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La calor anuncia, com cada any, l'arribada de l'es-
tiu. I amb ell, de nou, unes festes de Godella que 
rebem amb ganes, donat que són el fruit del tre-
ball realitzat durant molts mesos per la regidoria, 
la junta local i per moltíssimes persones que han 
col•laborat en fer-les possibles. 
El programa d'actes és també una bona mostra 
d'aquesta enorme dedicació que es plasmarà en uns 
dies de bon ambient, respecte, igualtat i diversió; 
notes característiques del nostre poble i de la seua 
gent. Hi haurà, com sempre, activitats per a tots 
els gustos i per a tots els públics, i des de l'Ajun-
tament desitgem que gaudiu de les festes amb la 
mateixa il·lusió que ho han fet les persones que les 
han preparat.
No esta sent senzill governar en estos moments, 
ni mantenir la qualitat dels nostres serveis públics 
ni les despeses i subvencions que fins ara teníem. 
Sobre el poble de Godella han caigut com una llosa 
sentències per expropiacions previstes al Pla Ge-
neral d'Ordenació Urbana de l'any 90 que han fet 
minvar la nostra capacitat inversora, però estem 
treballant de valent per fer front a les mateixes amb 
responsabilitat i mirant per l'interès general de la 
nostra ciutadania. 

Primer va ser la sentència del Parc de la Devesa 
i ara vull destacar l'acord a que s'ha arribat amb 
EDIFESA per al pagament de l'expropiació de la 
zona verda del Bovalar. Un acord explicat a la ciu-
tadania i que fou aprovat pel ple ordinari del mes 
de juny i avalat pels tribunals el darrer 6 de juliol. 
El grup de govern està afrontant amb responsabili-
tat els reptes d'este nou temps. 
Així que amb este esperit de treball i servei a la 
ciutadania, esperem poder baixar al carrer i gaudir 
amb vosaltres d'unes bones festes per acomiadar 
l'estiu, uns dies per a trencar la rutina habitual, dei-
xar un poc de banda els nostres mals de cap i pas-
sar-ho be al costat de les persones que ens trauen el 
nostre millor somriure. 
Gràcies a totes les persones que fareu possible es-
tos magnífics dies i...
Bones festes a totes i tots!

Eva Sanchis
AlcAldessA de GodellA

Bim de Godella

Eva Sanchis
eva.sanchis@godella.es
AlcAldIA
seRVeIs MUNIcIPAls
URBANIsMe
PeRsoNAl
AGRIcUltURA
COMPROMÍS

Visites amb cita prèvia.
centre: Ajuntament, c/ Major, 45.

telèfon: 963 638 056

Ajuntament de Godella 

(C/ Major, 45) .......................963 638 056

Centre Cultural Xicranda 

(C/ de Manel Tomás, 2) ...... 963 642 952

Casal Jove alMatadero 

(C/ de l'Escorxador, s/n) ......963 901 139

Poliesportiu Municipal 

(C/ de Ramón i Cajal, s/n) ...963 643 006

Centre de Serveis Socials 

(C/ Major, 83) .......................963 641 152

Piscina Municipal ................963 160 193

Jutjat de Pau ..........................963 636 566

Centre d’Art Villa Eugenia 

(C/ de Peset Aleixandre, 44)  963 630 002

Centre de Salut .....................961 926 280

Correus .................................963 905 298

Policia Local .........................670 373 408

Ferrocarrils GVA..................963 974 040

Ag. Local Tributària ............963 160 115

Recollida Residus .................963 527 080 

Emergències / Protecció Civil ...........112

Policia Nacional ...................963 539 593

Guàrdia Civil ............... 062 /963 174 660

Guàrdia Civil Trànsit...........963 695 899

Bombers ..............................................080

Ambulàncies .........................963 677 375

Urgèncias mèdiques ..........................085

Violència de gènere ............................016

facebook.com/AjuntamentGodella

twitter.com/Godella

youtube.com/teleGodella

instagram.com/AjuntamentGodella

Esforç i il·lusió per 
afrontar les festes

Joan Alonso
joan.alonso@godella.es
ModeRNItzAcIó
tRANsPARèNcIA
coNtRActAcIó

COMPROMÍS 

Visites amb cita prèvia.
centre: Ajuntament, c/ Major, 45.

telèfon: 963 638 056

Tatiana Prades
tatiana.prades@godella.es
cUltURA
Festes
PARtIcIPAcIó cIUtAdANA

COMPROMÍS 

Visites: vesprades, amb cita prèvia.
centre: centre cultural Xicranda.

telèfon: 963 643 006

Paco Aràndiga 
paco.arandiga@godella.es
coMUNIcAcIó
AGeRMANAMeNt
1R tINeNt d'AlcAlde

COMPROMÍS 

Visites: dj de 17 a 18:30 h, amb cita  prèvia.
centre: Ajuntament, c/ Major, 45.

telèfon: 963 643 006

Salvador Soler
salvador.soler@godella.es
hIseNdA
BeNestAR socIAl I sANItAt
PRoMocIó ecoNòMIcA I ocUPAcIó
2oN tINeNt d’AlcAldIA
PSOE

Visites amb cita prèvia.
centre: serveis socials, c/Major, 83.

telèfon: 963 641 152 / 963 640 753

Fernando Oliveros
fernando.oliveros@godella.es
seGURetAt cIUtAdANA
esPoRts
oBRes I MedI AMBIeNt
4At tINeNt d’AlcAldIA
PSOE

Visites amb cita prèvia.
centre: Ajuntament, c/ Major, 45.

telèfon: 963 638 056

Teresa Bueso
teresa.bueso@godella.es
edUcAcIó
IGUAltAt

PSOE

Visites: vesprades, amb cita prèvia.
centre: centre cultural Xicranda.

telèfon: 963 643 006

PP

José María
Musoles

carina
Ferrer

Vicente
estellés

José luis
Martí

contacte: info@ppgodella.es

sento
Rodríguez

Vicente
calatayud

C's contacte: godella@ciudadanos-es.org

Rebeca
sanhermelando

CET contacte: correo@podemgodella.info 

Institucional

M.A., Urbanisme i obres

Agricultura

Joventut

Igualtat

educació

economia i hisenda

comun. i Modernització

Agermanament

el Racó de les Associacions

Mocions i Agenda

Irene
Ferré

Araceli
cuenca

JoVeNtUt
BIBlIotecA
PRoMocIó del VAleNcIÀ

després de la dimissió de Joan cardo com 
a regidor d'esquerra Unida al ple ordinari 
del mes de juny, aquestes regidories són 
assumides de forma temporal per l'al-
caldessa, eva sanchis, a l'espera de  que es 
designe una nova persona responsable.
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cultura

Monogràfic

especial Festes

serveis socials

ocupació

esports

Biblioteca

seguretat ciutadana

Festes
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 GOVERN
La sessió plenària del mes de 
juny va aprovar en segona vota-
ció, amb els vots favorables de 
Compromís, PSOE i Ciutadans 
-i el vot de qualitat de l'alcaldes-
sa Eva Sanchis- la proposta de 
l'acord assolit pel consistori amb 
EDIFESA per al pagament de la 
sentència de l'expropiació de la 
zona verda del Bovalar. Poste-
riorment, el 6 de juliol, l'acord 
fou avalat per la sala contencio-
sa-administrativa del TSJ.
La negociació entre el consistori 
i la constructora per al pagament 
de la sentència es va iniciar a 
principis de l’any 2017, després 
que el 5 de desembre de 2016 
es dictés sentència per la sala 
contenciosa-administrativa del 
Tribunal Suprem, desestimant el 
recurs de cassació interposat per 
l’Ajuntament de Godella contra 
la sentència del 26 de març de 
2015.
El 10 febrer de 2017, el Tribunal 
Superior de Justícia (TSJ) va no-
tificar la resolució d’aquesta sen-
tència i va requerir l’Ajuntament 
l’execució de la mateixa. 
El total de superfície de la zona 

verda d’eixe sector és de 21.875 
m2, dels quals ara s’expropien 
14.510 m2, i el justipreu fixat és de 
2.778.193,42 euros més interessos.
El litigi
L’inici del litigi arrancà l’any 90, 
quan s’aprovà un Pla General al 
qual, per normativa legal, calia 
dedicar un percentatge del terri-
tori a zona verda pública (5m2 
per habitant). 
La propietat instà l’expropia-
ció d’aquest espai el 4 de març 
de 2011, i el 28 de novembre de 
2012 el Jurat Provincial d’Expro-
piació va fixar el seu justipreu, 
que va ser recorregut per totes 
dues parts. Finalment, la sala 
del TSJ va desestimar el recurs 
interposat per l’Ajuntament i va 
estimar parcialment l’interposat 
per Edificaciones Ferrando, S.A. 
Cal recordar que l’expropiació 
va ser iniciada per la propietat, 
mai per l’Ajuntament.  
Proposta d'acord
Les dues parts han acordat esta-
blir dos escenaris de pagament. 
En tots dos es fixa el capital a 
abonar en 3.210.000 euros, xifra 
en la que ja ha hagut una quita 
respecte a la quantitat final (amb 

interessos) fixada per la sentèn-
cia. És a dir, el preu de l’acord 
final és menor del que s’havia 
acordat en un primer moment 
més els interessos.
PRIMER ESCENARI
El primer escenari contempla 
que l’Ajuntament accedisca al 
Fons d’Impuls Econòmic (FIE) 
del Ministeri d’Hisenda per rebre 
un préstec d’1,5 milions d’euros 
a pagar en 10 anys sense interes-
sos. Així, el consistori entregaria 
a la propietari part del romanent 
de tresoreria de 2016 (810.000 
euros) i la resta de capital pen-
dent es pagaria en 3 anualitats, 
en unes quotes de 300.000 euros 
anuals. 
SEGON ESCENARI
En el segon dels escenaris, en el 
qual l’Ajuntament no accedeix 
al FIE, el consistori entregaria 
en 2017 la quantitat de 850.000 
euros del romanent de tresoreria 
de 2016, i s’establiria un pla de 
pagaments a 6 anys amb una 
quota variable que aniria des dels 
387.000 euros fins els 415.000 
euros aproximadament, comp-
tant l’amortització i els interes-
sos (inclosos).

Institucional

S'aprova l'acord amb 
EDIFESA per al pagament 
de la sentència del Bovalar
CIUTADANS VA MOSTRAR EL SEU RECOLzAMENT A LA PROPOSTA DEL GOVERN, qUE VA 
EIxIR ENDAVANT EN SEGONA VOTACIó AMB EL VOT DE qUALITAT DE L'ALCALDESSA

Moment de la votació del l'acord amb EDIFESA, amb els vots favorables de Compromís, PSOE i Ciutadans.

Institucional

Cardo, poc abans de dimitir.

 PP, Canviem Entre Tots i EU 
foren els partits que van votar 
en contra de l'acord assolit amb 
EDIFESA.
El regidor d'Esquerra Unida, 
Joan Cardo, va mostrar la seua 
disconformitat amb la postura 
del seu grup, donat que ell ha-
guera votat a favor, i va presen-
tar la seua dimissió en acabar el 
ple. El grup EU va presentar tres 
arguments per votar en contra de 
l'acord. En primer lloc, que «es 
va reduir una quita insignificant» 
per a les arques municipals i que 
«amb una negociació mes llarga 
es podria haver aconseguit una 
major». D'altra banda, que la 
participació ciutadana «va que-
dar reduïda a una assemblea amb 
poca gent». I, per últim, que «una 
política d'esquerres no és aquella 
que posa en primer lloc el paga-
ment de deute, ja que hi ha altres 
necessitats socials, educatives i 
ambientals més importants».
Per la seua part, el grup de go-
vern va lamentar l'actitud irres-
ponsable de tots els partits que 
votaren en contra d'un acord per 
a «l'execució d'una sentència 
ferma que s'ha de pagar». L'al-
caldessa, Eva Sanchis va criticar 
l'actitud d'EU, que va qualificar 
de «destructiva cap a aquest go-
vern, i de desconfiança absoluta 
cap al seu regidor Joan Cardo i 
cap al treball del l'equip de go-
vern». Tant ella com la resta de 
regidors i regidores de l'Ajunta-
ment li van agrair a Joan Cardo 
el seu treball i li van desitjar 
molta sort de cara al futur.

La negativa 
d'EU provoca 
la dimissió de 
Joan Cardo

 La corporació municipal 
va guardar un minut de silen-
ci abans de l'inici de la sessió 
plenària de maig per la mort de 
Rafael Bargues, que fou regidor 
del PP a Godella durant diverses 
legislatures, dirigint àrees com 
les d'Agricultura, Medi Ambient 
i Serveis Municipals

Minut de 
silenci en 
record de 
Rafael Bargues

Institucional

Plànols de la zona del Bovalar.
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Es celebra el Dia 
Mundial del Medi 
Ambient amb visites 
al Parc de la Devesa

 El dijous 11 de maig, els 
col•lectius Acció Ecologista 
Agró i Per l'Horta convocaren 
una reunió a Vila Teresita per 
parlar de les possibles solucions 
al problema de les inundacions 
als pobles de Godella, Rocafort 
i Burjassot. 
Els ecologistes plantegen alter-
natives diferents a la construcció 
d'un assarb perquè pensen que 
és una infraestructura del segle 
xVIII que suposaria una barre-
ra més per l'horta i proposen la 
separació de conques a través de 
l'execució de tanques de tempes-
ta -la principal d'elles al Bova-
lar-, pavimentacions permeables, 
terrasses dels edificis ajardina-
des, etc.
L'alcaldessa de Godella, Eva 
Sanchis, va remarcar que «el 
municipi de Godella sempre ha 
sigut un gran defensor de l'horta 
i, de la mà de la ciutadania, hem 
rebutjat totes les infraestructures 
que l'amenaçaven com el corre-
dor, la via del parc nord, etc. però 
portem molts anys reivindicant 
a la Conselleria i a la Confede-
ració una solució a les inunda-
cions. Estem d'acord en que es 
redimensione el projecte o es 
busquen alternatives sempre que 
siguen realistes i que no posen en 

joc l'execució de les obres en els 
terminis previstos». 
A la reunió de Vila Teresita con-
vocada pels ecologistes va acudir 
també el Secretari Autonòmic de 
Medi Ambient i Canvi Climàtic 
de la Generalitat Valenciana, Ju-
lià Àlvaro; i el regidor d'Urbanis-
me de l'Ajuntament de Rocafort, 
Eduard Comeig. 
El secretari autonòmic va infor-
mar que estaven estudiant les di-
ferents alternatives per solucionar 
la inundabilitat de la zona, que 
estaven escoltant a tots els sec-
tors implicats, i que en breu es 
tindria una proposta alternativa 
de la qual s'informaria a totes les 
administracions. També va asse-
gurar que esta nova proposta no 
suposaria retardar els terminis 
d'execució previstos.
D'altra banda, el regidor de 
Medi Ambient de l'Ajuntament 
de Godella, Fernando Oliveros, 
i l'alcaldessa Eva Sanchis s'han 
reunit amb representants de la 
Confederació Hidrogràfica del 
xúquer per tal de coordinar les 
accions en matèria de preven-
ció amb la Conselleria i la resta 
d'Ajuntaments i buscar solucions 
conjuntes que siguen consensua-
des i que eviten les inundacions 
de la zona urbana i de l'horta.   

L'Ajuntament reivindica la 
solució als problemes de la 
inundabilitat de Godella

Medi Ambient, Urbanisme i Obres

DES DE LA REGIDORIA DE MEDI AMBIENT HAN ANUNCIAT 
qUE HI HAURÀ NOVES VISITES DURANT ELS PROPERS MESOS

 PARC DE LA DEVESA
El 5 de juny, amb motiu de la 
celebració del Dia Mundial del 
Medi Ambient, la regidoria de 
Medi Ambient de l'Ajuntament 
de Godella obrí les portes del 
Parc de la Devesa per tal de do-
nar a conèixer als veïns i veïnes 
del poble quin és l’estat actual 
dels més de 16.000 metres qua-
drats de parc i jardins expropiats. 
En la visita, que es va dur a ter-
me en grups reduïts de màxim 
20 persones, es va recórrer tant 
la part del jardí més intervingu-

da i que durant anys s’ha utilitzat 
com a pati del centre escolar com 
també la zona millor conservada 
que ha estat durant més de 20 
anys tancada al públic.
D'altra banda, al Consell Secto-
rial d'Urbanisme i Medi Ambient 
(CUMA) del darrer 13 de juny es 
va plantejar la possibilitat d'ini-
ciar converses amb l'Ajuntament 
de Burjassot per tal de dur a ter-
me una gestió compartida entre 
el Parc de la Devesa i el de l'Ei-
xereta. 
Per aquesta raó es va decidir 

ajornar el procés de participació 
per decidir els usos del Parc de 
la Devesa a l'espera de saber si 
aquest formaria part d'un únic es-
pai juntament amb la zona verda 
del municipi veí. El regidor de 
Medi Ambient, Fernando Olive-
ros, afirmà que existeix la inten-
ció de continuar amb les visites 
obertes per tal que la ciutadania 
puga conèixer de primera mà el 
parc. Les dates d'aquestes prope-
res visites s'anunciaran a la pàgi-
na web municipal.

Dalt i baix, imatges de les dos visites que es van realitzar al parc durant el Dia del Medi Ambient. Dalt, visita al barranc. Baix, debat a Vila Teresita.
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Medi Ambient, Urbanisme i Obres
Medi Ambient, Urbanisme i Obres

  HORITzó 2020
La proposta presentada per 
l'Ajuntament de Godella con-
juntament amb els de Meliana, 
Foios i Albalat dels Sorells per 
optar a la subvenció del projecte 
europeu 'Horitzó 2020' ha estat 
rebutjada. 
L'alcaldessa de Godella, Eva 
Sanchis, va explicar durant la 
presentació del projecte que el 
que es pretenia al nostre muni-
cipi era la regeneració del bosc 
de la Devesa com a parc públic. 
«Es tracta d’un espai amb un 
valor natural i paisatgístic de re-
llevància, ja que és l’única zona 
de bosc mediterrani que es con-
serva amb eixa antiguitat, amb 
nombrosos arbres monumentals 
i espècies i varietats singulars. A 
més, es troba al límit amb l’horta 
conformant un veritable balcó o 

mirador», va dir.
Aquesta proposta ha estat re-
butjada i des del consistori go-
dellenc ja treballen per buscar 
vies alternatives de finançament 
a través d'organismes com la Di-
putació, la Generalitat o la Unió 
Europea per tal de rehabilitar i 
posar en valor els 16.702,54 m² 
del parc que són propietat de 
l'Ajuntament, després de l'acord 
assolit amb la Congregació del 
Sagrat Cor de Jesús.
Tal i com va comentar el regidor 
de Medi Ambient, Fernando Oli-
veros, «malgrat que aquesta op-
ció no ha eixit endavant, no ens 
anem a rendir, i ja estem mirant 
altres alternatives com el progra-
ma mediambiental de la Unió 
Europea, 'Life'».
El que sí que es farà de mane-
ra imminent serà la construcció 

d'una porta d'accés, una tanca de 
separació entre els terrenys de 
l'Ajuntament i els del col•legi, i 
la rehabilitació del sostre de la 
casa del llac. Així, seguint amb 
el pla d'acció establert, es pretén 
obrir una part del parc després de 
l'estiu. 
D'altra banda, hi ha la voluntat 
de reunir-se amb l'Ajuntament 
de Burjassot per tal de connec-
tar el Parc de la Devesa i el de 
l'Eixereta i establir un sistema de 
gestió compartida de tots dos.
Noves visites al parc per de-
cidir els seus usos
De forma paral·lela a la gestió 
de la recerca d'ajudes instituci-
onals, s'han començat a fer vi-
sites guiades des de la regidoria 
de Medi Ambient al parc per tal 
que els veïns i veïnes de Gode-
lla el coneguen de primera mà i 

puguen participar d'un procés de 
vot telemàtic per decidir els seus 
usos. Un procés que de moment 
s'ajornarà a l'espera de saber si 
finalment es gestiona el parc de 
forma compartida amb el muni-
cipi veí de Burjassot. 
El que sí està previst és fer no-
ves visites  a la zona, de les quals 
s'informarà a través de la pàgi-
na web i les xarxes socials de 
l'Ajuntament.
També des d'aquesta regidoria 
s'està treballant per declarar el 
Parc de la Devesa com a Parat-
ge Natural Municipal. «Entenem 
que aquesta seria la figura que 
més s'adapta a les característi-
ques del parc, tant per l'extensió 
com per les seues característi-
ques físiques, biològiques i cul-
turals», ha assenyalat Fernando 
Oliveros.

DES DE L'EqUIP DE GOVERN JA ES BUSqUEN ALTERNATIVES DE FINANçAMENT 
PER CONTINUAR AMB EL PROJECTE DEL PARC, qUE OBRIRÀ DESPRÉS D'ESTIU

Una de les opcions que es barreja per al parc de la Devesa és establir un sistema de gestió compartida amb Burjassot.

Godella es queda fora de 
l'Horitzó 2020 i ja busca 
alternatives per a la Devesa

El PRI de 
la unitat 
d'execució 
número 2 del 
sector 11 es 
modificarà 
per canviar 
la rodona i la 
zona verda 
inicialment 
previstes

 El ple de juny, celebrat el dar-
rer dijous 27, va aprovar amb 
els vots favorables de Compro-
mís, PSOE, EU, PP i Ciutadans, 
i l'abstenció de Canviem Entre 
Tots, sotmetre a informació pú-
blica la modificació del Pla de 
Reforma Interior de la Unitat 
d'execució nº 2 del Sector 11, 
això és, la zona que hi ha front 
al Consum.
Tal i com va recordar l'alcaldes-
sa i regidora d'Urbanisme, Eva 
Sanchis, aquest punt ja va ser 
tractat a la comissió informativa i 
al Consell Sectorial d'Urbanisme 
i Medi Ambient (CUMA), «que 
és una reunió de participació 
ciutadana oberta a tothom i que 
s'està consolidant celebrant-se el 
segon dimarts de cada mes».
La modificació que s'introdueix 
consisteix en el desplaçament de 
la rodona que estava prevista fer 
en l'intersecció del carrer Ermita 
Nova amb el carrer Corts Valen-
cianes a l'intersecció del carrer 
Ermita Nova amb el carrer Acà-
cies. Com va comentar Sanchis, 
«hem obtingut fons de la Dipu-
tació, amb la qual cosa els pro-
pietaris no l'hauran de costejar 
amb els seus propis recursos». Al 
mateix temps, també es farà una 
xicoteta modificació de la zona 
verda per donar-li una estructura 
més lògica. 

 A les rodones d'Acàcies amb 
Ermita Nova i Crta. Rocafort amb 
Arqubisbe Fuero començaran les 
obres a partir de juliol. D'altra ban-
da, també es preveu l'asfaltat del 
camí rural d'Ermita Nova i s'estan 
fent rebaixos de voreres al carrer 
Ample, Salvador Giner i Divisòria. 
A setembre s'iniciaran les obres de 
drenatge en plaça Comunitat Va-
lenciana i Vila Blanca per evitar 
els problemes d'inundabilitat.

Obres previstes 
per a l'estiu
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El Pla d'Esterilització Felina 
Municipal gestiona els gats del 
carrer a Godella des de l'any 2006
ES RECORDA qUE NOMÉS LES PERSONES VOLUNTÀRIES PODEN DONAR MENJAR ALS GATS DEL CARRER

 PLA D'ESTERILITzACIó
Els gats de carrer de Godella es 
gestionen a partir del Pla d'Es-
terilització Felina Municipal 
(PEF), vigent des de l'any 2006, 
on participen diverses persones 
voluntàries amb la col·labora-
ció de les clíniques veterinàries 
de Ramón i Cajal i Arquebisbe 
Fuero.
Els PEF són la ferramenta de 
control de les poblacions felines 
de carrer amb un reconeixement 
més estés. S’apliquen actualment 
a diversos municipis de la co-
marca, on la ciutat de València és 
la pionera. Es tracta d'una estra-

tègia avalada per l’Organització 
Mundial de la Salut, qui la reco-
neix com la més efectiva i huma-
na de les possibilitats d’actuació. 
Per dur endavant el PEF, l'Ajun-
tament de Godella compta amb 
la col•laboració de les persones 
voluntàries, les quals es com-
prometen a seguir l’estratègia 
marcada pel consistori, que va 
proporcionar-les el pinso a través 
de la clínica veterinària Kiwoko. 
Des de l'Ajuntament recorden 
que no està permès donar menjar 
als gats, i que només les perso-
nes voluntàries poden subminis-
trar-los el pinso corresponent.

L'objectiu de les actuacions del 
PEF és reduir de forma progres-
siva, amb les successives este-
rilitzacions, els individus de les 
colònies, fins a un nombre que 
resulte adequat per tal que els 
beneficis de la seua presència 
(bàsicament el control de rose-
gadors), superen les molèsties i 
assolir així un equilibri estable 
amb els animals, ja que està de-
mostrat que una superpoblació 
de gats porta en moltes ocasions, 
al maltractament dels animals.
L’estratègia PEF que l’Ajunta-
ment porta endavant es concreta 
en quatre àrees. En primer lloc, 

l'esterilització de gats, feme-
lles prioritàriament però també 
mascles de forma puntual. Amb 
això es pretén evitar un augment 
descontrolat de les poblacions i 
reduir les molèsties per baralles 
i marques de territori durant les 
èpoques de zel.
D'altra banda, l'alimentació seca, 
que es reparteix a les persones 
voluntàries que hi participen 
per evitar que s’embruten els 
carrers amb restes de sobres de 
casa o menjars preparats no secs. 
A més ajuda a que les colònies 
estiguen millor alimentades i, en 
conseqüència, menys propenses 

a malalties.
També s'actua fent un control de 
malalties i desparasitacions. Les 
persones voluntàries observen 
les poblacions i compten amb 
atenció i assessorament veterina-
ri per a aplicar tractament.
Per últim, es fa una resolució de 
conflictes concrets, de tal forma 
que l’Ajuntament fa d’interme-
diari als conflictes que sorgeixen 
entre veïns i veïnes per la presèn-
cia de gats al carrer.
Al 2017 s’han esterilitzat 28 ani-
mals. A més, existeixen a Cam-
polivar cartells indicatius de 
l'existència de les colònies.

D'esquerra a dreta: Marta Ramada (coordinadora de les voluntàries), treballadora de la clínica, Mónica Rubio (tècnica de Medi Ambient), Fernando Oliveros (regidor 
de Medi Ambient), i Ana García (cap de la clínica Kiwoko), durant l'entrega de 84 sacs de pinso al mes de maig per al Pla d'Esterilització Felina.

Continua la campanya de prevenció i tractaments contra el mosquit tigre
 Com cada any, continuen pro-

pagant-se els exemplars adults de 
mosquits tigres (Aedes albopic-
tus), tant a Godella com a molts 
altres pobles de l'Horta. Per lluitar 
contra aquesta plaga i prevenir la 
seua proliferació, la regidoria de 
Medi Ambient de l'Ajuntament 
de Godella ha posat en marxa per 
tercer any consecutiu una campa-
nya de prevenció, on demana la 
col•laboració de veïns i veïnes.
Aquest tractament s'està duent a 

terme des de finals de març i con-
tinuarà fins a novembre, amb la 
col•locació de larvicides i tram-
pes en diferents punts del mu-
nicipi, que serveixen per fer un 
control poblacional de l'insecte. 
Els larvicides s'estan aplicant en 
un total de 875 punts repartits per 
tota Godella (embornals, fonts, 
basses i zones enjardinades), però 
resulta de vital importància que 
els veïns i veïnes revisen els seus 
jardins, terrasses i balcons amb 

l'objectiu de detectar els possibles 
focus de cria del mosquit i elimi-
nar-los. 
Les zones humides dels jardins, 
les piscines unflables i els llocs 
on es poden acumular aigua com 
per exemple els tests de les plan-
tes també són zones on es pot re-
produir fàcilment aquest insecte. 
Per part de la regidoria de Medi 
Ambient, s'ha plantat fins ara un 
total de 300  plantes de Perla-
gonium Crispum o genari d'olor, 

a diferents zones del municipi.  
Aquesta planta actua com a re-
pel•lent d'insectes com mosquits 
i mosques. 
També es pensa replantar pro-
gressivament més zones enjardi-
nades del poble amb més plantes 
com aquesta o  de característiques 
semblants que puguen allunyar 
aquest insecte dels parcs i jardins.
D'altra banda, les tècniques 
d'aquesta àrea de l'Ajuntament 
de Godella continuen assistint 

a totes les jornades que ofereix 
el departament de Sanitat Públi-
ca de la Generalitat Valenciana i 
altres organismes per tal d'estar 
assabentades de les possibles so-
lucions per lluitat contra aquesta 
problemàtica.
A més, la regidoria de Medi Am-
bient de Godella ha sol•licitat una 
subvenció a la Federació Valenci-
ana de Municipis i Províncis per 
fer front a les despeses que supo-
sen tots aquests tractaments.
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 Del 12 al 15 de maig, Godella 
va celebrar la Setmana de l'Agri-
cultura amb xarrades, visites al 
museu agrari i la commemoració 
de la festivitat de Sant Isidre.
Dins d'aquests dies, el Mercat de 
Venda Directa va ser l'escena-
ri d'una reunió per presentar la 
proposta de Godella de participar 
a València Capital Mundial de 
l'Alimentació, una proposta pre-
sentada per CET i aprovada per 
unanimitat al ple de gener.
L'alcaldessa Eva Sanchis va re-
bre a la regidora d'Agricultura de 
l'Ajuntament de València, Consol 
Castillo; el comissari d'aquest 
projecte, Vicente Domingo; i la 
secretària del comissionat, Arant-
xa Hernández. 
La proposta de Godella passa per 
l'organització d'unes jornades so-
bre 'Agroecologia i sobirania ali-
mentària', que es realitzarien en 
tres sessions diferents. 
La primera d'elles seria de caire 
tècnic, i estaria dirigida per a per-
sonal d'ADL i enginyers d'Agri-
cultura per parlar del procés 
de transformació agroecològic 
municipal. A aquesta xarrada es 
convidaria a personal de l'Ajun-
tament d'Orduña, un poble de Vi-
zcaia que ha aconseguit una res-
senyable transformació agrícola i 
ramadera ecològica i que serviria 
com a exemple perfecte d'un cas 
d'èxit. També s'ha proposat la par-
ticipació de Daniel López, tècnic 
i investigador en agroecologia. 
Aquest dia per la vesprada es 
proposa una projecció i posterior 
xarrada-col•loqui amb els parti-
cipants a les sessions per tal que 
mostren els seus projectes i punts 
de vista.
La segona sessió tractaria sobre 
'Menjadors col•lectius i salut ali-
mentària', i ací es vol comptar 
amb la participació d'Esther Vi-
vas, investigadora en polítiques 
agroalimentàries, i Nani Moré, 
presidenta de l'Associació de 
Menjadors Ecològics de Catalu-
nya, així com amb representants 
de les conselleries d'Educació, 
Sanitat, Benestar, Agricultura i 
Economia, i participants de la 
FAO, UPV, JSF i CERAI. Aques-
ta sessió serviria d'avantsala per 
visitar el dissabte de matí el Mer-
cat de Venda Directa i, després, 
fer una excursió per conèixer un 

segon cas d'èxit, el del poble de 
Carrícola.
Per últim, la tercera sessió tin-
dria com a títol 'Infraestructures i 
equipaments de l'Horta', i estaria 
orientada a centrals de compres, 
obradors, mercats de venda direc-
ta i centres de transformació. En 
aquesta xarrada es podria comp-
tar amb representants de La Tira 
de Contar i de la xarxa d'Obra-
dors Col•lectius.
L'alcaldessa Eva Sanchis va co-
mentar que «el fet de participar 
a València Capital Mundial de 
l'Alimentació ha de servir per 
impulsar polítiques agrícoles i re-
colzar des de les administracions 
tot el treball que ja estan fent els 
diferents consells locals agraris, 
de Godella i d'altres pobles».
El comissari de València Capital 
Mundial de l'Alimentació, Vi-
cente Domingo, que va vore amb 
bons ulls les propostes de Gode-
lla, va remarcar que «totes aques-
tes sinèrgies cal que assenten les 
bases per fer que l'essència del 
projecte tinga continuïtat».
Per últim, la regidora d'Agricul-
tura de l'Ajuntament de València, 
Consol Castillo, també va valorar 
molt positivament el projecte go-
dellenc i va recomanar a l'Alcal-
dessa adherir-se al Pacte de Milà 
«per tal d'intercanviar experièn-
cies i generar polítiques alimen-
tàries a nivell local, fixant-nos en 
altres ciutats europees».
D'altra banda, Castillo va elogi-
ar algunes de les iniciatives que 
ja s'estan fent a Godella i que 
suposen un punt de partida molt 
important, com ara l'elaboració 
d'un cens agrari, el servei d'aten-
ció i assessorament als llauradors 
i llauradores, i la bonificació de 
l'IBI agrari per a les terres treba-
llades.
Ara queda tancar els detalls 
d'aquestes jornades que es cele-
brarien abans de la fi d'any.
A la reunió també van estar pre-
sents el tècnic d'Agricultura de 
l'Ajuntament de València, Josep 
Pérez; les tècniques d'Agricultura 
i Medi Ambient de Godella, Mó-
nica Rubio i Beatriu Femenia; el 
regidor de Comunicació de Go-
della, Paco Aràndiga; la repre-
sentant del Consell Local Agrari, 
Susana Ferrando; i l'assessor de 
Consol Castillo, Joan Mansanet.

 IBI RúSTIC
El ple ordinari de juny, celebrat el 
darrer dijous 29, va aprovar amb 
els vots a favor de Compromís, 
PSOE, EU, Ciutadans i Canviem 
Entre Tots i el vot en contra del 
PP la modificació de l'Ordenan-
ça Fiscal reguladora sobre Béns 
Immobles de Naturalesa Urbana 
per bonificar al 95% la quota de 
l'IBI Rústic a Godella.
Amb aquest nou marc, podran 
accedir a l'esmentada bonificació 
«els immobles rústics als quals 
es desenvolupen activitats pri-
màries de caràcter agrícola que 
siguen declarades d'especial in-
terès o utilitat municipal per con-
córrer circumstàncies socials, 
culturals, històric artístiques o de 
foment de l'ocupació que justifi-
quen tal declaració, sempre que 
aquestes activitats es realitzen 
directament pel subjecte passiu 
de l'impost o per un familiar de 
fins a segon grau de consangui-
nitat».
Per tant, per a la concessió de 
la reducció de l'impost s'hauran 
d'acomplir tres condicions: ser 

el propietari o propietària; pre-
sentar una declaració responsa-
ble on es garantisca, sota la seua 
responsabilitat, que la terra està 
en producció i que percep rendes 
agrícoles derivades de les matei-
xes, i preste autorització per a 
consultar les dades fiscals en Hi-
senda a l'efecte de garantir l'ob-
tenció de rendiments econòmics 
procedents d'activitats agràries; 
i figurar inscrit al Cens Agrícola 
de Godella.
Per tal d'inscriure's al cens, els 
llauradors i llauradores hauran 
de dirigir-se a la seu del Consell 
Agrari, ubicat a l'antic escorxa-
dor, els dijous en horari de 9:00 
h a 14:00 h.
Aquesta bonificació suposarà una 
reducció a l'impost d'entre 5.000 
i 8.000€, la qual cosa, com expli-
cà el regidor d'Hisenda, Salvador 
Soler, «no significa una quantia 
important per a l'Ajuntament per 
sí però al col•lectiu agrícola». So-
ler digué, a més, que en aquest 
aspecte el consistori ha arribat al 
límit què permet la llei.
L'alcaldessa de Godella i presi-

denta del Consell Agrari Local, 
Eva Sanchis, va declarar que 
amb aquesta reducció «queda de 
manifest l'aposta de l'Ajuntament 
per promoure l'ocupació i l'horta 
no només com un paisatge preci-
ós sinó també com una activitat 
agrícola, econòmica i rendible».
Per la seua banda, Pepe Fer-
rando, llaurador i fundador del 
Consell Agrari de Godella, va 
comentar en representació del 
col•lectiu agrícola que «aques-
ta és una reivindicació històrica 
dels llauradors i llauradores del 
poble. Pense que les mesures que 
s'estan prenent des del Consell 
són correctes perquè busquen 
protegir les explotacions que 
estan cuidades i treballades. Per 
tant, anem pel bon camí».
També Susana Ferrando, llaura-
dora de Godella, va manifestar 
que «aquesta ajuda serveix per 
incentivar una activitat, com és 
l'agrària, que té un valor social 
i cultural que s'ha de valorar des 
de les Administracions, com una 
mesura de promoció del consum 
local». 

S'aprova bonificar 
l'IBI rústic a les 
persones propietàries 
de les terres
ESTA ÉS UNA REIVINDICACIó HISTòRICA DEL CONSELL AGRARI

Godella celebra la Setmana de 
l'Agricultura i es suma a València 
Capital Mundial de l'Alimentació

Imatge de l'horta de Godella.
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  GOTHEJAzz 2017
Del 22 al 25 de juny es va cele-
brar la cinquena edició del festi-
val Gothejazz, un esdeveniment 
que cada any acull a alguns dels 
artistes més destacats del jazz a 
nivell local, nacional i internaci-
onal.
L'oferta musical ha estat variada, 
començant pel concert de jazz 
manouche del guitarrista Albert 
Bello i el violinista Oriol Saña a 
l'interior del centre d'art Vila Eu-
gènia. Un espectacle molt íntim 
a una sala plena que va gaudir 
amb el so d'aquests dos artistes, 
acompanyats per Claudi Láza-
ro (guitarra rítmica) i queralt 
Camps (contrabaix).

Ja als jardins del recinte, Juanjo 
Navarro i la resta de components 
de la Babalú Swing Band posa-
ren el ritme i feren ballar al nom-
brós públic amb grans temes de 
la història del jazz i una música 
que ens transportà fins els anys 
40 i 50.
Més tard arribà el torn per a l'ar-
tista internacional, Danny Gris-
sett, i el seu piano. «Així com 
l'any passat donàrem més impor-
tància als saxos, este any el solis-
ta Danny Grissett ens ha sorprès 
amb la seua actuació», declarava 
la regidora de Cultura, Tatiana 
Prades.
Eixa mateixa nit de dissabte, el 
godellenc Manolo Valls presentà 
amb l'elegància del saxo el seu 

darrer disc, República cromàti-
ca, acompanyat del seu quartet. 
El darrer dia, diumenge pel matí, 
tingué lloc una nova iniciativa, 
Jazzeando con peques. Aques-
ta activitat gratuïta tingué una 
«fantàstica acollida i una res-
posta meravellosa per part dels 
xiquets i xiquetes» i segurament 
torne el proper any, tal i com va 
declarar Tatiana Prades.
Per últim, la Big Band del Casi-
no Musical, dirigida per Manolo 
Valls, tancà un festival que, un 
any més, ha registrat una ex-
cel•lent entrada gràcies, en part, 
a la promoció de preus reduïts a 
la venda anticipada. Des de l'or-
ganització ja conten els dies per 
a l'edició de l'any que ve. 

El Gothejazz celebra els cinc anys 
amb una notable assistència de públic
ELS JARDINS DE VILA EUGèNIA ES VAN OMPLIR DURANT qUATRE DIES FRENèTICS DE JAzz

De dalt a baix i d'esquerra a dreta: Babalú Swing Band, Oriol Saña i Albert Bello, Danny Grisset, 
Jazzeando con peques, Manolo Valls i Big Band del Casino Musical.

Cultura
Cultura

El grup de danses El Poblet celebra la fi de curs i reprendrà les classes a setembre
 El mes de setembre, el grup 

de danses El Poblet reprendrà 
les seues classes per a xiquets i 
xiquetes els divendres a la ves-
prada, i per a adults els dimarts 
a la nit.
Durant el segon trimestre de 
2017 el grup de danses ha parti-
cipat en diverses activitats, com 
per exemple col•laborant a la 
presentació del darrer disc de Jo-
sep Aparicio Apa el 29 d'abril al 
teatre Capitoli, a les celebracions 
del Dia Internacional de la Dansa 
a Meliana el 20 de maig, i al 100 
aniversari dels Auroresr d'Alba-
lat dels Sorells el 4 de juny, entre 
d'altres actes.

De cara al següent trimestre, El 
Poblet té programades diferents 
activitats. El 24 d'agost col•labo-
raran a la Processó de Sant Bar-
tomeu a les festes de Godella, el 
16 de setembre lliuraran el VI 
guardó El Poblet, i el 30 de se-
tembre participaran a la trobada 
de Cant d'Estil. 
D'altra banda, el grup de danses 
El Poblet va celebrar el dissab-
te 24 de juny el seu tradicional 
festival de fi de curs al parc del 
Molí, amb un sarau i un sopar 
que presentaren un magnífic am-
bient.
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  MúSICA CAMBRA
El Festival Residències de Músi-
ca de Cambra de Godella tanca 
la seua Ix edició amb un bon 
sabor de boca. La qualitat dels 
grups i músics convidats ha fet 
que l'afluència als concerts haja 
sigut nombrosa, amb la qual cosa 
els organitzadors encaren amb 
optimisme la x edició, que tin-
drà lloc l'any 2018. 
Durant els deu dies que ha durat 
el festival, més de 30 artistes na-
cionals i internacionals han pas-
sat pels escenaris del Teatre Ca-
pitoli i Vila Eugènia, oferint els 
seus repertoris. Cal destacar la 
presentació del festival per part 
del violinista mundialment reco-
negut Fabio Biondi, que oferí un 
monogràfic de Paganini. 
També el prestigiós ensemble 
internacional Brodsky quartet 
mostrà el seu bon fer davant el 
públic al concert inaugural, junt 
al clarinetista godellenc Joan En-
ric Lluna, director del festival. 
Especialment novadora va ser la 
posada en escena de Cinc can-
çons de pau, del britànic Paul 
Barker. L'obra, amb uns textos 
colpidors en boca de l'actor Enric 
Benavent i en veu de la soprano 
quiteria Muñoz, van emocionar 
el públic, el qual va poder apre-

ciar la força dels poemes gràcies 
a la projecció dels textos. 
Altre dels concerts més emotius 
del festival va ser el homenatge 
al Mestre Manuel Palau, músic 
injustament oblidat i del qual el 
festival ha recuperat el seu quar-
tet en estil popular. Palau encar-
nà l'esperit de la música hispana 
del segle xx amb fort accent 
valencià. 
Tampoc va faltar la pura músi-
ca de cambra, amb músics de la 
talla de Joseph-Maurice Weder, 
Susanna Gregorian, Cecilia Ber-
covich, Juan Carlos Garvayo, 
Higinio Arrué, Toni Garcia i un 
llarg etcètera. 
Durant el festival, més de vint 
alumnes han assistit diàriament 
a classes amb músics referents 
en els seus instruments. A més, 
han pogut participar en diferents 
classes magistrals i xerrades, 
oferides pels artistes convidats 
del festival. 
Els alumnes van mostrar tot el 
que han aprés al seu propi con-
cert, que va tindre lloc a Vila Eu-
gènia. 
El concert del cloenda, a càrrec 
de l'ensemble del festival i dife-
rents grups joves talents,  va ser 
el colofó a deu dies plens de bona 
música de cambra a Godella. 

Es tanca amb notable èxit el IX 
Festival de Música de Cambra
FABIO BIONDI VA OBRIR UN FESTIVAL qUE VA RETRE HOMENATGE AL MESTRE MANUEL PALAU

 La banda del Casino Musical 
de Godella participa al Certamen 
Mundial de Bandes de Música 
que es celebra a Kerkrade (Ho-
landa) durant el mes de juliol.
Es tracta d'un dels concursos més 
prestigiosos del món que té lloc 
cada quatre anys i  on participen 
més de 20.000 músics, 260 ban-
des de 32 països de 5 continents, 
i on es preveu una assistència de 
350.000 visitants.
Aquesta participació suposa ex-

portar la cultura valenciana a tra-
vés de dos vessants, la música i la 
pintura. L'obra lliure amb la qual 
la banda es presenta és un encàr-
rec al compositor d'Ontinyent 
Saul Gomez Soler, qui compon 
aquesta partitura amb motiu del 
centenari de la mort del Pintor 
Ignacio Pinazo Camarlench, un 
dels artistes valencians més des-
tacats de finals de segle XIX.
Aquesta obra, anomenada Pina-
zo, inspirada en la vida i obra del 

pintor, evoca clarament a l'im-
pressionisme i tracta de plasmar 
en una partitura l'essència del 
pintor i del seu poble.
Des del Casino Musical es mos-
tren convençuts que «la interpre-
tació per part de la nostra banda 
d'aquesta peça suposarà una ex-
traordinària difusió tant del nom 
del pintor com del de la nostra 
localitat».
En aquesta aventura participa-
ran més de noranta músics en la 

categoria de secció segona, on 
a més comptaran amb el suport 
de quaranta familiars i simpatit-
zants del Casino que els acompa-
nyaran en aquest viatge.
Les obres amb les quals competi-
rà la banda de Godella són: Pas-
doble les Arenes (Manuel Mo-
rales), Summer Danses (Adam 
Gorb, obra lliure), i Pinazo, (Saül 
Gómez Soler, obra obligada).
Com a colofó la banda del Casi-
no comptarà amb la participació 

de Josep Ferriol, pintor i músic 
del municipi que en l'esmenta-
da actuació sorprendrà al públic 
pintant un quadre en directe, 
plasmant en el llenç allò que la 
música li suggerisca.
És per açò que, des del Casino 
Musical, consideren que «aquest 
entramat de música i pintura que 
presentarem en aquest esdeveni-
ment suposarà una experiència 
inoblidable».

La banda del Casino Musical de Godella es prepara per conquerir Kerkrade

De dalt a baix i d'esquerra a dreta: Brodsky Quartet amb Joan Enric Lluna, Fabio Biondi i Giangia-
como Pinardi, i la soprano Quiteria Muñoz al concert de Música Escenificada.

L'intercanvi de la banda del Casino Musical de Godella i la de Requena va servir com a preparació per al festival internacional, on competiran amb altres 258 bandes.



Segon trimestre de 201710       bim   Godella

 DANSA
El dissabte 27 de maig, la Jove Companyia 
de Dansa Gerard Collins dirigida per la core-
ògrafa i docent Mamen García va estrenar la 
seua nova producció, Improvement, al teatre 
Capitoli de Godella.
Aquesta obra consta de cinc propostes coreo-
gràfiques de sis creadors nacionals i interna-
cionals (Eduardo zúñiga, Kiko López, Car-
mela García, Mamen García, Feliu Torrents 
i Joaquín Collado) i interpretada pels setze 
joves que integren la companyia. 
Es tracta d'un espectacle multidisciplinar per 
a tots els públics que combina dansa i videopro-
jeccions i que fou tot un èxit a Godella.
Sobre la Companyia Gerard Collins
La Jove Companyia Gerard Collins dirigida 
per la coreògrafa i docent Mamen García, va 
ser creada en 2001 i porta més d'una dècada 
d'experiència i divulgació de la dansa, així 
com a plataforma i pedrera artística per a la 
professió de les Arts Escèniques.
La Companyia depenent de l'Associació So-
ci-Cultural de Dansa Gerard Collins, Premi 
Teatres de la Generalitat, està formada per 
joves que havent finalitzat els seus estudis de 
Grau Mitjà Professional o Superior en les di-

ferents especialitats de dansa, han superat les 
proves per a ser membres de la companyia.
L'objectiu de la Jove Companyia és servir als 
seus ballarins de plataforma artística per a 
l'àmbit professional, alhora de promocionar 
i divulgar la dansa en tots els àmbits de la 
societat.
Aquesta formació s'estableix com companyia 
de dansa resident des de 2016 en el teatre Ca-
pitoli de Godella, concedit per la regidoria de 
Cultura.
Els ballarins arriben de centres i conservatoris 
de la comunitat, Alacant, València, Castelló, 
així com de la resta del nostre país, Galícia, 
Madrid o Sevilla. La seua estada en aquesta 
plataforma és de dos anys, després dels quals 
són incorporats a plantilles de companyies 
professionals.
Entre els artistes que han eixit de la Jove 
Companyia Gerard Collins destaquen noms 
com els de Saray Huertas (Otra Danza), Aina 
Gimeno (Maduixa Teatre), Salvador Rocher 
(Otra Danza), Paloma Rata (Aranda Danza i 
Espacio Latente), Cristina Maestre (Aranda 
Danza) o Cristian Arenas (William Forsahit), 
entre molts altres. 
Pel que fa a les produccions de la Jove Com-
panyia Gerard Collins, ja són nou els títols 

que han passat per diversos teatres del nos-
tre país: 5 Citas Constructivas (2009), 50 
Pies (2010), 3 Razones 1 Destino (2011), 
22 (2012), Members (2013), Story Telling 
(2014), Welcome to the checkpoint (2015), 
Remember (2016), i Improvement (2017).
Es pot trobar més informació sobre la com-
panyia i les seues obres a la seua pàgina web: 
www.gerardcollins.es
Mamen García, l'alma mater
Mamen García, directora i coreògrafa de la 
companyia, és llicenciada en Coreografia i 
Tècniques d'Interpretació de la Dansa pel 
Conservatori Superior de València. A més, és 
membre del Consell Internacional de Dansa 
(CID), i coreògrafa a la companyia Maduixa 
Teatre de València, amb la que va guanyar 
l'any 2015 el premi MAx de les Arts Escèni-
ques d'Espanya pel seu treball Dot.
L'any 2016 va guanyar el premi Moritz Fira 
Tàrrega per Mulïer, i el 2017 ha sumat qua-
tre candidatures als premis MAx. També ha 
guanyat molts premis com el Premi Arts Es-
cèniques de Teatres de la Generalitat (2004), 
el Certamen Coreogràfic de Madrid (2008), 
o el Festival Internacional FETEM de Gijón 
(2009 i 2012), entre d'altres.

La jove companyia Gerard 
Collins desplega tot el seu art 
al teatre amb 'Improvement'
'IMPROVEMENT' ÉS LA DARRERA PRODUCCIó DE LA COMPANyIA RESIDENT DEL 
CAPITOLI qUE CONTINUA COL·LECCIONANT èxITS I BONES CRíTIqUES

Dos moments de l'actuació de la Jove Companyia Gerard Collins al teatre Capitoli de Godella. 

Cultura
Cultura

El curtmetratge d'animació 'Lakrua', dirigit per yelitö, es presenta al Capitoli
 El dijous 1 de juny es va estrenar al te-

atre Capitoli de Godella el curtmetratge 
d'animació en 3D Lakrua.
Aquesta cinta, dirigida per Ángel Pas-
cual Berlanga 'yelitö' i produïda per Ja-
vier quevedo, parla de la distància que hi 
ha entre el preu que fiquem a les coses i 
el seu vertader valor. Aquesta distància és 
tan ridícula que penja d'un fil, i a les nos-
tres mans està el poder retallar-la.

A més d'estrenar-se a Godella, el curt ja ha 
participat a uns 70 festivals. 
El seu director va parlar als micròfons de 
Ràdio Godella 98.0 fm sobre aquest tre-
ball. «La societat no ens permet pensar 
massa i Lakrua és una cita feta precisa-
ment per convidar a reflexionar sobre al-
guns dels problemes que planteja el con-
sumisme», comentà Yelitö.

El parc del 
Molí acull el 
cinema d'estiu 
i recupera el 
Corralet

 El parc del Molí de Godella 
s'ha convertit durant aquest estiu 
en una sala de cinema improvi-
sada, amb una programació de 
pel·lícules d'estrena per a tots els 
públics que ha estat tot un èxit. 
Així, del 23 de juny i fins el 7 
d'agost, cintes com Piratas del 
Caribe: La venganza de Salazar, 
Capitán Calzoncillos o La Mo-
mia es projecten a l'aire lliure per 
un preu de només 4 euros. 
D'altra banda, les clavariesses 
del Rosari i l'Adorno del Rosari 
ofereixen el tradicional Corra-
let, amb sopars típics a càrrec 
d'Events Antonia i també a preus 
populars. Una combinació per-
fecta que s'ha consolidat com un 
dels grans atractius per a les ca-
loroses nits d'estiu a Godella.

'Capturant la 
bellesa', de 
Paco Farinós, 
s'exposa a 
xicranda

 Del 10 al 28 de juliol s'exposa 
al centre cultural xicranda  de 
Godella la mostra Capturant la 
Bellesa, de Paco Farinós.
Aquesta col·lecció pictòrica 
està composada per diferents 
quadres fets amb la tècnica de 
l'oli.
La temàtica de l'exposició és la 
bellesa de la vida, a través de 
diferents retrats i paisatges, que 
ha inspirat l'autor.
Capturant la Bellesa arriba al 
centre cultural xicranda de Go-
della després d'haver-se exposat 
a altres localitats de l'Horta com 
ara Alboraia o Massamagrell.
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 TEATRE
El diumenge 4 de juny es va representar a un 
teatre Capitoli de Godella completament ple 
l'obra El sopar dels idiotes, una comèdia que 
ja va triomfar al cinema dirigida pel francès 
Francis Veber l'any 1998.
L'obra, interpretada íntegrament en valencià, 
narra la història d'un arrogant empresari in-
terpretat per Josep Manel Casany (Policías, 
Hospital Central), que convida a sopar a 
"l'idiota" Ferran Gadea (L'alqueria blanca) 
per burlar-se d'ell juntament amb els seus 

amics. 
La trama discorre de forma divertidíssima 
amb continus punts d'un humor cruel que fan 
riure a tots els públics.
Aquesta peça teatral, que ja havia passat en 
diverses ocasions pel teatre Talia de València, 
arribava a Godella amb la garantia d'èxit que 
li atorgaven tant les crítiques com el reparti-
ment. Cristina García, Álvaro Báguena, Toni 
Misó i Rosana del Carpio completen l'elenc 
d'actors i actrius, dirigits per Carles Sanjai-
me.
Un dels protagonistes, Josep Manel Casany 

atengué els micròfons de Ràdio Godella 98.0 
fm al programa BIM Ràdio per parlar sobre 
aquesta estrena. «Es tracta d'una obra molt 
ben construïda, amb una estructura totalment 
teatral i que és una de les grans obres mestres 
de la comèdia», comentà. 
«L'acollida ha estat fantàstica, tant a València 
com ací a Godella. Partíem amb l'avantatge 
de que és una obra molt coneguda que forma 
part de l'imaginari col•lectiu, però l'especta-
cle està al nivell del que s'ha fet a Madrid i 
Barcelona, per no dir que el supera», va afe-
gir.

'El sopar dels idiotes' penja 
el cartell de no hi ha entrades

Josep Manel Casany i Ferran Gadea, durant un moment de la funció.

L'OBRA ARRIBAVA AL CAPITOLI DE GODELLA DESPRÉS D'HAVER PASSAT PEL 
TEATRE TALIA DE VALèNCIA, ON OBTINGUÉ MAGNíFIqUES CRíTIqUES

Rosa Lázaro presenta el seu 
primer llibre a Vila Eugènia

 El divendres 9 de juny, l'es-
criptora Rosa Lázaro va presen-
tar el seu nou llibre, Nací de una 
estrella, al centre d'art Vila Eu-
gènia de Godella. L'autora gode-
llenca, acompanyada a la foto per 
la regidora de Cultura, Tatiana 
Prades, va fer una xicoteta intro-
ducció a l'obra. Es tracta d'un lli-
bre d'autoajuda que posa de ma-
nifest que «la bondat, l'amor i la 
bellesa són qualitats inherents a 
tota la humanitat i expressions de 
la nostra realitat més profunda».

Godella acull el xxIx Stage Internacional de 
Música Simfònica al teatre Capitoli

 Godella rep a músics profes-
sionals i estudiants avançats en 
el xxIx Stage Internacional de 
Música Simfònica, que es cele-
bra del 18 al 22 de juliol per onzè 
any consecutiu al teatre Capitoli. 
Durant una setmana tant músics 
nacionals com a internacionals 
preparen un repertori simfònic 
d'alta qualitat interpretant peces 
de Tutti, Beethoven i Mozart, a 
més de parcials de vent i corda 
en l'Escola de Música. 
Sota la direcció del barceloní 

Jordi Mora, l'Orquestra Segle 
xxI interpreta la Sinfonia núm.7 
en La major de L.V. Beethoven i 
la Sinfonia núm.38 en Re major 
de W.A. Mozart en el concert de 
clausura el dissabte 22 de juliol a 
les 20 hores en el teatre Capitoli. 
La regidora de Cultura, Tatiana 
Prades, ha destacat que aquest 
festival és «una bona oportunitat 
perquè la gent tinga accés a les 
classes magistrals, que els dar-
rers anys han registrat una mag-
nífica participació». 

Prades ha afegit que «també és 
molt interessant el fet que els ve-
ïns i veïnes de Godella puguen 
aprendre de la mà de gent profes-
sional i el darrer dia actuen tots 
junts, la qual cosa fa que aquest 
procés d'aprenentatge siga molt 
enriquidor».
Els objectius del Stage són oferir 
l'oportunitat d'obtenir coneixe-
ments musicals profunds i formar 
als joves com a membres d'una 
Orquestra.

Godella 
promociona 
la música 
en valencià 
a través de 
Culturarts

 Godella s'ha inscrit enguany 
per primer cop al programa Cul-
turarts de la Generalitat Valencia-
na, a la categoria de programació 
musical.
Es tracta d'un projecte per sub-
vencionar fins el 50% les activi-
tats culturals dels pobles adscrits. 
En aquest cas, la regidoria de 
Cultura de l'Ajuntament gode-
llenc ha aprofitat aquesta ajuda 
per promocionar la música en va-
lencià a través d'un cicle de con-
certs que ja començà l'any passat 
amb un caràcter més folklòric. 
Enguany, amb Culturarts, s'han 
programat espectacles més mo-
derns com els de Sènior i el cor 
brutal, Apa, la Petita Orquestra 
Peiotaire, Bressolant, qualimbet 
i Clara Andrés.
La regidora de l'àrea, Tatiana 
Prades, ha comentat que «aques-
ta ha estat una magnífica ocasió 
per promocionar la música en la 
nostra llengua, música de tots els 
estils i per a tots els públics, des 
dels concerts de rock fins a es-
pectacles per a xiquets i xiquetes, 
o música tradicional valenciana».
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Participació

  PRESSUPOSTOS  
PARTICIPATIUS
Els Pressupostos Participatius 
2017 de Godella han arribat car-
regats de canvis i novetats. Co-
mençant per la pròpia regidora 
de l'àrea, Tatiana Prades, que ha 
apostat per un nou sistema de vo-
tació telemàtica pensat no només 
per a aquest procés, sinó que es 
podrà fer servir també per a futu-
res consultes de tot tipus.
Aquesta incorporació dels siste-
ma de votació va comportar una 
modificació de l'autorreglament 
en diferents punts, ja que aquest 
preveia únicament una votació 
presencial, com s'estava fent fins 
ara.
Els Pressupostos Participatius, 
dotats com cada any amb 40.000€ 
de les arques municipals, comen-
çaren a tractar-se a una primera 
assemblea que va tindre lloc al 
centre cultural xicranda a princi-

pis d'abril, on Tatiana Prades es 
va presentar davant el consell de 
Participació Ciutadana.
El següent pas fou la celebració al 
saló d'acte de Vila Teresita d'una 
primera assemblea a principis de 
maig per proposar la incorpora-
ció d'aquesta plataforma telemà-
tica i modificar l'autorreglament. 
Mentre es desenvolupava la nova 
web, els veïns i veïnes de Gode-
lla participaren a dos assemblees, 
una temàtica i una de barris, per 
presentar les seues propostes. 
A partir d'eixe moment, i amb 
la plataforma de participació ja 
operativa, va tindre lloc fins el 
24 de juny una primera fase de 
votació a la que participaren 259 
persones, i d'on van eixir les huit 
propostes finalistes que haurien 
de ser avaluades pels tècnics de 
l'Ajuntament.
Aquestes hui finalistes foren: 
reparació i reposició de fanals 
en Campolivar (62 vots), am-

pliació del pati del CEIP El 
Barranquet (61 vots), repara-
ció de l'asfaltat en Campolivar 
(50 vots), dotació de material 
per a activitats culturals i fes-
tives (45 vots), accés per a per-
sones majors i amb mobilitat 
reduïda (41 vots), parc infantil 
de 0 a 3 anys (34 vots), millores 
en el teatre Capitoli: ciclorama 
i linòleum (26 vots), i construc-
ció d'aparcament públic (25 
vots).
Algunes d'aquestes propostes 
necessitaren d'un estudi de vi-
abilitat i un projecte tècnic. A 
d'altres només calia aportar una 
valoració econòmica i cercar tres 
pressupostos. Amb tota aques-
ta informació, els veïns i veïnes 
de Godella tenen l'oportunitat 
de participar d'una segona fase 
de votació -entre el 15 i el 30 de 
juliol- on tenen accés als detalls 
de cada projecte i al seu cost. 
Aquests darrers vots determinen 

quines són les propostes que fi-
nalment s'executen.
La regidora de Participació Ciu-
tadana, Tatiana Prades, va ex-
plicar que «el motiu de fer una 
segon fase busca que la gent no 
sols vote a un titular sinó que siga 
conscient de totes les especificats 
de cada projecte, quin és el seu 
cost i quina viabilitat té. Fugim 
del desencant i volem que la gent 
vote amb tota la informació que 
l'Ajuntament els pot facilitar».
Prades va fer una bona valora-
ció d'aquesta votació telemàtica, 
la primera en Godella. «Això és 
l'inici del que esperem siga una 
bona costum al poble, consultar 
la ciutadania i fer-la partícip de 
decisions que vagen més enllà 
dels Pressupostos Participatius», 
va comentat.
Els canvis a la regidoria de Parti-
cipació Ciutadana ja han comen-
çat. Ara cal consolidar-los.

S'enceta el procés per decidir 
els Pressupostos Participatius 
amb importants novetats

El saló d'actes de Vila Teresita va acollir les diferents assemblees que es van celebrar durant el procés de Participació Ciutadana.

El nou sistema 
de votació 
telemàtica 
suposa un gran 
avanç

 El 9 de juny va començar a 
funcionar la nova plataforma de 
votació telemàtica (http://parti-
cipa.godella.es/) per tal que els 
veïns i veïnes de Godella puguen 
formar part del procés de selec-
ció dels projectes a que aniran 
destinats els pressupostos parti-
cipatius d'enguany, però també 
concebuda per a futures votaci-
ons.
Després d'haver rebut les distin-
tes propostes per part de la ciuta-
dania a les assemblees temàtica i 
de barris, es va obrir una primera 
fase de votació fins el 24 de juny 
per triar, d'entre totes, les huit 
que els ciutadans consideren més 
adients. A la web es podia llegir 
una breu descripció de cadascu-
na d'elles i mirar el vídeo amb 
l'explicació que el veí o veïna va 
fer quan la va presentar a les as-
semblees.
Aquestes huit propostes foren 
avaluades pels tècnics de l'Ajun-
tament entre el 25 de juny i el 
14 de juliol. Amb l'informe so-
bre la seua viabilitat econòmi-
ca, hi haurà una segona votació 
final entre el 15 i el 30 de juli-
ol, d'on eixiran els projectes que 
finalment s'executaran amb els 
40.000€ amb que estan dotats 
aquests pressupostos participa-
tius.
La regidora de l'àrea, Tatiana 
Prades, va destacar que es trac-
ta d'un procés de votació «molt 
senzill». Les persones empadro-
nades a Godella i majors d'edat 
que volien participar havien de 
registrar-se amb el seu nom, 
cognoms i DNI. «Amb aquest 
sistema s'estem adreçant a una 
població de 10.522 persones, pel 
que esperem multiplicar la parti-
cipació que hi havia anys ante-
riors», recalcà la regidora.
«Ha estat un treball molt intens 
perquè s'ha hagut de crear la pla-
taforma en un espai molt curt de 
temps, però pensem que és una 
ferrament molt útil i que la farem 
servir molt per a moltes consul-
tes que volem fer a la ciutadania, 
no només per als pressupostos 
participatius. A partir d'ara, la 
gent podrà implicar-se molt més 
al seu Ajuntament», ha afegit 
Prades. 
«Amb aquest nou procés de vo-
tació telemàtica, estem conven-
çuts que el procés de participació 
ciutadana serà molt més ampli i 
molt més il•lusionant», va con-
cloure la regidora.

FINS EL 30 DE JULIOL ES PODEN VOTAR LES PROPOSTES D'ENTRE LES 8 FINALISTES
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Benvolgudes veïnes i veïns de Godella,

Ja fem cara d’agost!! Fem cara de vacances i de fes-
tes, de rialles i de fer-se un passeig pel poble. Aquest 
any ens som uns pocs més a la Junta Local de Festes, 
noves penyes de gent jove i amb ganes de fer festa 
durant 10 dies en els que no van a faltar els berenars i 
sopars d’abonats, la nit d’albaes, el desfi le de moros 
i cristians, les cases de sant, les berbenes, les paelles 
i, com a novetat, recuperem els espectacles al Parc 
del Molí a l’estil Broadway.

A aquestes festes d'enguany voldríem tindre un re-
cord especial per a Toni Alonso, més conegut com El 
Rata, un veí molt volgut a Godella i molt participatiu 
a la vida del poble, especialment a les festes, on s'en-
carregà durant molts anys de fer el pregó.

Tan sols em queda agrair-vos a tots els que feu pos-
sible les festes a Godella la vostra dedicació: clava-
ries, penyes, policia, protecció civil i serveis muni-
cipals. I com no, desitjar que ens acompanyeu en els 
actes, que els gaudiu tant com nosaltres hem fet en 
pensar-los i que siguen dies de diversió plena.

Tatiana Prades.

Especial Festes 2017
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Especial Festes 2017

 JUNTA LOCAL DE FESTES

Presidenta: 
Eva P. Sanchis i Bargues

Presidenta executiva: 
Tatiana Prades Castells

Col·lectius representants a la Junta Local de Festes:
Voluntàries de la Verge de l’Assumpció, Confraria de 
Sant Sebastià, Clavaris del Salvador, Clavariesses del 
Rosari, Clavaris de Sant Antoni, Penya Tot per L’aire, Pe-
nya Gaudint, Penya els Moliners, quadrilla Moltes Rises, 
Penya Bafflexats, Penya Fem la Mà, Penya La Revolta 
i Penya Mel de Romer, Federació de Moros i Cristians, 
Casino Musical de Godella.

11
divendres

18:30 h TOTS A TRES
Lloc: Falla Cervantes-San Blai.
Calfem motors per a les festes, vine i compra el teu 
sopar, gaudeix de bona companyia i música ambient.
Organitza: Penya Bafflexats.

12
dissabte

23:30 h FESTA AL CARRER
Lloc: Carrer Abadia.
Per quart any consecutiu, vos convidem a passar una 
nit especial on podreu gaudir de la millor festa al carrer.
Organitza: quadrilla Moltes Rises.

14
diLLUNS

19:00 h. Inici a la plaça de l'Ermita del Salvador, on totes les 
penyes, clavaries i comparses acudiran acompanyats de la Banda 
del Casino Musical de Godella fins la porta de l'Ajuntament, on 
es llegirà el pregò de les Festes 2017.

Organitza: Regidoria de Festes

19:30 h PREGÓ DE FESTES
Lloc: Balcó de l'Ajuntament.
Organitza: Regidoria de Festes.

21:00 h FESTA DE LA SOLIDARITAT
Lloc: Plaça d'Enric Cullell.
Donatiu 10 € (entrepà, beguda, gelats i dolços). 
Organitza: Casal de la Pau.

23:30 h VETLADA MUSICAL
Lloc: Plaça d'Enric Cullell.
Amb l'orquestra Bakara.
Organitza: Regidoria de Festes.

15
dimarts

11:00 h ESMORZAR POPULAR
Lloc: Plaça d'Enric Cullell.
Entrepans i begudes a preus populars.
Organitza: Penya els Moliners.

13:00 h COMBATO DI VINO
Lloc: Plaça d'Enric Cullell.
Vine preparat per al Gran Combat amb samarreta blanca o 
vestuari de bany.
Organitza: Penya els Moliners.

16
dimecres

17:00 a 18:30 h PARC AQUÀTIC INFANTIL
Lloc: Piscina municipal (ctra. de Rocafort).
Preu per als residents: 2,5€.
Organitza: Regidoria de Festes, amb la col·laboració de la 
regidoria d'Esports.

18:00 h BERENAR
Lloc: Plaça de l'Església. 
Exclusiu per a les persones abonades a les clavariesses del 
Rossari i els clavaris del Salvador.
Organitza: Clavaris i clavariesses del Rosari i del Salvador.

20:00 a 22:30 h TAPA PER L'AIRE
Lloc: Casal jove AlMatadero.
Acosta't a l'Escorxador de Godella a passar una vesprada-nit 
amb la penya Tot per l'aire, gaudint de tapes casolanes a la 
fresqueta de l’Horta.
Organitza: Penya Tot per l'aire.

23:00 h MUSICAL DE BROADWAY
Lloc: Plaça d'Enric Cullell.
Barra a càrrec de les clavaries del Salvador i del Rossari.
Organitza: Regidoria de Festes.

17
DIJOUS

20:00 h PAELLES POPULARS
Lloc: Plaça d'Enric Cullell.
Preu 3€ per ració. Mínim: 10 racions per paella o múltiple 
de 10. 
Venda de tiquets a la consergeria de Serveis Socials del 31 de 
juliol a l’11 d'agost, d’11 a 14 h, fins a completar les 1.500 
places. 
Tot el gènere s'ha de retirar del centre comercial Consum de 
Godella el dia 17 d’agost.
Es prega a tots i totes els participants que col·laboren en la 
recollida de taules i cadires per tal que la festa puga donar 
inici a l’hora prevista. 
Del mateix mode recordem que queda prohibit traure aquestes 
taules i cadires fora de la plaça.
Organitza: Regidoria de Festes.

00:00 h GRAN FESTA MUSICAL
Lloc: Plaça d'Enric Cullell.
Barra a càrrec de la Penya Mel de Romer.
Organitza: Regidoria de Festes.

13
diumenge

18:30 h REPARTIMENT DE CERA
Lloc: Des del carrer Divisòria fins a Trenor Alonso.
Entrega de ciris i detallets a les persones abonades 
a les clavaries del Rosari i del Salvador. 
L’acte estarà amenitzat per una xaranga.
Organitza: Clavaries del Rosari i del Salvador.

15
dimarts

20:00 h MISSA VERGE DE L'ASSUMPCIÓ

20:30 h PROCESSÓ DE L'ASSUMPCIÓ
Recorregut: Església de Sant Bertomeu, pl. del Mercat, Salva-
dor Giner, Sagrat Cor, Santa Magdalena Sofia, Major, Teatret 
de Don Francisco, Abadia i acabament a Sant Bertomeu.
Organitza: Voluntàries Mare de Déu de l'Assumpció.
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18
DIvendres

14:00 h MASCLETÀ 
Lloc: Carrer Major.
Organitza: Clavariesses del Rosari.

18:00 a 20:00 h JOCS POPULARS, BERENAR 
I MAQUILLATGE INFANTIL

Lloc: Plaça de l'Esglèsia.
Per a xiquets i xiquetes.
Organitza: Penya la Revolta.

20:00 h DUTA DE SANT ANTONI
Recorregut: l'Ermita del Salvador, carrer Ample, Pintor Pina-
zo, Pirotècnia Caballer, Churruca, Gravina, Pirotècnia Caba-
ller, Burjassot, Sagrat Cor i Casa del Sant.
Organitza: Clavaris de Sant Antoni.

21:00 h SOPAR VERGE DEL ROSARI I 
SALVADOR

Lloc: Plaça d'Enric Cullell.
Exclusiu per a abonats a la Verge del Rosari i del Salvador.
Organitza: Clavariesses del Rosari i del Salvador.

00:00 h VETLADA MUSICAL
Lloc: Plaça d'Enric Cullell.
A càrrec de l'orquestra La Pato.
Organitza: Clavariesses del Rosari i del Salvador.

19
dissabte

10:00 a 19:30 h JORNADA CUSTOM MOTERA
Mirar programació a la pàgina 23. 
Organitza: Penya Custom Motera.

14:00 h DINAR INTERPENYES
Lloc: Plaça d'Enric Cullell.
Organitzen: Penya Els Moliners, Penya Tot per l’Aire, Penya 
Bafflexats, Penya la Revolta, Penya Fem la mà, Penya Mel de 
Romer, quadrilla Moltes Rises.

17:00 a 21:00 h ESPECTACLE INFANTIL
Lloc: Plaça de l'Esglèsia. 
Ludoespai, castells unflables, jocs gegants, zona futbol, zona 
jove.
Organitza: Regidoria de Festes.

18:00 a 21:00 h CORREBARS
Recorregut per diferents bars de Godella: Bar la Tablita de 
Lolo, Bar Central, cafeteria Jes, Bar Casino Musical. 
Acompanyament a càrrec de la Xaranga Samaruc.
Organitzen: Penya Els Moliners, Penya Tot per l’Aire, Penya 
Bafflexats, Penya la Revolta, Penya Fem la mà, Penya Mel de 
Romer, quadrilla Moltes Rises.

21:00 h SOPAR DE SANT ANTONI
Lloc: Carrer Ample.
Amenitzat per la Banda del Casino Musical.
Venda de tickets els dies 1, 2, 3 i 4 d’agost de 20:00 a 21:00 h 
al carrer Ample, 20.
Organitza: Clavaris de Sant Antoni.

23:30 h PASSACARRERS 
Des del Casino Musical fins a la plaça d'Enric Cullell.
Acompanyats per una batucada.

1:30 a 3:30 h NIT CARIBENYA
Lloc: Plaça d'Enric Cullell.
Veniu disfressats i disfressades per gaudir de la millor nit tro-
pical de l'Horta Nord.
Organitzen: Penya Els Moliners, Penya Tot per l’Aire, Penya 
Bafflexats, Penya la Revolta, Penya Fem la mà, Penya Mel de 
Romer.

20
diumenge

14:00 h CALDERES DE SANT ANTONI
Lloc: Carrer Ample.
Venda de tickets els dies 1, 2, 3 i 4 d’agost de 20:00 a 21:00 h 
al carrer Ample, 20.
Organitza: Clavaris de Sant Antoni.

19:30 h TRASLLAT DE SANT ANTONI
Lloc: Parròquia de Sant Bertomeu.
Des del carrer Ample fins la Parròquia de Sant Bartomeu.
Organitza: Clavaris de Sant Antoni.

20:00 h MISSA A SANT ANTONI
Lloc: Parròquia de Sant Bertomeu.
Cantada pel Cor Sant Bertomeu.
Organitza: Clavaris de Sant Antoni.

21:00 h PROCESSÓ DE SANT ANTONI
Recorregut: plaça del Mercat, Tenor Alonso, Ademús, Ample, 
Pintor Pinazo, Burjassot, Pirotècnia Caballer, Sagrat Cor, 
Ample, Ademús, plaça del Mercat, plaça de l’Església. 
A continuació, trasllat del sant a l’ermita del Salvador pel 
carrer de l'Abadia, carrer Major i pujada de l’Ermita.
Acompanyada per la Banda del Casino Musical de Godella.
Per finalitzar, bateria de focs d’artifici a càrrec de la Pirotèc-
nia Ricardo Caballer.
Organitza: Clavaris de Sant Antoni.

22:30 h FESTA 100x100 CASINO
Lloc: Plaça d'Enric Cullell.
Tapes dels bars i restaurants locals a preus populars.
Per finalitzar, l'orquestra Valencia ens posarà el ritme al cos. 
Servei de barra organitzat pel Casino Musical de Godella.
Organitza: Casino Musical de Godella.

21
dilluns

12:00 a 13:30 h PARC AQUÀTIC INFANTIL
Lloc: Piscina municipal (ctra. de Rocafort).
Preu per als residents: 2,5€.
Organitza: Regidoria de Festes, amb la col·laboració de la 
regidoria d'Esports.

17:00 h FESTA INFANTIL
Lloc: Carrer Ample.
Organitza: Clavaris de Sant Antoni.

18:00 h CAMPIONAT DE TRUC I PARXíS
Lloc: Casal jove AlMatadero.
Inscripcions el mateix dia a partir de les 16:00 h. 
Preu d’inscripció: 3€ per parella. Vos esperem a tots i totes!
Organitza: Penya Fem la mà.

20:00 h  DUTA DEL SALVADOR
Recorregut: plaça de l’Ermita, Paterna, Baró de Santa Bàr-
bara, Montcada, Cervantes, Sant Blai, Joan Peset, Manuel 
Tomàs, Arquebisbe Fuero, Sant Bartomeu, Major, Abadia, 
Salvador Giner, Ample, Tenor Alonso i Santíssima Trinitat.
Organitza: Clavaris del Salvador.

20:15 h AMBAIXADA MOROS I CRISTIANS
Recorregut: pujada de l'Ermita i plaça de l'Ermita.
Organitza: Federació de Moros i Cristians.

21:00 h SOPAR DE JUBILATS
Lloc: Plaça d'Enric Cullell.
 Inscripcions nominatives. És necessari presentar el DNI i el 
carnet de pensionista. 
Venda de tiquets els dies 7, 9, 11, 14, 16, 18 en horari de 17 a 
19h a la Llar dels Jubilats. Preu per comensal: 4€.
Organitza: Regidoria de Festes.
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22
dimarts

12:00 a 18:00 h AUGUST FEST
Lloc: Parc de la Torreta.
Organitza: Penya Gaudint.

18:00 h CASTELLS UNFLABLES I JOCS 
TRADICIONALS

Lloc: Carrer Ample
Vingueu amb roba de bany.
Berenar per a tots amb entrepans i begudes a preus populars.
Organitza: Penya Mel de Romer.

21:30 h APERTURA CASA SANT SEBASTIÀ
Lloc: Carrer Major (llotgeta).
Organitza: Confraria de Sant Sebastià.

21:30 h SOPAR DE GERMANOR
Lloc: Plaça de l'Ermita.
Organitza: Federació de Moros i Cristians.

22:00 h SOPAR CONFRARES DE SANT 
SEBASTIÀ

Lloc: Carrer Major.
Organitza: Confraria de Sant Sebastià.

23:00 h TRADICIONAL NIT D'ALBAES
Lloc: Plaça de l'Esglèsia.
A càrrec de Josep Aparicio «Apa», Teresa Segarra i Tatiana 
Prades. Al vers, Josemi Sánchez.
Recorregut: plaça de l’Església, Ajuntament, Verge Assump-
ció (minument Pinazo), Sant Sebastià (carrer Major), Sant 
Antoni (carrer Ample), Salvador (parc del Molí)i Rosari (car-
rer Ample).
Organitza: Regidoria de Festes.

00:30 h DESFILADA INFORMAL DE 
MOROS I CRISTIANS

Recorregut: plaça de l'Ermita, carrer Major (vorejant pel car-
rer Abadia) plaça de l’Església, i acabament a l'Ajuntament. 
Pujada d'estandards a la balconada de l'Ajuntament.
Nota: Si alguna persona vol participar en la desfilada haurà 
de col·locar-se darrere de l'última comparsa.
Organitza: Federació de Moros i Cristians.

23
dimarts

18:00 a 20:00 h XIQUIXEF
Lloc: Carrer Tenor Alonso (davant del forn de Els Paiportins).
Activitat per a xiquets i xiquetes. 
Inscripcions al forn Els Paiportins els dies 20, 21 i 22 en ho-
rari del forn. Cal donar el nom del xiquet o la xiqueta.
Els més menuts de la casa estan convidats a vindre a cuinar 
pizzes amb nosaltres. 
Organitza: Penya Tot per l’aire, amb la col·laboració del forn 
Els Paiportins.

22:30 h DESFILADA DE GALA DE 
MOROS I CRISTIANS

Recorregut: carrer Ample, carretera arzobispo Fuero i puja-
da de l'Ermita.
Amb la participació de totes les comparses.
Organitza: Federació de Moros i Cristians.

23:00 a 3:30 h ORQUESTRA AGORA
Lloc: Plaça d'Enric Cullell.
Vine a acomiadar les Festes de 2017.
Organitzen: Penya Els Moliners, Penya Tot per l’Aire, Penya 
Bafflexats, Penya la Revolta, Penya Fem la mà, Penya Mel de 
Romer.

24
dijous

13:00 h TRADICIONAL SOBRETAULES
Recorregut pels carrers del poble, amenitzat per la banda del 
Casino Musical. Començarà en el parc del Molí i acabarà a 
la plaça de l’Església. Esteu tots i totes convidats.
Organitzen: Clavaries i Penyes.

14:00 h MASCLETÀ
Lloc: Carrer Major.
Pirotècnia RICASA. Ricardo Caballer.
Organitza: Regidoria de Festes.

18:00 h RECOLLIDA DE LES CLAVARIES-
SES DE LA VERGE DEL ROSARI

Acompanyades de la Banda Casino Musical de Godella.
Organitza: Clavariesses del Rosari.

20:00 h MISSA CANTADA
Lloc: Esglèsia Sant Bertomeu.
Cor Sant Bertomeu.
Organitza: Regidoria de Festes.

21:00 h PROCESSÓ SANT BERTOMEU
Recorregut: Església de Sant Bartomeu en direcció a la pla-
ça del Mercat, Tenor Alonso, Lauri Volpi, Santíssima Trinitat, 
Sagrat Cor, Tenor Alonso i plaça del Mercat per acabar a la 
plaça de l'Església.
Amb les imatges de Sant Sebastià, Sant Bartomeu, la Mare de 
Déu del Rosari i del Salvador. 
Col·labora el Grup de Danses El Poblet.
Organitza: Regidoria de Festes.

1:00 h CASTELL FOCS ARTIFICIALS
Lloc: Parc del Molí.
Pirotècnia Vicent Caballer.
Organitza: Regidoria de Festes.

27
diumenge

20:00 h PROCESSÓ CRIST DE LA PAU
Recorregut: des de l'esplanada de l'ermita del Salvador fins a 
la Parròquia de Sant Bartomeu i, en acabar, la Missa.

Nota: En totes les vetlades nocturnes es prohibeix la venda d'alcohol a menors de 
18 anys i l'entrada de begudes alcohòliques al recinte.

Per unes festes sense sexisme, NO és NO. 
En aquestes festes i en aquest poble no són benvingudes les actituds agressives; ni masclis-
tes, ni homòfobes, ni xenòfobes, ni de cap tipus.
Si l’actitud d’alguna persona et fa sentir malament tens tot el dret a fer-li-ho saber. NO és 
NO, el límit el poses tu. Cadascú és responsable de si mateix, controlem què i quant con-
sumim. 
Siguem respectuoses amb totes les persones que ens envolten. Fem festa per omplir-nos de 
vida ballant, xarrant, lligant i el que calga, però sempre des de l’empatia i el respecte. 

La festa som totes i tots, cuidem-nos!

IGUALTAT A LES FESTES

Programació Festes 2017

21
dilluns

21:30 h APERTURA CASA DEL SALVADOR
Lloc: Carrer Músico Francisco Caballer.
Organitza: Clavaris del Salvador.

23:30 h ORQUESTRA SYBERIA
Lloc: Plaça d'Enric Cullell.
Barra a càrrec de la Penya Els Moliners.
Organitza: Regidoria de Festes.
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Clavaris

eL rOSarI
CLAVARIESSA MAJOR
Andrea Gabaldón Márquez

Beatriz Cuñat Arnau
Patricia Sáez Villora
Sara Pérez Varjas 
Nuria Ansuategui Cals
Lorena Tarrazona Hortelano 
Laura Campos Riquelme
Silvia Giner Romero
 Malissa Agounitestane 
Beatriz Ruiz Casanova
Natalia Ciges Pradas 
Lucía Hernández Villanueva

aDOrNO DeL rOSarI
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SaNt aNtONI

Clavaris

eL SaLvaDOr
CLAVARIS
Álvaro Santamaría Sierra
Ernesto Pascual Arnau
José Manuel Valle Suay
Miquel Climent Salvador
Julio Moldovan Oliviu

CLAVARI MAJOR
Juan José Puchades Aznar

Stefano Miotti
Josep Prades
José Coloma
Franco Miotti
Alonso Villodre
Salvador Alcañiz
Ramón Roig
Carlos Villanueva

ADORNO DE SANT 
ANTONI

Mari Francés
Sofía Puchades
Vanessa Puchades
Iris Puchades
Pili Francés
Carmen Mañas
Consuelo Balaguer
Ana Aliaga
Obdulia González
Antonia Romero
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SaNt SebaStIa
JUNTA DIRECTIVA
President: Rogelio Soria 
Huerta
Vicepresident: Andrés 
Mercadillo Algaba
Secretària: Amparo Bueno 
Uchan
Vocals: Francisco Sáez 
Castillo i Juan Miguel 
Palanca Beltrán

CONFRARES
Juanita Abad
Ignacio Alcañiz Serra
José Aparicio Olmedo
Daniel Balaguer Cuñat
Ana Barat
Conchín Bartoll
Teresa Bartual Llorens
Antonio Belmonte Del 
Águila
Amparo Benavent Benlloch
Pepa Blasco Barbera

José Bosch Valero
Francisco Bou Lluna
M. Carmen Broseta Cola
Amparo Bronchú
Fina Bronchú Álvarez-Sa-
las
Pepita Bronchú Estellés
Mercedes Bronchú Planchat
Salvador Caballer Tarín
Salvador Carsi Martí
Amparo Casar
Eugenio Català
Pepe Català
Rosa Cervera Betoret
Fernando Cortes
María Cuñat
Antonio Doménech Asensi
Jose Manuel Doménech 
Alamar
Pepita Doménech Ferrando
Vicenta Dura Capellà
Jose Francisco Estellés 
Cardo
Vicente Estellés

Vicente Estellés Valls
Ricardo Estrems
Rafael Falomir
Agustí Ferrando Bargues
Isabel Ferrando Benavent
Pura Ferrando Marco
M. Josefa Ferrando Marco
Sonia Ferrer Camps
Vicenta Ferriol Vergara
Francisco Ferriol
Eduardo Galindo Llorens
Fina Galindo Llorens
Carmen Giménez
M. Jose Granell
Ramon Granell Alfonso
José Luis López Andrés
Fco. Javier Llácer Marco
Lourdes Llores
Salvador Llorens Casaña
Juan Lluna
Manuel Lluna
Pepita Mainero Bezares
Joan Mansanet Mansanet
Antonio Marco Frechina

Jose Montagut Martinez
Antonio Murcia Boronat
Jose María Musoles
Daniel Navarro
Ernesto Ordaz Senent
Fernando Ordóñez
Horno Paiportins
Francisco Palanca
José Vte. Pérez Ferriol
José Prades
José Manuel Sanfélix
M. José Segura Montagut
M. José Serra Alonso
Guillermo Rodriguez 
Bronchú
Melchor Sauri
Joaquín Tornero
José Antonio Tornero
Isabel Trenco Valls
Amparo Valls Alabadi
María Valls Clavell
Susi Vidal
Fernando Vilella
Adela Villar Tomas

Especial Festes 2017

crISt De La paU

verge De L'aSSUmpcIO
VOLUNTÀRIES
María Alcañiz
Paquita Alonso
M. Carmen Alonso
Marisol Arcos   
Amparo Barberà
M. Josefa Benavent
M. Carmen Benlloch
Rosario Benlloch
Mercedes Benlloch
Amparo Bueno
Trini Caballer 
M. Josefa Caballer
Amparo Caballer 
Bondia
Pepa Camacho
Amparo Casar
Charo Castell
Elena Cebrià
Merxe Cortés 
Vicenta Ferriol
Aurora Ferriol 
Fina Galindo
Eva Galindo

Isabel López
Encarna Llorens
Carmela Lloris
Pepa Mainero 
Isabel Marco
M. Ángeles Martínez
M. Paz Navarrete
Esmeralda Navarro
Trini Naya
Vicenta Ordaz
M. Antonia Pascual
Lourdes Pascual
Amparo Rodríguez
Pilar Ruiz
Maju Sabater
Loli Sabater
Eva Sanchís
M. Antonia Senent
Marina Senent 
Tortajada
M. José Serra
M. Carmen Taronger  
Isabel Trenco
Juanita Granell
Isabel Sánchez

Confraries i voluntaris
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Penyes
Especial Festes 2017

gaUDINt

eLS mOLINerS
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Penyes

mOLteS rISeS

baFFLexatS

Especial Festes 2017
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Penyes
Especial Festes 2017

tOt per L'aIre

La revOLta
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Penyes

meL De rOmer

Fem La ma

Especial Festes 2017

cUStOm mOtera

19
dissabte

10:00 ESMORZAR A LA PUJADA DE 
L'ERMITA

A l'altura de la Borjeria, organitzadors del catering. 

11:30 a 12:00 h EIXIDA PEL POBLE

13:00 h SORTEIG D'OBSEQUIS

13:30 h DUEL DE DJ'S
Amenitzaran la festa fins el final.

14:00 h DINAR
A càrrec de la Borjeria.

19:00 h FI DE LA FESTA
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Moros i Cristians
Especial Festes 2017

OrDre De La DeSFILaDa
Carro d'apertura amb estendart

BÀNDOL CRISTIÀ
Comparsa Cristiana Milícia del Temple
Comparsa Cristiana Cavallers Templaris
Comparsa Cristiana xiquets i xiquetes de Jaume I

Capitania Cristiana:
Comparsa Cristiana Jaume I

Capità Cristià: Manuel Escrich Català
Abanderada Cristiana: María Hernández Murgui

BÀNDOL MORO
Comparsa Mora Ben-assai

Capitania Mora:
Comparsa Mora Almoravides

Capità Moro: Carlos García Ponce
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Moros i Cristians
Especial Festes 2017

mILIcIa DeL tempe
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cavaLLerS tempLarIS

xIqUetS I xIqUeteS JaUme I

Moros i Cristians
Especial Festes 2017
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Moros i Cristians
Especial Festes 2017

xIqUetS I xIqUeteS JaUme I Capitania Cristiana

JaUme I
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beN-aSSaI

aLmOravIDeS

Moros i Cristians
Especial Festes 2017

Capitania Mora
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Els veïns i veïnes tingueren l'oportunitat d'exposar les seues demandes i propostes a les assemblees.

Les assemblees com a punt 
de partida per proposar 
demandes i noves idees
DURANT EL MES DE MAIG ES CELEBRAREN LES ASSEMBLEES TEMÀTICA I DE BARRIS

  ASSEMBLEES     
PARTICIPATIVES
Els veïns i veïnes de Godella que 
han volgut formar part del pro-
cés de Participació Ciutadana 
han pogut canalitzar les seues 
demandes a través de dos assem-
blees, que es van celebrar al saló 
d'actes de Vila Teresita els dies 
10 i 17 de maig. 
Primerament fou el torn per a 
l'assemblea temàtica. La regido-
ra de l'àrea, Tatiana Prades, va 
dirigir una reunió en la que van 
coincidir la major part de les pro-
postes, que demanaven una dota-
ció per al material destinat a les 
festes i actes del poble, com ara 
cadires, taules, un nou entaulat i 
llums que podrien fer servir els 
festers, fallers i membres de les 
associacions.
La segona de les propostes pre-
sentades fou en relació al teatre 
Capitoli, per al qual alguns veïns 
i veïnes demanen la reparació del 
sòl de l'escenari i la incorporació 
d'un ciclorama, això és, una pan-
talla per fer projeccions que no 
siga incompatible amb la presèn-
cia de gent sobre l'escenari, ja 
que la que hi ha ara ocupa tota 
l'estrada.
En tercer lloc, es van demanar 
recursos per a xiquets i xiquetes 

de 0 a 3 anys, com ara un parc 
d'instal•lacions adaptades per a 
aquesta franja d'edat i la imple-
mentació d'una 'bebeteca', amb 
llibres nous, una prestatgeria 
adaptada a la seua alçada, activi-
tats de contacontes i matalassets 
per als més menuts. 
D'altra banda, una mare d'un dels 
alumnes del col•legi Cervantes 
sol•licità la col•locació d'un bo-
lardo a l'entrada del centre esco-
lar, doncs el gual que ja existeix 
no evita que tots els dies aparque 
un cotxe envaint el pas de zebra.
Per últim, una veïna va demanar 
la reparació de la via pública, 
recalcant especialment el carril 
bici, que està desgastat i presenta 
irregularitats en alguns trams del 
poble. 
Més tard es va celebrar l'assem-
blea de barris, on els veïns i veï-
nes de Campolivar tingueren una 
representació majoritària, i mol-
tes foren les idees que feren refe-
rència a aquesta zona residenci-
al: reparació de l'asfalt, reposició 
i instal•lació de faroles, rehabili-
tació del parc junt al pavelló, ne-
teja d'escombraires a la zona de 
la Torreta del Pirata, i plantació 
de pins al carrer Pi Panera.
D'altra banda, prop de Campo-
livar, al túnel de la carretera de 
Bètera que està front al Cambrid-

ge School, es demanà la creació 
d'un pas elevat per tal d'evitar el 
risc que suposa creuar per eixa 
zona.
Altra de les propostes que es van 
presentar fou la de rehabilitar i 
peatonalitzar un dels carrers més 
emblemàtics de Godella, com és 
la pujada a l'Ermita. Es va expo-
sar que alguns dels taulons de 
fusta estan solts, i es va demanar 
la instal•lació de pilons mòbils 
per una peatonalització progres-
siva, per exemple, els caps de 
setmana.
En aquesta mateixa línia, també 
hi hagué propostes per al centre 
del municipi, demanant la pe-
atonalització del carrer Tenor 
Alonso, si bé no tancant-lo com-
pletament al trànsit, sí restringint 
la circulació de vehicles, doncs 
es tracta d'un carrer estret amb 
molts comerços i on passejar 
per la vorera no resulta senzill. 
La mateixa persona que va fer 
aquesta demanda també va pro-
posar la reforma de l'edifici de 
l'antic mercat municipal i la seua 
transformació en un pàrking amb 
diverses alçades, la qual cosa 
alliberaria el trànsit del centre de 
Godella.
Una altra veïna demanà la reha-
bilitació de la zona verda situa-
da entre els carrers Pintor Luis 

Giner, Ramón i Cajal i la CV-31 
i que assegura està molt bruta i 
descuidada.
Un veí amb mobilitat reduïda 
va fer una proposta per millorar 
l'accessibilitat a diferents punts 
del municipi. Per exemple, arre-
glar les rampes de l'accés poste-
rior a l'ermita, millorar els passos 
de zebra i les voreres als carrers 
confrontants a l'Ajuntament, 
adaptar els banys del saló d'actes 
de Vila Teresita per a persones 
amb cadires de rodes, i refer les 
places d'aparcaments reservats 
per tan que la vorera no siga un 
obstacle.
Per últim, personal docent del 
col•legi públic Barranquet van 
demanar augmentar l'espai del 
pati agafant part del parc muni-
cipal en horari escolar, com ja es 
va fer fa temps a l'Escola Sant 
Bertomeu.
Totes les propostes presentades 
a una i altra assemblea es reco-
lliren de manera conjunta amb 
un vídeo explicatiu a la web de 
Participació Ciutadana. Fou en 
aquesta plataforma on el veïnat 
del poble pogué votar les propos-
tes que consideraren més adients 
per optar a desenvolupar-se amb 
els 40.000€ amb que està dotada 
aquesta àrea.

Les diferents 
associacions 
signen els seus 
convenis amb 
l'Ajuntament

 Són moltes i molt diferents les 
associacions que participen a la 
vida social del poble realitzant 
activitats diverses i que tenen un 
vincle amb l'Ajuntament de Go-
della. El consistori dóna suport 
a aquests col·lectius per tal que 
desenvolupen els seus progra-
mes, ja siga a l'àmbit cultural, 
educatiu, d'oci, etc.
Durant els darrers mesos, repre-
sentants de les diferents àrees de 
l'Ajuntament s'han reunit amb 
els responsables de cadascuna 
d'aquestes associacions per sig-
nar l'ampliació dels convenis que 
els vinculen un any més.
Del 9 de juny al 20 de juliol es va 
obrir el termini per tal que aques-
tes associacions i altres col·lec-
tius de Godella puguen sol·li-
citar les subvencions de cara al 
proper any.

De dalt a baix, Cor Lambert 
Alonso, Cor de la Vila, Associ-
ació de Comerciants, Associ-
ació Valenciana del Bonsai i 
Grup de Danses El Poblet.
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  GODEJAMM
La nova edició del Godejam 
Graffiti, el festival de cultura ur-
bana de Godella recolzat per les 
regidories de Joventut i Cultura, 
es va celebrar el diumenge 28 de 
maig al carrer de l'Escorxador.
Aquesta iniciativa compleix tres 
anys -dos des que està impulsada 
per l'Ajuntament- i ha reunit a 
grans noms d'aquest art urbà, que 
es donen cita a Godella per plas-
mar el seu talent a espais buits i 

desaprofitats que alguns veïns i 
veïnes cedeixen per a aquest ús.
Enguany, l'exhibició de Graf-
fiti pel matí va comptar amb la 
presència de Bomba, zazza, El-
rond, Close, Keoni, Bems, Sink, 
Mawe, xemayo i Nauni. Hi ha-
gué també una exhibició de hip-
hop a càrrec de United Growth i 
una classe d'iniciació oberta per 
a tots els públics. Després d'una 
paella per agafar forces, els ar-
tistes continuaren pintant durant 
tota la vesprada fins acabar el 

mural del carrer de l'Escorxador.
En paraules de la regidora de 
Cultura, Tatiana Prades, «la idea 
d'aquesta iniciativa és descon-
textualitzar l'art i portar-lo als 
carrers per tal d'apropar-lo als 
més joves. Aquesta ha estat una 
edició molt interessant perquè 
l'exhibició de ball urbà li aporta 
un valor afegit més enllà del de 
la pròpia pintura».
Per la seua banda, el regidor de 
Joventut, Joan Cardo, va destacar 
que «es tracta d'una activitat on 

treballen de manera conjunta dos 
regidories, la qual cosa és molt 
positiva perquè permet reduir 
despeses i treballar amb sinèr-
gies». Respecte al valor artístic, 
Cardo va assenyalar que «tenim 
un concepte d'art molt acadè-
mic i a vegades costa trencar la 
norma. L'Ajuntament vol donar 
suport a aquesta manifestació ar-
tística precisament per fer front a 
este tipus de prejudicis».

El Godejam Graffiti 2017 
ompli d'art i de color el 
carrer de l'Escorxador
LA TERCERA EDICIó DEL FESTIVAL DE GRAFFITI I ART URBÀ VA CONGREGAR A DEU 
ARTISTES, qUE PLASMAREN LES SEUES OBRES A LA PARET CEDIDA PER A L'OCASSIó

'La culpa de 
tot' i 'Vacío 
Temporal', 
guanyadors 
del festival 
Crític Curt

 La culpa de tot i Vacío Tem-
poral foren els dos guanyadors 
del primer festival Crític Curt 
organitzat a Godella per la coo-
perativa Trenca Klosques amb la 
col•laboració de la regidoria de 
Joventut.
Quatre estigueren els finalistes 
d'aquest certamen, que tenia com 
a temàtica la societat de consum. 
La culpa de tot (Chernoville) 
guanyà el premi al millor curt i 
al millor curt en valencià, mentre 
que Vacío Temporal (Leónidas) 
es va fer amb el premi del pú-
blic. Al agua patos (Cromagnon) 
i Consimismo (P.S. Productions) 
foren els altres dos finalistes.

El regidor de Joventut, Joan 
Cardo, es va dirigir als partici-
pants per transmetre'ls «en nom 
de l'Ajuntament i l'organització 
del concurs, el nostre més sincer 
agraïment per l'esforç i la dedica-
ció, que s'han vist reflectits a tots 
els treballs presentats».
Alguns dels curts es presentaren 
fora de termini i no pugueren op-
tar als premis, però tant des de 
l'organització com des de la re-
gidoria feren una valoració molt 
bona de la participació i expresa-
ren la seua voluntat de repetir el 
festival l'any que ve.
El jurat d'aquesta primera edició 
del festival Crític Curt de Go-
della estava composat per Polo 
Films, La Tapadera, i la coopera-
tiva En Moviment. 

Dalt, la classe de hip-hop oberta per a tots els públics. Baix, diversos artistes pinten els seus graffitis, el mural acabat i els regidors 
Joan Cardo i Tatiana Prades posant amb Xema González, l'organitzador de l'esdeveniment.

 La regidoria de Joventut va 
organitzar el divendres 2 de maig 
al casal jove AlMatadero la xar-
rada 'Rabietas i conflictes'. 
Aquesta conferència, que fou 
impartida per Eduardo Sánchez, 
estava dirigida a pares i mares 
per parlar de la comunicació a 
l'àmbit familiar.

xarrada sobre 
la comunicació 
familiar
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 A principis del mes de juny es 
va celebrar al casal jove AlMata-
dero de Godella la primera jorna-
da de dansa tribal, amb un taller 
de ioga i meditació. 
La música va córrer a càrrec de 
'Tribal Fusion Ambient'. També 

hi hagué una xarrada sobre el tri-
bal i els seus beneficis.
La jornada, que es va desenvolu-
par durant tot el dia, va finalitzar 
amb dos sesions guiades i dos 
actuacions.

Es celebra la primera jornada 
de dansa tribal, ioga i 
meditació al casal jove

Les xiques ballant a una de les actuacions de la jornada.

 ESCOLETES D'ESTIU
La pre-escoleta i l'escoleta d'es-
tiu de Godella, organitzades per 
la regidoria de Joventut, són dos 
de les activitats més esperades 
quan arriba aquesta època. 
Primerament fou el torn per a la 
pre-escoleta, que es celebrà al 
centre cultural xicranda del 21 
al 30 de juny en horari de 8:00 
a 15:00 h. Amb tallers i jocs, els 
xiquets i xiquetes aprengueren 
tècniques teatrals, feren manua-
litats i protagonitzaren la lectura 
dramatitzada d'un text a la ràdio 

municipal.
Pel que fa a l'escoleta, enguany 
canvià la seua ubicació i tingué 
lloc al col•legi Barranquet. Com 
va comentar el regidor de Joven-
tut, Joan Cardo, «d'aquesta ma-
nera estem més prop de la pisci-
na municipal i així podem gaudir 
d'aquesta activitat lúdica durant 
més temps i amb més seguretat». 
En aquesta ocasió, l'escoleta 
d'estiu va versar sobre el tema 
del respecte al medi ambient i el 
reciclatge, i es desenvolupà en 
horari de 8:00 a 17:00 h del 3 al 
31 de juliol.

Cardo va destacar que es trac-
ta de dos activitats «per les que 
l'Ajuntament, a través de la regi-
doria de Joventut, continua apos-
tant de manera directa i amb fons 
totalment públics amb l'objectiu 
de donar eixe servei als pares i 
mares, i facilitar que puguen 
conciliar la seua vida laboral du-
rant el període de vacances esco-
lars».
Totes dues activitats estan dirigi-
des per a xiquets i xiquetes de 3 a 
12 anys, tant de Godella com de 
les rodalies.

La Pre Escoleta i 
l'Escoleta, activitats 
preferides a l'estiu
ENGUANy, L'ESCOLETA ES TRASLLADA AL BARRANqUET I 
TRACTA EL TEMA DEL RESPECTE AL MEDI AMBIENT

 La regidoria de Joventut de 
l'Ajuntament de Godella va or-
ganitzar un curs intensiu de mo-
nitor de temps lliure, que tingué 
lloc del 12 al 30 de juny i que va 
permetre als participants tindre 
el títol homologat per exercir 

aquesta activitat.
El curs va tindre una duració de 
100 hores i un preu de 100€, i es 
va realitzar en horari de 9:00 h a 
14:00 h i de 16:00 h a 20:00 h al 
casal jove AlMatadero. 

L'escorxador de Godella acull 
un curs intensiu de monitor de 
temps lliure

Els participaren obtingueren el títol homologat per poder treballar.

El dissabte 20 de maig es va re-
alitzar una ruta amb bicicleta per 
l'Horta de Godella fins la platja 
de Meliana. A aquesta activitat 
es va comptar amb l'ajuda dels 
membres de Protección Civil.

Els Diumenges a l'Escorxador, 
l'activitat que es realitza dos ve-
gades al mes al casal jove amb 
tallers i jocs infantils, ha estat tot 
un èxit i ja prepara la nova tem-
porada per a després d'estiu.

Durant els darrers mesos han 
tingut lloc al casa jove diversos 
campionats de futbolí, ping pong 
i FIFA. Els participants, organit-
zats en diverses categories per 
edats, han optat a premis de 50€.

El documental L'últim brigadista 
conta la història de Josep Almu-
déver. Es va presentar a Godella 
amb la col·laboració de Josep 
Farnat i Ali Farnat amb les seues 
Cançons per a una Revolució.

Xiquets, xiquetes, monitors i monitores han gaudir durant el mes de juliol a l'Escoleta d'Estiu.
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La Biblioteca de Godella llança el 
tercer Concurs de Microrelats
LA TERCERA EDICIó DEL CONCURS DE MICRORELATS ESTÀ 
DOTADA AMB DOS PREMIS DE 200 EUROS PER A LA MILLOR 
OBRA EN CASTELLÀ I LA MILLOR OBRA EN VALENCIÀ

  MICRORRELATS
La regidoria de Biblioteca de 
l'Ajuntament de Godella ha llançat 
la tercera edició del Concurs de 
Microrelats, dotat amb dos premis 
de 200 euros i un reconeixement 
a les 50 millors creacions amb la 
seua publicació en format llibre.
Les obres, que poden estar tant 
en castellà com en valencià, han 
de tindre una extensió màxima de 
100 paraules, sense contar el títol 
que no podrà excedir de les 10 
paraules. Pot participar qualsevol 
persona major de 18 anys resident 
a Espanya i el termini de presen-
tació és de l'1 de juliol a l'1 de se-
tembre a les 14:00 h.
Les obres han de ser originals i 
inèdites. No poden haver estat pre-
miades ni estar pendents de deci-
sió en cap altre concurs. Els textos 
hauran d'estar escrits amb l'exten-
sió .doc, en lletra Arial 12, a doble 
espai i enviats via correu electrò-
nic a biblioteca@godella.es.
El jurat estarà composat per tres 

persones lligades al món de la 
cultura i de les lletres a proposta 
de l'Ajuntament de Godella. La 
decisió del jurat serà inapel•lable 
i es publicarà el dia 16 d'octubre, 
a través del web municipal, la 
Biblioteca i les xarxes socials. A 
més, es comunicarà a les persones 
guanyadores telefònicament i per 
correu electrònic.
Respecte als premis, es selecci-
onaran 50 relats, els autors dels 
quals rebran un diploma i un 
exemplar del llibre publicat amb 
les seues obres. El millor relat en 
valencià i el millor en castellà re-
bran un premi de 200 euros, i hi 
haurà també cinc accèssits que ob-
tindran una targeta regal per bes-
canviar per llibres.
El lliurament de premis i la lectura 
dels relats guanyadors i seleccio-
nats tindrà lloc a la biblioteca mu-
nicipal de Godella el divendres 27 
d'octubre a un acte d'entrada lliure 
per tothom.
En cas de no poder assistir a l'esde-

veniment, les persones guanyado-
res i/o finalistes podran delegar-ne 
la recollida en qualsevol altra per-
sona enviant un correu electrònic a 
la mateixa adreça abans indicada. 
A aquest efecte, serà necessari que 
s'hagen enviat, també per correu 
electrònic, les dades personals i 
l'adreça postal completa, abans de 
finalitzar el mes d'octubre de 2017, 
per poder efectuar l'enviament del 
diploma i del llibre editat per cor-
reu al domicili corresponent.
Els premis del concurs poden 
quedar deserts si el jurat conside-
ra que cap obra s'ajusta a les exi-
gències del certamen. Els treballs 
seleccionats quedaran en propietat 
de l'Ajuntament de Godella i no es 
retornaran als autors, els quals ce-
deixen els seus drets de publicació 
en el web i en paper, sense afany 
de lucre i sempre amb l'esment de 
l'autor.
Els autors dels relats que partici-
pen en aquest concurs han de ser 
responsables de l'origen de l'obra.

 El dijous 8 de juny, l'escriptor 
i veí de Godella, Enrique Villar-
real, va presentar el seu nou lli-
bre, 'En la lucha final', a la biblio-
teca municipal. El llibre parla de 
la desaparició de Laura Salgado, 
la filla d'una de les famílies més 
poderoses de València. L'inspec-
tor Cabrera i el seu equip reben 
l'encàrrec de trobar-la, però la 
recerca els condueix a una es-
tranya connexió entre la família 
Salgado i el Partit Comunista 
d'Espanya. Un sicari professio-
nal, vingut del passat, es veu for-
çat a eixir del seu retir per fer un 
últim treball, però les coses no 
ixen com esperava. Mentre el cas 
es torna cada vegada més fosc, 
un assassí en sèrie, el Repartidor, 
apareix de nou després d'uns me-
sos de silenci.

Enrique 
Villareal 
presenta el seu 
llibre 'En la 
lucha final'

L'escriptor Enrique Villarreal i el públic assistent a l'acte de pre-
sentació del seu llibre, que es realitzà a la biblioteca municipal.

 Durant el periode escolar, la bi-
blioteca municipal de Godella ha 
organitzat, amb una periodicitat 
mensual, diversos tallers de lectu-
ra oberts a tothom.
El centre cultural xicranda ha 
acollit aquestes xarrades-col·lo-
qui on els participants han tingut 

l'oportunitat de debatre i intercan-
viar opinions sobre les obres que 
han llegit. 
Els darrers tallers que s'han realit-
zat han tingut com a protagonis-
tes els llibres Kokoro, de Natsume 
Soseki, i La Pell Freda, d'Albert 
Sánchez Piñol.

xicranda acull els tallers de 
lectura, que es reprendran al 
mes de setembre

Biblioteca

Imatge d'un dels tallers de lectura, celebrats al centre cultural 
Xicranda una vegada al mes. 
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 19J ALERTA FEMINISTA
El poble de Godella es va sumar 
el darrer dilluns 19 de juny a la 
convocatòria de mobilització or-
ganitzada pel moviment feminis-
ta per demanar que s'augmente 
fins els 120 milions d'euros l'as-
signació pressupostària de l'Estat 
destinada a la igualtat i la lluita 
contra les violències masclistes.
La regidoria d'Igualtat de l'Ajun-
tament de Godella va preveure 
per a les 12:00 h, les 18:00 h i 
les 19:00 h, tres lectures públi-
ques d'una moció per instar al 
Govern central a l'ampliació dels 
fons destinats a aquesta causa. 
Per part de la secció sindical de 
CC.OO. de l'Ajuntament de Go-
della es van programar una sèrie 
d'activitats.
Aquesta demanda, etiquetada 
com a #AlertaFeminista, preten-
gué posar de manifest la desi-
gualtat entre homes i dones a tots 

els nivells, i denunciar «la més 
absoluta indolència del Govern 
central, les institucions i els po-
ders públics». Des del moviment 
feminista asseguren que el Pacte 
d'Estat «naixerà mort si no hi ha 
fons per al seu desenvolupament 
i aplicació». Així, amb la mira-
da posada a la propera setmana, 
quan el Congrés haurà de discu-
tir i aprovar l'última versió dels 
Pressupostos Generals de 2017, 
es proposa dur a terme una acció 
«concreta, col•lectiva i reivindi-
cativa».
La regidora d'Igualtat de l'Ajun-
tament de Godella, Teresa Bue-
so, va destacar que «es tracta de 
mobilitzar a tota la societat per 
conscienciar-la i sensibilitzar-la 
sobre la necessitat de continuar 
lluitant per acabar amb aquesta 
lacra». 
Pel matí, Esther Pastor (violon-
cel) i Rubén Peinado (ballarí) 
van interpretar Cançò sense pa-

raules. Seguidament, hi hagué 
una actuació de ball de Virginia 
Soler i Elia Soler interpretant Ni 
una menys. Després d'un dinar 
de cabasset, el saló de plens de 
l'Ajuntament va acollir un de-
bat amb col•lectius de dones de 
Godella sobre la situació actual i 
plantejar solucions. Més tard, es 
va realitzar una actuació de ball 
a càrrec d'Andrea Mateu, Virgi-
nia Soler, Azahara Montesa, Ana 
quiñones, Pablo Dublanc i Elia 
Soler interpretant No mes dolor. 
A més, l'artista Gretchen Keelty 
va pintar un graffiti al mur del 
carrer Major, junt a la plaça de 
l'Esglèsia. 
Així mateix, al ple ordinari del 
mes de juny es va aprovar una 
moció de CET per demanar un 
augment als pressupostos de 
l'Estat de l'assignació destinada 
a la lluita contra la violència de 
gènere.

Godella es suma al 
#19JAlertaFeminista 
per lluitar contra les 
violències masclistes

Dalt, l'artista Gretchen Keeltyz pintant el graffiti. Baix, lectura del manifest a les portes de l'Ajuntament.

 El 28 de juny la bandera de 
l'orgull LGTBI es va penjar al 
balcó de l'ajuntament de Godella, 
des d'on el regidor de Serveis So-
cials, Salvador Soler, va llegir un 
manifest en defensa de la igualtat 

i dels drets d'aquests col·lectius. 
Soler va estar acompanyat per 
altres companys i companyes 
de la corporació municipal, i per 
treballadores de l'àrea de Serveis 
Socials.

L'ajuntament oneja amb orgull 
la bandera LGTBI

Soler va llegir el manifest des del balcó de l'Ajuntament.

Igualtat

Igualtat

 La regidoria d'Igualtat de 
l'Ajuntament de Godella va or-
ganitzar el dissabte 6 de maig un 
taller d'autodefensa per a dones, 
que tingué lloc a l'antic escorxa-
dor durant tota la jornada.
Els objectius d'aquest taller eren 
els de desenvolupar l'autoestima 
a través de l'autodefensa, ins-
truir-se en tècniques d'autode-
fensa, possibilitar la resolució de 
conflictes, treballar en els con-
ceptes de conscienciació, pre-
venció, relaxació i enfortiment, 
autodefensa verbal i actitud físi-
ca davant un enfrontament físic, 
i donar informació legal i con-
tactes útils per a les dones que 
puguen ser víctima d'algun tipus 

de violència.
L'autodefensa personal ens pot 
servir tant per a prevenir situaci-
ons de violència, com per a eixir 
d'elles. Per això, aquest taller es-
tava dirigit a dones adolescents, 
joves, adultes i majors. La defen-
sa personal és primordialment 
una actitud, significa poder pro-
tegir-nos a nosaltres mateixes. 
És una proposta pacífica on s'uti-
litzen tècniques psicològiques i 
físiques. 
El taller tingué una primera ves-
sant teòrica on es repassaren 
tècniques de coneixement corpo-
ral i una segona par pràctica on 
s'instruí en tècniques de defensa 
i autoestima. 

Es celebra a l'escorxador un 
taller d'autodefensa per a dones

 L'Associació Valenciana 
d'Afectades per la Fibromialgia 
(AVAFI) va impartir el dijous 8 
de juny al saló d'actes de Vila 
Teresita la xarrada 'Fibromialgia, 
la infermetat invisible', per cons-
cienciar sobre la problemàtica i 
tractament d'aquesta malaltia . 
La fibromialgia es caracteritza 
per dolors als músculs i ossos 
amb una exagerada hipersensibi-
litat, i que afecta a les dones 10 
vegades més que als homes.  

xarrada sobre 
fibromialgia

 L'Ajuntament de Godella ha 
posat en marxa una iniciativa 
anomenada 'Lupa Morada', amb 
l'objectiu d'implantar un llen-
guatge inclusiu i no sexista a tots 
els departaments.
Els tècnics i tècniques del con-
sistori hauran d'autoavaluar-se 
mitjançant un senzill formulari 
per evitar, per exemple, l'ús del 
masculí genèric. Si es complei-
xen les normes, el document serà 
distingit amb la Lupa Morada.

Llenguatge 
inclusiu
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 LA SALETA
L'alcaldessa de Godella, Eva 
Sanchis, i el regidor Fernando 
Oliveros van rebre el divendres 
23 de juny a la porta de l'Ajunta-
ment a dotze dones de la residèn-
cia La Saleta de Campolivar, que 
han recobert alguns dels arbres 
del carrer Major amb ganxet i 
punt de creu. 
Les usuàries d'aquesta residèn-
cia ja venen realitzant des de fa 

anys un taller de costura, i havi-
en decorat les palmeres de les se-
ues instal•lacions a Campolivar. 
Aquesta iniciativa, que va nàixer 
per tal que els majors desenvo-
lupen les seues habilitats, millo-
ren la seua autoestima i contri-
buisquen a reduir els estereotips 
de la vellesa, va tindre tant d'èxit 
que s'ha decidit exportar-la als 
carrers del poble. 
Així, amb la col•laboració de la 

regidoria de Serveis Socials de 
l'Ajuntament de Godella, els huit 
arbres del carrer Majors han es-
tat els primers en rebre aquests 
treballs de ganxet i punt de creu, 
però segons han manifestat tant 
l'alcaldessa com la directora del 
centre, Celia Pérez, potser no si-
guen els únics.
Les dones de La Saleta, acompa-
nyades d'altres treballadores de 
la residència i de l'àrea de Ser-

veis Socials de l'Ajuntament, van 
aprofitar l'ocasió per agrair al 
consistori l'oportunitat de mos-
trar el seu treball a un carrer que, 
com ha recordat Eva Sanchis, 
està ple de xiquets i de segur que 
ho disfruten. A més, les dones li 
van entregar un regal a l'alcal-
dessa, un quadre fet de ganxet i 
punt de creu.

Les dones de La Saleta 
decoren els arbres del carrer 
Major amb ganxet i punt de creu
EL TALLER DE COSTURA D'AqUESTA RESIDèNCIA HA TINGUT TANT D'èxIT qUE 
S'HA DECIDIT DECORAR ALGUNS ARBRES DE GODELLA AMB ELS TREBALLS

Els tallers 
d'adults i de la 
Tercera Edat 
s'exposen a 
xicranda

 Entre els dies 26 i 30 de juny 
es va realitzar al centre cultural 
xicranda una exposició dels ta-
llers d'adults i de la Tercera Edat 
organitzats per la regidoria de 
Benestar Social de l'Ajuntament 
de Godella.

Durant el mes de juny es va obrir 
el període d'inscripció per als de 
Godella per al curs 2017-18.
Hi hagué una primera fase, del 
12 al 16 de juny, a la qual po-
gueren realitzar les matrícules 
l'alumnat que ja estava inscrit el 
curs passat, i del 19 al 23 fou el 
termini d'inscripció per als nous 
alumnes.
La temàtica dels tallers és molt 
diversa i va des del taller de me-
mòria i entrenament cognitiu al 
de Taichí, passant pel de risoterà-
pia, gimnàstica de manteniment 
o ajuda mútua per a cuidadors de 
persones dependents, entre d'al-
tres.

 Des de l'Ajuntament de Go-
della es lamenta la mort de José 
Luis López, qui fou jutge de pau 
i ens deixà el darrer 13 d'abril.

Record a José 
Luis López

Les usuàries de la residència La Saleta conversaren amb l'alcaldessa, a qui li entregaren un regal com a mostra d'agraïment.

 Ja està obert, fins el 23 de fe-
brer de 2018, el termini per pre-
sentar les sol•licituds per al pro-
grama de turisme i termalisme 
social de l'IMSERSO 2017-2018.
El regidor de Serveis Socials de 
l'Ajuntament de Godella, ha co-
mentat que «es tracta d'una mag-
nífica oportunitat per viatjar a 
preus assequibles i conèixer gent, 
alhora que es fomenta un estil de 
vida i d'oci saludable».

Es pot rebre informació i recollir 
les sol•licituds a l'administració 
i consergeria de Serveis Socials, 
a l'Edifici Vila Teresita de Gode-
lla. S'han d'acomplir els següents 
requisits: tindre com a mínim 65 
anys, ser pensionista de jubilació 
del Sistema Públic de Pensions, 
ser pensionista de viduïtat del Sis-
tema Públic de Pensions amb més 
de 55 anys, tindre altres pensions 
del Sistema Públic de Pensions i 

prejubilats (en tots dos casos amb 
més de 60 anys). Es considerarà 
beneficiari/a, en qualitat d'acom-
panyant, al cònjuge o parella de 
fet d'aquesta persona, encara que 
no és precís que reunisca els re-
quisits d'edat i pensió. Així ma-
teix, podran anar acompanyats els 
fills i filles amb discapacitat de 
grau igual o superior al 45%.

Obert fins el 23 de febrer de 2018 el termini per sol·licitar les 
vacances de la Tercera Edat

Imatge d'arxiu d'una excursió 
de la Tercera Edat.

 El pressupost d'ajudes d'emer-
gència social aprovat per la re-
gidora de Benestar Social, dotat 
en 102.000€, ha suposat de ge-
ner a juny una despesa total de 
56.429€. D'altra banda, l'assis-
tència a la renda garantida de la 
ciutadania ha concedit un total 
de 6 ajudes  a les quals s'han des-
tinat 12.996,94€. Per últim, pel 
que fa a les ajudes de pobresa 
energètica seran resoltes en el 
mes de juliol i comptaran amb 
un pressupost de 10.500€.

Benestar Social 
atorga distintes 
ajudes
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 II SETMANA COMERç
Des del divendres 23 de juny i fins 
a la nit del dissabte 1 de juliol, Go-
della es va omplir de vida amb la 
segona edició de la Setmana del 
Comerç Local, una iniciativa que 
busca potenciar els establiments 
del poble amb nombroses activi-
tats preparades des de l'Associació 
de Comerciants.
Aquesta jornada es va obrir amb 
una projecció de El virus, el mig-

metratge dirigit per Andrés García 
al qual els comerciants realitzaren 
magnífiques interpretacions.
Però potser la jornada més destaca-
da fou la que tingué lloc el diumen-
ge 25 de juny. L'activitat 'Botigues 
al carrer' es va celebrar durant tot 
el matí a la plaça de l'Esglèsia. 25 
comerços de Godella exposaren 
els seus productes abrigallats per 
un magnífic ambient. Eixe mateix 
dia hi hagué també una exhibició 
de dansa aèria i un Flashmob. Per 

la vesprada, tingué lloc una exhibi-
ció d’Agility front al poliesportiu.
No faltaren tampoc les jornades 
per als majors amb berenar i con-
cursos de ball, i un espai especial 
per a l'art i la cultura amb un con-
curs de pintura, infinitat de tallers 
i degustacions gastronòmiques. 
L'esport també va tindre el seu 
protagonisme amb una carrera po-
pular.Per als xiquets i xiquetes hi 
hagué tallers d'animació i cinema 
gratuït. La música va córrer a càr-

rec de la xaranga que acompanyà 
tots els dies el 'quint i tapa' als lo-
cals associats. La setmana va cul-
minar amb un sopar a la fresca en 
el Parc del Molí.
Uns dies frenètics d'activitat que 
serviren per impulsar el comerç 
local de Godella, «un comerç que 
aposta per la qualitat en majúscu-
les, tant al tracte amb els clients 
com als productes que s'oferei-
xen», tal i com va afirmar el regi-
dor de l'àrea, Voro Soler.

Els comerciants ixen al 
carrer a la II Setmana del 
Comerç Local de Godella
EL DIUMENGE 25 DE JUNy ES VA VIURE UNA GRAN FESTA AMB UNA JORNADA DE 
BOTIGUES AL CARRER qUE PRESENTÀ UN AMBIENT IMMILLORABLE

De dalt a baix i d'esquerra a dreta: sopar de cloenda, Botigues al carrer, inauguració, exhibició de dansa aèria i carrera popular.

Beneficiaris 
de 'La Dipu 
te beca' 
comencen les 
pràctiques a 
l'Ajuntament

 Un total d'11 becaris i becàries 
començaren el darrer dilluns 3 de 
juliol les seues pràctiques forma-
tives a l'Ajuntament de Godella 
dins del programa 'La Dipu te 
beca' després de ser rebuts al 
saló d'actes de Vila Teresita per 
l'alcaldessa, Eva Sanchis, el re-
gidor d'Esports i Medi Ambient, 
Fernando Oliveros, i el regidor 
d'Ocupació i Benestar Social, 
Salvador Soler. 

Els estudiants, adjudicats en di-
ferents departaments (serveis 
socials, comunicació, informà-
tica, AODL, alcaldia, joventut, 
igualtat, medi ambient, esports i 
urbanisme i contractació), gaudi-
ran de la beca durant els mesos 
de juliol i agost.

 El 4 de maig es va celebrar 
al saló d'actes de Vila Teresi-
ta el sorteig del Dia de la Mare 
de l'Associació de Comerciants. 
L'acte va comptar amb la pre-
sència del regidor de Serveis 
Socials, Salvador Soler, la regi-
dora d'Igualtat, Teresa Bueso, i la 
presidenta de l'associació, Lupe 
Rodríguez.
Les guanyadores del premi d'un 
circuit spa amb esmorzar inclòs 
van ser Inmaculada Alonso (Car-
nes Iser) i Susana Alba Domín-
guez (Papelería Carlin). 
Soler va destacar que «junt amb 
l'associació de comerciants, per-
seguim l'objectiu de desenvolu-
par un comerç de proximitat i de 
qualitat per als veïns i veïnes de 
Godella».

L'associació 
de comerciants 
celebra el 
sorteig del Dia 
de la Mare

 El darrer dijous 29 de juny, es va aprovar 
per unanimitat a la sessió ordinària del ple de 
Godella una moció presentada pel grup mu-
nicipal Ciutadans -amb una xicoteta esmena 
del grup de govern- per promocionar i donar 
més publicitat als comerços del poble.
Gràcies a aquesta iniciativa, els comerciants 
de Godella tindran una major visibilitat, a 
través de diverses vies, per promocionar els 
seus productes i activitats. Una d'elles serà la 
col•locació per tot el municipi de cartells pu-
blicitaris. També es va proposar la incorpo-

ració de publicitat als autobusos municipals, 
la qual cosa es farà a la propera licitació de 
l'empresa de transport. I, per últim, amb l'es-
mena del grup de govern, s'arribà a l'acord 
que en la propera modificació del PGOU es 
revisarà la normativa de marquesines -que 
ara mateixa és molt restrictiva en aquest 
tema- per incloure-hi també cartells promo-
cionals en aquests espais.
El portaveu de Ciutadans a l'Ajuntament de 
Godella, Sento R. Cotanda, va expresar la 
voluntat del seu partit de «dotar d'una major 

visibilitat al comerç local, i quina millor oca-
sió que la Setmana del Comerç que acaba de 
celebrar-se per presentar una moció que mire 
pels nostres comerciants durant tot l'any». 

S'aprova per unanimitat una moció de Ciutadans per donar més 
visibilitat als comerciants de Godella

Imatge de la jornada de Botigues al carrer.



Segon trimestre de 201736       bim   Godella

Educació
Educació

 PREMIS ACADèMICS
L'alcaldessa de Godella, Eva 
Sanchis, i la regidora d'Educa-
ció, Teresa Bueso, entregaren el 
divendres 2 de juny els premis a 
l'excel•lència acadèmica als mi-
llors estudiants de Primària, Se-
cundària i FP del municipi.
Bueso va manifestar «l'orgull 
que sentim per aquests premis i 
l'agraïment pel treball realitzat i 
per l'esforç del professorat, famí-
lies i, en especial, alumnes». La 
regidora va afegir que «aquests 
premis neixen per inculcar i re-

conèixer públicament valors 
superiors, acadèmics i personals 
com l'esforç, la sana competitivi-
tat, la capacitat de sacrifici, l'ex-
cel•lència acadèmica, el compro-
mís ètic i la responsabilitat. Per 
això volem recalcar l'alegria que 
sentim per vosaltres, que sou el 
futur de Godella».
Per la seua banda, l'alcaldessa 
Eva Sanchis va animar als xics 
i xiques a «continuar tenint eixa 
inquietud pel saber que vos ca-
racteritza i que l'aprofiteu per 
posar-lo al servei de la societat». 

Reconeixen els i les millors de la 
classe amb els premis a l'excel·lència
ES PREMIAREN LES MILLORS NOTES DE PRIMÀRIA, SECUNDÀRIA I FP DE TOTS ELS CENTRES DEL POBLE

Els guardonats i guardonades, per centres, foren:
CEIP CERVANTES
Primària: Nicolás Calatayud García, Inés Fandiño Martín i María Romar Bueso.
GENÇANA
Primària: zoe Litao Álvarez Mompo, Meritxell Blasco Molins i Julia Carrau Vilaplana.
Secundària: Alberto Adelantado Calvo i Javier Sanmartín Martínez.
EPLA
Primària: Jesús Aznar García, Vicent Jesús Castelló Estellés i Carlos Martín Trapero.
Secundària: Manuela Blasco Pozo, Beatriz Lafuente Alcázar i Marta Lucas Jiménez.
FP (Edificació i Obra Civil, Grau Superior): Eva María Calvo Gaspar.
SANT BERTOMEU
Primària: Fátima Gómez Al-Lal i Carlos Marco Albadalejo.
Secundària: Lucía Usero Seisdedos.
IES COMARCAL
Diana Esteve Alguacil i Andreu Rueda Rausell.
DOMUS
Secundària: Amelia Diesco Bargues, Francisco Sospedra Escat i María Amparo Vilarrasa Janini.
SAGRAT COR
Secundària: Sofía Arroyo Bacete i Paula Gisbert Ferrer. El saló d'actes de Vila Teresita va acollir la gala.

 El 16 i el 17 de juny, el con-
servatori i l'escola de música de 
Godella celebraren els seus res-
pectius festivals de fi de curs al 
teatre Capitoli.
L'alumnat de tots dos centres 
acomiadaren les classes i oferi-
ren dos recitals per als seus pa-
res i mares abans de les vacances 
d'estiu. 
Ara es moment d'agafar un respir  
per començar amb forces i ganes 
renovades el curs 2017/18.

El conservatori 
i l'escola 
de música 
acomiaden el 
curs al teatre

A l'esquerra, imatge del concert de fi de curs del conservatori. A la dreta, el de l'escola de música.
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Exposicions dels tallers 
artístics a la Quinzena 
Cultural de l'EPA
xICRANDA VA ACOLLIR LES MOSTRES DE CINC TALLERS

  TALLERS EPA
Entre el 29 de maig i el 2 de juny 
es va celebrar la quinzena Cultu-
ral de l'EPA (Escola de Persones 
Adultes), amb les exposicions 
al centre cultural xicranda de 
Godella dels treballs dels tallers 
artístics.
La primera mostra fou la dels ta-
llers de ceràmica i costura, que 
s'inaugurà el dilluns 29 de maig 
i va romandre disponible fins el 
divendres 2 de juny. I des del di-
lluns 5 fins el divendres 9 de juny 
fou el torn per als de pintura, vi-
dre i creació literària. Aquesta va 
ser una magnífica ocasió per a 

que els i les alumnes exposaren 
els seus treballs i celebraren la fi 
del curs d'una escola que creix 
cada any, i que ja compta amb 
uns 500 matriculats i 13 profes-
sors. 
Acompanyant l'alumnat estigué 
la regidora d'Educació, Teresa 
Bueso, els professors i profes-
sores dels tallers, i la que llavors 
era directora de l'EPA, María 
Serrano. 
Serrano va comentar que «l'ob-
jectiu d'aquesta quinzena cultu-
ral és donar a conèixer a tot el 
poble el treball que ací es fa». A 
més dels tallers que s'hi exposen, 

l'EPA ofereix també els d'idio-
mes (valencià, francès, anglès i 
castellà per a estrangers), prepa-
ració per a proves lliures (gradu-
at o proves d'accés a grau mitjà o 
superior), cursos d'alfabetització 
i de neolectors, teatre, informà-
tica, i com a novetat de cara al 
proper curs es reprendrà l'anglès 
per a xiquets i xiquetes.
A primers de setembre s'obrirà el 
període de matrícula per al curs 
2017/18. Moltíssimes persones 
repeteixen cada any a una esco-
la que, com va destacar Serrano, 
«s'ha convertit en una gran famí-
lia». 

Enric Calatayud substitueix 
Maria Serrano a la direcció de 
l'EPA de Godella

 L'Escola de Persones Adultes 
(EPA) de Godella ja te nou direc-
tor. Enric Calatayud agafarà el 
relleu de Maria Serrano al càrrec 
d'aquest organisme a partir del 
curs acadèmic 2017/18. 
Serrano, que havia dirigit l'EPA 
durant quasi dos cursos, abando-
na l'escola per deixar pas a Ca-
latayud, que serà el nou director 
durant els propers quatre anys. 
La regidora d'Educació, Teresa 
Serrano, ha volgut agrair a Maria 

Serrano «el seu esforç, dedicació 
i implicació», i ha donat la ben-
vinguda a Enrique Calatayud, a 
qui ha desitjat «molta sort».
L'EPA va tancar el curs amb les 
exposicions dels tallers de pin-
tura, vidre, ceràmica, costura i 
creació literària, emmarcades 
dins de la Setmana Cultural de 
l'escola que es celebrà a princi-
pis de juny.

Foto de família de tot el professorat de l'EPA.

Del 4 al 15 de setembre, 
periode de matriculació a l'EPA

 El programa de l'EPA per al 
curs 2017-2018 es reprèn el 18 
de setembre amb l'inici de les 
classes dels diferents tallers: pin-
tura, teatre, vidre, creació literà-
ria, idiomes, costura, informàti-
ca, ceràmica, i molts altres.
Les inscripcions per al curs 
2017-2018 de formació bàsica es 
realitzaran del 4 al 15 de setem-
bre de 18 a 20:30 hores al des-
patx de la EPA, ubicat al centre 
cultural xicranda.
D'altra banda, la inscripció per a 

la formació superior tindrà lloc 
del 4 al 15 de setembre, de 9 a 
11 hores, excepte el dia 11 de 
setembre, que l'horari serà de 
16:30 a 18 hores, mateix lloc. 
Finalment, els terminis de matri-
culació dels tallers EPA abasten 
del 4 al 15 de setembre en el tam-
bé a xicranda entre les 11 i les 14 
hores de dilluns a divendres, i di-
lluns dia 11 de 16:30 a 18 hores.
El curs acadèmic finalitzarà el 15 
de juny de 2018.

Imatge de l'exposicio dels tallers de pintura, vidre i creació literària al centre cultural Xicranda.

 L'alumnat del taller de teatre 
de l'Escola de Persones Adultes 
(EPA) de Godella van interpre-
tar el dijous 8 de juny al teatre 
Capitoli l'obra Cervantres. Es 
tractava d'uns entremesos d'algu-
nes de les peces més famoses del 
dramaturg Miguel de Cervantes.

El taller de 
teatre de l'EPA 
interpreta 
'Cervantres' al 
Capitoli

Actors i actrius de l'EPA, durant la interpretació de l'obra.
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 10K NICOBOCO
Hassane Ahouchar i Fátima 
Ayachi foren els guanyadors en 
categoria masculina i femenina 
respectivament de la quinzena 
edició de la 10k celebrada a Go-
della el darrer dissabte, amb l'or-
ganització del club d'atletisme A 
les Nou i la col•laboració de la 
regidoria d'Esports.
Aquesta carrera, que va congre-
gar un total de 1.313 corredors i 
corredores, regressava al Circuit 

Diputació, sent una de les proves 
més ràpides del calendari degut 
al traçat del seu recorregut.
En categoria masculina, Ahouc-
har va finalitzar amb un temps 
de 30:51. Luis Félix Martínez, 
segon, i Octavio Sanchis, ter-
cer, completaren el podi. D'altra 
banda, Ayachi guanyà en cate-
goria femenina amb un temps 
de 38:32, seguida d'Irene Espí i 
María José Cano.

Ahouchar i Ayachi dominen la 
quinzena 10k Godella Nicoboco
MÉS DE 1.300 CORREDORS I CORREDORES PARTICIPAREN A LA PROVA, qUE TORNÀ AL CIRCUIT DIPUTACIó

La prova fou tot un èxit amb una gran participació i un magnífic ambient que estigué present durant tota la jornada.
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 ENTREVISTA
Amb només 22 anys, el gode-
llenc Manu Bargues s'ha con-
vertit en un dels esportistes més 
destacats al panorama espanyol a 
la seua disciplina esportiva, l'es-
grima. 
A l'abril es va penjar l'or al Cam-
pionat d'Europa U23 a Misnk 
(Bielorrússia). Un triomf que, 
segons ens conta, es porta «amb 
molta il•lusió i moltes ganes per 
continuar creixent», i que es 
suma a la plata de 2014 i el bron-
ze de 2013 als Mundials U20. 
Amb aquesta ressaca d'èxits 
entrevistem Manu Bargues, un 
godellenc que somia amb me-

tes molt grans junt amb els seus 
companys d'equip, Guillermo 
Sánchez, yulen Pereira i Álvaro 
Ibáñez.
(Pregunta) Després de l'absèn-
cia de l'esgrima espanyola en 
Rio 2016, us veieu amb pos-
sibilitats per a estar a Tòquio 
2020?
(Resposta) Anar a Rio era molt 
complicat perquè som un equip 
molt jove. Acabem de passar de 
la categoria junior a l'absoluta, i 
pretendre anar a unes Olimpía-
des amb tot el que suposa aquest 
canvi generacional era prou di-
fícil. Però sabem que nosaltres 
som els següents i estem prepa-

rant-nos per afrontar el repte de 
Tòquio. Continuem sent molt 
joves però ja no som els novells. 
Creiem que tenim possibilitats 
reals d'estar-hi i lluitarem per 
elles.
(P) Abans tens dos cites im-
portants, l'Europeu absolut a 
Geòrgia en juny, i el Mundial 
absolut a Alemanya en juliol. 
Quines són les teues expectati-
ves a aquests campionats?
(R) Serà el meu segon europeu 
i el primer mundial absolut. Allí 
estarà l'elit mundial i és una 
bona ocasió per veure que pas-
sa. Arribar allí ja és un premi, 
però m'agradaria competir amb 
aquesta gent de tu a tu i dir 'ací 
estic jo'. No hi ha cap tirador a 
aquests campionats que no tinga 
medalla. El nivell serà altíssim i 
és un repte molt bonic que afron-
te amb moltes ganes. 
(P) El vostre entrenador és Ma-
nuel Pereira, el primer campió 
del món de l'esgrima espanyola 
al Mundial de Denver el 1988. 
Què suposa per vosaltres estar 
amb ell?
(R) Portem amb ell des que tení-
em 15 anys, i això es nota. Amb 
ell hem crescut a nivell esportiu 
i també com a persones, pel que 

és com el nostre pare. La rela-
ció que tenim amb ell es reflexa 
quan competim i quan entrenem, 
i és una de les claus dels resultats 
que hem aconseguit.

(P) També entre els companys 
teniu una relació especial.
(R) Sí, és una relació que també 
va molt més enllà del pla espor-
tiu. Som més que amics, gairebé 
germans. Portem competint junts 
a nivell internacional des de ca-
dets. Som un dels equips més 
units de tot el circuit i eixa força 
també queda patent quan estem 
a la pista.
(P) Com començà el teu interès 
per l'esgrima? 
(R) De xicotet vaig provar tots 
els esports: futbol, bàsquet, 
taekwondo, atletisme... però cap 
m'acabà d'enganxar. Amb 8 anys 
ma mare em digué que havia de 
decidir-me per un, perquè no 

podia ser que cada temporada 
canviara d'esport. Vaig provar 
l'esgrima i em vaig enamorar des 
del primer moment.
(P) A nivell personal, que signi-
fica per a tu ser un referent per 
a d'altres joves que practiquen 
aquest esport?
(R) Sóc conscient de que molts 
xiquets i xiquetes es fixen en 
nosaltres i som un referent per 
a d'ells, la qual cosa és un ver-
tader orgull. Al mateix temps, jo 
també em veig encara com un 
xiquet amb els meus referents, 
com Llompart, Grimaldo o Pirri. 
A alguns campionats he tingut 
l'oportunitat de competir contra 
gent que admire des de fa molt 
de temps, i és una sensació única.
(P) És complicat viure fora de 
Godella? Trobes a faltar el teu 
poble?
(R) Ara estic vivint a la residèn-
cia Joaquín Blume de Madrid. 
Tota la meua família és de Go-
della, els Bargues. Cada vegada 
que puc vaig a casa perquè sí, el 
poble sempre es troba a faltar. 
M'agradaria anar més a sovint 
però és complicat perquè com-
petim tots els caps de setmana. 
Però a l'estiu de segur que trobe 
l'ocasió per tornar.

Manu Bargues, as d'espases
EL JOVE GODELLENC ES VA PENJAR L'OR AL CAMPIONAT D'EUROPA U23 I JA SOMIA AMB ELS JJOO

El godellenc Manu Bargues es una de les més ferms promeses de 
l'esgrima espanyola.

Som els 
següents 
i estem 
preparats 
per a Tokio”

“
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 BÀSqUET
La 2016/17 ha estat una tempora-
da marcada pels èxits al bàsquet 
godellenc. Des dels benjamins 
fins els sèniors, pràcticament 
totes les categories han estat no-
tícia per haver aconseguit algun 
triomf important.
Tant és així que quan l'alcaldessa 
de Godella, Eva Sanchis, i el re-
gidor d'Esports, Fernando Olive-
ros, van rebre els integrants dels 
equips de l'escola de bàsquet 
Benjamí masculí i Aleví mas-
culí i femení, i a l'equip del CB 
l'Horta Godella Infantil masculí 
per felicitar-los pels seus èxits, 
el saló de plens de l'Ajuntament 
quasi no donava a bast. 
Els més menuts, els xiquets del 
Benjamí masculí, foren subcam-
pions del Trofeu Federació, cele-
brat a la postemporada. Els seus 
companys de l'Aleví masculí 
aconseguiren una fita històrica, 
guanyant la lliga autonòmica. I 
les xiques de l'Aleví femení fo-
ren campiones del Trofeu Fede-
ració.
D'altra banda, també ban rebre el 
seu reconeixement i diploma els 
jugadors de l'Infantil masculí del 
CB l'Horta Godella, que foren 
subcampions autonòmics i com-
petiren al Campionat d'Espanya 
celebrat a Galícia, on quedaren 
al 18è lloc. 
El primer equip del club, el Sè-
nior A, va aconseguir quedar 
primer de lliga regular a la com-

petida 1ª Divisió Nacional, amb 
només cinc partits perduts en tot 
l'any. No obstant, no va tindre la 
mateixa sort a la fase d'ascens. 
Els que sí aconseguiren pujar 
de categoria foren els seus com-
panys del Sènior B, amb una rat-
xa de set victòries consecutives 
a la recta final de la temporada. 
El proper any defensaran la seua 
plaça a la lliga Autonòmica.
Pel que fa a l'escola de bàsquet 
municipal, l'alcaldessa, Eva 
Sanchis, afirmà que «malgrat to-
tes les lleis que ens porten a una 
gestió privada de tots els serveis 
públics, continuem apostant per 
la gestió pública a aquest Ajun-
tament. Hem omplert el pavelló 
d'activitats recolzant l'esport 
base amb aquesta filosofia».
Per la seua banda, el regidor 
d'Esports, Fernando Oliveros, 
comentà que «el fet que quatre 
equips hagen aconseguit títols 
aquesta temporada ens fa sentir 
molt orgullosos del treball que 
s'està realitzant. Continuarem 
amb aquest model de gestió que 
tants bons resultats ens està do-
nant a l'àmbit esportiu».
Per últim, el coordinador de l'es-
cola de bàsquet municipal, José 
Manuel García, va voler destacar 
l'èxit aconseguit per l'aleví mas-
culí, que es va proclamar campió 
de lliga superant en diverses oca-
sions al València Bàsquet. «Ha 
estat un gran any a nivell espor-
tiu i estem molt satisfets».

Temporada immaculada per 
al bàsquet godellenc
MOLTS HAN ESTAT ELS EqUIPS qUE HAN ACONSEGUIT èxITS AqUEST ANy

 L'alcaldessa de Godella, Eva 
Sanchis, i el regidor d'Esports, 
Fernando Oliveros, van rebre el 
divendres 19 de maig al saló de 
plens de l'Ajuntament al primer 
equip del Club de Waterpolo 
de Godella, que recentment va 
aconseguir l'ascens a Segona 
Masculina.
Sanchis va reconèixer i agrair a 
Activitats Aquàtiques l'Horta, 
«pel seu treball i bona gestió de 
la piscina municipal i per ampli-
ar l'oferta d'esports promovent 
activitats com el waterpolo i la 
natació sincronitzada». A més, 

l'alcaldessa va felicitar els juga-
dors per la seua dedicació. «El 
waterpolo és un dels esports que 
més esforç requereix, i compati-
bilitzar les hores d'entrenament 
amb els estudis i el treball no és 
gens fàcil. També és d'agrair que 
amb aquest esport es fomenten 
hàbits de vida saludables, tant 
importants a aquestes edats», va 
dir.
Per la seua part, el regidor d'Es-
ports, Fernando Oliveros, també 
va felicitar el club per aquest 
triomf. «Per a nosaltres és un 
orgull comptar amb esportistes 

d'aquest nivell, als quals donem 
les gràcies per la seua dedicació i 
esforç. Amb la voluntat que con-
tinuen sumant èxits, els recolzem 
i intentarem ajudar-los en tot allò 
que puguem», va comentar. 
El Club de Waterpolo de Godella 
va aconseguir l'ascens a Segona 
Masculina després de vèncer a la 
final del Campionat d'Espanya, 
grup C, disputat a Mallorca. Els 
godellencs es van imposar al par-
tit definitiu al CW Santiago per 
un igualat 13-12. Manu Izquier-
do, amb quatre gols, va estar el 
millor de l'equip de Godella. 

El Club Waterpolo Godella aconsegueix l'ascens a Segona Divisió

Imatge de la recepció oficial al saló de plens de l'Ajuntament.

La karateka 
de Godella, 
Marta Ten, 
campiona de 
kumite juvenil 
+45 kg

 La karateka de Godella del 
Club de karate Kenkyo, Marta 
Ten quilis, es va proclamar cam-
piona de kumite juvenil +45kg 
en la final de les zonals 2017, ce-
lebrada en Villafranca-Navarra. 
La jove karateka porta tres anys 
consecutius sense baixar-se del 
pòdium, el passat 18 de març 
ja va ser proclamada campiona 
en la zona nacional celebrada a 
Godella i subcampiona en la ca-
tegoria kumite juvenil -50kg en 
el campionat d'Espanya realitzat 
a Còrdova.

Marta Ten amb el regidor 
d'Esports, Fernando Oliveros.

D'esquerra a dreta i de dalt a baix: Benjamí Masc, Aleví Masc, 
Aleví Fem, Infantil, Sènior A i Sènior B.
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 CAMPUS D'ESPORTS
El Campus Multiesportiu orga-
nitzat per la regidoria d'Esports 
de l'Ajuntament de Godella es 
va celebrar a les instal·lacions 
del poliesportiu municipal entre 
el 26 de juny i el 14 de juliol en 
horari de 9:00 h a 14:30 h.
Aquesta nova edició fou tot un 
èxit, ja que s'amplià el calendari 
del campus fins la primera quin-
zena de juliol, el que va permetre 
als xiquets i xiquetes participants 
gaudir d'infinitat d'activitats, i als 
pares i mares poder tindre una 
millor conciliació laboral i fami-
liar.
Aquest campus, dirigit per a jo-
ves d'entre 11 i 16 anys, busca 
promocionar l'activitat esportiva 
i els hàbits de vida saludables. 
Així, es realitzen esports tan di-
versos com futbol, bàsquet, pilo-
ta valenciana, karate, ball, water-
polo o tennis, entre d'altres.
És una bona ocasió també per 
iniciar-se en la pràctica d'alguns 
d'aquests esports minoritaris. De 
fet, molts usuaris del campus 
s'apunten a l'oferta esportiva que 
es desenvolupa durant l'any.
D'altra banda, el campus s'entén 
com una bona forma de projectar 
l'audàcia, maduresa i indepen-
dència recentment adquirides a 
aquesta edat de l'adolescència.
Participar al campus suposa d'al-
guna manera un repte personal 
en què, dia a dia, es pot gaudir de 
les activitats programades i que 
s'aprofiten al màxim gràcies a 
l'esforç i ànim de superació dels 
joves.
A més de la vessant esportiva i 
educativa, hi estigué també pre-
sent, per suposat, la part lúdica. 
Al campus els xiquets i xiquetes 
es relacionen i conformen amis-
tats. 
L'eixida amb bicicleta per l'hor-
ta de Godella i l'excursió al parc 
aquàtic, que serviren com a co-
lofó d'uns dies intensos, foren 
també una magnífica ocasió per 
relaxar-se, gaudir i passar-ho bé 
amb els amics i amigues a l'aire 
lliure.
El regidor d'Esports, Fernando 
Oliveros, visità el campus jun-
tament amb el coordinador de 
l'àrea, Rafa Arnal, i tots dos co-
mentaren que ja es treballa per 
preparar l'edició del proper any.

Esport i diversió es 
donen cita al campus
EL POLIESPORTIU HA ACOLLIT LES DIVERSES ACTIVITATS

 La piscina d'estiu de Godella, 
que va obrir les seues portes el 
15 de juny, i romandrà operativa 
fins el divendres 15 de setem-
bre en horari de 10:30 a 20:00 
h de forma ininterrompuda, està 
rebent una gran afluència de pú-

blic pràcticament tots els dies.
Els abonaments es poden adqui-
rir al poliesportiu municipal en 
horari de dilluns a divendres d'11 
a 13 h. Hi ha distints tipus d'en-
trada: des del pas individual fins 
un abonament de temporada.

èxit absolut de la piscina 
d'estiu de Godella

Els distints grups del campus, amb el regidor Fernando Oliveros.

 El proper mes de setembre tin-
drà lloc la II Gala de l'Esport de 
Godella on es reuniran els dife-
rents clubs i associacions espor-
tives municipals. 
Durant l'acte, els esportistes i els 
equips d'escoles i clubs, rebran 

els premis per la seua trajectòria 
o pel seu treball realitzat durant 
la temporada passada. En tot cas, 
el Consell d'Esports determinarà 
el nombre de persones que re-
bran el guardó com a reconeixe-
ment pel seu esforç.

La II Gala de l'Esport es 
celebrarà a setembre 

 Les activitats esportives per a 
la temporada que ve es mantenen 
amb horaris de matí i vesprada 
per als adults i vespertí i de cap 
de setmana per a xiquets i xique-
tes. Entre les activitats oferides 
per als adults, les de major èxit 
són pilates, tennis i pàdel. La 
resta, com ara ioga, taichi, gim-

nàstica de manteniment, futbol 
i bàsquet, creixen cada any per-
metent ampliar les escoles. Al-
tres propostes també són karate 
i gimnàstica rítmica. 
A partir del 4 de setembre s'obri-
rà el termini de les inscripcions 
per a la nova temporada esporti-
va a Godella.

Es manté l'oferta esportiva per 
a la nova temporada

 La regidoria d'Esports de 
l'Ajuntament de Godella va pre-
parar una ampla oferta d'activi-
tats esportives per a adults durant 
el mes de juliol. 
L'objectiu de la programació és 
oferir un servei esportiu durant 
l'estiu. Des d'aquagym en la pis-
cina d'estiu, fins a pilates, tennis, 
pàdel i accés al gimnàs, són al-
gunes de les activitats proposa-
des per als mesos més calorosos 
de l'any. 
Al poliesportiu municipal es re-
alitzaren les classes de tennis i 

pàdel - dilluns i dimecres de 20 
h a 22 h i dimarts i dijous amb el 
mateix horari -, així com les clas-
ses de pilates els dimarts i dijous 
de 9 h a 10h. 
D'altra banda, les classes d'aqua-
gym s'impartiren en la piscina 
d'estiu dilluns i dimecres de 20 
h a 21 h i dimarts i dijous a la 
mateixa hora. 
Finalment, el gimnàs, localitzat 
al pavelló municipal, va roman-
dre obert al públic amb un horari 
de dilluns a divendres de 18 h a 
22 h.

Activitats esportives per a 
adults durant l'estiu
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INGRESOS
nº Nom Tipus Quantia (2016) Obvservacions
1 Impostos directes Fixe 6.376.000€ P. ex. Impost sobre Béns Inmobles 

(IBI)
2 Taxes dels serveis prestats Fixe 1.547.000€ P. ex. fem, autobús, escola EPA, 

monitors esportius.
3 Aportacions de l'Estat Fixe 2.871.000€ Depèn del volum de població, les 

places escolars i la pressió fiscal.
4 Prèstecs d'entitats financeres o 

òrgans supramunicipals
Variable 258.000€* P. ex. FIE (Fons d'Impuls Econò-

mic)
5 Subvencions d'altres Admin. Variable 608.000€ Diputació Conselleria, i progra-

mes de l'Estat i fons europeus.
TOTAL INGRESOS 2016 11.660.000€

DESPESES
nº Nom Tipus Quantia (2016) Obvservacions
1 Personal Fixe 4.617.000€ Funcionari o personal laboral que 

treballa a o per a l'Ajuntament 
(EPA, conservatori, activitats es-
portives, monitors de tallers, etc).

2 Serveis de l'Ajuntament Fixe/Variable 3.944.000€ P. ex. Replega fem i neteja viària, 
jardineria, servei d'atenció als 

majors, suministrament, assessoria 
jurídica, etc.

3 Programes de les regidories Variable 180.000€ P. ex. programació de Cultura, de 
Joventut, de Benestar Social, de 

Medi Ambient, etc.
4 Deute financer Fixe/Variable 655.000€ Préstecs sol·licitats (amortització i 

interessos) i sentències fermes per 
expropiacions (p. ex. Parc de la 

Devesa, EDIFESA).
5 Inversions i subvencions Variable 1.330.000€ Inversions en obres i serveis. I 

subvencions a ONGs i a les asso-
ciacions del poble perquè porten 

endavant els seus programes.
TOTAL DESPESES 2016 10.726.000€

 D'entre totes les àrees d'un 
Ajuntament, potser la d'Hisenda 
siga la que més coste d'entendre 
per part de la ciutadania i d'expli-
car per part del consistori. És per 
això que, des de l'Ajuntament de 
Godella, havent detectat aquesta 
particularitat, s'ha decidit dedicar 
un espai al BIM per explicar, a 
poc a poc, com funciona i com es 
gestiona la Hisenda Pública. En 
qualsevol cas, per a dubtes i sug-
geriments de nous temes, podeu 
dirigir-vos a premsa@godella.es
Els comptes públics de qualse-
vol Ajuntament tenen dos pilars 
fonamentals: els ingressos i les 
despeses. I en base als primers 
es construeixen els segons, és a 

dir, a l'hora d'elaborar els pressu-
postos municipals, primerament 
es fa una estimació dels ingres-
sos (amb alguns que són fixos i 
amb altres que poden donar-se 
o no en major o menor mesura) 
i seguidament s'estableix un pla 
de pagament de les despeses (de 
igual forma, amb algunes que 
són ineludibles i amb altres que 
presenten un cert marge per ac-
tuar). 
Amb aquest paral·lelisme de-
senvoluparem aquests dos grans 
blocs, que al seu torn estan divi-
dit en molts capítols. Nosaltres 
ho simplificarem en cinc per tal 
que siga més fàcilment compren-
sible.

La Hisenda Pública, a poc a poc

El servei de jardineria contractat per l'Ajuntament és un exemple de despesa fixa i ineludible.

* Ingrés extraordinari producte de la venda d'una parcel·la

NOVA SECCIó PER ExPLICAR A LA CIUTADANIA qUINS SóN ELS INGRESOS I LES DESPESES DE L'AJUNTAMENT

Es continua 
reduint el 
deute públic

 La regidoria d'Hisenda de 
l'Ajuntament de Godella, ha 
anunciat que gràcies a les dis-
tintes gestions que s'estan duent 
a terme, es continua reduint el 
deute del poble. 
Així, tal i com va afirmar el re-
gidor de l'àrea, Voro Soler, al ple 
ordinari del mes de juny, es des-
tinaran 463.000 per amortitzar 
el deute els interessos del qual 
s'estan pagant més cars, concre-
tament a l'Euríbor +2%. 
Aquesta quantia prové del roma-
nent de tresoreria de 2016, que 
fou d'1,2 milions d'euros, i que 
servirà per liquidar abans d'octu-
bre un préstec que el consistori 
ve pagant des de l'any 2005 apro-
ximadament.
La part restant d'aquest romanent 
es destinarà a saldar el deute 
contret amb EDIFESA per l'ex-
propiació de la zona verda del 
Bovalar. 

El regidor d'Hisenda, Voro 
Soler, durant el darrer ple 
ordinari de juny.
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 Des del darrer mes de maig, 
Santiago Garfella Gil és el nou 
intendent en cap de la Policia 
Local de Godella, i ha arribat a 
aquest càrrec amb el ferm objec-
tiu d'apostar per una policia de 
proximitat integrada plenament 
dins del teixit social del poble.
Alguns dels canvis que ha intro-
duït durant els primers mesos és 
la patrulla a peu pels carrers dels 
municipi, una major presència 
policial per dissuadir el núme-
ro de possibles delictes i ajudar 
en tasques de regulació del trà-
fic -especialment en l'entrada i 
eixida dels col•legis-, una cam-
panya de conscienciació de ti-
nència d'animals de companyia, 

o l'obertura de nous canals de 
comunicació amb la ciutadania 
com són les xarxes socials.
Aquest projecte de proximitat es 
vol enfocar a una major i millor 
relació amb els diferents agents 
locals, com ara associacions de 
veïns o comerciants, col•legis i 
col•lectius de veïns i veïnes, amb 
l'objectiu de millorar la percep-
ció que la ciutadania té de la Po-
licia Local.
D'altra banda, Garfella pretén 
realitzar distints tipus de forma-
ció per tal que els membres del 
cos milloren les seues habilitats 
i coneixement en temes com la 
violència masclista, el bullying i 
cyberbullying, la prevenció d'es-

tafes o la conscienciació sobre 
la tinència de gossos i les seues 
normes de comportament. Tam-
bé es vol col•laborar amb els 
Serveis Socials de l'Ajuntament 
per prestar ajuda en conflictes 
com el racisme, la xenofòbia o 
conflictes d'igualtat entre dones 
i homes. 
A més, s'està treballant en la le-
galització i posta en marxa d'una 
unitat canina, que ajudaria en 
tasques de recerca de drogues 
o de millora de l'autoestima de 
dones en risc de maltractament, 
entre d'altres.
Per últim, altre dels aspectes en 
que es vol incidir és en la millora 
de la comunicació amb la ciuta-

dania. Amb aquest objectiu, s'ha 
obert una pàgina de Facebook de 
la Policia Local de Godella on es 
donarà informació útil i d'interès 
per als veïns i veïnes del poble, i 
servirà de canal de comunicació 
per a qualsevol tema relacionat 
amb el cos i les seues funcions.
Perfil professional 
Santiago Garfella Gil és llicen-
ciat en criminologia per la Uni-
versitat de València. Va aprovar 
la plaça de policia el 1993. Entre 
d'altres llocs, ha treballat a Vila-
nova de Castelló com a inspector 
en cap, i a xirivella impulsant un 
projecte de policia de proximitat. 
D'altra banda, Garfella ha sigut 

docent a l'Institut Valencià de 
Seguretat Pública i Emergènci-
es (IVASPE). També ha donat 
classes de Dret Penal i Dones en 
l'EVES (Escola Valenciana d'Es-
tudis de la Salud), i ha col•labo-
rat en diferents cursos per a la 
Diputació, la Federació Valen-
ciana de Municipis i Províncies 
(FVMP) i Ajuntaments.
Per últim, cal assenyalar que 
Santiago Garfella va estar con-
decorat amb la Creu al Mèrit Po-
licial amb Distintiu Roig, que és 
una distinció que es dóna per un 
acte de servei extraordinari. En 
aquest cas, fou una intervenció a 
un atracament on va sofrir algu-
na lesió. 

Santiago Garfella, nou intendent en 
cap de la Policia Local de Godella
GARFELLA VOL APOSTAR PER UNA POLICIA DE PROxIMITAT PLENAMENT INTEGRADA AL POBLE

S'inicia una campanya de conscienciació de 
tinència d'animals de companyia i s'ultima la 
incorporació d'una unitat canina per a la Policia

 Amb l'objectiu de millorar la 
convivència entre propietaris 
d'animals de companyia i la res-
ta de veïns i veïnes de Godella, 
la Policia Local del municipi ha 
iniciat una campanya de preven-
ció i conscienciació per evitar 
que els gossos vagen solts pel 
carrer i que dipositen els seus ex-
crements a la via pública.
S'ha actuat a la plaça Dr. Valls, 
la plaça de l'Horta, el parc del 
carrer Sauces, el parc Mestre 
Senabre, el carrer Arquebisbe 
Fuero, la carretera de Rocafort i 
l'horta. A una primera fase es van 

realitzar 12 avisos als propieta-
ris dels gossos que no complien 
amb la normativa, i en un segon 
període es van presentar 11 de-
núncies. 
En molt poc de temps, aquesta 
campanya de conscienciació està 
donant els seus fruits. Segons in-
forma el nou intendent en cap de 
la Policia Local, Santiago Garfe-
lla Gil, «durant aquestes prime-
res setmanes hem detectat una 
major conscienciació per part 
dels propietaris en quant a la re-
plega d'excrements, l'utilització 
dels pipi-cans i l'ús de corretges, 

amb la qual cosa la valoració que 
fem és molt positiva».
D'altra banda, la Policia Local 
de Godella va oferir una exhibi-
ció canina al col•legi Sagrat Cor, 
a la qual es va comptar amb la 
col•laboració dels membres de 
Protecció Civil. Els gossos poli-
cia realitzaren diversos exercicis 
per exhibir les seues habilitats, 
des de la protecció i l'atac fins 
a la prevenció i localització de 
drogues, entre d'altres. L'Ajunta-
ment treballa per posar en marxa 
una unitat canina al servei de la 
Policia Local del poble.

Agents de Godella i Rocafort 
salven la vida a una persona 
que havia caigut a la sèquia

 Durant la matinada del dissab-
te 27 al diumenge 28 de maig, 
agents de la Policia Local de 
Godella i Rocafort van rescatar i 
salvar la vida a una persona que 
havia caigut a la sèquia al carrer 
Santa Teresa de Godella.
A les 5:27 h es va rebre l'avís 
per part d'un veí de la zona, que 
havia escoltat un soroll a l'aigua 
i crits d'auxili. Els agents de la 
Policia Local es personaren al 
lloc dels fets però no trobaren 
res, pel que decidiren començar 
la recerca. Aquesta operació durà 
fins les 6:15 h, moment en que 

trobaren l'home a l'interior de la 
sèquia amb evidents signes de 
fatiga, doncs havia recorregut di-
versos kilòmetres lluitant contra 
corrent.
Un dels agents de Rocafort es va 
llançar a l'aigua per traure'l de la 
sèquia amb l'ajuda de la resta de 
companys. Els serveis mèdics 
del SAMU arribaren poc després 
per atendre l'home, que final-
ment fou traslladat a l'hospital 
Arnau de Vilanova. 
El gran treball en equip i la coor-
dinació possibilità que es salvés 
la vida d'aquest home.

Santiago Garfella, a la porta de l'Ajuntament de Godella.
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Comunicació i Modernització

 Amb l'objectiu de contribuir 
a garantir el dret a la informació 
dels ciutadans i ciutadanes de 
Godella, la regidoria de Comuni-
cació de l'Ajuntament de Gode-
lla i els partits polítics van pactar 
fa ja més de cinc anys la creació 
d'un Consell de Redacció per 
elaborar el Butlletí d'Informació 
Municipal (BIM).
Aquest Consell està format per 
un representant de cada partit 
polític present a l'Ajuntament, 
el regidor de Comunicació, Paco 

Aràndiga, i el periodista, Pau 
Borredà. 
Els representants dels partits po-
lítics al Consell són els següents: 
Pepe Albert per EU, Adolf Ro-
dríguez per Compromís, Raúl  
Esteve per CET, Elena Lanzarote 
pel PSOE i Guillermo Mota pel 
PP. Ciutadans tenia un represen-
tant però deixà d'acudir a les re-
unions.
Així, amb unes bases establer-
tes i aprovades per consens, el 
Consell de Redacció es reuneix 

durant els mesos previs a la pu-
blicació del BIM per consensuar 
quins seran els temes a tractar, 
quina fotografia protagonitzarà 
la portada i quin serà el reportat-
ge monogràfic.
Amb el BIM ja terminat, es fa 
una altra reunió per supervisar 
que estiga tot correcte i corregir 
possibles errades.
El regidor de Comunicació actua 
de president, fent les funcions de 
portaveu i de moderador a les re-
unions. 

«Amb aquest organisme queda 
assegurada la independència del 
BIM i es garanteix una informa-
ció plural, on l'opinió de tots i to-
tes compta», comenta el regidor 
Paco Aràndiga. 
Malgrat això, des de CET dema-
nen un espai propi al BIM. Però 
tal i com es va explicar a les re-
unions, aquest espai ja existia i 
es va pactar suprimir-lo a canvi 
que el consistori subvencionés 
els butlletins informatius dels di-
ferents partits.

El Consell de Redacció,  
l'òrgan que fa possible el BIM

D'esquerra a dreta, Pepe Albert (Esquerra Unida), Adolf Rodríguez (Compromís), Paco Aràndiga (regidor de Comunicació), Raúl 
Esteve (Canviem Entre Tots) i Elena Lanzarote (PSOE).

EL CONSELL ESTÀ FORMAT PER UN REPRESENTANT DE CADA PARTIT POLíTIC 
PRESENT A L'AJUNTAMENT, EL REGIDOR DE COMUNICACIó I EL PERIODISTA

Del 3 de juliol 
al 31 d'agost, 
horari d'estiu 
a l'Oficina 
d'Atenció a la 
Ciutadania

 Amb motiu del periode estival 
l’horari de l’Oficina d’Atenció 
a la Ciutadania serà de 08.30 a 
14.30 hores de dilluns a diven-
dres des del 3 de juliol al 31 
d’agost de 2017.
Recordeu que el Registre Elec-
trònic de l’Ajuntament de Gode-
lla està en funcionament les 24 
hores del dia a la web, on podeu 
presentar qualsevol sol•licitud de 
forma electrònica si disposeu de 
Certificat Digital/Firma Electrò-
nica.

El BIM Ràdio 3.0 torna a les ones i ja prepara la nova temporada
 El BIM Ràdio 3.0, el maga-

zine d'actualitat de Ràdio Gode-
lla, va tornar a emetre's a princi-
pis d'abril, després d'una aturada  
en que es resolvia el concurs del 
servei de premsa i comunicació a 
l'Ajuntament de Godella.
Amb Jordi Coll, responsable de 
Ràdio Godella, i el periodista 
Pau Borredà, aquest programa 
ens porta cada dijous a les 19:00 
h entrevistes amb personatges 
d'actualitat, l'agenda i les nove-
tats que tenen lloc a Godella. 
Els mesos de juliol i agost servi-
ran per agafar forces i plantejar 
la nova temporada, que tornarà 
al setembre amb nous continguts 
i nous protagonistes. 
Per l'estudi de Ràdio Godella 
han passat gent com Apa, Joan 
Enric Lluna i molts altres. D'esquerra a dreta i de dalt a baix: Josep Aparicio Apa, Joan Enric Lluna, membres del Club Ciclis-

ta El Cantonet i Pau Picó, de Trencaklosques.

Fes els tràmits 
electrònics 
i evita cues 
innecessàries

 La regidoria de Modernització 
de l'Ajuntament de Godella, en 
col·laboració amb la Conselleria 
de Transparència, va implantar 
ja fa uns anys l'Oficina Virtual, 
amb l'objectiu que tots els veïns i 
veïnes del poble, utilitzant la fir-
ma digital o certificat electrònic, 
pugueren fer tràmits amb l'Ad-
ministració de forma telemàtica 
i evitar les cues.
La seu electrònica permet a la 
ciutadania consultar tots els trà-
mits que ha realitzat i també ob-
tindre i descarregar el certificat 
d'empadronament.
Es tracta d'un recurs de fàcil ac-
cés i utilització, i que alleugera 
molt els tràmits a realitzar amb 
l'Administració.
Per tal de poder utilitzar l'Ofi-
cina Virtual, només cal tindre 
un certificat o firma electrònica. 
Per obtindre-la, podeu vindre a 
l'Ajuntament de Godella, que 
te un Punt de Registre d'Usuari 
de l'Autoritat Certificadora de la 
Comunitat Valenciana (ACCV) 
on vos haureu d'identificar i po-
dreu tramitar la seua expedició 
de forma totalment gratuïta.
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 10 ANIVERSARI
Una delegació del Comitè d'Ager-
manament i de l'Ajuntament de 
Godella, encapçalada pel regidor 
de l'àrea, Francesc Aràndiga, van 
rebre el darrer dijous 6 de juliol 
al saló de plens de l'Ajuntament 
al Comitè d'Agermanament de 
les localitats franceses de Noisy 
le Roi i Bailly i als seus alcaldes, 
Març Tourelle i Claude Jamati, 
respectivament, que vingueren 
acompanyats de companys dels 

seus equips de govern.
A l'acte es va projectar un vídeo 
amb imatges d'aquests 10 anys, 
s'intercanviaren obsequis entre 
els representats de tots tres po-
bles i els alcaldes francesos sig-
naren al llibre d'or de Godella. 
Abans, a finals de juny, l'alcal-
dessa Eva Sanchis i el regidor 
Fernando Oliveros havien viat-
jat a França per participar a la 
cerimònia de l'aniversari dels 10 
anys d'agermanament amb Noisy 
le Roi i Bailly, i dels 20 anys 

d'aquests dos municipis france-
sos amb la localitat nordamerica-
na d'Albion.
Aquestes dos cites es van apro-
fitar per preparar els futurs inter-
canvis, que consisteixen en unes 
Olimpíades que se celebraran a 
Godella del 16 al 17 de setembre, 
i en les quals podran participar 
tant joves a partir de 12 anys, 
com a adults, en equips de set 
persones.
Hi haurà proves d'atletisme, així 
com jocs compartits amb els al-

tres participants de les ciutats 
agermanades. Les persones inte-
ressades hauran de posar-se en 
contacte amb la regidoria d'es-
ports de l'Ajuntament de Godella.
També des de la localitat valen-
ciana conviden als pobles ager-
manats a participar en la mitja 
marató del 22 d'octubre. D'altra 
banda, es va parlar de potenciar 
el bàsquet femení i les radon-
nées, que són excursions que 
s'organitzen de forma conjunta 
entre tots aquests municipis.

Les localitats de Godella, Noisy le 
Roi i Bailly celebren juntes els 10 
anys d'agermanament
GODELLA VA REBRE EL COMITÉ FRANCÉS EL 6 DE JULIOL AL SALó DE PLENS DE L'AJUNTAMENT

Gençana de Godella i Le quintinie de Noisy le Roi i Bailly realitzen un intercanvi
 Trenta dos alumnes de 2n curs 

d'Educació Secundària viatjaren 
a França del 22 al 30 de març, on 
van ser acollits per famílies els 
fills i filles de les quals partici-
paven a l'intercanvi, mentre que  
els alumnes francesos ens visita-
ren de l'11 al 19 de maig per tal 
de compartir uns dies a la nostra 
escola i conviure amb els alum-
nes i les seues famílies.
En el viatge a França, els alum-
nes de Gençana van conèixer de 
primera mà llocs com la cate-
dral de Notre-Dame, els Museus 
d'Orsay i Pompidou, la popular 
Torre Eiffel i el Palau de Versa-
lles entre d'altres, passejaren pels 
Camps Elisis i gaudiren de la 
ciutat des dels “Bateaux-Mouc-
he” al riu Sena. També tingue-
ren ocasió d'assistir i participar 
a algunes classes al col•legi dels 

estudiants francesos.
Al mes de maig van ser els alum-
nes francesos de l'institut Le 
quintinie els qui visitaren Gen-
çana,  gaudint al llarg d'uns dies 
de la convivència amb els estu-
diants i professors del centre. A 
més, van fer eixides per conèixer 
llocs com l'Albufera, la Ciutat de 
les Arts i les Ciències, el centre 
històric de la ciutat de València, 
el Museu de Ceràmica o la po-
blació de xàtiva. 
L'alcaldessa de Godella, Eva 
Sanchis, va rebre als estudiants 
d'ambdós centres, als qui va 
donar la benvinguda a l'Ajun-
tament de la localitat i amb els 
qui parlà al voltant de l'experi-
ència enriquidora de l'intercanvi 
com a nexe d'unió amb Godella. 
«L'agermanament és una bona 
forma de que xiquets i xiquetes 

com vosaltres conegueu altres 
cultures, la qual cosa vos en-
riquirà i vos farà obrir molt la 
ment», els va dir.
Per a tots els estudiants, aquest 
intercanvi és una experiència 
molt enriquidora, no només per 
visitar el país, sinó també per 
conviure amb una família nativa 
i poder integrar-se en la cultura 
i posar en pràctica els conei-
xements de la llengua que des 

d'Educació Primària han estat 
adquirint. L'intercanvi ofereix 
l'oportunitat de comunicar en 
una de les llengües que aprenen 
a l'aula (el francès), conèixer 
altres costums i formes de vida, 
apropar-se a altres paisatges i a 
un sistema escolar diferent, a 
l'organització del centre i a al-
tres joves de la mateixa edat. 
Tot això permet l'aprenentatge 
de la llengua francesa i, allò més 

important, el desenvolupament 
personal de cada alumne. Com 
a resultat d'aquesta vivència, els 
alumnes de 2n de Secundària han 
creat, en les àrees de Llengua 
Francesa i d'Educació Plàstica i 
Visual, una exposició fotogràfica 
on es reflecteixen els moments 
més significatius de l'intercanvi: 
“Il était une fois… Paris”, que es 
podrà visitar fins el proper mes 
de setembre al centre Gençana. 

Els Comitès d'Agermanament i els representants polítics de les diferents ciutats viatjaren per commemorar aquest aniversari.

Fotos de família de l'alumnat dels dos centres a Godella i a Noisy le Roi.

Agermanament
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Festes
Festes

 El darrer 13 de juny es va ce-
lebrar a Godella la festa de les 
Lluminàries de Sant Antoni, un 
esdeveniment que va acollir com 
cada any un magnífic ambient a 
l'Ermita, on es donaren cita una 
gran quantitat de veïns i veïnes 
del poble.
Pel matí, a les 12:00 h, es dispa-
raren vint-i-una salves i es vol-
tejaren les campanes en honor a 
Sant Antoni.
A partir de les 19:30 h començà 
la pujada de la imatge del sant 
des del carrer Ample fins l'Ermi-
ta. Aquesta processó va passar 
pels carrers Burjassot, Pintor Pi-
nazo, Lauri Volpi i Fabián i Fue-
ro, acompanyada per la música 
de la banda del Casino Musical 
de Godella.
En arribar a l'Ermita, a les 20:00 
h, tingué lloc la missa i la bene-
dicció del pa, que es va repartir 
entre les persones allí presents. 
A la plaça de l'ermita es va viure 
el moment àlgid de la festa, amb 
desenes de persones que partici-
paren al sarau amenitzat pel grup 
de danses El Poblet. 
Posteriorment, es va fer una de-
gustació de dolços i mistela. 
Per finalitzar, es dispararen els 
focs d'artifici i es baixà el Sant, 
des de l'Ermita fins el carrer Am-
ple, passant pel bar Central, i el 
carrer Fabián i Fuero. De nou, 
els veïns i veïnes anaren acom-
panyats per la música de la ban-
da, que amenitzà la festa.

Gran ambient a la festa de les 
Lluminàries de Sant Antoni

Dalt, pujada del Sant a l'Ermita. Baix, sarau a la plaça de l'Ermita i repartiment del pa beneït.

EL 13 DE JUNy, LA PLAçA DE L'ERMITA ES VA OMPLIR PER CELEBRAR AqUESTA TRADICIONAL FESTA

Les clavariesses 
del Rosari 
recuperen el 
Corralet

 Les Clavariesses del Rosari, 
ajudades pels seus pares i mares, 
s'han decidit enguany a recupe-
rar una festa tradicional com és 
el Corralet. 
Així, des del 7 de juliol i fins el 5 
d'agost, oferiran al parc del Molí 
els divendres i els dissabtes plats 
de cuina casolana elaborats amb 
receptes antigues que han anat 
passant de generació en gene-
ració, com ara caragols, faves o 
pisto. El millor menú per acom-
panyar el cinema d'estiu.

Godella li ret homenatge a la Mare de Déu
 Del 8 al 21 de maig, seguint 

amb la tradició els confrares de 
la Mare de Déu dels Desampa-
rats de Godella van celebrar la 
festa de la Verge.
El primer dels actes tingué lloc 
a l'església de l'exconvent de 
Carmelites, on va celebrar el 
nombrós besamans públic a la 
imatge venerada. Aquesta fou 
una magnífica ocasió per solida-
ritzar-se amb les persones més 
necessitades del poble mitjan-
çant l'ofrena popular d'aliments 
i donatius destinats a Càritas in-
terparroquial de Godella. Durant 
la celebració de la missa de la 
vesprada, a les 20:00 h, es va im-
posar la medalla de la Confraria 

als nous confrares d'enguany.
El segon diumenge de maig, dia 
14, a la 1:30 h de la matinada, es 
va realitzar el xII Pelegrinatge 
popular cap a la Reial Basílica 
de València.
El dia gran, el dissabte 20 de 
maig, després de la missa tingué 
lloc a la porta de l'exconvent i 
com a novetat la 'Ronda a la Ver-
ge', amb balls i cant d'estil a càr-
rec del grup de danses El Poblet. 
El diumenge 21 de maig, dia de 
la festa gran de la Mare de Déu a 
Godella, a l'exconvent es celebrà 
l'Eucaristia Solemne cantada pel 
Cor Sant Bertomeu i presidida 
pel Rector de la Parròquia del 
Salvador, Mossèn José Antonio 

Martínez. En acabar la missa, va 
eixir del temple la fervorosa So-
lemne Processó. Tant a l'eixida 
com a la entrada de la Mare de 
Déu, aquesta fou saludada amb 
vint-i-una salves d'honor. L'acte 
es tancà amb el cant de l'himne 
de la Coronació.
També com a gran novetat d'en-
guany va ser convocat per a la 
processó un concurs de balcons 
i carrers adornats.
El dilluns 21, en sufragi i record 
a tantes persones que van cele-
brar anys enrere la festa, es va 
oferir la missa a la parròquia del 
Salvador, tancant així les festes 
d'enguany en honor a la Mare de 
Déu dels Desamparats. Imatge de la Mare de Déu.
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María Carrasco 
deixa la presidència 
de La Coscollosa 

El racó de les associacions

L'Ex PRESIDENTA HA ANIMAT A TOTHOM A PARTICIPAR DE 
LA INICIATIVA I DEMANAR UNA PARCEL·LA D'HORTA

Dia de reg als horts de Godella, ubicats junt a l'antic escorxador.

 L'Associació Horts Munici-
pals La Coscollosa compta amb 
una nova junta directiva amb 
Eva Sanchis com encarregada 
dels horts després de l'acomia-
dament de l'anterior presidenta, 
María Carrasco, que estigué gai-
rebé tres anys al front de l'asso-
ciació. 
La ja ex presidenta defineix el 
seu temps al càrrec com «molt 
profitós». A la Coscollosa, Car-
rasco va treballar pel bé comú 
realitzant diverses activitats, 
tallers de formació, campanyes 

de sensibilització sobre el medi 
ambient i sobre l'horta, a més de 
les campanyes per conscienci-
ar als veïns i veïnes de Godella 
sobre els seus gossos i la nete-
ja dels excrements. Durant la 
seua presidència destaca també 
la iniciativa del mercat solidari 
per recaptar fons per al Nepal i 
la participació a les Trobades en 
valencià al 2015 tot per aconse-
guir millorar l'estètica i la segu-
retat dels horts. 
María Carrasco ha volgut acomi-
adar-se agraint a les regidores la 

seua disposició per treballar als 
horts municipals, malgrat la in-
estabilitat que ha suposat tindre 
quatre persones al càrrec dels 
horts durant els tres anys de la 
seua presidència i la lentitud de 
la burocràcia comparada amb el 
ritme estacional ràpid de l'horta.
L'ex presidenta ha volgut apro-
fitar el seu comiat per animar a 
tots els veïns i veïnes de Godella 
a que sol•liciten una parcel•la a 
l'Ajuntament. 

Comunicat de l'assoc. Ferroviaria

 L'Associació Ferroviària de 
Godella suspèn les jornades de 
portes obertes dins del programa 
d'actes de les Festes Patronals per 
no reunir les condicions de segu-
retat segons els tècnics munici-
pals. Per motius aliens a la pròpia 
associació, hauran de deixar el 
local que en el seu dia li oferiren, 

a més de parar el treball de ma-
quetes modulars i desmantellar 
les instal•lacions ja realitzades 
per a preparar un possible trasllat. 
Amb aquest comunicat, l'associa-
ció lamenta la cancel•lació de les 
activitats a les quals xiquets i afi-
cionats als trens a escala nacional 
acudien amb il•lusió.

 El darrer 17 d'abril ens va dei-
xar Amparo Codoñer Llorens als 
vuitanta-sis anys d'edat. Tota una 
vida dedicada a l'ensenyament 
i al piano en l'escola del Casi-
no Musical de Godella. En ella 
va estar treballant fins a la seua 
jubilació, acumulant gran quan-
titat d'alumnes que la van estimar 
molt.
Alumna de Leopoldo Magen-
ti, se li pronosticava un futur 
prodigiós al piano, però el destí 
va canviar la seua trajectòria i 
després de treballar a la ràdio, i 
exercir com a dona exemplar de 

Rafael Maurici -gran locutor de 
la cadena SER-, va acabar com 
a mestra aportant al seu alumnat 
tots els seus coneixements pia-
nístics.
Tal és l'afecte que el poble els te-
nia, que estant tots dos en vida 
se'ls va realitzar un sentit home-
natge l'any 2009. Amparo va es-
tar també present a la III trobada 
de músics de desembre de 2016, 
on la banda va interpretar el pas-
doble de Rafael Talens en home-
natge a Rafael Maurici. Gràcies 
per tots els teus ensenyaments, 
fins sempre Amparo.

El Casino Musical recorda 
Amparo Codoñer

 Pipo és un gos molt especial 
que necessita una casa d'acolli-
ment i una família amb pacièn-
cia. Si t'animes a ajudar-lo con-
tacta amb: acogidas@felcan.org.

Pipo busca 
una família

 El passat 16 de juny es va re-
alitzar a l'IES Comarcal per part 
de l'AMPA  l'entrega dels premis 
anuals de literatura valenciana i 
castellana, tecnologia i plàstica.

Premis del 
IES Comarcal

 El divendres 2 de juny, l'asso-
ciació 'Paraules contra l'Oblit' va 
oferir al centre d'art Vila Eugènia 
una xarrada sobre l'afusellament 
franquista a Godella el 15 d'abril 
de 1940.
Va obrir l'acte la presidenta de 
l'associació, Lola zanón, segui-
da de la secretària, Pilar Moltó, 
qui va fer una breu història dels 
dos anys que té l'associació i de 
les activitats que porta a terme. 
Després, Carlos Contreras, mem-
bre de l'associació, va resumir el 
sentit de l'acte i va introduir al 
ponent, xavier Costa. 
L'interès per aquesta afusella-
ment va començar amb una in-

vestigació anterior sobre la Fossa 
existent a Godella, que li fou en-
carregada a Costa l'any 2008 per 
l'anterior alcalde, Salvador Soler, 
a petició de Matías Alonso, Co-
ordinador del Grup per la Recu-
peració de la Memòria Històrica.
La conferencia va constar de sis 
parts. Primer, es va explorar el 
context socio-històric de l'Afu-
sellament: la Festa d'Unificació 
Falangista celebrada a València. 
En segon lloc, es parlà de les ac-
cions i responsabilitat de l'Ajun-
tament de Godella. A continua-
ció, es van explicar les paraules 
dels testimonis que van estar al 
lloc de l'afusellament, i d'altres 

que tenen informació de prime-
ra mà. En quart lloc, Costa es va 
referir al ritual brutal, regressiu, 
de l'afusellament com a una re-
actualització dels autos de fe de 
la Inquisició Espanyola. Després 
es parlà de la Saca i dels Judicis 
Sumaríssims de les sis víctimes, 
on també s'escoltaren paraules 
d'algunes d'elles i de les seues fa-
mílies. Finalment, la conferència 
va concloure amb unes paraules 
sobre el trauma social i individu-
al, i sobre l'elaboració de discur-
sos i accions necessaris per tal de 
potenciar el moviment social de 
recuperació de la Memòria De-
mocràtica.

Es celebra una xarrada sobre l'afusellament que 
tingué lloc l'any 40 a Godella
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AGOSTMocions

L'última

PLE DEL 27 D'ABRIL
Moció CET per l'oposició a la 
construcció d'un nou magatzem 
de residus radioactius a Co-
frents i al tancament de la cen-
tral nuclear al 2021.
Favor: 10
Contra: 5
Abstencions: 2

Moció Compromís per l'amplia-
ció i intransferibilitat del permís 
de paternitat.

Declaració institucional davant 
la marginació dels valencians/
es als Pressupostos Generals de 
l'Estat 2017.
Favor: 12
Abstencions: 5

PLE DEL 25 DE MAIG
Moció PP sobre els concerts 
educatius.

Favor: 7
Abstencions: 10 

Moció Compromís "per allibe-
rar la reinversió del superàvit 
dels ens locals".
Favor: 10
Contra: 2
Abstencions: 5

Moció Compromís "per un fi nan-
çament junt".

Favor: 8
Contra: 5
Abstencions: 3

Favor: 17

Proposta PSOE de declaració 
del parc de la Devesa com a Pa-
ratge Natural Municipal.
Favor: 15
Abstencions: 2

PLE DEL 29 DE JUNY
Moció C's per dotar de nous su-
ports de publicitat a l'Associa-
ció de Comerciants.
Favor: 16

Moció CET "sobre l'augment 
als Pressupostos de l'Estat de 
2017 de l'assignació destinada 
a la lluita contra la violència de 
gènere".

Favor: 11
Abstencions: 5

Consulta totes les mocions i re-
viu els plens de l'Ajuntament de 
Godella a l'apartat de Videoac-
tes de la web municipal:
http://plenos.godella.es/

CONSULTA L’AGENDA ACTUALITZADA AL MOMENT A WWW.GODELLA.ES/AGENDA
DESCARREGA’T L’APP DE 

GODELLA PER AL TEU 
SMARTPHONE

18
DIvendres

14:00 h MASCLETÀ 
Lloc: Carrer Major.
Organitza: Clavariesses del Rosari.

18:00 a 20:00 h JOCS POPULARS, BERENAR 
I MAQUILLATGE INFANTIL

Lloc: Plaça de l'Esglèsia.
Organitza: Penya la Revolta.

20:00 h DUTA DE SANT ANTONI
Lloc: Des de l'Ermita del Salvador.
Organitza: Clavaris de Sant Antoni.

21:00 h SOPAR VERGE DEL ROSARI I 
SALVADOR

Lloc: Plaça d'Enric Cullell.
Organitza: Clavariesses del Rosari i del Sal-
vador.

00:00 h VETLADA MUSICAL
Lloc: Plaça d'Enric Cullell.
Organitza: Clavariesses del Rosari i del Sal-
vador.

17
DIJOUS

20:00 h PAELLES POPULARS
Lloc: Plaça d'Enric Cullell.
Organitza: Regidoria de Festes.

00:00 h GRAN FESTA MUSICAL
Lloc: Plaça d'Enric Cullell.
Organitza: Regidoria de Festes.

16
dimecres

17:00 a 18:30 h PARC AQUÀTIC INFANTIL
Lloc: Piscina municipal (ctra. de Rocafort).
Organitza: Regidoria de Festes, amb la col·la-
boració de la regidoria d'Esports.

18:00 h BERENAR
Lloc: Plaça de l'Església. 
Organitza: Clavaris i clavariesses del Rosari 
i del Salvador.

20:00 a 22:30 h TAPA PER L'AIRE
Lloc: Casal jove AlMatadero.
Organitza: Penya Tot per l'aire.

23:00 h MUSICAL DE BROADWAY
Lloc: Plaça d'Enric Cullell.
Organitza: Regidoria de Festes.

15
dimarts

11:00 h ESMORZAR POPULAR
Lloc: Plaça d'Enric Cullell.
Organitza: Penya els Moliners.

13:00 h COMBATO DI VINO
Lloc: Plaça d'Enric Cullell.
Organitza: Penya els Moliners.

20:00 h MISSA VERGE DE L'ASSUMPCIÓ

20:30 h PROCESSÓ DE L'ASSUMPCIÓ
Lloc: Des de l’Església de Sant Bertomeu.
Organitza: Voluntàries Mare de Déu de l'As-
sumpció.

14
diLLUNS

19:30 h PREGÓ DE FESTES
Lloc: Balcó de l'Ajuntament.
Organitza: Regidoria de Festes.

21:00 h FESTA DE LA SOLIDARITAT
Lloc: Plaça d'Enric Cullell.
Organitza: Casal de la Pau.

23:30 h VETLADA MUSICAL
Lloc: Plaça d'Enric Cullell.
Organitza: Regidoria de Festes.

13
diumenge

18:30 h REPARTIMENT DE CERA
Lloc: Des del carrer Divisòria fi ns a Tre-
nor Alonso.
Organitza: Clavaries del Rosari i del 
Salvador.

12
dissabte

23:30 h FESTA AL CARRER
Lloc: Carrer Abadia.
Organitza: quadrilla Moltes Rises.

11
divendres

18:30 h TOTS A TRES
Lloc: Falla Cervantes-San Blai.
Organitza: Penya Baffl  exats.

21
dilluns

12:00 a 13:30 h PARC AQUÀTIC INFANTIL
Lloc: Piscina municipal (ctra. de Rocafort).
Organitza: Regidoria de Festes, amb la col·la-
boració de la regidoria d'Esports.

17:00 h FESTA INFANTIL
Lloc: Carrer Ample.
Organitza: Clavaris de Sant Antoni.

18:00 h CAMPIONAT DE TRUC I PARXíS
Lloc: Casal jove AlMatadero.
Organitza: Penya Fem la mà.

20:00 h  DUTA DEL SALVADOR
Lloc: Des de la plaça de l’Ermita.
Organitza: Clavaris del Salvador.

20:15 h AMBAIXADA MOROS I CRISTIANS
Lloc: Pujada de l'Ermita i plaça de l'Ermita.
Organitza: Federació de Moros i Cristians.

21:00 h SOPAR DE JUBILATS
Lloc: Plaça d'Enric Cullell.
Organitza: Regidoria de Festes.

21:30 h APERTURA CASA DEL SALVADOR
Lloc: Carrer Músico Francisco Caballer.
Organitza: Clavaris del Salvador.

23:30 h ORQUESTRA SYBERIA
Lloc: Plaça d’Enric Cullell.
Organitza: Regidoria de Festes.

20
diumenge

14:00 h CALDERES DE SANT ANTONI
Lloc: Carrer Ample.
Organitza: Clavaris de Sant Antoni.

19:30 h TRASLLAT DE SANT ANTONI
Lloc: Parròquia de Sant Bertomeu.
Organitza: Clavaris de Sant Antoni.

20:00 h MISSA A SANT ANTONI
Lloc: Parròquia de Sant Bertomeu.
Organitza: Clavaris de Sant Antoni.

21:00 h PROCESSÓ DE SANT ANTONI
Lloc: Des de la plaça del Mercat.
Organitza: Clavaris de Sant Antoni.

22:30 h FESTA 100x100 CASINO
Lloc: Plaça d'Enric Cullell.
Organitza: Casino Musical de Godella.

19
dissabte

10:00 a 19:30 h JORNADA CUSTOM 
MOTERA

Organitza: Penya Custom Motera.

14:00 h DINAR INTERPENYES
Lloc: Plaça d'Enric Cullell.
Organitzen: Penya Els Moliners, Penya Tot 
per l’Aire, Penya Baffl  exats, Penya la Revol-
ta, Penya Fem la mà, Penya Mel de Romer, 
quadrilla Moltes Rises.

17:00 a 21:00 h ESPECTACLE INFANTIL
Lloc: Plaça de l'Esglèsia. 
Organitza: Regidoria de Festes.

18:00 a 21:00 h CORREBARS
Organitzen: Penya Els Moliners, Penya Tot 
per l’Aire, Penya Baffl  exats, Penya la Revol-
ta, Penya Fem la mà, Penya Mel de Romer, 
quadrilla Moltes Rises.

21:00 h SOPAR DE SANT ANTONI
Lloc: Carrer Ample.
Organitza: Clavaris de Sant Antoni.

23:30 h PASSACARRERS 
Lloc: Des del Casino Musical.

1:30 a 3:30 h NIT CARIBENYA
Lloc: Plaça d'Enric Cullell.
Organitzen: Penya Els Moliners, Penya Tot 
per l’Aire, Penya Baffl  exats, Penya la Revol-
ta, Penya Fem la mà, Penya Mel de Romer.

23
dimarts

18:00 a 20:00 h XIQUIXEF
Lloc: Carrer Tenor Alonso.
Organitza: Penya Tot per l’aire, amb la col·labo-
ració del forn Els Paiportins.

22:30 h DESFILADA DE GALA DE 
MOROS I CRISTIANS

Lloc: Des del carrer Ample.
Organitza: Federació de Moros i Cristians.

23:00 a 3:30 h ORQUESTRA AGORA
Lloc: Plaça d'Enric Cullell.
Organitzen: Penya Els Moliners, Penya Tot per 
l’Aire, Penya Baffl  exats, Penya la Revolta, Penya 
Fem la mà, Penya Mel de Romer.

24
dijous

13:00 h TRADICIONAL SOBRETAULES
Organitzen: Clavaries i Penyes.

14:00 h MASCLETÀ
Lloc: Carrer Major.
Organitza: Regidoria de Festes.

18:00 h RECOLLIDA DE LES CLAVARIESSES 
DE LA VERGE DEL ROSARI

Organitza: Clavariesses del Rosari.

20:00 h MISSA CANTADA
Lloc: Esglèsia Sant Bertomeu.
Organitza: Regidoria de Festes.

21:00 h PROCESSÓ SANT BERTOMEU
Lloc: Des de l’Església de Sant Bartomeu. 
Organitza: Regidoria de Festes.

1:00 h CASTELL FOCS ARTIFICIALS
Lloc: Parc del Molí.
Organitza: Regidoria de Festes.

27
diumenge

20:00 h PROCESSÓ CRIST DE LA PAU
Lloc: des de l'esplanada de l'ermita del Sal-
vador.

22
dimarts

12:00 a 18:00 h AUGUST FEST
Lloc: Parc de la Torreta.
Organitza: Penya Gaudint.

18:00 h CASTELLS UNFLABLES I 
JOCS TRADICIONALS

Lloc: Carrer Ample
Organitza: Penya Mel de Romer.

21:30 h APERTURA CASA SANT 
SEBASTIÀ

Lloc: Carrer Major (llotgeta).
Organitza: Confraria de Sant Sebastià.

21:30 h SOPAR DE GERMANOR
Lloc: Plaça de l'Ermita.
Organitza: Federació de Moros i Cristians.

22:00 h SOPAR CONFRARES DE SANT 
SEBASTIÀ

Lloc: Carrer Major.
Organitza: Confraria de Sant Sebastià.

23:00 h TRADICIONAL NIT D'ALBAES
Lloc: Plaça de l'Esglèsia.
Organitza: Regidoria de Festes.

00:30 h DESFILADA INFORMAL DE 
MOROS I CRISTIANS

Lloc: Des de plaça de l'Ermita.
Organitza: Federació de Moros i Cristians.
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