per
part de les escoles municipals de
bàsquet es van presentar en total 13
equips de les categories prebenjamí,
benjamí, aleví, infantil i cadet. En total, 190 xiquets i xiquetes.
Per part del Club de Bàsquet
Godella es van presentar 7 equips de
les categories infantil (1 equip), cadet (2 equips), júnior (2 equips), i sènior (2 equips). En total, el Club de
Basquet Godella va presentar 85 jugadors. Després de la presentació, es
va jugar el partit de la categoria sènior de la 1a Divisió Nacional entre
el Club Bàsquet Godella i l'Atrium
Torrent. A l'acte van asistir, entre
d'altres, l'alcalde de Godella, Salvador Soler, el regidor d'Esports, Ginés
Ruiz, la regidora de Comunicació,
Neus Marco, la de Joventut, Juani
García i la de urbanisme Mª Dolores
Sánchez.
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ACTUALITAT ESPORTS

Classificació Torneig Futbol 7 del Poliesportiu Municipal

bim

Godella ofereix
cursos de Batuka i
de Dansa del Ventre.
El Poliesportiu de Godella ofereix com a
nova activitat cursos de Batuka mixta i de
Dansa del Ventre. Els cursos es faran els dissabtes de 12'00 a 13'30 hores al Poliesportiu
Municipal situat al carrer Ramón i Cajal sense número.

Tots a la neu!
La regidoria d'Esports ha organitzat per
al cap de setmana del 7 al 9 de març una excursió a la neu per esquiar a Port-Ainé, a la
comarca del Pallars Sobirà, a Lleida. L'excursió inclou l'allotjament, el desdejuni i mitja
pensió, l’asssegurança de viatge i forfait per a
dos dies. L'estada es farà en habitacions múltiples. El preu és de 190 euros per persona i
les places estan limitades. Per a més informació podeu cridar per telèfon al Poliesportiu
Municipal al número 963643006.

6.ª JORNADA

J

G

E

P

GOLES

+-

PTS.

1

SUPERMERCADO SPAR

6

5

0

1

41 : 21

20

15

2

HORNO EIXERETA

5

5

0

0

20 : 4

16

15

3

BANDA ORIENTAL

5

3

2

0

24 : 10

14

11

4

LOS DEL BARRIO

5

3

1

1

17 : 13

4

10

5

EL CANTO

6

3

1

2

19 : 20

-1

10

6

TIKI TAKA

4

3

0

1

17 : 7

10

9

7

FERRETERIA FEROMOS

5

3

0

2

19 : 10

9

9

8

MOLTES RISES

5

2

2

1

18 : 12

6

8

9

STEINBURG

5

2

2

1

17 : 11

6

8

10

ATCO DE LA CALLE

5

1

1

3

16 : 22

-6

4

11

A VORE QUE FEM

5

1

1

3

8 : 15

-7

4

12

INTER DE GODELLA

6

1

1

4

18 : 28

-10

4

13

CANOYRA SL

5

1

1

3

8 : 19

-11

4

14

JARDINERIA VILLANUEVA

5

1

0

4

5 : 20

-15

3

15

NICOLAU

6

1

0

5

10 : 31

-21

3

16

ACUSFOC

4

0

0

4

11 : 25

-14

0

Total-Goles: 268

Goles /partido: 6.54

Juga a
Pilota Valenciana!
Una altra de les noves ofertes esportives d’enguany
són els cursos per apendre a jugar a Pilota Valenciana que s’impartiran a l’IES Burjassot-Godella. L’horari serà el divendres de 18 a 20 hores i el
monitor és Marc Alpera. Les classes començaran el
mes de gener en les modalitats de Raspall, Galotxetes de Monòver, Escala i Corda, i Frontó Valencià.
Totes les persones interessades poden trucar al Poliesportiu Municipal, al telèfon 96.3643006, o escrivint al monitor de pilota al següent e-mail:
marcalpera@msn.com. D’altra banda, la regidoria
d’Esports està realitzat una campanya de promoció
de l’esport autòcton entre els escolars de Godella.

ACTUALITAT SERVEIS MUNICIPALS

Godella firmará en breve
un convenio con la Jefatura Provincial
de Tráfico para agilizar
todos los trámites administrativos
referentes a tráfico.
El alcalde de Godella, Salvador Soler, firmará en breve un convenio con la Jefatura Provincial de Tráfico de Valencia para gestionar, informáticamente y a partir de ahora, todos los
trámites referentes al tráfico. Entre las gestiones que se podrán hacer más rápidamente se encuentra la localización de vehículos robados y el control de vehículos.
Por otro lado, la concejalía de Tráfico, dirigida por Hermenegildo Estellés, podrá en marcha, el primer trimestre de 2008, una oferta educativa destinada a los alumnos de los tres primeros cursos de primaria. La iniciativa pretende ofrecer cursos de educación vial a los centros
escolares. En principio, la oferta va destinada a los centros públicos, concertados y otros tipos
de escuelas.
Además, el Ayuntamiento de Godella quiere acogerse al Plan de Seguridad Vial de la DGT
para evitar la siniestralidad en sus calles y evitar así los accidentes de tráfico.

Inauguració dels jardins
del Clot de Barrabàs
El diumenge 16 de desembre es va inaugurar la remodelació dels jardins del Clot de
Barrabàs amb 2.000 metres quadrats. Els darrers anys aquest jardí havia estat tancat per
diferents deficiències urbanístiques. Després
de netejar-lo i adequar-lo, el Consistori l’ha
reobert. Segons el regidor de Serveis Municipals, Hermenegildo Estellés, “Se ha recuperado toda la vegetación autóctona para que
los vecinos puedan disfrutar a partir de ahora de este jardín antiguo”. A més, Hermenegildo Estellés va afegir que la zona verda data
de principis del segle XX, quan formava part
d’una antiga residència d’estiueig de la burgesia valenciana. Ara mateix, a més d’un ampla varietat d’arbres, al jardí es conserva un
xicotet edifici on s’ha habilitat una sala per
a la formació i un xicotet hivernacle.

Inauguració del nou Mercat
El divendres 21 de desembre es va celebrar la reobertura del Mercat de Godella, situat al
carrer Ample, després de les obres de reforma que ha patit durant els passats mesos. Ara per
ara, només s’ubicarà un venedor, ja que en el darrer ple de l’Ajuntament s’aprovà l’ordenança
municipal que regularà les condicions que s’han d’aplicar tots aquells que vulguen desenvolupar una feina dins del Mercat Municipal. Després, hi ha previst obrir un concurs públic per
oferir les places lliures vacants. Tot i això, l’Ajuntament ja ha començat a rebre les peticions
de moltes persones interessades. Godella acomiada així el vell mercat, que ha deixat de funcionar després de quasi mig segle de vida.

Godella posa en
marxa un d'autobús
especial pel dia
de Tots Sants
L'ajuntament de Godella va posar en
marxa el dia 1 de novembre un autobús especial per a totes les persones que es vulgueren acostar al cementiri municipal per
celebrar Tots Sants. Aquest autobús va tindre la seua eixida a l'Ajuntament, al carrer
Major i va anar fins el cementiri. Com que
l’experiència va tindre èxit, probablement
es repetirà l’1 de novembre d’aquest any.
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ACTUALITAT CULTURA

bim

Godella subvenciona Godella denuncia
la compra de
el lamentable estat del Teatre Capitoli
dos instruments
La regidoria de Cultura de Godella ha denunciat l'estat
musicals al Casino
precari en què ha rebut el teatre municipal Capitoli per
part de l'anterior equip del govern del PP.
Musical de Godella
L’Ajuntament de Godella ha subvencionat amb 3.000 euros la compra de dos saxofons alts de la marca Yamaha per a la societat
musical Casino Musical de Godella. L’acte de
lliurament es va produir coincidint amb la festivitat de Santa Cecília, patrona de la música,
que es va celebrar el passat diumenge 22 de
novembre. Durant tota la setmana del 19 al
22 de novembre es van celebrar diversos actes a Godella per commemorar l’esdeveniment. Destaca el dinar de germanor fet el
mateix dia 22 de novembre al que van participar centenars de persones. D’altra banda, la
festivitat també va servir perquè el Casino
Musical de Godella incorporara nous músics.
En concret, enguany la societat musical godellenca tindrà 6 nous músics en la seua banda de música i 15 més a la seua orquestra. A
més, les Amigues de la Música van lliurar a
l’escola de la societat musical 8 nous instruments que han comprat després de recaptar al
llarg de l’any els diners necessaris per la seua
compra. El lliurament el va fer la presidenta
de les Amigues de la Música, Isabel López.
Entre els reptes de futur del Casino Musical de Godella es troba la representació de
Carmina Burana, de Carl Orff, i la participació en dos certàmens internacionals de música. El Casino Musical de Godella té 120
músics federats i seua Orquestra, 32.

Segons el responsable de Cultura, l'actual
estat del teatre és culpa de la gestió de l'exregidor del PP, Rafael González. La regidoria
de Cultura, davant l'estat del teatre, va decidir
encarregar un informe tècnic per avaluar la situació del recinte.
Segons l'informe, “l'estat de l'edifici és
de deteriorament general, tant a l'exterior
com a l'interior, en façanes, parets, sostres i
sòl. Algunes persianes estan trencades, les
portes no tanquen perfectament, i els accessos d'eixida d'emergència contenen obstacles
que impedirien una correcta evacuació en cas
necessari. [...] El sòl de l'escenari està totalment ratllat i existeix una reparació amb fusta al mig, on abans s'accedia baix de
l'escenari i que, per aquest
motiu, ara no s’hi pot accedir, tampoc no existeix cap
ventilació en aquest celler.
[...] Als vàters hi ha avaries;
als urinaris, fluxors, manetes
de tall d'aigua, interruptors,
i estan trencades o despenjades algunes portes”.
El regidor de Cultura
de Godella, Miguel Gago,
ha dit que “hem d'aprendre
a estimar els nostres espais
públics perquè també són

com la nostra casa”. “Hem de respectar afirma el regidor- els espais culturals nostres,
com el Teatre Capitoli, Villa Eugenia, Xicaranda, o el Parc del Molí perquè tots formen
part de nosaltres, de la nostra casa, de Godella”. Per a Gago, la situació del teatre va més
enllà d'un fet puntual. “Godella ha de saber
cuidar-se i estimar-se -destaca Gago-. Els
nostres carrers, places, jardins, els nostres espais públics han d'estar nets per gaudir d'ells
i per viure’ls amb intensitat”.
L'Ajuntament ha elaborat un projecte
per millorar i rehabilitar el Teatre Capitoli.
El cost aproximat de les obres és de 60.000
euros. Les obres ja han començat i finalitzaran al llarg del 2008.

PROGRAMACIÓ CULTURAL DEL TEATRE CAPITOLI
DIA I HORA

ACTIVITAT/ESPECTACLE

ASS./CIA./AUTOR

20-gener/18:00

La Bella Dorment

L’Horta Teatre

PÚBLIC

Familiar

25-gener/22:30

Bebé

La Pavana, cía teatral

Tots

26-gener

Presentació fallera

Falla Dr. Cabo

2-febrer

Presentació fallera

Falla Cervantes-San Blas

4 al 10-febrer

Expo. pannells informatius comerç solidari Fundación Vicente Ferrer

7-febrer

Concert de cambra

JOAN ENRIC LLUNA

9-febrer

Presentació fallera

Falla Dr. Valls

17-febrer

Exaltació fallera major 2008

24-febrer

Audició alumnes música

Escola de Música de Godella

29-febrer

Efektos

Ballet Espanyol Fusión

3 al 9 març

Exposició de pintura- olis

ROSA PASTOR CARBALLO

8 i 9-març

Teatre

Ass. Godayla Teatro

15-març

Gosses

Albena Teatre

Adults

28-març

Perlas sobre la frente

Ass. Patrimonio Zero

Adults

Tots

ACTUALITAT JOVENTUT

Godella posa en marxa la
campanya d’ajuda al transport
públic per als estudiants
La regidoria de Joventut ha encetat la campanya que està dirigida als joves estudiants que tinguen entre 16 i 25 anys. Els joves han
d’estar empadronats a Godella i estar cursant els seus estudis fora de
la població per accedir a les ajudes. El període per demanar les ajudes finalitza el 20 de desembre. La documentació que s’ha d’aportar
és una fotocòpia del DNI i una altra de la matrícula del centre d’estudis. Al mes de gener es lliuraran els abonaments de transports (amb
un màxim de 6 per persona) per al primer trimestre, i al retirar-los es
podran sol·licitar els del següent trimestre, que s’entregaran al principi d’abril. La campanya es tornarà a fer al mes de setembre, coincidint amb el començament del curs escolar.

L’Espai Jove amplia l’horari d’atenció al públic.
De dilluns a divendres de 9 a 14h i de 17 a 21h,
dissabtes de 10 a 14h.

Tallers per a joves i adults.
Godella ha llançat una oferta de tallers per a joves i adults
que tinguen entre 14 i 30 anys
Ja es poden fer les inscripcions per als 4 tallers que, després de les Festes de Reis, posarà en marxa la regidoria de
Joventut i que estan destinats als joves i adults que tinguen
entre 14 i 30 anys. Els tallers són els següents:
Maquillatge:Dilluns de 18 a 19:30 hores al centre Xicaranda
Photoshop: Dissabte de 11 a 12:30 hores al centre Xicaranda
Capoeira: Dissabte de 11 a 12:30 hores al Poliesportiu
Municipal.
Batuka:
Dissabte de 12:30 a 14:00 hores al Poliesportiu Municipal

Tallers de Nadal per a Xiquets
Tots els tallers tenen plaçes limitades i es faran del mes de
gener al de juny. El preu serà de 40 euros i gaudiran d'un descompte del 20% amb el Carnet Jove. Les inscripcions es poden fer a l'Espai Jove que es troba al Centre Xicaranda o
telefonant al número 963642952.

La regidoria de Joventut va organitzar els ja clàssics tallers de Nadal. Els tallers es van fer del 26 al 28 de desembre i del 2 al 4 de gener.
El seu horari va ser de 8’00 a 15’00 hores sense menjador. Es van fer al
Col·legi Públic Barranquet i van estar dirigits als xiquets i xiquetes de 3
a 12 anys. Les places van ser limitades.
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ACTUALITAT JOVENTUT

¿Quién dijo miedo?
bim

Del 21 al 28 de diciembre se celebró en GODELLA
Catacumba 08. Un proyecto con una larga andadura que
pretende dar a conocer importantes títulos del cine fantástico y de terror.
Dieciocho proyecciones cinematográficas, un “patétrico” presentador venido del más allá, que antes de cada proyección nos informó y puso en antecedentes acerca
de lo que íbamos a ver, una sala ambientada que daba mucho miedo, y sobre todo, mucho sentido del humor, conformaron esta propuesta que pretendió ofrecer ocio
alternativo en Navidad.
Según los organizadores: “Catacumba no es más que
una actividad cultural que pretende ofrecer y hacer llegar
elementos indispensables en el poso cultural de cualquier
persona y que podemos observar en muchas de las películas que proyectamos. Si algo caracteriza al Cine Fantástico y de Terror de todos los tiempos es que los mejores
títulos y las producciones más inteligentes son las que de
menos medios han dispuesto”.
La presentación, una proyección interactiva, tuvo lugar
el viernes 21 de diciembre a las 23:00h en el Salón de actos de Villa Teresita.

ACTUALITAT SERVEIS SOCIALS

Godella organitza una setmana d'activitats
per concienciar sobre la igualtat entre dones i homes
8|9

La Regidoria d'Igualtat de Godella preparà del 20 al 25 de novembre un seguit
d'activitats sota el títol "Construint igualtat".
El dimarts 20 es va fer al Centre Social
Villa Teresita un taller de Risoteràpia de 10
a 12 hores del matí impartit per la psicòloga
Eva Vives. A la vesprada, es feren diversos
actes a la Sala Polivalent de la Casa dels
Pintors: a les 18'00 hores es va presentar la
Campanya de Sensibilització de Corresponsabilitat Domèstica "Anem a mitges", a les
18'30 es projectà el curt-metratge Globos de
Agua de Fernando Canet, i a les 19'00 hi va
haver un cafè-tertúlia.
El dimecres 21 es va fer a les 18'00 hores a la Sala Polivalent de la Casa dels Pintors, una xarrada sobre "La igualtat com a
instrument de relacions més justes entre homes i dones", a càrrec de la psicòloga Coto
Talens. Dijous 22, s'organitzà una visita a

Moixent, que va eixir des d'enfront de l'insitut comarcal. Divendres 23, al Mercat Municipal, es recolliren des de les 11 a les 13
hores, signatures per la campanya "Tolerancia zero cap a la violència de gènere". Dissabte 24 de novembre, començà la campanya
de sensibilització dirigida als homes "Anem
a mitges". Finalment, diumenge 25de novembre a les 19'00 hores va eixir, des de la
Plaça del Parterre de València, la manifestació del Dia Mundial contra la violència de
gènere. En les activitats d'aquesta setmana,
organitzada per la Regidoria d'Igualtat,
col·laboraren l'associació de Amas de casa
Tyrius, l'associació Calidad de Vida, l'associació cultural Gatosa i l'Associació de Comerciants de Godella.

El ple de setembre
de l’Ajuntament també ha aprovat
atorgar un seguit d’ajudes a diverses ONG’s.
En concret s’han concedit 21.454 €
distribuïts de la següent manera:
– Amics del Doctor Ursi i del Bañado
(Godella). Projecte de construcció de 25
mòduls d’habitatge. Ajuda de 9.454 €
– In.Ur (Associació per la integració
urbana) (Godella). Projecte de millora
i desenvolupament del barri de Peye a
Cartagena de Indias. Ajuda de 6.000 €.
– Associació “Amistad con Cuba, José
Martí” (Burjassot). Projecte de subministrament de material mèdic i escolar.
Ajuda de 6.000 €.
La comissió "Fons de Solidaritat Internacional", que agrupa tots els partits po-

lítics amb representació a l'Ajuntament de
Godella i ls membres de la comissió de
Participació Ciudadana, va aprovar la concessió d'ajudes a diverses ONG's fa uns
dies. Aquesta comissió va ser creada per
evitar el caire politic de les seus decisions.
Decisions, que per altra banda, sempre es
prenen per unanimitat. El PP no va assitir
a la reunió adduint motius personals i el
seu grup s'ha abtés al Ple celebrat hui a
Godella que ha aprovat la resolució presa
pel Fons de Soldaritat Internacional. Es dóna el cas que és la primera vegada en molt
de temps que un partit polític, el PP en
aquest cas, s'ha abstés en aquest tipus de
votació.

A C T U A L I TAT
La regidoria de Serveis Socials i
Igualtat va posar en marxa un taller de
massatges exclusivament per a dones
els pasats dimarts 6 i dimecres 7 de
novembre. El taller es va fer a les instal·lacions de Villa Teresita i fou impartit per dos psicòlegs.
D'altra banda, el passat 19 d'octubre, l'alcalde de Godella, Salvador Soler i la regidora de Serveis Socials i
Igualtat, Rosa Barat, van inaugurar la
nova seu de l'associació de dones Tyrius, a l'anomenada Casa dels Pintors,
al carrer Major. La nova seu ha estat
cedida pel consistori i posa punt i final a una reivindicació d'aquest
col·lectiu. L'anterior equip del govern,
del PP, va llevar el local social a l'agrupació Tyrius, que aglutina més de
400 dones de Godella.

ACTUALITAT EDUCACIÓ

bim

La Regidoria de Educació posa
en marxa l’Aula de la Natura per
als més menuts
La regidoria d'Educació de l'Ajuntament de Godella ha encetat una Aula de la Natura a les instal·lacions de l'antic escorxador del poble perquè els xiquets i les xiquetes del col·legis
de primària es familiaritzen amb la natura i amb el desenvolupament sostenible. Els participants en l'aula visionen, primer,
un DVD on se'ls explica la història agrícola de Godella. Després, fan una visita al Museu Etnogràfic de Godella, i finalment
fan dues activitats pràctiques. Aquestes activitats consisteixen,
per un costat, en l'elaboració de paper reciclat, i , per un altre,
en una visita a l'hort per aprendre quins són els processos de
conreu habituals.

Godella ofereix teatre en anglés
La regidoria d'Educació va oferir el passat mes de novembre quatre funcions de teatre en anglés dirigides als col.legis de secundària
al Teatre Capitoli. Les obres Pirates i The Niddle Earth van ser representades per Fòrum Teatre el 20 i 21 de novembre respectivament. Hi
van assistir alumnes dels col·legis Cervantes, Sant Bertomeu, Domus,
Los Olivos i l'Escola d'Adults de Godella, i del centre San Sebastián
de Rocafort.

En primera persona, Paula García.
6é. de Primària del C.P. Cervantes de Godella.

El Drac. Experiències en primera persona.
Va ser l'any passat quan la mestra ens va demanar que llegírem i representàrem un llibre: "El Drac", de Manel Cubedo i il·lustrat
per Felip Baldó.
L'il·lustrador ens va visitar i ens ensenyà dibuixos originals del llibre i ens el signà. La tutora (Lucía Alamán), la mestra de música (Amalia Gómez) i un amic seu (el pianista Jesús Debón) gravaren la part musical de l'obra.
Les mares van fer el decorat i les disfresses, i ens va ajudar molt la mestra de Religió (Mari Mar Uzquiano).
Amb tota aquesta feina feta, ja anàvem assajant al teatre municipal del poble, el Teatre Capitoli de Godella.
Així fins que... per fi va arribar el gran dia, el dia de l’estrena, el 15 de novembre. Els xiquets estàvem molt nerviosos i amb tota
l’emoció vam eixir a escena. Tot va eixir de meravella.
Va estar genial, ha sigut una experiència única. MOLTES GRÀCIES a tots i en especial a la nostra tutora Lucía, per la seua paciència amb nosaltres.

ACTUALITAT URBANISME

El ple de l'Ajuntament de
Godella desestima el PAI del
sector 11 de la Lloma del Guatlo
El ple de l'Ajuntament de
Godella celebrat el passat 29 de
novembre va desestimar el PAI
que afectava el sector 11 de la
població, a la Lloma del Guatlo,
amb els vots favorables de l'equip de govern i l'abstenció del
grup popular. Al PAI, projectat
inicialment per l'anterior equip
de govern del PP, es van presentar dos projectes. Un d’Urbanizadora Lloma de Camarena S.L,
i altre de Naves de Moncada
S.A. Durant el termini d’informació pública es van presentar
nombroses al·legacions on es
destacava la situació consolidada
de les vivendes existents que no
es va tindre en compte en el moment d’inciar els tràmits del PAI.
A més, les al·legacions també recollien l'absència de previsió a

la situació d’inundabilitat existent. Les causes principals per
desestimar el PAI al sector 11
han estat:
L'incompliment de la normativa aplicable, ja que les dues
opcions presentades proposaven
un augment substancial de l'edificabilitat però, per contra, cap
mesura compensatòria per l'increment lucratiu (exigència establerta en l'article 55.3 de
LRAU). A més, només s'aporten
com a dotacions públiques els
viaris i les zones verdes viàries,
amb el que no es preveu l'aportació de cap dotació addicional
que millore les existents. A més,
no s'ha presentat un estudi de necessitats de vivenda sotmesa a
qualsevol tipus de protecció pública, fet exigit per la disposició

addicional sisena de la LUV.
S'ha obviat la realitat física
del territori ja que existeixen
dues zones clarament diferenciades des del punt de vista urbanístic.
Problemàtica d’inundabilitat.
El desenvolupament urbanístic
plantejat implicarà un increment
substancial del volum d'aigües
pluvials que repercutirà en les
zones baixes de la població,
agreujant el problema d’inundabilitat existent.
Al ple, celebrat al Saló de
Plens de l'Ajuntament de Godella, va assistir una nombrosa representació dels veïns afectats,
fins ara, pel PAI. Els veïns van
mostrar la seua satisfacció per la
decisió de l'equip de govern de
desestimar el PAI del sector 11.
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[... El ple de l'Ajuntament de Godella
celebrat el passat
29 de novembre va
desestimar el PAI
que afectava el
sector 11 de la població, a la Lloma
del Guatlo ...]

La remodelación del
"Barri del Pensament"
ya está iniciada.

ACTUALITAT URBANISME

PAI BOVALAR
bim

L’Ajuntament de Godella presenta un Recurs Contenciós-Administratiu contra l’Ajuntament de Rocafort
per l’aprovació del PAI “El Bovalar”.
L’ajuntament de Godella demana al jutjat que acorde com a mesura cautelar la “SUSPENSIÓ DE L’EFECTIVITAT DE LA RESOLUCIÓ IMPUGNADA”, ja que
d’executar-se l’acte, es crearien situacions jurídiques irreversibles fent ineficaç la sentència que es dicte i impossibilitant el compliment de la mateixa.
En la Declaració d’Impacte Ambiental del PAI es replega “Donat que el nou traçat del llit que es planteja per
al barranc del Bovalar implica traslladar les zones de servidumbre i policia al terme municipal de Godella, deurà
sol·licitar la conformitat de l’ajuntament de Godella i comunicar la dita circumstància a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer”.
Resulta evident que la “situació de fet” amb el barranc ja modificat, i que suposa la modificació efectiva i
la consegüent alteració del terme municipal de Godella,
s’ha fet sense que s’haja iniciat i encara menys tramitat el
corresponent expedient d’alteració de termes municipals,
que exigeix indefectiblement un pronunciament exprés
del Plenari dels dos Ajuntaments implicats: Godella i Rocafort.
La ex-alcaldessa i regidora d’urbanisme MªRosa Roca (PP) va fer-se la cega i la sorda, encara que contava
amb informes dels tècnics denunciant la situació, i aconsellant que denunciara la modificació; no va ser sinó
aquest estiu, quan l’actual grup de govern a través del seu
alcalde que es presentaren al·legacions al Projecte de reparcel·lació, i ara el Recurs Contenciós-Administratiu.

El problema de la
inundabilidad de Godella.
En el pasado Pleno celebrado el 25 de octubre de 2007, este equipo de gobierno propuso,
y así se probó por unanimidad
de todos los grupos, solicitar
una vez más a la Generalitat
Valenciana la inclusión en sus
Presupuestos para el corriente
año 2008 de partida suficiente
para la construcción de un azarbe que conecte el Barranco dels
Frares y el Palmaret Alto dada
la falta de cumplimiento de sus
promesas y la falta de sensibilidad manifiesta ante la problemática de inundabilidad de
Godella y el caso omiso que ha
venido realizando tanto a las
peticiones municipales como a
las demandas de la propia población afectada.
Nuevamente la Generalitat
Valenciana ha vuelto a aprobar
un Presupuesto SIN contemplar
partida presupuestaria suficiente
para solucionar este problema.
Ante situaciones como esta, el
gobierno municipal no debe quedarse parado y debe luchar por
salvaguardar los intereses y el
bienestar de los vecinos y vecinas del municipio. Máxime ante

situaciones como esta, con el
elevado coste social y económico que conllevan y con la gran
molestia que supone para la vida cotidiana que los vecinos y
vecinas de Godella de la parte
más baja del municipio se vean
de vez en cuando con sus calles
anegadas e intransitables y, en
muchas de las ocasiones, con sus
viviendas inundadas.
Por estas razones, el equipo
de gobierno del Ayuntamiento
ha considerado necesario acudir
al Gobierno de España al objeto
de dar a conocer la problemática de inundabilidad que estamos
soportando en Godella y la manifiesta falta de respuesta del
Gobierno autonómico y ha presentado una moción al Pleno para solicitar al Ministerio de
Medio Ambiente para que, a través de la Confederación Hidrográfica del Júcar, proceda a la
construcción de un azarbe que
conecte el Barranco del Frares
de este Municipio con el Palmaret Alto y Bajo, y así dar salida a
las actuales escorrentías para las
que el cauce del Barranco es insufciente.

Recuperemos “Les Pedreres”
La antigua cantera o “Les Pedreres” está muy degradada y desde la aprobación del PGOU en 1992 no se ha realizado ninguna actuación, por lo que el estado de abandono es importante. Esta zona es singular por cuanto que en ella pueden encontrarse
restos arqueológicos y etnológicos de interés, está la Cova del Gall que consta inventariada por la Consellería y por tanto, protegida, así como unas antiguas casetas o catxirulos que también están protegidas por la Consellería. Por eso antes de cualquier actuación en esta zona, el PGOU exige la redacción de un Plan Especial que organice el entorno en su totalidad, que establezca el
régimen de usos permitidos y las medidas limitativas o de protección adecuadas. Para ello, el Ayuntamiento ha previsto una consignación presupuestaria de 27.000 € para poder poner en valor “Les Pedreres” y hacer posible que este paraje pueda ser disfrutado por los vecinos y vecinas de Godella.

nuestro pueblo?
[...Este municipio
ha conseguido
que se incorporen
a los Presupuestos Generales del
Estado dos subvenciones nominativas al
Ayuntamiento de
Godella, a través
del Ministerio de
Cultura para la rehabilitación integral de Villa
Eugenia y el Matadero municipal ...]
revisado la tasa de basuras y la
hemos adecuado a esos costes.
Organizadas por zonas y teniendo en cuenta las características de cada una de ellas y la
diversidad de viviendas, en el siguiente cuadro podemos apreciar
las diversas zonas (aquí aparecen a grandes rasgos), las cuotas
que deberán pagar, el número de
viviendas afectadas, y la recaudación prevista. (tabla. 1)
Como puede verse, aún estamos lejos del 1.000.000 € que
costará el servicio, pero intentamos aplicar las tasas en relación
al uso que cada vivienda hace
del servicio.
Por último, contaros algunas
alegrías. Este municipio ha conseguido que se incorporen a los Presupuestos Generales del Estado
dos subvenciones nominativas al
Ayuntamiento de Godella, a través
del Ministerio de Cultura, para:
La rehabilitación integral
de Villa Eugenia (150.000 €),

un edificio modernista de propiedad municipal con el fin de
convertirlo en un espacio digno
para actividades culturales y
adecuarlo como sala de exposiciones de las artes plásticas, dando así una feliz respuesta a la
tradición artística de Godella.
La recuperación del conjunto formado por el antiguo
Matadero Municipal y su entorno (100.000 €), con el objeto de
convertir dicho conjunto en una
zona de actividades culturales y
de ocio para los jóvenes.
Y entre las alegrías, la más
grande, ver como el esfuerzo y
el trabajo de todo el gobierno
municipal hace realidad un proyecto: que Godella sea cada vez
un pueblo mejor en el que dé
gusto vivir
Un saludo afectuoso
PD. La explicación de los
presupuestos lo dejaremos para el próximo número, cuando
estén definitivamente aprobados por el Pleno del
Ayuntamiento.
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¿Qué problema tiene nu
Cuando a un Alcalde le preguntan por los problemas que tiene el Ayuntamiento
que preside, siempre puede contestar que muchos, ya que la gestión municipal
es complicada, pero a veces los problemas aún siendo pocos, son muchos.
Por eso es importante trabajar con tesón para solucionarlos
y eso hacemos, trabajamos e ideamos proyectos que los solucionen desde la honradez y la
integridad.
Nos encontramos con una
herencia que no pudimos rechazar, porque nos la dejó en prenda el anterior gobierno popular:
En primer lugar, la sentencia
de Campolivar. Una sentencia
que obliga a pagar cantidades
millonarias y que no cumplió, no
pagó, la anterior alcaldesa.
Desde mediados de 2006 el
Ayuntamiento está obligado a
devolver las contribuciones especiales cobradas a los vecinos
de Campolivar Viejo por las
obras de urbanización. En los últimos dos meses del año llevamos más de 1.100.000 €
devueltos a 74 propietarios, faltan aún 35 que se devolverán en
los próximos meses. Esta situación nos creará un importante
déficit (aproximadamente de 2
millones de euros).
La sentencia establece que la
contratación inicial de los proyectos hecha durante el gobierno del PP (años 96-99) por un
concejal del PP, es ilegal, porque
no se aprobó en el pleno y anula la recepción del proyecto, firmada por otro concejal del PP,
siendo también, otro concejal del
PP el responsable de HACIENDA en aquellos años del Ayuntamiento, que consintió este
encargo, sabiendo que no se había consignado dinero en el presupuesto municipal para ello y
que no se habían seguido los trámites legales para su contrata-

ción. Los posteriores acuerdos
tomados por el gobierno municipal,-PSOE,EU,Bloc- (años 9903), apoyados por el PP para
regularizar la situación, establecían que las obras las pagaran
mayoritariamente los propios vecinos de Campolivar Viejo, pero
quedan sin efecto tras la sentencia que se basa en la irregular
contratación del proyecto. Y se
da la paradoja de que hay que
devolver las contribuciones a estos vecinos al anularse el proceso por un defecto inicial, a pesar
de que las obras de urbanización
están hechas.
Resumiendo: este déficit de
2 millones de euros lo deberemos pagar entre todos los vecinos de Godella, ya que el
Ayuntamiento está obligado a
devolver ese dinero y no, como
en buena lógica debía haber sido que los vecinos contribuyeran
a los costes de urbanización. Los
errores cometidos nos van a costar muy caros.
En segundo lugar, la desidia
y la mala gestión del anterior gobierno del PP:
Primero renunciaron a una
subvención que teníamos concedida de más de 1.600.000 € (270

millones de pesetas!) para rehabilitar diversos edificios del Centro Histórico de Godella (Villa
Teresita, acceso al Parque del
Molino, Ayuntamiento…) Plan
aprobado por la Consellería para
los años 2004-09. Y acabaron
perdiendo la subvención concedida en 2003 para rehabilitar el
edificio del Mercado Municipal.
A todo esto debemos “sumar” la pérdida de otros 70.000€
de subvención de las obras de la
calle Salvador Giner que no ingresaremos por no presentar la
justificación de la subvención
del año 2005 a tiempo.
Pérdidas que han sido imposibles de solucionar.
En tercer lugar el servicio
deficiente de recogida de basuras y limpieza de calles:
El servicio que reciben los
vecinos y vecinas, aunque completo en sus características (recogida de basuras, recogida de
residuos selectivos-papel/cartón,
vidrio, plásticos y envases-, recogida de ramajes y podas de jardinería y recogida de enseres y
trastos) es deficiente, y la limpieza y aseo de nuestras calles deja
mucho que desear. Pese a que
gracias al esfuerzo de los Servi-

cios Municipales y al Plan de
Choque establecido en estos últimos meses, se ha podido apreciar alguna mejoría, necesitamos
aumentar y mejorar los diversos
servicios que presta el Ayuntamiento bajo este concepto.
Hemos revisado esta actuación, porque consideramos fundamental este servicio:
El Ayuntamiento ingresa por
este concepto (Tasa de basuras)
unos 90.000€ anuales, y gasta
unos 420.000€ en el contrato de
la empresa que realiza los trabajos y otros 470.000€ en la Planta de tratamiento de residuos. En
seis años se ha multiplicado por
cuatro el coste de este servicio.
En el presupuesto de 2008
incluimos 150.000€ más (hasta
un total de 570.000€) a la partida destinada a la contratación de
un nuevo servicio de recogida
de basuras y limpieza viaria mejor y más eficaz.
Pero si el Ayuntamiento
quiere mejorar los servicios que
presta, necesita que el coste real
del servicio se acerque al ingreso
que se realiza por la correspondiente Tasa. Y para hacer frente
a estos gastos, que superarán en
el 2008 el 1.000.000 €, hemos

ZONAS

TASA

N.º VIVIENDAS

INGRESOS PREVISTOS

Casco urbano

Cuotas trimestrales de 8,75 €

2233 (50%)

78.155 €

Ciudad jardín/adosados

Cuotas trimestrales de 43,75 €

1657 (37%)

289.975 €

Urbanizaciones

Cuotas trimestrales de 105 €

375 (9%)

157.500 €

Campolivar Antiguo

Cuotas trimestrales de 122,5 €

120 (3%)

58.800 €

Comercios/industrias

Cuotas diversas

52 (1%)

82.000 €

Total año 2008

666.430 €

(Tabla. 1)
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