Especial Festes
2012, amb resum
i galeria de fotos.
P16-19.

bim

BUTLLETÍ d'informació municipal | 2n quadrimestre 2012

Comença la programació
en commemoració de
'l'Any Pinazo'. P3.

Entrevistem Pablo Rus,
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pablo rus: "és quasi
impossible no ser
músic en este poble"
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Bim de Godella
Ràdio Godella 98.0
dilluns
9.00. Món de Música
10.00. Plenari del mes
12.00. La voz de los pueblos
13.00. Norwegian Beach
14.00. La pinacoteca de radio
15.00. El musiquer
17.00. Dones que fan història
18.00. Un mundo de todos
19.00. Desconecta
20.00. Bostezo Radio
21.00. El club de la serpiente
22.00. We are the robots
23.00 Music Factory
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PSPV-PSOE
VisitEs. Cita prèvia a l'Ajuntament.
CentrE. Ajuntament (ubicació provisional: c/ Soguers, s/n).
TelÈfon. 963 638 056

R

esulta gratificant que el teu
poble siga reconegut per la
programació cultural que ofereix i este últim trimestre, la qualitat
de les nostres propostes ha estat al
nivell del que es podria vore a les poblacions més importants del nostre
país. Un fet que està permitint que
la programació de Godella esdevinga
referència en tota l'àrea metropolitana.
No voldria que es malinterpretaren les meues paraules. No tot és
mèrit d'este equip de govern, ni tan
sols d'este Ajuntament: és mèrit del
poble en què vivim. Hem tingut la
satisfacció de poder comptar amb
gegants de la música internacional
com Joan Enric Lluna que ens ha
dut una de les més suggeridores
propostes de música de cambra de
tot l'estat espanyol. A este poble i
al nostre Ajuntament només li queda agrair l'esforç als col·lectius que,
com l'Associació d'Amics de la Música
de Cambra de Godella, fan any rere
any per portar-nos el bo i millor de la
música i a alguns dels millors solistes

“

El que sí té este poble i
este Ajuntament és el
respecte pels que han
fet que Godella siga tan
especial, per aquells que
han exportat el seu nom
i han aconseguit, molt
abans que nosaltres, que este poble
siga reconegut per la programació
cultural que ofereix, pels seus
artistes i les seues obres".
salvador soler
alcalde de godella

del continent. I quasi sense tindre
temps per guardar els instruments a
l'estutx canviàrem la intimitat de la
músca de cambra per la magestuositat de la música simfònica .
Alguna cosa haurà de tindre Godella perquè l'Orquestra Segle XXI i
un director com Jordi Mora continuen
participant a l'Stage Internacional
de Música Simfònica i ens duguen

una proposta formativa i musical de
tanta qualitat. Esdeveniments, tots
ells, que sens dubte, podrien haver
lluït en un altre escenari -però no el
teníem. Llàstima que este poble no
puga comptar amb la deferència ni la
consideració de la nostra Generalitat
que ens ha 'segrestat' el Capitolio per
no pagar a l'empresa constructora les
factures de l'obra.
El que sí té este poble i este Ajuntament és el respecte pels que han
fet que Godella tinga alguna cosa que
la fa tan especial, per aquells que han
exportat el seu nom i han aconseguit,
molt abans que nosaltres, que este
poble siga reconegut per la programació cultural que ofereix, pels seus
artistes i les seues obres. Per això
hem declarat l'any 2012 com a 'Any
Pinazo', per commemorar el centenari
de la concessió de la Medalla d'Honor
de les Belles Arts al 'nostre' insigne
i genial pintor. Perquè estem agraïts
i orgullosos. Des d'ací convide a tota
la ciutadania a participar als actes
que s'organitzaran al voltant d'esta
celebració.

Telèfons
d'interés
Ajuntament de Godella

Rosa Barat

Ferran Vilella

Hermenegildo Estellés Lola Sánchez

rosa.barat@godella.es

ferran.vilella@godella.es

h.estelles@godella.es

lola.sanchez@godella.es

BENESTAR SOCIAL
PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ
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SERVEIS MANCOMUNATS
PROTECCIÓ CIVIL

URBANISME
MEDI AMBIENT
MODERNITZACIÓ

PSPV-PSOE

PSPV-PSOE

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

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

PSPV-PSOE
VisitEs. Cita prèvia en Serveis Socials.
CentrE. Serveis Socials, c/Mayor, 83.
TelÈfonS. • SS: 963 641 152
• AEDL: 963 640 753

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

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

Josep M. San Félix

José Valenzuela

Eva Sanchis

Genís Ruiz

josemanuel.sanfelix@godella.es

jose.valenzuela@godella.es

eva.sanchis@godella.es

genis.ruiz@godella.es

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

JOVENTUT
BIBLIOTECA

PARTICIPACIÓ CIUTADANA
SOSTENIBIL·LITAT
TRÀNSIT I OBRES

EDUCACIÓ
PERSONAL
PRESIDÈNCIA DEL CONSELL AGRARI

ESPORTS
AGERMANAMENT

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

BLOC-COMPROMÍS

BLOC-COMPROMÍS

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

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

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

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

Emergències / Protecció Civil...... 112

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

Ambulàncies.....................96 367 73 75
Urgèncias mèdiques......................085
Tel. contra la violència de gènere...016
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San Félix presidí l'entrega de premis.

Carlos León
s'imposà en el
torneig d'escacs
de La Burra Vella

El besnét de Pinazo, José Ignacio Casar, explica al públic, davant el bust del pintor, com aconseguí el preuat guardó.

2012, Any Pinazo
han passat 100 anys de la concessió de la medalla d'honor

E

l 31 de maig, Godella va declarar el 2012 ‘Any Pinazo’.
Just 100 anys abans, amb
motiu de l'Exposició Nacional, el
Rei Alfons XIII li va concedir la
Medalla d'Honor al mèrit a Ignacio
Pinazo Camarlench en la secció
de Pintura, pels quadres que van
figurar en aquesta exposició. Es
tractava del màxim guardó possible en l'època des de l'oficialitat de
l'art espanyol. El seu contrincant
de major prestigi, José Moreno
Carbonero, va demanar el vot per
a Pinazo i Eduardo Chicharro, qui
també concorria, es va retirar seguint el requeriment de Sorolla.
Ignacio Pinazo Camarlench
(1849-1916) va nàixer a Valènca i
va triar Godella com a lloc de retir
voluntari en 1891, on va residir en
el número 31 de l'antic carrer del
Pi -i actual carrer Pintor Pinazofins a la seua mort, habitatge que
la seua família conserva com la
Casa-Museu de Pinazo.
Pinazo és considerat un dels
més destacats artistes valencians
de final del segle XIX, d'estil impressionista. Va obtenir la Medalla
d'Honor en l'Exposició Nacional
de 1912, on es va reconèixer a un
dels protagonistes més brillants
espanyols de la seua generació;
eixe mateix any, la ciutat de València li va dedicar un carrer. Es
tracta, a més, de l'únic artista
valencià del segle XIX present en
l'Institut Valencià d'Art Modern.
Amb motiu del centenari de la
efeméride, el regidor de Cultura i
Comunicació, Ferran Vilella va inaugurar un seguit d'activitats entorn de la figura del genial artista.
L'última d'elles va permetre, fins
al passat 15 d'agost, descobrir les
60 mirades amb què els alumnes

Exemples de la mostra.

Més de 60 persones hi participaren.

La segona edició del torneig ‘La Burra Pensant’ d'escacs va desbordar
les previsions. Prop d'una trentena
d'inscrits van obligar a doblar les
taules de joc en les quals el nivell
també va estar a una gran altura.
Carlos León va ser finalment el
vencedor després d'aconseguir un
ple i adjudicar-se les 5 rondes disputades. El sistema de joc va ser el
suís amb tandes aleatòries de 10 minuts de temps per jugador i partida.
“Vull agrair a La Burra Vella aquesta
iniciativa –va comentar el regidor
de Joventut Josep Manel San Félix-,
que demostra que propostes culturals, formatives i alternatives també
són molt ben acollides; en aquesta,
a més, s'incorpora un altre valor que
és el de la implicació dels comerços
locals, la promoció dels quals també
és un dels nostres compromisos”.
León es va endur un bo per valor de 50 euros per a gastar en qualsevol dels locals de l'Associació de
Comerciants de Godella i un menjar
per a dues persones en ‘Els sopars
de l’estació’. El segon classificat, Sergio Fernández, també va aconseguir
un altre bo de 50 euros. San Félix va
agrair així mateix la implicació del
Club d'Escacs de Montcada i al seu
monitor, Nacho Romero, que es va
encarregar de l'organització tècnica
de l'esdeveniment.

radiogodella.com
arriba a les 10.000
visites en només
un any de vida

Germà Lloris va coordinar el particular homenatge del taller de pintura de l'EPA a Pinazo.

del taller de pintura de l'EPA van
homenatjar Pinazo. Una exposició
col·lectiva en la qual es van reunir
prop de 150 obres (malgrat el seu
títol: 100 tauletes per a Pinazo)
amb un nexe d'unió paradigmàtic
que va advertir Vilella: "Estem davant un artista singular i original
en la seua utilització del format
xicotet de fusta el material de la
qual, apareix nu entre els olis".
“Hem preparat una aventura
didàctica al voltant de la pintura
de Pinazo –va explicar el coordi-

nador de la mostra i professor de
pintura de l'EPA Germà Lloris-,
amb la proposta pictòrica més
personal de Pinazo i que, probablement també, més crítiques li
va reportar; fugim d'intents pretenciosos de reproduccions de les
seues obres i tan sols ens marquem eixa premissa: la d'aprofitar
la seua tècnica i l'ús de la fusta
com a suport i recurs pictòric”.
Des de tauletes costumistes,
més pròximes a les temàtiques
de Pinazo, fins a obres comple-

tament abstractes i inclús retrats de personatges actuals de
la localitat, inundaren les parets
de Villa Eugenia per a anunciar
la que serà l'exposició central de
'l‘Any Pinazo’ i que s'inaugurarà
el pròxim dissabte 8 de setembre
-exactament 100 anys després
que Godella convertira l'antic
carrer del Pi en Carrer Pintor
Pinazo-. A més s'integrarà en la
programació escolar una sèrie de
fitxes didàctiques entorn de la
figura de Pinazo.

La web de Ràdio Godella (www.
radiogodella.com) va arribar durant l'estiu a la xifra de 10.000
visites en menys d'un any d'existència. La web, que va ser creada
el setembre de 2011, ofereix la
possibilitat de consultar la graella de programació de la ràdio,
assabentar-se de les característiques dels diferents programes
i els seus responsables, escoltar
en directe la programació i descarregar o escoltar en qualsevol
moment tots els seus programes
a la secció de ràdio a la carta
(podcast), inclosos els Plens de
l'Ajuntament íntegres. També es
pot seguir l'activitat de l'emissora
i dels seus col·laboradors a través
de la seua pàgina a Facebook, Ràdio Godella 98.0 fm.
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La interpretació de 'La Flauta Màgica', amb Monar, López i Ferrero a les veus i Moonwinds als instruments va ser una de les més aplaudits.

L'hora de la música de cambra
l'ajuntament signa un conveni per garantir la continuïtat

“A

Godella ens hem proposat afrontar la crisi amb
armes més solidàries,
més progressistes, més creatives;
enfront de les retallades, a Godella
apostem per la cultura, per la formació i per l'art, per açò estem hui
ací, per a signar un conveni amb
l'Associació d'Amics de la Música
de Cambra que garantisca la continuïtat del Festival”. Amb aquestes paraules va rubricar l'alcalde
de Godella, Salvador Soler, un
acord que esdevenia l'avantsala
del IV Festival de Residències de
Música de Cambra de Godella. El
concert de presentació de l'edició,
que se celebrà el 4 de maig, reuní
l'orquestra juvenil Música Cordis,
dirigida per Carlos Marquina i la
violinista de l'Orquestra del Palau
de les Arts, Mirabai Rosenfeld, amb
el doble concert per a dos violins
de Bach. A continuació, intèrprets
de reconegut prestigi internacional
es van endinsar en el món de Haydn, amb el seu 'Divertimento en
Mib Major Hob II' i el 'Divertimento
en Sib Major KV 266', de Mozart.
La pròpia Rosenfeld, al costat del
també violinista Stefan Eperjesi; la
viola, Julia Hu; la contrabaix, Priscilla Vés-la; i el clarinetista i director
del festival, Joan Enric Lluna, van
ser els artífexs d'aquesta recta final
que van coronar amb la selecció
de 'Porgy & Bess' per a clarinet i
cordes, de Gershwin i Davis.

Ja en són quatre edicions

Poc més d'un mes calgué esperar
perquè l'11 de juliol arrancara una
setmana amb la música de cambra
com a protagonista. Com és habitual, amb artistes consagrats del
panorama musical internacional,

L'extensió dels concerts als jardins exteriors tingueren una bona rebuda.

com el grup Moonwinds, Josep
M. Colom, el Quartet Voce, Isabel
Monar, José Antonio López, José
Ferrero, Mirabai Weishmeel, Goca Dimchevski, Dimitri Hoffman
i Rafael Jezierski. Tots ells, acompanyats pel director del Festival
i ànima mater, Joan Enric Lluna.
El festival, amb un marcat
caràcter formatiu, s’ha convertit
en el vincle de relació entre artistes de reconegut prestigi i la Jove
Orquestra de Godella. Tot un luxe
per als veïns de Godella i de la
comarca que pogueren assistir a
un programa formatiu amb xarrades, concerts didàctics i assajos
oberts.

Pel bon camí...

El concert inaugural va estar dedicat a la memòria de l'oboista
original de Moonwinds, Juanma
Lumbreras, la família del qual va
estar present en el Centre d'Art
Villa Eugenia, que va reunir a 300
persones, entre la sala principal i
el jardí, en què es va instal·lar una
pantalla gegant.
Les transcripcions de l'òpera
'La Flauta Màgica', de Mozart
van servir de colofó a tres dies
d'assajos oberts i concerts interactius en els quals, aficionats a
la música van poder acostar-se a
la vida i obra de l'autor austríac i
dels intèrprets. L'ovació va ser tant

per als músics de Moonwinds com
per als cantants: Isabel Monar, José
Antonio López i José Ferrero. Ells
van tancar una emocionant nit que
va començar amb una selecció de
'Una cosa rara', de Martín i Soler i
va prosseguir amb la selecció de
'Porgy & Bess', de Gershwin. El
'Carmen', de Bizet i 'La Verbena de
la Paloma', de Bretón i Ortega van
completar el programa.
Una ovació d’acomiadament

La segona de les grans cites traslladà el Festival a la bucòlica ermita de Campolivar.
Dividit en dues parts, el concert va comptar amb la participa-

bim n Godella

ció dels integrants de MoonWinds,
una iniciativa artística que va sorgir de la mà del director del festival, Joan Enric Lluna, l'any 2006.
Però també amb la presència de
Quartet Voce, que van destacar
per la seua rapidesa i intensitat de
moviments, així com per membres
de la OCV del Palau de les Arts.
Una nit en la qual es van interpretar obres de Beethoven,
Françaix, Strauss i Tchaikovsky
i en la qual els instruments de
corda i de vent van ser els protagonistes. “Promet ser una nit de
molts contrastos”, va comentar
un dels integrants de Moonwinds
durant la presentació de l'acte. I
tenia raó.
Les actuacions més aclamades
van ser la del sextet amb fagot
de Françaix, en la qual la melodia fluctuava entre l'agressivitat i
la delicadesa, i 'Till Eulenspiegel,
Einmal Anders!' de Strauss, el final
de la qual quasi va fer alçar del
seient a més d'un.
Per a acabar, una trobada
postconcert en el mateix jardí de
l'Ermita, edulcorada amb orxata i
fartons per als assistents. I amb
bona música de fons.
El regidor de Cultura i Comunicació, Ferran Vilella va presidir
la cloenda del festival agraint "als
artistes i al director, Joan Enric
Lluna, l'oportunitat de fer-nos
gaudir de la bellesa de la música
i la capacitat d'aconseguir evaïrnos de la trista realitat en la qual
estem vivint en estos últims
temps”.
En total, més de mil persones
van participar en els actes que els
Amics de la Música de Cambra de
Godella van organitzar per al Festival Internacional de Residències
que durant sis dies va erigir a esta
localitat en capital cultural de la
comarca. Més de 50 artistes entre
els quals també es comptà amb la
jove orquestra, formada principalment pels joves músics del guardonat grup local, Música Cordis.
“Hem mantingut la intimitat i
la proximitat de la música de cambra i la resposta de la gent ha sigut
any rere any, impressionant –va
comentar el director del Festival,
Joan Enric Lluna-. Hem fugit voluntàriament d'espectacularitats
imposades per a oferir, senzillament, el que sabem fer: música”.Sarah Dayan, Cécile Roubin,
Guillaume Becker i Florian Frère
–integrants de Quartet Voce-, juntament a Josep Maria Colom, van
ser els encarregats de tancar el
festival amb l'apassionat 'Quintet
amb piano en Mi b Major Op.44' de
Schumann. La interpretació, carregada d'emoció, sincronització
i fantasia, va embolicar els assistents, que no es van contenir per
a acomiadar-los amb una llarga
ovació als artistes.
Prèviament, Colom, Lluna i David Tomàs ja havien rebut la calor
d'un públic entregat després del
seu 'Trio per a clarinet, fagot i
piano', de Zemlinsky; el prestigiós
pianista –i Premi Nacional de Música en 1998- Josep Maria Colom,
havia sigut l'encarregat d'iniciar
la vetlada encavalcant obres de
Chopin i Debussy i demostrant un
virtuosisme privilegiat.
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La Simfònica del Segle XXI
emocionà a Godella
la 7a. de bruckner més didàctica, al pavelló poliesportiu

E

ncara ressonaven els últims
acords de Josep Maria Colom
i el Quartet Voce del concert
de clausura del Festival Internacional de Cambra, i Godella ja es
preparava per a una nova cita amb
la música. El Stage Internacional
de Música Simfònica, amb seus
a Vic i Godella, s'ha consolidat
com la millor experiència perquè
estudiants dels últims cursos i
professionals treballen durant cinc
dies, conjuntament, un repertori
simfònic, sota les directrius d'un
mestre de contrastat prestigi, com
Jordi Mora i la seua Orquestra Segle XXI.
“Godella és una ciutat molt
especial, sensible a la música, que
ha cregut en aquest projecte des
del principi i que ens acull any rere any amb els braços oberts”, va
comentar Mora.
Després dels cicles sobre
Beethoven, Schumann i Brahms,
des de l'estiu passat, l'orquestra
s'ha centrat en la simfonia núm.7
d'Anton Bruckner, una de les més
populars del compositor austríac
-i catalogada pels experts com una
de les millors de tots els temps-,
que s'interpretà diumenge 22 en
el Pavelló cobert de Campolivar.
Abans, el dissabte 21, a les 20 h,
va tindre lloc un concert pedagògic en què el sociòleg i antropòleg
godellà, Xavier Costa, introduí al
públic en el món del Romanticisme, i en el qual el propi director,
Jordi Mora, va oferir una conferència interactiva, a més de l'assaig
obert de la 7a de Bruckner.
76 músics, els components de
la singular Orquestra Simfònica
Segle XXI, van esquinçar el silenci
sense trencar-lo per a inundar suaument de llum el Pavelló Municipal amb els primers compassos
d'una peça optimista, tritemàtica,
desenvolupada en 4 moviments:
allegro moderato, adagio, scherzo i finale. D'aquest últim, titulat
'Bewegt, doch nicht zu schnell',
Jordi Mora explica que és “mogut, però no massa ràpid”, com sí
ocorre amb el tercer. Una simfonia que representa la “culminació
indiscutible del gran simfonisme
originat per Beethoven a principis
del segle XIX”, segons el director
de la formació.
El diumenge, al concert de
gala, es va posar de manifest la
inaudita capacitat de Jordi Mora
per a aconseguir que músics de
totes les regions d'Espanya -5
d'ells godellans- i fins i tot del continent, interpretaren amb sublim
precisió i emoció la simfonia amb
la qual l'incomprès autor austríac
va homenatjar Wagner en el seu
segon moviment.
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Cinema a la fresca
i en valencià en
alMatadero
La Regidoria d'Educació va engegar
la iniciativa ‘Cinema a la Fresca’ amb
la qual menuts i majors tingueren
una cita amb el cinema en valencià
en alMatadero, durant el mes de
juny, per tan sols un euro.
“Hem triat pel·lícules de l'arxiu
d’Escola Valenciana en les quals
l'equilibri entre el contingut educatiu
i el d'entreteniment ens garanteixen
una gran qualitat –va assenyalar la
regidora d'Educació, Eva Sanchis-;
oferim, a més la possibilitat de veure
cinema en valencià, que per a molts
dels nostres joves no sempre és fàcil, i de compartir en família i entre
amics una vetlada agradable aprofitant el bon clima de les nostres nits,
en plena horta”.
'Glup', el llargmetratge dirigit
per Aitor Arregi i Iñigo Berasategi,
va servir per a obrir el cicle. Però
les nits de cinema continuaren. I no
només per als més menuts, ja que
amb la finalitat que la proposta lúdiceducativa fora el més completa possible, ‘Cinema a la Fresca’ incorporà
una doble sessió per als majors, amb
la projecció de ‘La Conspiració’, de
Robert Redford, un film ambientat
en l’Amèrica d’Abraham Lincoln, un
vertader drama històric ple de missatges polítics.

Per segon any, el Poliesportiu va acollir el concert de gala del Stage.

Presentació de la guía.
Músics godellans hi prticiparen en un projecte que ja està consolidat a Godella

Enguany, a més, es van afegir xarrades que contextualizaren l'autor i l'obra.

“L'Ajuntament fa un enorme
esforç per portar projectes com
aquest, ja que considera que incorpora valors essencials amb
els quals estem compromesos,
com la cultura i la formació”, va
assenyalar la regidora d'Educació
i Personal, Eva Sanchis.
“Una vegada més, Godella assumeix el seu paper capdavanter
de la cultura demostrant que és
possible invertir en art i en formació i al mateix temps preser-

var la sostenibilitat de les seues
arques –va assegurar el regidor
de Cultura i Comunicació, Ferran
Vilella-; ho fem, a més, amb una
oferta que hui en dia, ni tan sols
les grans capitals s’estan plantejant”.
Així mateix, Vilella va agrair públicament la “col·laboració
desinteressada” d'altres entitats
sense les quals aquesta proposta
haguera sigut inviable, com ara el
Casino Musical o l'Orquestra Na-

cional d'Espanya que “ens ha cedit les quatre tubes wagnerianes
essencials per a la interpretació
del segon i quart moviments de
l'obra”.
La simfonia consta d’una estructura majestuosa, ja que els
seus quatre moviments mostren
un domini magistral, tant del “desenvolupament temàtic com harmònic”. Una obra plena d'alegria,
però sense oblidar la serietat de
la vida.

'Dietètica per a la
tercera edat'... i
molt més
L’Oficina Municipal d'Ús i Promoció
del Valencià de l’Ajuntament de Godella ha elaborat un opuscle sobre
nutrició i bona alimentació dirigit,
principalment, a la tercera edat.
Es tracta d’una guia que pretén
ser de capçalera ja que explica els
beneficis i perjudicis dels productes alimentaris, els percentatges
recomanables de cadascun d’ells,
les dietes i les equivalències de les
racions… Però també tracta altres
temes relacionats, com ara la cistella de la compra o l’exercici. L’última part de l’obra està dedicada a
un minirefranyer sobre qüestions
de cuina, alimentació i salut.
El regidor de l’àrea i alcalde de
Godella, Salvador Soler, valorà el
treball “que està pensat per millorar la qualitat de vida dels nostres
majors, redactat de forma molt
didàctica, amb un cuidat assessorament científic i amb la plusvàlua
que permetrà gaudir d’un valencià
acurat”.
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Pinazo i Eduard Marco
protagonitzen la ‘IV Nit
dels Palmitos Blancs’
Milers de xiquets participaren a la gran festa dels Jocs Esportius

amb este acte, la regidoria de cultura
inaugurà els actes d'homenatge a pinazo

‘L

Genís Ruiz i l'alcalde, Salvador Soler presidiren l'entrega de trofeus.

Godella, epicentre
nacional de l'esport base
equips acb en categoria base, com
l'unicaja o l'estudiantes, hi participaren

M

és d'un miler de xiquets es
van congregar el dissabte
2 de juny al Pavelló Municipal de Godella en la gran festa
de clausura dels Jocs Esportius de
la Comunitat Valenciana. Des de
primera hora del matí, es va celebrar tota una marató d'exhibicions esportives que va concloure
amb una desfilada de xiquetes i
xiquets, els quals van arreplegar
els seus trofeus de mans del regidor d'Esports i Agermanament,
Genís Ruiz.
Sense temps per a recuperar
l'alé, la mateixa vesprada del dissabte arrancava el primer Torneig
MiniGodella de bàsquet per a benjamins, tant masculí com femení,
organitzat per l'OAM. Equips ACB
com l'Unicaja de Màlaga o l'Estudiantes de Madrid van avalar
aquest projecte aportant els seus
equips de categories base per a
l'ocasió. També va participar un
bon nombre de conjunts de la
Comunitat com el NBF Castelló,
els Amics del Bàsquet Castelló, el
Llíria, El Pilar i, per descomptat,
l'OAM i un combinat de jugadors
dels CP Barranquet i CP Cervantes
de Godella.
En el lliurament de trofeus van
estar presents el jugador internacional del València Bàsquet, Víctor
Claver, el president de la Federació
Valenciana de bàsquet, Salvador
Fabregat, i l'alcalde de Godella, Salvador Soler. “Godella és epicentre
de l’esport base, de la inversió en
formació, de la cultura i de tot allò

que entenem que aporta eines als
nostres joves –va afirmar l'alcalde
de Godella, Salvador Soler-, eixe
és el nostre compromís, la nostra
prioritat i la millor recepta per a
superar la crisi”.
Encara que tots els equips van
ser reconeguts per igual amb medalles i copa, en categoria femenina, el NBF Castelló va ser qui més
punts va aconseguir, per davant
d'Unicaja, El Pilar i Estudiantes
que van signar un triple empat. En
categoria masculina 2002, Unicaja
de Màlaga i OAM de Godella van
compartir el graó més alt d'un virtual podi mentre que entre els més
xicotets, els nascuts en 2003, el duel per la segona plaça el van lliurar l'Estudiantes i, de nou, l'OAM,
mentre que el combinat de Godella
va ocupar un quart lloc que no va
reflectir els seus autèntics mèrits.
El torneig es va disputar amb un
sistema de sets independents de
6 minuts cadascun en els quals no
s'arrossegava el resultat.
El 3x3 de l’OAM

A més, per anar obrint boca, el cap
de setmana anterior al Torneig MiniGodella, l'Escola de bàsquet de
l'OAM i L'Horta Godella van organitzar una nova edició del torneig
3x3 al lliurament de trofeus del
qual van estar presents el regidor
d'Esports i Agermanament, Genís
Ruiz, i la campiona de l'Eurolliga
de 2010 amb Perfumeries Avenida
i ex del Ros Casares Godella, Anna
Montañana.

‘Any Pinazo’, declarat pel
Ple de Godella, es va estrenar el 16 de juny, en un
eclèctic acte dedicat a la poesia
i a l'art, en general, amb motiu
de la IV edició de ‘La Nit dels
Palmitos Blancs’. Organitzada
pel Taller d'Història i el col·lectiu
Godepoesia, la vetlada va rendir
el primer dels nombrosos homenatges que se li retran al pintor
al llarg d'aquest 2012, any en el
qual es commemora el centenari de la concessió de la Medalla
d'Honor de les Belles arts.
La nit va arrancar en la plaça
de l'Església amb un acte presentat per la Casa-Museu Pinazo, just
als peus del bust d'Ignacio Pinazo
Camarlench. Allí, el besnét del pintor, José Ignacio Casar, arquitecte
i membre del Taller d'Història Local, va fer una breu exposició dels
fets. Va destacar la peculiaritat de
les obres amb les quals va decidir
concórrer el seu besavi –de petit
format, anotacions i quotidianes,
quan l'habitual era presentar les
més grandiloqüents- i va recordar
la justificació del genial pintor ‘godellà’ que assegurava que si era
mereixedor del premi ho seria
amb la seua obra més autèntica.
A continuació, l'actriu de Godayla Teatre, Amparo Bueno, va
llegir la carta de Teresa Martínez,
esposa de Pinazo, en la qual li
relatava l'orgull amb el qual els
seus veïns van rebre la notícia
del guardó. També el regidor de
Cultura i Comunicació, Ferran Vilella, va recordar que eixe seria
el primer dels molts actes que
s'estaven preparant entorn de la
figura de l'artista i va convidar a
tots a participar a eixes múltiples
activitats.
La història va deixar pas a la
poesia i a Eduard Marco i Escamilla, el poeta convidat de la 4a edició. Marco va llegir dos poemes
escrits per a l'ocasió amb la plaça
de Pinazo i el carreró del col·legi
de la seua infantesa com a arguments. Llaurador, poeta i traductor, el jove autor de Borbotó va
prendre el relleu a Vicent Alonso
i es va convertir en el quart invitar després que Antonio Herrera i
Francesc Arnau Chinchilla el precediren en les edicions anteriors.
L'últim dels escenaris va
traslladar les prop de tres-centes
persones assistents al Casal Jove
alMatadero, on es va poder visitar
l'exposició del material del Taller

El regidor de Cultura, Ferran Vilella encetà els actes en honor a Pinazo.

Eduard Marco recità els seus poemes incòlumes.

Centenars de veïns participaren a l'acte que tancaren Los Claveles Rojos.

d'Història sobre Salvador Ferrando El Sevillano, artista gravador,
les obres del qual han servit per a
il·lustrar els ventalls de les quatre
edicions de la ‘Nit dels Palmitos
Blancs’. Després de la contextualització històrica del president
del Taller d'Història, Josep Vicent
López, Vicent Alonso va presentar Eduard Marco, qui va interpretar alguns dels poemes del seu
'Refugi incòlume', obra que fóra
reconeguda amb el premi Carles
Salvador en 2009.

La vetlada va recuperar el seu
to històric amb la presentació, en
primícia, d'una filmació de 1924
amb personatges, carrers i places de Godella, donació de M. José
Sanz Gardó. Jordi Durà, membre
del Taller d'Història, junt a Gardó
-que va venir ex professo des de
Catalunya per a l'ocasió-, van introduir una projecció d'11 minuts
que va ser sonorament ovacionada pel públic. L'acte el va tancar,
entrada la matinada, Los Claveles
Rojos i Josep Aparicio Apa.
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Actores de La Perrera junto a Vilella.

La Perrera
Teatre llenó Villa
Eugenia
El Cor Lambert Alonso exercí d'amfitrió.

El Lambert Alonso tanca el curs amb
l'Acanthus i el Polifònic de Xàtiva

E

l Cor Lambert Alonso es
va atrevir a competir amb
el partit de quarts de final
d'Espanya-França de l’última Eurocopa, i el públic no va defraudar. L'església de Sant Bertomeu
va acollir l'onzena edició del seu
Festival Coral en el qual també
van participar el Cor Acanthus i el
Polifònic Ciutat de Xàtiva.
Sota la batuta de Blanca Asturiano Pérez, els deixebles de ‘El
Mesías Participativo’ van iniciar
l'audició amb un canvi en l'ordre
del programa. ‘Más vale trocar’,
de Juan de l'Alzina i ‘Cantate Domine’, de Pitó van ser les obres

escollides abans de la ‘Cantata’ de
Buxtehude, una peça per a la qual
van comptar amb la col·laboració
d'un grup de cambra.
El més veterà dels participants, el Cor Polifònic Ciutat de
Xàtiva, va agafar el relleu i, sota
la direcció de Francisco Manuel
Tortosa, va iniciar la seua interpretació amb els ‘Poemes de Marc
Granell’, del compositor J. Domínguez. ‘Campos de Castilla’, de Vilarroig va cedir el pas a les obres
de Javier Busto (‘Rosaliari’, ‘Sonet
Lxvi’ i ‘Cancón Ssa’) per a tancar
la seua actuació amb ‘Arriaga’, de
Josep Vila.

L'amfitrió, el Cor Lambert Alonso, també va incorporar una peça
del prolífic Busto, ‘Al teu costat’, amb
la qual va arrancar la seua participació en el Festival. Va prosseguir
amb ‘Abendlied’, de Rheinberger i
‘Cantares', de Serrat, demostrant,
una vegada més la versatilitat de les
seues veus i el mestratge de Josep
Manel Campos en la direcció.
‘El Rossinyol’, el ‘O Mágnum
Misterium’ de Morten Lauridsen, i
el ‘Gabriel’s Oboè’ d'Ennio Morricone
van tancar la seua brillant actuació
en una nit en la qual, a més, Espanya
s'havia classificat per a les semifinals
de l'Eurocopa.

Paquita cumple 100 años
en La Saleta exposició
a 'almatadero'
Francisca Chisbert (Paquita),
cumplió recientemente 100
años rodeada de amigos y
familiares en la residencia de
Godella La Saleta. Empleados
y compañeros se volcaron
con el acontecimiento, que
fue animado por ‘El rincón
poético de Manises’ y en
el que no faltó nadie, ni
siquiera sus dos biznietas.
A pesar de que coincidió
con un día en el que la
protagonista no se encontró
en plena forma, su breve
presencia fue ovacionada
por todos. La fiesta prosiguió
con bailes folklóricos y
play-backs de Juanito
Valderrama, Rafael Farina y
Conchita Piquer, entre otros;
continuó con una merienda
especial de cumpleaños y
concluyó con una entrega
de diplomas. No pasaron
desapercibidas entre los
asistentes las palabras que
Paquita había pronunciado
unos días atrás: “Nunca
pensé que llegaría a esta
edad, y menos, tan guapa”.

La joven compañía de teatro dirigida por Armando Arjona colgó
el cartel de no hay entradas en
el Centro de Arte Villa Eugenia,
con su “Prohibido dar dinero a
los artistas”. El propio Arjona,
acompañado de Alba González,
Ciro Martínez y Toni Vázquez subieron al escenario para contar la
historia de un pequeño grupo de
teatro amateur con aspiraciones
de convertirse en una compañía
profesional y en el que las disputas personales bloqueaban cualquier posibilidad de progreso. Una
obra fresca en la que destacó la
calidad interpretativa de sus componentes.

Sanchis va participar a l'acte.

Sant Isidre rep
l'homenatge dels
llauradors
Acompanyada d'alguns dels agricultors de la localitat, representants de la corporació municipal i
al son de la dolçaina i el tabalet, la
imatge de Sant Isidre va rebre el
seu homenatge amb un trasllat que
va començar en l'església de Sant
Bertomeu i que va concloure en el
Casal Jove alMatadero, l'autèntica
entrada a l'horta de Godella.
El propi rector de la Parròquia,
Ricardo Estrems, va efectuar la benedicció del terme junt a la presidenta del Consell Agrari i regidora
d'Educació i Personal, Eva Sanchis.
També va desfilar el regidor del PP,
José M. Musoles. El patró dels agricultors va viatjar amb carro i envoltat d'ofrenes de verdures i fruites
de temporada que els propis agricultors van dipositar als seus peus.
Al migdia, es va celebrar un dinar per a tots els participants en el
qual també van participar l'alcalde
de la localitat, Salvador Soler, i el
regidor de Festes, Hermenegildo
Estellés.

San Félix li regalà un simbòlic detall.

Xavi Castillo o quan
la irreverència
de l'humor se
sobreposa a la
censura
“No teníem intenció de traure cap
llibre però ens van convèncer de
l'editorial Bromera –va reconèixer
el còmic valencià Xavi Castillo-;
quan ho teníem preparat per a
portar a impremta, el director ens
va dir que no ho podia publicar
per les al·lusions a l'església”. Així
va començar l'aventura de Pot
de Plom Books i així va adquirir
un doble significat encara més
avergonyidor el títol del seu llibre ‘Això ho pague jo!’, perquè va
ser l'espenta necessària perquè la
companyia teatral s'estrenara en
el món editorial.
La història, tan sols és una més
de les viscudes per Xavi Castillo en
la seua trajectòria com a actor, una
de les poques històries de censures i autocensures que no reflecteix l'obra que es va presentar en
la Biblioteca Municipal de Godella
perquè ja estava escrita i maquetada. “Vull agrair a Xavi Castillo la
deferència que ha tingut de vindre
de nou a Godella per a presentar
el seu llibre, en el seu primer aniversari d'existència –va afirmar el
regidor de Biblioteca, Josep Manel
San Félix-, i que ho faça ací, en la
biblioteca, des d'on hem iniciat
aquesta campanya de promoció
dels nostres autors novells”.
Castillo, que es va referir a Godella com a l'Aldea Gala va qualificar el llibre com a “perfecte per a
llegir en el vàter”, un llibre-collage
que s'allunya dels compendis de
monòlegs i acudits i que relata
la història de la companyia, dels
personatges més famosos, del món
de la censura, de les influències en
el nostre teatre, etc. En finalitzar
l'acte, el regidor de Biblioteca li va
fer lliurament d'un detall commemoratiu -un quadern en el qual es
van arreplegar les impressions dels
assistents a la presentació-. El llibre encara es troba a la venda en
la biblioteca per 16 euros.
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Historia, a modo de diario,
de una exposición
trenta y un alumnos del taller de cerámica de la epa se trasladan a
francia para dar a conocer la técnica dels socarrats
Rosa Estellés
Presidenta del Comité de Godella

L

a idea de realizar una exposición de
socarrats en el marco del Comité de
Hermanamiento de Godella con Noisy
le Roi-Bailly surgió del taller de cerámica de
la escuela de adultos de Xicranda.
Desde el principio de curso 31 alumnos
se pusieron manos a la obra con la selección
de los motivos a representar y la finalidad
de dar a conocer esta técnica en Francia.
La exposición se desarrollaría en la Sala
George Lemaire de Bailly conjuntamante con
otros artistas ceramistas locales del 1 al 9 de
junio de 2012.
Se nos transmitió la petición de realizar varios talleres con alumnado infantil y
adulto.

Los socarrats realizados y enmarcados
se mandaron conjuntamente con un DVD
explicativo del proceso y programa de mano realizados por Joan Coll, Benedicto Loras
Lorente y Dolores Valiente Cebrián.
Un catálogo conjunto con las obras francesas y cartelería amplia fueron realizados
por el Comité francés con el fin de publicitar y comunicar a todos los interesados la
inauguración.
El montar la exposición ya despertó curiosidad por la manera de elaboración, materiales utilizados, motivos representados...
Conjuntamante con las artistas ceramistas francesas y demás colaboradores montamos la muestra en la Sala George Lemaire
de Bailly. La magnifica sala presenta una
estructura abuhardillada con vigas visibles,
que ofrecía un marco ideal para la exposición

de este tipo de obras. Para la inauguración
del dia 1 de junio, coincidiendo con las fiestas de Bailly, contamos con la actuacion del
Jazz Band de la escuela de Música de Noisy,
dirigida por Salvador Estellés, y con la partipación de la pianista Nathalie Rode.
Música de bienvenida

Un pasodoble fue interpretado en nuestro honor, para conocimiento de varios
miembros del Comité de Hermanamiento
de Albion, ciudad hermanada con Noisy le
Roi-Bailly, presentes al acto.
La representación institucional fue
por parte de los dos alcaldes Claude Jamatti de Bally, y Michel Colin de Noisy.
Estuvieron presentes dos alcaldesas de los
pueblos cercanos. Los concejales y demás
autoridades participaron activamente en

la inauguración, así como las familias de
acogida. Nombraremos solamente algunos
ya que la lista sería demasiado extensa: Annick Theis, Presidenta del Comité, Danielle
Cordier, M. Noelle Dupuy, Silviane Plumaz,
Christiane Peyrouse, Roland Villebal, Alain
Coppinet... Un público numeroso llenó la
sala y pudo disfrutar de la muestra de este
arte del medioevo.
Contamos con la presencia de las artistas ceramistas francesas y la directora del taller Rond Point de Noisy, donde
estaba previsto el realizar talleres, René
Cominassi.
Con una breve introducción, se pasó a
dar numerosos detalles de la historia de los
socarrats y de su elaboración.
Se leyó una comunicación de la profesora Ana María Sánchez, que quedó para
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el historial de la presencia nuestra en este
evento.
Para que esta técnica fuese conocida
y vivida, se anunció que el miércoles siguiente por la mañana desarrollaríamos
dos talleres para los niños y niñas (ese día
los alumnos no tienen clase, hecho que
Hollande tal vez cambie, ya que se quiere
modificar el número de días lectivos) y el
jueves por la tarde para los adultos. Ya sabíamos que contábamos con inscripciones
más que sufientes.
Al final del acto institucional Esmeralda Valmaña y Elvira Pardo entregaron dos
escudos, para sendos ayuntamientos, realizados por Ángels Cano y yo misma, a una
tinta, ya que no quisimos añadir el color
verde que consta en el escudo de Godella,
pero no en los Socarrats.
Todas las personas presentes disfrutaron durante el resto de la velada y la
semana siguiente de nuestra exposición.
El miércoles el número de alumnos
superó nuestras espectativas, ya que contamos con la presencia de niños y adultos
de Albion (Detroit). El taller explicativo
fue entonces en tres lenguas. Al esperar
a hijos y nietos, los adultos también ejecutaron sus obras, llegando a un total de
unas cuarenta obras. Por la tarde, ya en
la sala, las familias vinieron a conocer las
obras realizadas por el alumnado del taller
de Godella.
Si los talleres de los niños fueron un
éxito, no lo fue menos el de los adultos.
En él realizaron obras las profesoras de
cerámica y escultura, añadiendo creación
propia a este arte antiguo. Todas las demás participantes vivieron la experiencia
de realizar un socarrat en varios formatos.

los intercambios escolares
Desde el inicio del hermanamiento entre las tres poblaciones de Noisy-le
Roi, Bailly i Godella, uno de los objetivos principales ha sido el encuentro
entre escolares. En efecto, así hemos llegado a celebrar la tercera edición del
intercambio escolar entre el colegio San Bartolomé de Godella y el Collège
Jean-Baptiste de la Quintinye.
Bailly-Noisy le Roi recibió en marzo a un grupo de 17 jóvenes y a su vez
Godella los recibió el primero de mayo. Durante una semana, alumnos, entre
13 y 15 años, y dos profesoras del colegio de la Quintinye, Elena y Flora, así
como la vicepresidenta del Comité de Jumelage, Christiane Peyrouse, estuvieron compartiendo clases, visitas y gratos e inolvidables momentos en
familia. Siempre buscando cumplir con el triple objetivo lingüístico, cultural
y convivencial.
Por una parte, los alumnos pasaron un buen número de horas en familia
y se ha de tener en cuenta que esa convivencia es una fuente de nuevas
experiencias, de comunicación y de aprendizaje. Y no sólo de la lengua sino
también de otros valores muy importantes, ya que un elemento básico del
intercambio es asumir las similitudes tanto como las diferencias y nuestros
alumnos han recibido compañeros de otras religiones, raza o sexo diferente
al suyo.
Por otra parte, el intercambio como factor motivador hacia el aprendizaje
de la lengua es excelente. Los alumnos constatan que la lengua que estudian
en los libros es real, sirve para la comunicación y ese descubrimiento les llena
de satisfacción. No hay nada mejor para aprender que hacer.
Por último, el intercambio como forma de descubrirnos, de conocer nuestras regiones y, así, de enriquecernos culturalmente.
Por tanto, el objetivo lingüístico, cultural y personal se ha cumplido un
curso más. Queda agradecer al Comité de Hermanamiento, con Rosa Estellés
a la cabeza, y al Ayuntamiento, la oportunidad que brindan a los alumnos del
Colegio San Bartolomé de Godella de participar en esta actividad.

Júlia Miralles
Profesora del Colegio 'Parroquia San Bartolomé' de Godella
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Los primeros resultados después de la
cocción se vieron el sábado siguiente y
gustaron mucho a todos.
Para la segunda parte de la semana
y cierre de la muestra contamos con la
presencia de otras ceramistas y acompañantes. Leticia Jimenez, M. Josepi Àgueda,
Isabel Catalá, Merxe Benlloch, M. Àngels
Cano, Carmen Sesén Vicente Madrid, Secretario de Comité, y Genís Ruiz, Concejal
del Comité. Se excusó la ausencia del Sr
Alcalde Salvador Soler y de la concejala
Eva Sanchis, por causas personales e institucionales.
Al desmontar la exposición las autoridades lamentaron el no poder disponer de
ella durante al menos dos semanas más,
dado el interés despertado, pero los dos
fines de semana siguientes no eran los más
propicios, ya que las autoridades estaban
pendientes de las elecciones legislativas,
por tanto con presencias en mesas electorales y reuniones. En cualquier caso, la
semana prevista y acordada fue más que
suficiente, ya que otra inauguración del
taller en Xicranda el lunes 11 de junio nos
esperaba.
Durante la semana tuvimos varias
reuniones de trabajo para los proyectos
futuros tanto en Godella como en Noisy
le Roi-Bailly.
El encargado de la comunicación, Patrick Boykin, realizó una entrevista con
todos los concejales y presidentas de los
dos Comités.
Si el motivo de estos eventos siempre
es de talante cultural, no se debe olvidar
que el factor humano es el que teje lazos entre las dos culturas. El compartir
espacio expositivo sirvió de intercambio
de técnicas, ejecuciones y conocimientos
cerámicos.
El convivir en las familias ya no es un
hecho de acogimiento, sino un hecho cultural de idiomas, horarios, costumbres...
que estrechan lazos entre los pueblos.
Pudimos participar en la vida cultural
de los pueblos, como la fiesta comunal de
Bailly, del mismo modo que ellos participan activamente en la fiestas de Godella
cuando vienen cada dos veranos.
Las relaciones ya no se limitan al hecho
de las actvidades a ejecutar, sino que se
establecen lazos de amistad entre las familas y las personas quedando los contactos
establecidos para otros eventos.
Al final de nuestra estancia, quedó
constancia de nuestro buen hacer y del
esfuerzo realizado por ambos Comités.
Quedamos emplazados a los proyectos
que nos unen, que están enmarcados en el
ámbito escolar o cultural.
Dejamos una parte de nuestra cultura
para siempre en Francia.
Y como todos estos actos tienen sus
anécdotas o momentos curiosos, debemos
reflejar que en una visita al museo Cluny,
del medioevo, en París, pudimos ver un
Socarrat restaurado y una sala con platos
de reflejo dorado magníficos, que nos tuvo
emocionadas. A todos recomendamos la
visita del museo y de dicha sala en particular.
No me cansaré de agradecer a todos
los que han hecho posible que llevemos a
cabo tan magnífica muestra de socarrats
en Noisy le Roi-Bailly. Una vez más, muchas gracias.
Quedamos emplazados para la realización del próximo proyecto.
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Una jove escriptora
de Godella guanya el
Premi Sambori
E

s diu Carmesina Fernández
i tan sols té tretze anys.
Aquesta jove estudiant
de primer de la ESO del col·legi
públic Vicent Andrés Estellés
(Burjassot) i veïna de Godella ha
sigut una de les tres guanyadores del XIV Premi literari Sambori
de la comarca de l'Horta Nord,
que el passat mes de maig es va
atorgar en la Casa de la Cultura
de Museros.
La Fundació Sambori, impulsada des de 2004 per Escola
Valenciana, té com a objectiu
difondre l'ús literari del valencià dins del sector educatiu. És
per això que els seus premis
estan dirigits tant als alumnes
d'infantil com als estudiants
universitaris, passant pels centres de Formació de Persones
Adultes i les Escoles Oficials
d'Idiomes.
'Viatge a Mallorca' va ser
l'obra triada, entre tots els
alumnes del curs, per a representar al col·legi Vicent Andrés
Estellés. Un relat que explica les
aventures d'un equip de bàsquet
femení que viatja a Mallorca per
a competir en un torneig amistós. “Em vaig inspirar en l'equip
de bàsquet al qual jugue per a
escriure aquesta història que està plena de situacions que em
semblen divertides”, comenta
Carmesina.

concurrència

Però aquesta no era la primera
vegada que Carmesina es presentava al premi literari Sambori.
El Centre porta anys participant
en esta proposta literària per a
fomentar l'escriptura creativa
en valencià i la jove narradora
godellana ho havia intentat anteriorment. “M'agrada molt escriure i sempre m'havia quedat
a les portes de guanyar aquest
premi”, conta Carmesina, que des
del primer moment i fins el final
va estar recolzada, entre d'altres,
pel seu tutor i també professor
de valencià, Ricardo Bayo.
El premi rebut consisteix
en un guardó comarcal i un lot
de material escolar, en el qual
s'inclouen diversos llibres de
lectura en valencià.
“La meua mare estava quasi
més contenta que jo pel premi”,
diu l'autora amb un somriure
mentre explica que es va assabentar que era una de les premiades quan estava en el pati del
col·legi. Una bona notícia per a
una estudiant que pensa presentar-se l'any que ve, encara que
encara no haja decidit l'argument
del seu futur relat.

La regidora d'Educació, Eva Sanchis presentà Ferran Torrent a alMatadero.

Carmesina Fernández rebé el guardó a Museros.

Ferran Torrent presenta
el seu llibre ‘Ombres en
la nit’ a Godella

L

Uns premis molt concorreguts.

'Viatge a Mallorca'
Aquest viatge comença com molts altres: amb una promesa. Voro,
l'entrenador d'un grup femení de bàsquet, decideix inscriure a les
xiques en un torneig amistós a Palma de Mallorca, després dels
bons resultats aconseguits en la lliga. Tot un esdeveniment que
les joves esportistes reben amb il·lusió i responsabilitat.
Comença així la preparació d'un viatge, diferent en cada cas.
Perquè no falta l'adolescent coqueta (Aitana) que adora emplenar
la maleta amb interminables peces de roba, per a després, segurament, ni tan sols utilitzar-les. Ni tampoc aquella (Raquel) que
només pensa a recórrer cada quilòmetre de l'illa, a trompades,
encara que açò li impedisca dormir. Ni tan sols la que sent pànic
del mar (Mireia), per no saber nadar massa bé…
I entre totes elles, que són més, la protagonista: Joana, a qui
li fascina anar descobrint el món, tros a tros, i contemplar els
recòndits paradisos que amaga.
Un relat ple de situacions reals, còmiques, pot ser que a voltes
portades a l'exageració, però totes elles plausibles. La diversió és
sens dubte el fil conductor d'un conte que, en les seues breus
descripcions sobre els personatges i els ambients, respira pragmatisme i saber fer. Un correcte ús del valencià, amb riquesa i
diversitat, tant lèxica com literària.
Narrada mitjançant la veu de Joana, qui ens va explicant cronològicament el desenvolupament d'aquesta aventura. La història
cobra major protagonisme quan el lector aconsegueix identificarse amb els personatges, cosa que pel seu caràcter costumista no
resulta massa difícil.
L'escena final resumeix a la perfecció l'estil ocurrent tan marcat,
ja siga dels personatges, ja siga de les situacions. En definitiva,
una obra optimista la lectura de la qual provoca, inevitablement,
un somriure.

'escriptor valencià Ferran Torrent va visitar el Casal Jove
alMatadero per a presentar la
seua última obra, el llibre ambientat
en la II Guerra Mundial i l'Alemanya
Nazi: 'Ombres en la nit'. Torrent va
ser presentat per la regidora d'Educació i Personal, Eva Sanchis qui va
agrair la presència de l'autor i del
president de la ‘Fundació Valencianista i Demòcrata’, Pere Mayor.
“És un orgull per a aquest poble –va comentar Sanchis-, poder
comptar amb personalitats del
món de la cultura com Ferran Torrent i Pere Mayor representants, a
més, de valors com el de la llibertat, la tolerància, la proximitat i la
valenciania”.
La reunió, que es va celebrar en
un ambient distès, va permetre a
l'autor de la trilogia de 'Societat Limitada' comentar l'obra, inspirada
en una relectura logoterapèutica
del llibre de Víctor Frankl 'L'home
a la recerca de sentit'. Però, Ferran
Torrent també parlà de moltes altres coses.

La competència directa amb el
partit de l'Eurocopa de la selecció
espanyola no va semblar influir
massa en la participació del nombre d'interessats, que es va acostar
al mig centenar. “Jo, en realitat volia fer un llibre sobre la crisi però,
mentrestant, hi havia un tema que
també m'interessava molt, com són
les emocions límit: la violència,
l'odi, la venjança, i aquesta és, realment, la motivació que mou aquest
llibre, en el qual també vaig voler
recordar una altra raça de la qual
s'ha escrit poc i que també va patir
la barbàrie del nazisme com és la
raça gitana”.
Però no solament es va parlar
del seu llibre. La tertúlia va servir
per a parlar d'allò diví i de l'humà;
del Vaticà, de Pepe el del Popular,
de desfalcs, de futbol i fins i tot
de censura.
En finalitzar l'acte, els presents
van poder compartir amb Ferran
Torrent i Pere Mayor un sopar informal en l'antic escorxador municipal.

EL CEFIRE se n'anà DE GODELLA. La Conselleria d’Educació ha
decidit tancar, entre altres, el CEFIRE de Godella dins les polítiques
de retallades. Amb este tancament la població perd este recurs
formatiu important per a un municipi amb tanta població escolar
que havia estat funcionant des de l'origen dels centres de formació
del professorat.

bim n Godella
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Godella, l'illa que es resisteix a
la voracitat de la desocupació
GODELLA ES COL·LOCA AL CAPDAVANT DELS MUNICIPIS DE LA COMARCA EN CREACIÓ DE
LLOCS DE TREBALL I ENREGISTRA PROP D'UN 50% MENYS D'ATURATS QUE LA COMUNITAT

L

a taxa de desocupació a Espanya és del 24,44%; a la
Comunitat Valenciana, del
27,32%; i en la ciutat de València,
del 25,28%, segons l’últim informe
de l’Institut Nacional d’Estadística
(INE). L’atur a Godella, contravenint la tendència nacional, és del
15,56%: la xifra més baixa de tots
els municipis membres del Consorci Pactem Nord.
Les dades s’han obtingut a
partir de l’informe elaborat per
l’Agència d’Ocupació i Desenvolupament Local (AEDL), a partir dels
resultats publicats pel Consorci,
que mostren que la mitjana d'aturats en les 23 localitats membres
és del 25,73% de la població activa, més de 10 punts per damunt
de la de Godella. Poblacions com
Bonrepòs i Mirambell, Burjassot,
Paterna, Massamagrell o Museros
doblen el nombre d'aturats de Godella.
“Godella i Rocafort ens hem
convertit en la locomotora de
l'ocupació de la comarca –va afirmar l'alcalde de Godella, Salvador
Soler-, som els dos únics municipis que estem per davall del 16%
de desocupació, però és que els
següents estan ja en un 20% i la
majoria se situa per damunt de
la mitjana de la Comunitat, que
és del 27,3%; són dades, números
reals, que deixen patent que les
mesures de retallades en educació
que adopten uns altres no condueixen a millorar en absolut el gran
llast de la desocupació, i que les
polítiques socials i progressistes sí
poden ser efectives si ens deixen
gestionar-les sense cercenar els
nostres comptes”.
A més, entre 2009 i 2012, 235
persones de Godella s'han incorporat a les llistes de l'INEM per a
deixar el nombre absolut en 853
aturats, dels quals 443 són dones
i 410 homes.
“Combatem la crisi des dels fonaments, amb plans de formació,
dirigits als col·lectius més sensibles com són els joves i les dones,
sense oblidar-nos dels aturats de
llarga durada –va explicar la regidora de Benestar Social, Rosa
Barat-; des de l'AEDL intervenim
amb programes públics d'ocupació i de foment de la contractació
en empreses els resultats de les
quals són esperançadors”.
La regidora de l'àrea, no obstant açò, aspira a reduir la taxa
fins a aconseguir els nombres
d'Europa, que actualment es tro-

“Aquesta és l'altra realitat de
la nostra societat –va indicar la
regidora de Benestar Social, Rosa Barat-; en un món envaït per
smartphones, tablets i i-books, la
bretxa informàtica es radicalitza
cada vegada més i margina de
forma més violenta aquells que
no han pogut accedir a eixe tipus
de gadgets obrint més encara la
distància entre ells i les ofertes
laborals”.
El curs, organitzat conjuntament per l'Agència d'Ocupació
Local i el Consorci Pactem Nord,
va constar de 25 hores presencials, va repassar conceptes com
l'escriptori, l'estructura de Windows, el seu pannell de control,
navegadors, correu electrònic o
les principals pàgines en les quals
s'arrepleguen ofertes d'ocupació.
Jornada per als emprenedors

Entrega de diplomes de l'últim curs de manipuladors d'aliments.

ba en un nivell de rècord de l’11,1%.
“Malgrat que Godella no ha sigut
aliena a la crisi i el nombre d'aturats ha augmentat en els últims
3 anys, la progressió s'ha pogut
tamisar amb polítiques solidàries,
amb inversió en formació, tallers
pràctics i intermediació amb les
empreses locals, i en eixe camí
anem a seguir, retallant per on
menys dany faça al ciutadà”.
Entre les iniciatives que l’Ajuntament de Godella ha proposat en
aquesta línea, destaquen els cursos de manipuladors d’aliments,
d’alfabetització informàtica i les
jornades informatives dedicades
als emprenedors empresarials de
la localitat.

Curs de manipulador
d’aliments

L'Agència d'Ocupació Local de
Godella va impartir, per tercera
vegada en un any, el curs completament gratuït de manipulador
d'aliments en totes les seues especialitats. En totes les convocatòries la proposta ha obtingut el
mateix grau d'interès i satisfacció
i, en aquesta ocasió, 25 noves persones del municipi disposaren de
l'oportunitat d'incorporar aquest
títol als seus currículums.
“No anem a desistir de promoure i invertir en polítiques actives
d'ocupació –va afirmar l'alcalde de
Godella Salvador Soler-, la formació
és la clau per a ser competitius i,

encara que en el nostre municipi
la taxa de desocupació és pràcticament la meitat de la de la Comunitat, seguirem apostant per un
model solidari i no de retallades”.
Alfabetització informàtica

Una altra de les línies que amb major interès està seguint l'equip de
govern en les seues polítiques actives d'ocupació és la oferir coneixements informàtics als seus aturats. Per això, la proposta d’oferir
un curs d'alfabetització informàtica
per a la cerca d'ocupació, en el qual
25 persones van poder aprendre
conceptes, eines i tècniques bàsiques d'Internet, sistemes operatius
i orientació laboral.

Godella recolza les empreses i els treballadors locals
Les empreses de Godella, siga quina siga la seua forma jurídica, les entitats sense ànim de lucre, i les
persones físiques autònomes seran les beneficiàries de les ajudes que ha aprovat l'Ajuntament de Godella
dins de les actuacions encaminades a la promoció de l'ocupació i a la reactivació econòmica.
Per a poder accedir a les ajudes, que oscil·laran entre els 100 i els 200 euros mensuals per contractació, és imprescindible que empresa i treballador estiguen domiciliats a Godella. La relació laboral haurà
de superar els 6 mesos de durada i implicarà un increment en la plantilla de l'empresa. Cadascuna d'elles
podrà beneficiar-se d'aquesta ajuda fins a un màxim de tres contractacions a jornada completa.
Les quanties de les ajudes aniran destinades als aturats en general (100 euros), aturats de llarga durada
(150 euros), majors de 45 anys, joves menors de 30 anys, persones amb una discapacitat superior al 33%
i dones víctimes de violència de gènere (200 euros).

L'Agència d'Ocupació i Desenvolupament Local, junt al Consorci
Pactem Nord, va organitzar el
passat mes de juny una jornada
dedicada als emprenedors. Des
d'una franquícia de telefonia mòbil a una cooperativa de neteja i
atenció al major, passant per un
parc infantil o un servei d'ajuda a
domicili per a la tercera edat, fins
i tot un estudi de programació
informàtica… Totes les idees, tots
els projectes dels interessats, van
tenir una resposta i un assessorament personalitzat.
La jornada d'emprenedors, que
fou completament gratuïta per a
tots els interessats i a la qual van
assistir joves de Godella, de Burjassot i de Rocafort, va servir per
a resoldre dubtes com la manera
de finançar una idea i donar-la a
conèixer, va mostrar els principis
per a emprendre projectes amb
èxit i els suports d'ajuda i assessorament disponibles.
“El Govern ha retallat 1.500
milions en polítiques d'ocupació i
tenim la taxa d'atur més elevada
de la història del nostre país –va
assenyalar la regidora de Benestar Social i Igualtat, Rosa Barat-,
però hi ha una altra forma de fer
les coses i a Godella està quedant
demostrat: fomentant la formació,
no retallant en polítiques actives
d'ocupació, oferint eines als nostres aturats i, sobretot, als de
llarga durada, dones i joves, els
més desprotegits en aquesta crisi;
així, a Godella, estem en una taxa
d'atur del 15,5%, un 40% per sota
de la mitjana de la Comunitat”.

12

Notícies

Segon quadrimestre de 2012

bim n Godella

AlMatadero recupera la
Setmana de la Joventut
del 10 al 15 de setembre, activitats i concerts

L

os jóvenes de Godella volverán a tener su semana de
referencia con multitud de
actividades concentradas entre
los días 10 y 15 de septiembre. El
Casal Jove alMatadero organizará
la Semana de la Juventud con una
carrera por la huerta y un campeonato de baloncesto 3x3 en la
jornada inaugural. El martes día
11 se presentará 'La Caravana Documental', un proyecto audiovisual
de Docuperú al que seguirá una
mesa redonda para compartir impresiones y opiniones. Además,
los amantes del automovilismo
y los nostálgicos podrán visitar y
participar en las carreras que se
organizarán en el scalextric gigante que se instalará en el propio alMatadero.
La muestra de timbalada que
protagonizarán los responsables
de los talleres de iniciación a la
batucada que durante todo el trimestre se realizaran en el Casal
Jove y una demostración y circuito
abierto de skate board serán los
grandes atractivos del miércoles
12 de septiembre. Para el jueves
están programados los campeonatos de diferentes disciplinas deportivas y de juegos como el ping
pong, el bádminton, ajedrez y truc
-unos campeonatos para los que
no se requiere inscripción previa-.

La festa llatina reuní nombrosos col·lectius al Casal Jove de Godella.

Godella, capital latina
L'antic escorxador municipal es trasformarà en una pista de skate.

Ya el jueves, entrarán en
acción los juguetes gigantes de
madera de Clarió y el viernes,
día de la clausura, tendrá lugar
la feria alternativa de artesanía.
Además, habrá oportunidad de
participar en las muchas actividades que se organizarán en
dicha feria alternativa artesanal
como manualidades para adultos y para niños, payasos para
los más pequeños, talleres de
reciclaje y charlas. Por último,
para despedir la Semana de la
Juventud, la propuesta de en-

vergadura, el gran momento de
alMatadero será el cocnierto de
Graham Foster Trio que actuarán
a partir de las 23 h.
Todas las actividades tendrán
lugar en el Casal Jove alMatadero, excepto la feria alternativa de
artesanía que se celebrará en el
parque del Molí a lo largo de todo
el día. El horario de las actividades irá desde las 17.30 h hasta
las 21.30 h, excepto el miércoles
12, ya que el skate board empezará a las 11 h de la mañana y se
prolongará durante la tarde.

Vint-i-un joves realitzarEn pràctiques. la dipu... i l'ajuntament els becaren.
Per quart any consecutiu, l'Ajuntament de Godella es va adherir al programa 'La Dipu te Beca' pel qual 21
joves estudiants, en la seua majoria de la localitat, tingueren l'oportunitat de realitzar pràctiques formatives
als departaments del Consistori. Dos mesos, en els quals han passat futurs administratius, programadors,
tècnics de cultura, joventut, esports, periodistes… que han tastat de primera mà el funcionament d'una
administració com l'Ajuntament, les seues rutines, procediments, límits; "quasi un màster en el qual, en lloc
de pagar, han cobrat 500 € mensuals de la Diputació i l'Ajuntament”, comentaren fonts oficials.

SABOR A PERÚ OFERÍ UNA MARATÓ
D'ESPECTACLES QUE DURÀ MÉS DE 8 HORES

L

a Asociación Sabor a Perú celebró el 12 de mayo el I Festival de Danzas y Gastronomía
con un éxito de público y participación más que notable. Doscientas personas se dieron cita en el
Casal Jove alMatadero de Godella
para disfrutar de una jornada de
convivencia con un programa de
actividades y espectáculos que se
prolongó desde las 12 del mediodía
hasta pasadas las 20 horas.
Un maratón de baile, música
y mucho más, que presenciaron,
entre otros, el concejal de Juventud y Biblioteca, Josep Manel San
Félix; y el concejal de Deportes y
Hermanamiento, Genís Ruiz. Los
anfitriones fueron los primeros
en actuar con danzas populares
como ‘Marinera norteña’, ‘Tondero’, ‘Huayno el Pío pío’, o ‘Festejo
peruano’, entre otras.

A continuación, fue el turno
de México. La cantante Mariana
interpretó para todos los asistentes ‘Las Mañanitas’ y Mujeres
Mexicanas danzaron al son de un
Potpurri tradicional. El grupo chileno Aires de mi tierra se presentó
con una danza del centro de Chile
y de la Isla de Pascua mientras
que los peruanos Riqchariy Kuyay AF trajeron algunas de sus
piezas más emblemáticas como
el carnaval de Ayacucho.
En la recta final, la Primera
Institución Tunantera de Peruanos en España; la cantante vernacular Rosario Lázaro, ‘La Chinita
Robacorazones’, y el grupo musical chileno Pukara Inti, cedieron el testigo a la peña criolla de
Gustavo Ríos para que cerrara el
festival con una actuación muy
aplaudida.

Pérez i Almerich, en Villa Eugenia. El duo format per Roberto
Pérez Moreno i David Almerich van protagonitzar un concert de
cambra memorable en el Centre d'Art Villa Eugenia. Un clarinet i
un piano van ser suficients per a introduir el públic en ple centre
de Polònia, o per a estremir-ho amb l'estrena mundial d'una obra
de Raúl Carrión –que va estar present a la sala-. També es va poder
escoltar per primera vegada la peça 'Evolució', de Pérez Ribes.
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promovent la formació i l'art,
aspectes prioritaris per al nostre equip de Govern”, va afirmar
l'alcalde de Godella, Salvador
Soler, mentre acompanyava la
marxa poètica en la matinal del
Festival Infantil i Juvenil.
LES CAPUTXETES DE MUNARI

Escena final de l'adaptació del conte de les Caputxetes de Bruno Munari a l'escalinata de l'Ermita.

Plogué poesia a Godella
el festival infantil i juvenil congregà 5 centres escolars

G

odella fou el centre neuràlgic de la poesia durant tota
una setmana. El dissabte
26 de maig arrancà el I Festival
‘Godepoesia’ amb la seua secció
infantil i juvenil i el 2 de juny
es celebrà el I Festival Internacional de Poesia, promogut pel
Taller d'Història Local, en el qual
bona part del teixit associatiu de
la localitat participà per a interpretar els més de 500 poemes
que rebé l'organització des de
diferents ciutats del món.
“L'Ajuntament s'ha implicat
en aquest projecte que reuneix
els centres educatius entorn a
la poesia i que congregarà un
bon nombre de col·lectius de la
localitat la pròxima setmana tot

A les 11 del matí i amb centenars
de paraigües, com a imprescindibles ombrel·les per a suportar la
implacable calor, els cinc centres
educatius participants en esta
primera experiència literària van
iniciar un itinerari poètic que els
va portar al so dels tambors des
del jardí dels Mestres Senabre
fins a l'avinguda Peset Aleixandre, i d'allí, al Clot de Barrabàs,
per a finalitzar en la plaça de
l'Ermita. Els paraigües van ser
decorats pels propis alumnes i
van identificar per colors la ruta
de les caputxetes de Bruno Munari. El passeig, amenitzat amb
els contacontes de 'Cuevano
D’Herva' i 'Colorín Colorado (este cuento no se ha acabado)' va
conduir els alumnes del Cervantes i El Barranquet de Godella al
Doctor López Rosado de València
i al Miguel Bordonau i al Fernando de los Ríos de Burjassot, a la
Clavaria del Sebastianet i tots els
participants en el multitudinari
acte pels carrers de la localitat.
Alguns poemes escrits adhoc
pels alumnes dels centres van ser
llegits durant el cercavila coordinat pel grup d'Educadors Cinctorres i sota la direcció d'Isabel
Martínez Latorre, que prepararen les animacions i l'adaptació
del relat de Bruno Munari 'Les
Caputxetes de colors'. Després
d'assistir expectants a les interpretacions de les caputxetes (la
Roja, al jardí dels Mestres Senabre; la Blava, al carrer Peset
Aleixandre; la verda i la groga,
al Clot de Barrabàs; i la Blanca,
a l'escalinata de l'Ermita del Salvador), el llop ferotge va tancar
el recorregut amb gran dramatisme. En concloure les actuacions,
continuà la festa amb balls i jocs
en la plaça de l'Ermita. Els paraigües, posteriorment, van ser
arreplegats i recuperats per al
mercadet de la setmana següent,
els benficis del qual anaren destinats a l'Associació de la Lluita
contra el Càncer de Godella.

Cinc col·legis prengueren part al festival que recorregué bona part del municipi.

Godepoesia, el amor al arte por amor al arte

E

l I Festival Internacional Godepoesia se celebró gracias al altruismo y la solidaridad de más de medio centenar de artistas y voluntarios que permitieron que poemas de todo el mundo fueran interpretados en el Clot
de Barrabàs en un acto organizado por el Taller de Historia y Godepoesia y que contó con la colaboración de
la Concejalía de Cultura. El cambio en la programación provocado por problemas organizativos no varió el inicio
ni el final de un espectáculo en el que, finalmente, Miguel Gago, Francesc Arnau Chinchilla y el actor José Vicente
Pérez ejercieron de presentadores.
La Falla Dr. Valls, el clarinetista Àlex Villanueva, las escritora Empar Sáez y Elisa Pont, el guitarrista Carlos
Jaramillo; Tatiana Prades, Joanet Esgarramantes y Noelia Llorens (‘Arrop i Tallaetes’), el oboísta Joan Broseta y la
pianista Anna Ferrer, el coro Lambert Alonso, dirigido por Josep Manel Campos, el Grup de Danses El Poblet, con
las voces de Teressa Segarra y Josep Aparicio Apa y Helio Yago fueron los artistas que finalmente tomaren parte
en el espectáculo.
El alcalde de Godella, Salvador Soler, agradeció el esfuerzo y la solidaridad de los artistas que habían hecho
posible una noche en la que la poesía fue la protagonista. A ella, a la poesía, le dedicó su particular homenaje con
una composición propia. No fue la única sorpresa de la noche. Para finalizar, de nuevo Apa y Helio Yago, subieron
al escenario con una versión inédita del himno de Godella.
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El personatge
Pablo Rus:

"És quasi
impossible no
ser músic en
aquesta terra"

“

Intentem no definir-nos
com a grup de música
contemporània perquè es un
terme que tira cap arrere
en alguns sectorsi li afegim
uns altres components
per trobar més públic en
un concepte que nosaltres
anomenem la mixtura".

l'orquestRa de valÈncia
va invitar el jove director
godellà per dirigir un cicle
de concerts d'estiu
En ple Festival de Música de Cambra de Godella, Pablo Rus aterrà a
Villa Eugenia amb eixa capacitat
que els grans artistes tenen per
restar importància als assoliments
que tan lluny estan de l'abast de la
majoria de mortals. Transmetent
calma i confiança, Pablo trià el jardí
per raonar amb més tranquil·litat.
Apenes ha arribat a la trentena
però es desenvolupa amb una maduresa aclaparadora. Representa
tot un seguit de músics godellans
que s'han format al nostre poble
i que han triomfat arreu del món
com a intèrprets o, com en este
cas, com a directors. Només feia
uns dies havia dirigit l'Orquestra
de València amb un cicle proposat
per ell mateix.

Has de ser
molt fort
psicològicament
per dirigir gent
que et dobla
l’edat. Però també
et trobes amb
molts músics amb molta
experiència per als quals
és un alicient tindre un
director jove".

“

- Com va ser l'experiència?
- Va anar molt bé. L’orquestra em
va rebre fenomenal i vam treballar
molt a gust. Em va sorprendre perquè em trobí amb una orquestra
més flexible del que m’esperava.

-El programa no va ser exactament el que estàs acostumat a
presentar.
No, es tracta d'una sèrie de concerts que l'Orquestra de València
fa a l'estiu i als quals li atorguen
un tarannà més popular, de tota
manera, vaig tindre llibertat absoluta a l'hora de triar les obres i,
de fet, les que més se n'isqueren
d'allò més tradicional van ser les
que millor resposta van rebre de
músics i públic.

- I com es pren un veterà que el
dirigisca un músic tan jove?
Has de ser molt fort psicològicament per dirigir gent que et dobla
l’edat. Però també et trobes amb
molts músics amb molta experiència per als quals és un alicient
tindre un director jove. Més que un
handicap ho veuen com una possibilitat de mantindre el contacte
amb les línies actuals de la música
i saben reconéixer-lo. Per a mi, com
a director, també és molt estimulant treballar amb gent avesada
perquè s'aprén molt d'ells.

- Els teus orígens músicals es troben a Godella?
- Sí. És pràcticament impossible no
formar-se com a músic en aquesta
terra en la que vivim. El meu oncle,
el meu avi, el meu cosí, la meua
germana... Quasi tots a la família
som músics i jo no podia escaparne. A València, en general, i a Godella en particular, passa molt. Hi ha
molta tradició i ixen grans artístes.
Vas a Madrid i te trobes seccions
senceres que parlen valencià, companys que s'han format a l'escola
del Casino...
La limitació del repertori per a saxo va adreçar la principal dedicació de Pablo Rus cap a la direcció.
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Rus viu a cavall entre Franckfort i València, ciutats en les quals treballa.

a la ciutat o el poble de cadascú
anar-se'n, però sí que t’ensenyes a
vore les coses amb un altre punt
de vista.
- Amb què et quedes del que has
viscut fins el moment?
- Amb el Grup Mixtour. Qualsevol
cosa que fem és molt especial
perquè tot sorgeix de nosaltres,
és com si fora el nostre xiquet i
té una component personal molt
important. Duu moltes hores
d’implicació.

Rus ocupa la plaça d'academista de la International Ensemble Modern.

- I del Casino, a rodar pel món?
- Vaig estudiar al Conservatori
de València: saxofó, música de
cambra i composició. Després sí,
me n'aní a Lió amb Jean Denis
Michat y Philippe Cambreling
i al Conservatori d'Àmsterdam
amb Lucas Vis. També he tingut
la sort de poder estudiar amb
mestres com ara Kurt Masur,
Steven Sloane, Tan Dun, Hans
Zender, Sir Roger Norrington i
Sylvain Cambreling.
- I en l'actualitat, vius a Alemanya?
- Visc a Franckfort la major part
de l'any. Estic d’academista a
l'Ensemble Modern Academy.
Després passe alguns mesos
també a València perquè sóc
assistent a la Jove Orquestra
de València.
- És imprescindible exiliar-se
per créixer com a músic?
- No. No crec que siga una qüestió específica dels músics.Crec
que és més important personalment eixir i tindre experiències vitals profundes; això,
evidentment, està relacionat
amb l'activitat professional de
cadascú, i com a músic, també.
No té un sentit pejoratiu per

trajectòria
Academista de la International
Ensemble Modern Academy
2011/2012 (Franckfort), ensemble
amb la qual ha aparegut al Festival
Acanthes@Ircam de París juntament al compositor i director Thomas Adès. Director assistent de la
Orchestre Philharmonique de Liéja, director musical del Grup MixTour i director assistent de la Jove
Orquestra de la Generalitat Valenciana. Ha dirigit la BBC Scottish
Symphony Orchestra, Ensemble
Modern, Beethoven Bonn Orchestra, Holland Symfonia, Bochumer
Symphoniker, Lucerne Festival
Strings i Essener Philharmoniker.
Ha col·laborat com a director assistent de François-Xavier Roth,
Richard Egarr, Manuel Galduf,
Frank Ollu i Johannes Kalitzke.
L'any 2010 va ser finalista en les
audicions per a jóvens directors de
l'Ensemble Intercontemporain. El
2011 va ser convidat pel Festival
de Lucerna com a alumne actiu
de les dos masterclasses impartides por Bernard Haitink y Pierre
Boulez dirigint la Lucerne Festival
Academy Orchestra.

- Un projecte, el de Mixtour, molt
arriscat, tenint en compte la limitada popularitat de la música contemporània.
- Intentem no definir-nos com a
grup de música contemporània
perquè es un terme que tira cap
arrere en alguns sectors. Llevem
l’etiqueta de contemporània i li afegim uns altres components per trobar més públic en un concepte que
nosaltres anomenem la 'mixtura'.
No sóc partidari de fer només música moderna perquè l’oient, si sent
el mateix idioma, perd l’interés i a
més, va en contra dels temps en
què vivim. Cada 5 minuts estem
canviant el nostre punt d'atenció,
tot ha de ser fugaç, accessible a
l'instant. Cadascú decideix molt
ràpid hui en dia, Internet n'és
l'exemple.
- I quina és la proposta?
- El joc. Entenem aquesta experiència com a una forma d'entendre les
coses a través dels joguets. Els joguets ens recorden el xiquet que
portem dins i per això els sentim
propers i llunyans alhora. També
la combinació de joguets i instruments musicals està plena de
contradiccions: des d'allò naïf fins
allò grotesc, passant per l'efecte
còmic que produeix veure adults
tocant instruments més xicotets
del normal. Amb el joguet com a
element vehicular, entrem en l'obra
de Tierkreis de Stockhausen i les
seues referències zodiacals aconseguint, crec, un espectacle que
manté la tensió durant les dos
hores que dura.

- L'acollida i la crítica estan sent
molt bones.
- Afortunadament. Pareix que el
llenguatge amb què ens comuniquem està arribant bé. Als anys
60 i 70, la música moderna es feia
per a un públic especialitzat o, almenys, així es tractava de vendre,
però no té per què ser necessàriament així. Tot depén de si vols fer
comprensible este missatge al
public i flexible. Per això és per a
nosaltres tan important eixa barreja. Vas a un festival de música
contemporània i, malauradament,
et trobes que, encara que siguen
diferents compositors tots tenen
gestos musicals molt pareguts...
però és el problema de la globalització.
- Penses que potser eixa siga
la línia que definisca l'art en els
pròxims anys?
- No, no té per què. Hi ha tantes
possibilitats, que no crec que tornem a tindre un gran moviment
que incloga totes les arts si és això
al que et refereixes. Vivim a un
món globalitzat però extremament
divers i les inquietuds artístiques
són igualment infinites. Potser
d’ací a 20 anys ens vinguen a dir
que sense saber-ho hem format
part d'un estil o moviment universal; no ho sé, però cada volta tenim
més alternatives i no crec que coincidim a fer les nostres creacions en
una mateixa línia.
- Estudiares també saxo. No trobes a faltar la interpretació?
- A voltes sí que m'agradaria, sobretot, poder tocar en grups de
música de cambra amb el saxo
perquè quan dirigeixes, el que fas
es proposar unes línies a seguir i
intentes que se seguisca eixa línea,
però treballes amb moltes identitats, molts intèrprets amb capacitat individual -òbviament-. Com a
intèrpret, guanyes eixa capacitat
encara que també perds la globalitat. El repertori, al final, m’ha
dut a dirigir perquè per a saxo no
hi ha molts autors i, en canvi, les
possibilitats per a un director són
quasi infinites.
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Festes 2012 (1)
La primera Junta Local
'regulada' programa
la semana de fiestas
patronales de Godella

L

as fiestas “más democráticas” de Godella, en las
que se estrenó el primer Reglamento que ha regulado –y lo hará a partir de ahora- las fiestas municipales y cuya Junta -formada por una representación
de las clavarías, colectivos de festeros y comparsas
del pueblo- estableció el orden y actos del programa,
empezó el día 16 con la cavalgata y el pregón, que este
año corrió a cargo del grupo de teatro de la EPA. Sin
embargo, desde el miércoles 8 de agosto, la localidad
estuvo salpicada de actividades festivas que no pudieron enmarcarse en las fechas oficiales. Las clavarías
del Salvador y el Rosario fueron las más madrugadoras
con el reparto de cirios entre sus abonados. También la
semana taurina se adelantó, un año más, a las fiestas.
La marcha organizada por A Peu Pla tampoco faltó a su
cita. En esta ocasión, con un paseo que los llevó desde
las playas de la Malvarrosa y la Patacona hasta Godella. Una de las novedades mejor acogidas fue la fiesta
100 x 100 Casino. La picadeta en la Torreta de Misildo
atrajo a centenares de vecinos que se desplazaron al
ritmo de los sonoros instrumentos hasta el Molino.
Allí, Castillo, El Gusto, La Granadella, el Bar del Casino
Musical, El Tragoboles, La Borgeria i La Bodegueta de
La Llotgeta se unieron a la fiesta con una Fira del Tapeo
multitudinaria. Para completar la jornada, los músicos
del Casino Mambo Godella ofrecieron una actuación
fresca y divertida hasta entrada la madrugada.
El día 13, la pilota valenciana fue la protagonista.
El Campeonato de llargues Josep Manel Torré i Cepa
vivió unas intensas semifinales en las que el CP Godella no pudo con el potente equipo de Alfara y quedó
apeado de la gran final que se adjudicó finalmente el
Borbotó. Tampoco el Casal Jove eludió su implicación
y, a través del Txiringuito dels Mamelucs y de La Burra
Vella presentaron su propuesta alternativa en el antiguo
matadero municipal. Unas instalaciones que reunieron
a más de un centenar de personas para disfrutar y
aprender con la primera experiencia de Observatorio
Astronómico planteada en el municipio.
La Asunción fue la encargada de dejar preparado el
telón para el arranque oficial de las fiestas con la misa
y la procesión presidida en la que el calor sofocante
no impidió que la participación fuera muy numerosa.
Y por fin, llegó el desfile del pregón en el que participaron todas las agrupaciones de festeros y que estuvo
amenizado por la banda del Casino. Confeti, música,
juguetes y golosinas para dar por comenzadas -oficialmente- las fiestas. Esa misma noche, para continuar
con el ambiente festero, la orquesta Élite actuó en el
parque de El Molino hasta bien entrada la madrugada.
Al día siguiente, la actividad comenzó por la tarde
con una intensa programación deportiva: la final del
Campeonato de ‘Llargues’ Josep Manel Torré i Cepa,.
También se disputó el primer partido del campeonato
de fútbol entre el Godella y el Mislata B. Además, los
más pequeños tuvieron su protagonismo en el taller
‘pequeartista’, en el que pintaron abanicos a la acuarela
que fueron expuestos en el Centro Cultural Xicandra.
Seguidamente se celebró la ‘duta’ de San Antonio
con una gran afluencia de vecinos y un ramillete de
fuegos artificiales a su llegada a la Casa del Santo en el
Carrer Ample. Prácticamente a la misma hora, comenzaron las paellas populares en la huerta. Un año más,
se alcanzó el máximo de 1.500 personas permitido por
razones de seguridad y capacidad, que tuvieron la ocasión de asistir a la proyección del filme sobre Godella,
rodado en 1924, ‘descubierto’ por miembros del Taller de
Historia Local y restaurado por la Filmoteca de Valencia.
El 18 por la mañana, los amantes del motociclismo tuvieron una cita con la Matinal Motera Custom Godella,
con almuerzo, música en directo y fiesta de la espuma.
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Festes 2012 (i 2)
Y para los admiradores de la precisión y de otro tipo
de motor, la exposición de maquetas de trenes, todo
un clásico en nuestras fiestas. La comida, de obligado
cumplimiento: ‘arrós amb fesols i naps’ y la merienda:
‘orxata i fartons’, mientras los pequeños jugaban en
los hinchables infantiles colocados en el Carrer Ample
y la calle Ramon y Cajal. Un gran día que culminó
con la Fiesta de la Solidaridad y la cena organizada
conjuntamente por la Junta Local de Fiestas, el Casal
de la Pau y la Asociación de Comerciantes, y en la
que actuó el grupo musical Skatuttipresto.
Superados algunos de los actos más populares
de las fiestas, los más pequeños se convirtieron en el
centro de atención. Participaron en la primera de las
‘despertás’ de las fiestas, el día 19. También su visita
fue de las más acusadas en la exposición de maquetas
de trenes a escala y en el ‘sobretaules’ con el que
perfumaron a todos los viandantes. Con la ‘mascletà’
en honor al 'santo del día', San Antonio se alcanzó el
mediodía. Misa y multitudinaria procesión posterior
en su honor y la cena de abonados de los solteros que
cerró la noche con la actuación de la orquesta Vértigo.
El 20 se dio tregua matinal para arrancar con energía la tarde y, de nuevo los ‘peques’ se ganaron el
centro de atención con la elaboración de los ‘fanalets’.
Medio centenar de niños que, por la noche transformaron sus sandías en el único medio de iluminación
del pasacalles que recorrió el Carrer Major (apagado
por completo para la ocasión). La marcha acabó en la
plaza del Molino donde los jubilados estaban degustando su cena anual.
La pólvora fue sustituida por el aire de los globos
en la gran globotá que ‘dispararon’ los niños el 21 de
agosto. 5.000 globos en total que durante 2 minutos
y medio inundaron la plaza de la Iglesia de una auténtica fiesta ruidosa. La ‘duta’ del Salvador también
congregó a decenas de vecinos y vecinas en torno a
la imagen que, a hombros de la peña taurina ‘La Cuna’,
recorrieron buena parte del pueblo hasta llegar a su
‘casa’, en Tenor Alonso. Por último, la multitudinaria
cena de abonados de Sant Antoni –más de mil personas- y la orquesta ‘Ying Yang’ anunciaron que las
fiestas entraban en la recta final.
El día 22 amaneció con una estruendosa ‘despertà’. Por la tarde, la merienda de abonados del Rosario
y El Salvador dejó paso a la animación para niños con
juegos y bailes en el parque de la Torreta y, tras las cenas de hermandad de moros y cristianos y la de abonados de San Sebastián-, tuvo lugar la ‘Nit d’albaes’.
Tatiana Prades, Teresa Segarra y Josep Aparicio ‘Apa’
recorrieron las Casas de Santo junto a decenas de
vecinos que los acompañaron hasta altas horas de
la madrugada. En su recorrido, coincidieron con el
desfile informal de moros y cristianos. El día concluyó
con una velada musical a cargo del grupo Jam.
Había llegado el momento del grandioso y fascinante desfile de gala de los moros y cristianos en el
que participaron 7 comparsas. Los ‘Xiquets de Jaume
I’ y los ‘Mamelucs’ ostentaron las capitanías cristiana y mora respectivamente. No faltó, un año más,
la comparsa del Ayuntamiento con concejales y el
propio alcalde al frente. Una jornada que también
había contado con ‘mascletá’ de envergadura. Vicente
Caballer fue, en esta ocasión, el encargado de dispararla. Por la tarde, los niños tuvieron, en la Plaza de
la Iglesia, castillos hinchables.
La fiesta fue coronada por los dos maestros nacionales (y godellenses) de la pólvora. 12 minutos de
fuegos artificiales con los que Vicente Caballer puso
el colofón a un día en el que la pólvora se había convertido en la gran protagonista. Tan sólo unas horas
antes, Ricardo Caballer había disparado la esperada
‘mascletá’ en la que el pirotécnico cumplió con su
promesa: “Cuando a uno le encargan hacer un disparo
en su pueblo qué menos que tirar la casa por la ventana¨, había prometido Ricardo Caballer. Entre medias,
el pueblo entero salió a la calle a homenajear a San
Bartolomé en la tradicional procesión que reúne a
todas las imágenes del pueblo: El Salvador, El Rosario,
San Sebastián y el propio San Bartolomé.
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Alumnes de l'IES a la ràdio.

L'IES Comarcal
amb 'El cole a la
ràdio 2012'

Pintura, escultura, ceràmica, vidrieres... al final de curs de l'EPA.

Els alumnes de l'EPA
s'acomiaden a Xicranda

L

a regidora d'Educació i Personal, Eva Sanchis, i l'alcalde
de Godella, Salvador Soler,
van inaugurar el dilluns 4 de juny
la quinzena cultural de l'Escola
d'Adults, amb l'exposició dels
alumnes dels tallers de pintura
i vidrieres. Prop d'un centenar
d'obres que, en el cas de la pintura, van girar entorn de la temàtica
del cinema.
“Volem animar-vos a continuar
amb aquest nivell d'implicació
perquè entenem que és una bona
oportunitat per a desenvolupar
les vostres habilitats i per a mantenir un intercanvi generacional
que sempre enriqueix les relacions humanes i, que en l'EPA, és
més que evident”, va assenyalar
Sanchis.
Des de Garfield a Liza Minnelli
passant per Germinal, el Cuirassat

Potemkin, Terminator o Blancaneus. Tots tingueren un lloc en la
sala polivalent del centre cultural
Xicranda. La mostra de vidrieres
es va presentar amb diferents models de pantalles de llums, fonamentalment de taula.
L'exposició, que va estar oberta durant tota una setmana, cedí
el pas a la de ceràmica amb la
qual es tancaren els quinze dies
de l'EPA. “Cada any aconseguiu
sorprendre'ns i admirar-nos. Sens
dubte, el mèrit és, indiscutiblement, vostre, de la vostra predisposició a la formació, de l'interés
que hi poseu, però, també, no voldria que quedara sense ressaltar,
dels professors i responsables de
cadascun dels tallers que oferim
des de l'Ajuntament”, va assenyalar l'alcalde de Godella, Salvador
Soler.

Desinsectació i desratització
del clavegueram públic
L'ajuntament de Godella realitza 4
tractaments anuals de tot el clavegueram públic municipal de Godella. L'última actuació es realitzà
durant la tercera i quarta setmana
de juliol de 2012 i la pròxima està prevista realitzar-la del 19 al 31
d'octubre.
És important recordar que cada
particular o comunitat de propie-

taris hauria de realitzar periòdicament tractaments en l'interior de
la seua propietat, si és possible
coincidint amb els tractaments generals. D'esta manera s'incrementa
l'eficàcia en la lluita contra les potencials plagues.
Tot i això l'ajuntament atén els
avisos que puntualment es puguen
produir entre tractaments.

Fidels a la seua visita anual i
de la mà de la seua professora
Emma Vañó, un grup d'alumnes
de l'IES Comarcal va passar pels
estudis de Ràdio Godella per
realitzar un programa en directe del qual es van encarregar
de fer tots els passos, des de
la confecció del guió a la conducció del programa i la presentació de diferents seccions. Tot
això dins del projecte "El cole
a la ràdio" que es porta realitzant a la ràdio municipal des de
2008. Una opurtunitat per als
alumnes de conèixer de primera mà el món dels mitjans de
comunicació i passar-ho d'allò
més bé.

Joventut obri el
termini d'ajudes
al transport
La Regidoria de Joventut obrirà
en breu el termini per presentar
les sol·licituds d'ajudes al transport per a joves. A mitjans de
setembre caldrà presentar la
documentació a l'Espai Jove per
optar a una subvenció dirigida a
joves d'entre 16 i 25 anys empadronats a Godella i que estiguen
estudiant fora del municipi.
La fòrmula d'ajuda serà la
mateixa de l'any passat: targeta personal amb recàrrega
de viatges (a octubre es podrà
optar per 40 o 80 i a principis
de febrer 40, 80 o 120 viatges).
Únicament hi haurà una convocatòria.

López rebé el premi de mans del president del Grup de Danses El Poblet.

El Taller d'Història
Local, primer premi
El Poblet a la cultura
el guardó pretén reconéixer l'actitud de
coratge davant la situació actual de crisi

A

mb la intenció d'instaurar
un emblema que reconega
a tots els que treballen per
la cultura, el Grup de Danses El
Poblet atorgà el seu primer premi al Taller d'Història de Godella;
col·lectiu dedicat des del seu origen a la promoció de la investigació de la història del municipi,
a constituir un fons arxivístic i a
promoure la conservació del patrimoni local.
El Poblet va triar Villa Eugenia per a celebrar l'acte, un edifici
singular de gran valor patrimonial, rehabilitat recentment com
a Centre d'Art multifuncional.
L'acte, introduït pel president del
Grup de Danses, el cantaor Josep
Aparicio Apa, qui va reconèixer
trobar-se davant “un dia gran”
per al col·lectiu que representa,
va ser conduït per Empar Renau.
Després d'un repàs als 34 anys
d'història, propòsit i accions del
Poblet, Renau va assegurar que
el guardó que estrenaven demostrava la necessària actitud de coratge davant una situació de crisi
que ha sumit a bona part de la
societat en una apatia que s'havia

de superar. “El Taller ens ha permès ser més sociables i més coneixedors del que som; amb ell
compartim la nostra inquietud per
defensar la importància d'allò local, allò tradicional, de la nostra
cultura”.
L'alcalde de Godella, Salvador
Soler, també va dedicar unes paraules a tots dos col·lectius, dels
quals va afirmar “són genuïnament godellans i defensors de
la cultura del poble, una defensa
que compartim, motiu pel qual,
aquest Ajuntament no ha retallat
ni en cultura ni en les associacions que la promouen, cosa que
sí ha ocorregut en molts altres
municipis”.
Josep Vicent López, president
del Taller d'Història, va arreplegar el guardó de mans d'Apa i va
destacar la importància del premi i "l'honor de ser els primers a
rebre'l”. L'acte fou tancat amb un
espectacle de folklore en el qual
no van faltar les danses ni el cant
d’estil, amb obres adhoc sobre el
guardó que van interpretar el propi Apa, Toni Navarro Violí i Carmen Martínez de Massamagrell.

la 'carretera de bétera' ya está
abierta
la cv-310 une de nuevo godella
con torres torres
Tras cerca de 2 años de obras y con una
inversión de 9 millones y medio de euros,
por fin se abrió el tramo de la CV-310 que
une Godella con Bétera. Las obras han
consistido en la ordenación de acceso
en la glorieta CV-310, desde el kilómetro
2+300 hasta la glorieta de la Bonaigua,
y en el acondicionamiento de la CV-307
hasta Rocafort con un atrincheramiento
de la vía principal.
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Centenars d'aficionats al bonsai s'acostaren a la seu de l'AVB.

Trenta anys d'existència i una salut de ferro.

L'Associació Valenciana
del Bonsai va celebrar
el seu XXX aniversari

T

res dècades de vida no són una
efemèride banal i centenars
d'amics de l'Associació Valenciana del Bonsai així ho van entendre el passat mes de maig, quan van
acudir fins al jardí godellà del Clot
de Barrabàs per a celebrar el XXX
aniversari del col·lectiu.
Un extens programa d'actes va
mantenir l'interès durant 48 hores.
El dissabte 19 va arrancar la jornada
amb la recepció d'autoritats entre les
que es van trobar el regidor de Cultura i Comunicació, Ferran Vilella, i el
propi alcalde de la localitat, Salvador
Soler. Per a llavors, ja s'havia instal·lat
l'exposició d'obres del col·lectiu i el
mercadet adjacent. Més de 100 peces de totes les varietats van omplir
l'esplanada del Clot i l'exposició de
fotografies històriques de l'associació
ja il·lustrava l'interior de la seu.
“Felicitats a tots els membres de
l'Associació Valenciana del Bonsai
que, recordem, és una de les pioneres
a Espanya en la introducció d'aquest
art –va afirmar Soler-, una associació
que va triar Godella per a representar
a tota València i a la qual l'ajuntament
va cedir aquest espai, que crec que és

idoni, per a realitzar la seua activitat”.
Després de l'esmorzar de germanor, Erasmo García va impartir un
taller de disseny que es va estendre
fins a la vesprada, i Antonio Torres va
oferir una demostració de les possibilitats estètiques que permet aquest
art mil·lenari. El matí va concloure
amb l'exhibició de Kitsuke (l'art de
posar-se un quimono) que va anar
a càrrec de l'associació de cultura
japonesa Otaku no michi.
El diumenge, Shakuhachi va envair de música tradicional japonesa
el Clot de Barrabàs amb les melodies
de la seua flauta travessera, mentre
Erasmo García oferia la seua demostració de disseny i José Guerao, sobre raku (tècnica tradicional oriental
d'elaboració de ceràmica). El Club de
Kendo de la Universitat de València
també va realitzar exhibicions de
combats de kendo, considerat per alguns com ‘el golf de les arts marcials’
per la seua elegància i refinament.
Després del dinar de germanor,
va tenir lloc una sobretaula-tertúlia
a propòsit dels 30 anys del col·lectiu
que es va estendre fins a la clausura
de la celebració.

Representants de tots els centres educatius i enttitats vinculades a la formació participen en el nou consell.

La comunitat educativa
recolza el nou ‘Consell
d’Educació’ de Godella
el nou òrgan pretén obrir la participació
en la creació del panOrama educatiu

G

odella compta ja amb
un nou Consell Assessor
d'Educació que va més enllà del tradicional Consell Escolar
i incorpora col·lectius de la comunitat educativa que, per les seues
característiques, quedaven fora
d'aquest òrgan. “Amb la constitució d'aquest nou òrgan obrim a
tot eixe elenc de persones i entitats la possibilitat de col·laborar
en la creació d'un panorama
educatiu més consensuat i participatiu”, comentà Eva Sanchis,
regidora d’Educació.
La responsable de l'àrea va
introduir els primers temes per

reflexionar, entre els quals destacaren la coordinació d'activitats extraescolars i la possibilitat d'obrir-les a alumnes d'altres
centres; i la programació dirigida per l'Ajuntament als centres,
com el teatre en anglès, la campanya “Anem al teatre”, els concerts didàctics o els cicles de cinema en valencià per a xiquets,
entre uns altres. “És important
que utilitzem les sinèrgies per
a anar tots de la mà i aprofitar al màxim els recursos dels
quals disposem, més que mai,
en època de crisi”, va continuar
Sanchis. En eixe sentit va avan-

çar la intenció d'estudiar mancomunar determinats serveis amb
Burjassot i Rocafort, com ara les
programacions culturals o escolars, la EPA, el Conservatori o el
transport públic, etc...
“Hi ha un gran nombre de
propostes per a les quals aquest
fòrum considere que és l'idoni, com ara tallers de ràdio, de
danses tradicionals, concursos
o debats sobre la mobilitat, el
sistema de beques i taxes o la
necessitat d'incorporar o no una
escola infantil pública de 0 a 3
anys, entre moltes altres qüestions”, va concloure l'edila.

Lurueña volvió a Godella con percusión y piano

E

l joven músico Eloy Lurueña regresó a Godella
con una propuesta de música contemporánea
en la que su percusión, el piano de Stefanos
Spanopoulos y el ordenador de Juan José Eslava
adquirieron todo el protagonismo.
Paul Creston y su ‘Concertino para Marimba’
sirvieron para dar comienzo a una audición, que
con algún cambio sobre el programa, permitió a
Stefanos Spanopoulos demostrar su virtuosismo
en el teclado de ‘Los destellos de la resonancia’ de
Roberto Sierra. Spanopoulos y Lurueña volvieron

a reunirse en el escenario para interpretar al inclasificable Ravel y su ‘Scarbo’.
En la segunda parte, Anders Koppel abrió uno
de los momentos más mágicos de la tarde, en el
que Eloy Lurueña cogió el pandero y redibujó la
partitura escrita por Eslava, quien, además, lo
acompañó desde la mesa de mezclas y el ordenador. El Skin’s Traces introdujo al público en los
mismos intestinos de la música ancestral japonesa. Por último, el trío se despidió con la enérgica
‘Matre’s Dance’ del neozelandés John Psathas.
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Nova oferta de cursos i
tallers per a totes i tots
epa, almatadero i serveis socials inicien el curs

L
La pàgina de facebook de l'Ajuntament superà els 150 fans.

La comunicació de
l'Ajuntament, més a
prop dels veïns que mai
facebook, twitter, youtube, web, radio, bim i
newsletter són els canals que s'obrin

L

a política comunicativa de
l'Ajuntament pretén arribar
al major nombre de veïns i
veïnes possible tot aprofitant les
tecnologies i recursos existents.
"La intenció -cometà el regidor de
Comunicació i Cultura, Ferran Vilella-, és rendibilitzar canals com
ara el facebook o el twitter, o la
nostra ràdio, que no ens suposen
una despesa extra i es plantegen
com a alternativa al BIM, a més, els
usuaris d'este tipus de plataformes
tenen un perfil diferent".
La pàgina de facebook de
l'Ajuntament de Godella ha fet un
esforç per atraure 'fans' mitjançant extenses galeries de fotos i
vídeos dels últims esdeveniments
celebrats al municipi i, a partir de
setembre, afegirà la gravació de
les sessions plenàries enllaçada a
través del seu canal de youtube.
"L'objectiu és implantar un canal

en streaming que ens permitisca
oferir determinats esdeveniments
de relleu, en directe, a través del
nostre portal o de les opcions gratuïtes que hi existeixen. A partir
d'ara, a més, les pàgines de facebook dels diferents departaments
estaran anunciades a la pàgina
web (www.godella.es) per tal de
fer més intuïtiva la navegació dels
usuaris. D'altra banda, l'11 de setembre arrancarà la nova temporada de BIM Ràdio 2.0, amb tota la
informació municipal i entrevistes
als personatges d'actualitat i als
regidors de l'Ajuntament.
Respecte de la campanya de
newsletters que es va encetar el
passat trimestre, s'està valorant
l'interés dels ciutadans per posar-lo
en marxa. En tot cas, d'engegar-se
en la línea inicialment plantejada
o alguna altra, no seria fins el mes
d'octubre.

La xarxa d'ecoparcs, La crisi fa caure la
a disposició de tots recollida selectiva
els godellans
de residus
Des de principis de 2012 els ciutadans i ciutadanes de Godella poden fer ús de la xarxa d'ecoparcs
de la qual disposa l'Entitat Metropolitana de Tractament de Resiuds
(EMTRE).
Podeu consultar els ecoparcs
disponibles en: http://www.emtre.
es/valenciano/ecoparques-valencia.php.
Este servei és complementari
al de replega de residus voluminosos (trastos) que l'Ajuntament
efectua una vegada per setmana i
al de retirada de ramatges i restes
vegetals als quals s'accedeix avisant telefònicament.

La crisi també ha tingut el seu
reflex en el volum de residus reciclats. El descens en les estadístiques de recollida per habitant
i any, tant pel que fa a paper i
cartró (contenidor blau) com als
envasos lleugers (contenidor
groc) ha sigut una de les conseqüències directes de l'abaixada
del consum.
En 2010 es replegaren aproximadament 15 kg per habitant i any
de paper i cartró, i de 2011 fins ara
la mitjana ha caigut a poc més de
13 kg. En els envasos lleugers s'ha
passat d'uns 7,8 kg per habitant i
any a 7,22.

a nova oferta formativa
proposta per la Regidoria
d'Educació de l'Ajuntament
de Godella ja està disponible
per al curs 2012-2013, amb el
manteniment d'activitats proposades en cursos anteriors
i amb la incorporació de nous
tallers i cursos com el de pintura
per a xiquets, francés, el club
de lectura o el taller de creació
literària.
Quant als cursos que
s'ofereixen, continuen en vigor
els de formació bàsica i formació superior, les inscripcions dels
quals es realitzaran del 6 al 20
de setembre en el Centre Cultural Xicranda. Pel que fa als tallers
de l'EPA, continuen vigents els
de pintura, ceràmica, anglès, informàtica, valencià, vidre, cort
i confecció i teatre. Enguany,
com a novetat, s'inclou el curs
de francés, el club de lectura i el
taller de creació literària, aquest
últim a confirmar segons les inscripcions.
“Mantenir les activitats
de formació és prioritari per a
l'Ajuntament i per açò hem treballat braç a braç amb el personal,
l'alumnat i els municipis limítrofs
tant en l'oferta formativa com en
la modificació de les taxes que
enguany entren en vigor” va
comentar Eva Sanchis, regidora
d'Educació.
El termini de matrícula als
cursos de l'EPA per als alumnes
preinscrits serà del 3 a l'11 de setembre i per als alumnes nous del
12 al 20 del mateix mes. A més,
cal destacar la bonificació en les
quotes depenent de la situació
econòmica dels concurrents, que
disposaran d'una única matrícula
per a tots els tallers.
Per als més xicotets s'han posat en marxa cursos d'anglès, de
pintura i servei d'escola matinal
i ludoteca municipal als matins
i les vesprades respectivament.
Finalment, l'oferta es complementa amb altres activitats
educatives com l'escola de música del Casino Musical, el Conservatori Professional de Música
‘Pintor Pinazo’ o l'escola del Grup
de Danses ‘El Poblet’.
Per a major informació,
consulte's a la pàgina web de
l'Ajuntament, la revista Educa.

cursos de joventut

La tornada al col·le també permetrà als joves –i no tant- de
Godella aproximar-se a disciplines com la biodansa, la guitarra
flamenca, la batucada, el clown
o el kung-fu. Són les propostes
de cursos i tallers de alMatadero
per al pròxim trimestre. El taller
de batucada i percussió tindrà

Diferents mostres dels treballs dels tallers de l'EPA i Serveis Socials.

“

“Mantenir les
activitats de
formació és
prioritari per a
l'Ajuntament i per
açò hem treballat
braç a braç amb
el personal, l'alumnat i els
municipis limítrofs tant en
l'oferta formativa com en la
modificació de les taxes".
EVA SANCHIS
CONCEJALA DE EDUCACIÓN i PERSONAL

lloc els divendres i l'impartirà el
professor de percussió afrocubana i brasilera Antonio Sánchez
Triguero –fundador també del
grup de batucada Katakra-. El
de biodansa es desenvoluparà
els dijous i serà la professora i
facilitadora de constel·lacions familiars, reiki i arquetips Adriana
Morant Mayor l'encarregada de
coordinar-lo. Per al d'introducció
a la guitarra flamenca es comptarà amb el professor Kike Naval
els dilluns; i per al de kung-fu,
amb Yoyojewe Jewelian Fogons,
els dimarts. Finalment, els dimecres serà el dia del taller
d'iniciació al clown “un viatge
còmic i apassionat cap al nostre
xiquet interior” que serà impartit
per Amaia Prieto. Tots els cursos

tindran lloc en les instal·lacions
del Casal Jove en horari de 18 a
20 h i el seu cost serà el mateix
en tots els casos: 60 euros els
tres mesos. Les inscripcions es
podran fer des del 3 de setembre
fins al 21.
cursos de serveis socials

L'oferta de Serveis Socials, per la
seua banda, se centrarà a reforçar la memòria, les capacitats físiques i les qualitats artístiques.
L'èxit que en les últimes edicions
han tingut els tallers de la memòria i l'entrenament cognitiu
han motivat que per al pròxim
curs, aquestes àrees tornen a ser
de les més destacades en l'oferta
de tallers que el departament de
Serveis Socials de l'Ajuntament
de Godella ha llançat para persones adultes i de la tercera edat.
De fet, estaran dividits en tres
nivells: inicial, mitjà i avançat.
Els de manualitats i pintura
també repetiran, igual que el
de risoterapia. Tampoc s'obliden
enguany del grup de joves amb
necessitats educatives especials
ni, per descomptat, dels tallers
esportius. Taichí, gimnàstica de
manteniment i fisioteràpia seran
els tallers que s'oferiran a partir
del 17 de setembre. El període
d'inscripció per a antics alumnes
serà del 4 al 7 de setembre i per
als nous, del 10 al 14.
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Literatura
LES RECOMANACIONS DE LA BIBLIOTECA
Severina
Alfaguara, 112 págs.

Rodrigo Rey Rosa

Un delirio amoroso. Así define su autor esta novela,
en la que la monótona existencia de un librero se ve
conmocionada por la irrupción de una consumada
ladrona de libros. Como en un sueño obsesivo en el
que se difuminan las fronteras entre lo racional y lo
irracional, el protagonista se va adentrando en las
misteriosas circunstancias que rodean a Severina.

Miguel Vázques es va imposar en la carrera popular godellana.

Los enamoramientos
ALFAGUARA, 408 págs.

Javier Marías

María Dolz, la narradora y protagonista, sólo supo
su nombre "cuando apareció su foto en el periódico,
apuñalado y medio descamisado y a punto de convertirse en un muerto: lo último de lo que se debió
de dar cuenta fue de que lo acuchillaban por confusión y sin causa". Esta novela reflexiona sobre el
estado de enamoramiento.

La fugitiva
ALFAGUARA, 320 págs.

Sergio Ramírez

"La maldición de Amanda fue su genialidad. Hizo
todo lo que pudo como mujer para disimular su condición de ángel." Tres voces femeninas nos relatan la
vida dramática de una mujer que eligió el oficio maldito de escribir en una sociedad cerrada y provinciana. Tres voces, tres maneras de concebir la vida, la
amistad y el amor.

Vora 600 persones varen prendre l'eixida d'una carrera que no enregistrà cap incident.

Vázquez s'alça amb el
primer Memorial Pepe
Alonso ‘mancomunat’
L

a desena edició de la Carrera
Popular de Godella va transcórrer, per primera vegada,
també per Rocafort, el que va permetre als organitzadors, el Club A
les Nou, augmentar la tradicional
distància de 10 a 12 km.
L'experiència va reunir 600 corredors, el màxim permès, que van
gaudir dels paisatges de Campolivar, Santa Bàrbara, les Pedreres,
les pujades a les dues ermites… al
mateix temps que van haver de fer
front a la duresa del traçat i a la
intensa calor.
Miguel Vázquez, l'atleta del
club Correcaminos, va ser el més
ràpid i va aconseguir la meta després de 42 minuts i 41 segons,
avantatjant al segon classificat,
David Aparicio, en 25 segons.

Dos minuts més tard va arribar
el tercer en discòrdia, company
d'Aparicio en Tragaleguas, Benito
Pancorbo.
La primera dona va ser la corredora de la UPV, Esther Balaguer,
que va completar els 12.000 metres
del recorregut en 54 minuts, seguida d'Ana Román i Vanesa Roma.
Entre els participants es van veure
insignes esportistes com el propi
David Canal –campió d'Europa
Júnior i subcampió absolut- i representants municipals, com el
regidor d'Esports, Genís Ruiz, un
fix en la prova.
“Hem tingut sort amb el clima
que ens ha fet una petita concessió
i l'agradable brisa ha relativitzat el
sobreesforç dels dos quilòmetres
de més –va comentar el regidor de

l'àrea-, a més, córrer en un entorn
com aquest et fa oblidar el cansament”.
En el lliurament de premis van
estar presents, a més de Ruiz, el
regidor d'Esports de Rocafort, Ricardo Pérez, i l'alcalde de Godella,
Salvador Soler. “Vull agrair a tots
els implicats el seu esforç i predisposició per a superar les dificultats
i poder fer realitat aquesta carrera
que per primera vegada ens uneix
Rocafort i Godella –va assenyalar
Soler-, crec que al final, tant de treball ha tingut la seua recompensa
i l'experiència ha valgut la pena”.
Des dels més xicotets fins als
més majors van tenir el seu lloc en
el Memorial Pepe Alonso que, com
ja és habitual, va preparar unes carreres prèvies per als infantils.

El amanecer de un marido
SEIX BARRAL, 224 págs.

Héctor Abad Faciolince

El amor y el deseo de los primeros años de matrimonio terminan por extinguirse y en su lugar van apareciendo los silencios, las mentiras, un cariño soso
que sabe a poco y la infidelidad. Con sus secretos a
cuestas y sus verdades afiladas como cuchillos, los
personajes de este libro se parecen más a la realidad
que a la ficción. Y por eso sus historias hieren.

El albergue de las mujeres tristes
ALFAGUARA, 392 págs.

Marcela Serrano

Un grupo de mujeres chilenas se recuperan de sus
crisis sentimentales en un peculiar albergue sólo
para mujeres a más de mil kilómetros de Santiago
de Chile. Hacia allí parte la historiadora Floreana Fabrés, para poner sus ideas en orden, víctima de una
aguda crisis de identidad después del fracaso de su
matrimonio y de una nueva relación sentimental.

DE CONFIANÇA,
DE QUALITAT
CAMPANYA DE PROMOCIÓ
DEL COMERÇ LOCAL
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El presupuesto fue aprobado con los votos a favor de PSOE, EU i Bloc.

Un trimestre intenso de obras de mantenimiento y mejoras en las instalaciones municipales.

Todo un verano de
mejoras en Godella
se redoblan los esfuerzos durante el verano

L

a brigada de obras del Ayuntamiento de Godella concluyó
el trimestre pasado las obras
de mejora en la Torreta de Misildo.
"La pintura interior de todas las
plantas fue el trabajo de mayor
envergadura que se emprendió
desde Servicios Municipales -señaló el concejal del área y alcalde,
Salvador Soler- para poder proceder a cerrar la clasificación de los
aperos. Se sustituyeron, además,
los cristales que se habían roto y
se instalaron mosquiteras para
evitar nuevas roturas por impactos de piedras. También se aprovechó para reparar los travesaños de
madera del parque de juegos y de
la fuente de los jardines.
En cuanto a las instalaciones
educativas, cobran protagonismo
las reparaciones realizadas en el
C.P. Cervantes, en el que se ha
arreglado la alarma, el telefonillo y
la puerta de entrada, además de la
sustitución de los armarios de las
aulas de primaria. También el C.P.
Barranquet ha estado preparándose para el próximo curso y, entre
otras mejoras, se han sustituido el
protector de la puerta de la cocina,
los enchufes de las pizarras digitales, las manillas de las puertas de
los vestuarios, las persianas de la
biblioteca, las fuentes de primaria
y los urinarios obstruidos de los
vestuarios de los chicos.
En las épocas estivales hay
espacios que multiplican su uso,

como es el caso del Polideportivo
Municipal de Godella, una de las
áreas de entretenimiento y diversión más concurridas por jóvenes
y familias. Por ello, el departamento de Servicios Municipales
incrementó durante las primeras
semanas de verano sus esfuerzos
para preparar las instalaciones.
Reparó seis wáteres, el imbornal
y el pavimento impreso de la entrada. Además, se suministraron
arquetas, tubos de alumbrado y
de riego para dejar las instalaciones preparadas tras el hormigonado de la entrada. Por último se
repararon los tubos fluorescentes
de los vestuarios.
Con motivo de la apertura de
la piscina recreativa del polígono
de Obradors en el mes de junio,
los trabajos de la Brigada Municipal se centraron en acondicionar
la piscina, retirando las toneladas
de piedra sobrante y colocando
el césped artificial en las zonas
de descanso, así como reparando
cuatro grifos y un desagüe.
En jardinería, tras el tratamiento realizado para la prevención del pulgón, no se detectó
ningún brote. Se procedió también a la reparación de una fuga
en la zona de la Ermita de Godella y en Vila Blanca. En el antiguo
Matadero, Ermita de Campolivar,
Santa Teresa y la rotonda de acceso desde Rocafort se podaron
plataneras, eucaliptus y se tala-

ron pinos, palmeras y tipuanas.
Los trabajos de limpieza y tratamientos afectaron a las zonas de
la rotonda de Campolivar, la plaza
dels Furs, la plaza Sant Jaume y
la Ermita de Campolivar; el jardín
de la calle Sauces, las plazas de
Baix, de Dalt y Villa Teresita. Se
limpió el jardín Bouguenvíl·les, el
parque de la calle Ermita Nova y
Peset Aleixandre. Y los últimos
esfuerzos se destinaron al riego
manual de árboles y jardineras y
a la limpieza de diferentes parques del municipio.
En el capítulo de obras, las
reparaciones de aceras fueron
la gran preocupación. Se actuó
frente al Centro Cultural Xicranda, en el pavimento del jardín de
Dr. Valls, en las calles Sant Blai,
Manuel Tomás, Sant Sebastià y
Vila Blanca; igualmente se reparó
el socavón a la altura del número
26 de la calle Acacias. En dicha
vía y en Guillem Tatay se cambiaron las trapas. Durante estos
meses se iniciaron las obras de
construcción de aceras en la
rampa de accesibilidad de la Escuela de Música y se repararon
las que, en la calle Pintor Pinazo,
estaban deterioradas, así como la
de Arzobispo Fuero. También prosiguieron los trabajos de reparación de los muros del jardín de la
plaza Dr. Valls y se repusieron las
arquetas rotas, tras tirar 8.000
kilos de arena morterenca.

Soler: "Los presupuestos
garantizan la calidad de
los servicios"
LA DOTACIÓN A EMERGENCIA SOCIAL VUELVE A
INCREMENTARSE, EN 3 AÑOS SE HA TRIPLICADO Y
HA PASADO DE 40.000 EUROS A 120.000 EUROS

E

l Pleno de Godella aprobó en
sesión extraordinaria el Presupuesto del año 2012, que
ascenderá a 9.300.000 euros, con
los votos a favor de PSPV-PSOE,
Esquerra Unida y Bloc-Compromís.
El Partido Popular votó en contra
del documento que, según el alcalde de la localidad, Salvador
Soler, “parte de la realidad para
mantener y garantizar la calidad
de los servicios, de la oferta cultural, deportiva y formativa que
para este equipo de gobierno son
irrenunciables. Si la cara es el espejo del alma, el presupuesto es la
cara del Ayuntamiento –continuó
Soler-; en él se plasma una manera
de hacer política, en la que, a pesar
de haber tenido que hacer ajustes,
hemos mantenido todas aquellas
áreas que nos definen como pueblo: nuestro programa cultural, de
oferta deportiva y de ocio, nuestros programas para los mayores
y de fomento del empleo”.
Para Soler, la clave ha estado
en tener los deberes hechos a
tiempo. “Hemos actuado siempre
con sensatez y responsabilidad
y el resultado está ahí: no hemos
tenido que recurrir a préstamos
ICO, tenemos la tasa de paro más
baja de la comarca, cerramos todos
nuestros ejercicios, desde hace 5
años, con superávit, y aún así, probablemente, seamos el municipio
que mayor programación cultural
está ofreciendo de los municipios
de nuestro entorno”. El camino
recorrido hasta la aprobación del
presupuesto -muy parejo al del pasado año- superó diferentes reuniones y procesos participativos a
los que fueron invitados, primero
los colectivos del municipio y pos-

teriormente todos los interesados
en conocer, al detalle, cada una de
las partidas.
Las partidas apenas varían
respecto a años anteriores, tan
sólo destaca la bajada prevista en
ingresos indirectos de 305.000
a 180.000 € y el incremento de
la dotación a Emergencia Social.
“En 3 años hemos multiplicado un
300% esta partida, que ha pasado
de 40.000 euros a 120.000 y que
es otra de nuestras prioridades”
-señaló el primer edil. En lo que
respecta a personal, tampoco hay
variaciones, pues “a diferencia de
lo que han tenido que hacer otros,
nosotros mantenemos todos los
puestos de trabajo y sus condiciones” -explicó el alcalde. “Nos
hubiera gustado poder aumentar
el capítulo 1, pero la nueva regulación del Gobierno de Rajoy estrangula a los que hemos hecho
bien las cosas y nos lo impide”
-concluyó Soler.
Entre las inversiones previstas
destaca fundamentalmente la rehabilitación del edificio del ayuntamiento, cuyo importe -1.500.000
euros- ya está disponible; el Plan
Director de Pluviales -115.000 euros del PPOS-, o las partidas destinadas a los presupuestos participativos -65.000 euros- y la que se ha
establecido para iniciar la revisión
del PGOU -50.000 euros.
En la misma sesión plenaria se
aprobó igualmente el presupuesto
para el Organismo Autónomo Municipal de Cultura, Juventud y Deportes que asciende a 1.334.000
euros, levemente superior al del
pasado año y para el que, en cambio, la aportación del Ayuntamiento se ha reducido.
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El Ayuntamiento
costará cerca de un
millón y medio
la empresa DRAGADOS SE ADJUDICÓ la obra
Xxxx

El 'desconcertant'
concert dels juganers
músics del Grup Mixtour
els joguets com a instruments musicals

S

ota la direcció del godellà Pablo Rus, el Grup Mixtour va
oferir el dilluns 28 de maig un
concert de música contemporània
que no va deixar a ningú indiferent.
El seu projecte musical, basat en
els joguets com a instruments i en
l'obra 'Tierkreis' de Stockhausen, va
arrancar sense previ avís, com un
annex de l’afinació, entre el ludisme,
el misteri i fins i tot la performance.
Per què els joguets? “Perquè
ens recorden el xiquet que portem
dins i per açò els sentim propers i
llunyans alhora. També la combinació de joguets i instruments musicals està plena de contradiccions:
des del naïf fins al grotesc, passant
per l'efecte còmic que produeix
veure adults tocant instruments

més xicotets del normal”, afirmen
els intèrprets.
La primera part va incloure
4 temes: 'In C', de Riley; 'Maigres
Bêtes de la Nuit', de Durupt; 'Hommage à R. Schumann', de Kurtág; i
'Nebenstück', de Pesson, tres d'ells
pràcticament enllaçats.
En la segona, després del 'Enjamb', 'Infuse', 'Implode', de Cheung,
va arribar Tierkreis, peça de dotze
melodies basades en els signes del
Zodíac i en les quatre estacions,
que va completar un programa
meticulosament realitzat per a garantir un encadenament molt fluit.
Un espectacle que va aconseguir el
seu objectiu: mantenir el públic en
suspens durant les quasi 2 hores
de concert.

T

reinta y seis empresas de
toda España se presentaron
al concurso para realizar las
obras de rehabilitación del Ayuntamiento, que partió con un presupuesto de licitación superior a
los 2,5 millones de euros y que
se adjudicó Dragados SA con una
propuesta de 1.461.365,64 euros.
Más de un millón de rebaja que
permitió a la empresa de Florentino Pérez desbancar a otras concurrentes del prestigio de Bertolín,
Acciona, Secopsa, Ferrovial o Pavasal entre otras.
La bonanza económica del
consistorio -que ha cerrado con
superávit sus cuentas 5 años
consecutivos-, atrajo a las constructoras de mayor envergadura
del país conscientes de que una
obra como ésta y con la garantía
de cobro -ya que el Ayuntamiento
ya dispone del dinero en el banco-, es una excepción en la época
de crisis en que nos encontramos.
"Se ha dicho y escrito mucho
sobre las obras del Ayuntamiento
-comentó el alcalde de Godella,
Salvador Soler-, pero su retraso se
ha debido a cuestiones técnicas
ya que la obra de reforma inicial
se tuvo que transformar en obra
de rehabilitación una vez se analizó el deterioro de la estructura
y la inexistencia de cimientos". El

36 empresas concurrieron a la oferta.

informe técnico advirtió de esta
circunstancia lo que obligó a redactar un modificado del contrato
cuyo coste hizo que se resciendiera el acuerdo con la primera adjudicataria y se tuviera que volver a
licitar. Este proceso ha supuesto
la paralización de la obra durante
todos estos meses.
"Hemos valorado también,
como mejora en la oferta presentada por Dragados la reproducción del falso techo decorativo
del antiguo salón de plenos y
las mejoras relacionadas con la

solución técnica para la vidriera
con su desmontaje y reposición",
explicó el concejal de Contratación de Obras y Participación,
José Valenzuela.
La realización de esta obra
ofrecerá la posibilidad, además
de de generar empleo para los
godellanos en un sector tan castigado como es el de la construcción. Unas obras cuya duración
prevista está entre 14 y 16 meses
por lo que a finales de 2013 o
principios de 2014 podrían estar
concluidas.

Eduard Cortina i José
Estellés, ‘Perquè sí’
per primera vegada exposaren junts

V

an compartir estudi fa dècades en diferents locals i,
no obstant açò, mai abans
havien exposat junts. El mes de
juny possibilità comprovar la perfecta harmonia amb què dialoguen
en un mateix espai les escultures
d'Eduard Cortina i les pintures de
José Estellés, ambdós exposades al
Centre Cultural Villa Eugenia.
“Continuem el nostre cicle dedicat a artistes de la casa amb aquesta mostra –va comentar el regidor
de Cultura i Comunicació, Ferran Vilella-; dos homes que aprofundeixen
en les diferents capes de l'art, amb
una trajectòria extensa i impecable
que ens deixen dos visions diferents
però sorprenentment compatibles”.

La pintura d'Estellés beu de
referències avantguardistes de la
Rússia de principis del segle passat on és inevitable trobar-se amb
l'ombra de Malévich, però també
de l'abstracció americana, una
proposta rica i d'una qualitat tècnica indiscutible. Per altra banda,
l'escultura de Cortina respon més a
una motivació personal sense aparents vincles amb altres autors, tal
i com comentà el mateix escultor
a la inauguració de la mostra però,
en tot cas, s’adreça a la tradició escultòrica basca. Obres tallades en
savina amb mesures que van dels
pocs centímetres a les de més d'un
metre de grandària, figures sinuoses, suggeridores.

Detall d'una escultra de Cortina

Cortina i Estellés, juntament a Vilella en la inauguració

Fragment d'una obra d'Estellés
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Alejandro Álvarez al MUVIM

Ràdio Godella,
a la nit europea
dels museus
Una altra vegada, de la mà
d'Alejandro Álvarez i el seu
programa 'La Pinacoteca de radio', Ràdio Godella va eixir dels
seus estudis per instal·lar-se en
el MUVIM durant la Nit Europea
dels Museus, el dia 19 de maig.
Allà es va dur a terme un programa especial amb quantitat
d'artistes i visitants del museu,
que van passar pels micròfons
de la ràdio municipal per parlarnos de les seues impressions
respecte a l'escena artística
valenciana.

El 'tancament-protesta' va ser una de les mesures contra les retallades.

Godella i Burjassot
recolzen la protesta de
l'IES Comarcal

P

ares, mares, professors,
alumnes i responsables polítics de les localitats de Godella i Burjassot es van reunir en
l'Institut d'Educació Secundària
Comarcal per a repassar les retallades que està patint l'educació en
els últims anys.
La regidora d'Educació de
l'Ajuntament de Godella, Eva Sanchis, va mostrar el seu suport a la
comunitat educativa i va recolzar
el ‘tancament-protesta’. “Ens estan fent pagar la crisi als qui no
l'hem provocada –va afirmar Sanchis-, però hem de seguir treballant
perquè no es ressenta el nivell de
l'educació dels alumnes del futur”.

Aquests mateixos arguments van
ser arguïts per la presidenta de
l'AMPA del Comarcal, María Carrasco, així com pels alumnes i pares
que van intervindre en l'acte.
"La comissió d’escolarització de
Godella ha fet un esforç per donar
escolarització a tots els que ho han
demanat", recordà Sanchis. Amb
una població de 13.000 habitants,
Godella té una població educativa
de 8.000. "Com a regidora estic
en contra de l’augment de la ratio
perquè va a suposar una pèrdua de
la qualitat, és com tornar 10 anys
enrere oblidant a tots els que han
treballat per aconseguir una educació pública i de qualitat".

Augmenta l'interés.

Imágenes cedidas por la brigada de Protección Civil de Godella.

Protección Civil
ayudó en la extinción
del fuego de Andilla

L

a brigada de Protección Civil
de Godella participó de forma activa en la lucha por la
extinción del incendio que el pasado mes de julo calcinó cerca de
50.000 hectáreas de bosque entre Cortes de Pallás y Andilla. Los
voluntarios de Godella se unieron
a los de otras poblaciones como
Burjassot. En total, en las labores de extinción participaron 41
medios aéreos y alrededor de
1.850 personas, según datos de
la Conselleria de Gobernación de
la Generalitat Valenciana.
A causa de las llamas tuvieron que ser desalojadas 3.000

personas de los 20 municipios
afectados por los incendios. Los
incendios han obligado a cortar
14 carreteras comarcales de localidades como Sacañet, Toras,
Teresa y Altura, en la provincia
de Castellón, y Villar del Arzobispo, Higueruelas, Oset, Gatova,
Macastre, Cortes de Pallás y Casinos, en la provincia de Valencia.
La activa participación del
equipo de Protección Civil local
no pudo evitar el desastre en
el que se quemó una extensión
equivalente al 70% de toda la isla
de Menorca o algo más que toda
la superficie de Andorra.

Els Horts de
La Coscollosa
continuen
creixent
Ja són 123 les parcel·les en actiu en els horts municipals de
La Coscollosa. Per tal de donar
satisfacció a les sol·licituds
que hi ha en llista d'espera
l'ajuntament de Godella continua buscant noves parcel·les
per arrendar i poder ampliar
l'oferta existent fins el moment.
Al mateix temps s'està estudiant la fòrmula d'establir un
preu públic anual per l'ús de
les parcel·les per tal que es
col·labore en les despeses que
suposa el manteniment del projecte sense que això supose un
impediment perquè tots el veïnat de Godella que ho desitge
puga participar.
L'experiència és valorada
molt satisfactòriament per les
persones que hi participen i el
model s'estén a molts altres municipis que han vingut a Godella per tal d'implantar projectes
com este al seu municipi.

obituario Rafael Mauricio.
A la edad de 80 años, el pasado domingo día 15 de julio, falleció el
locutor godellense Rafael Mauricio. Fue una de las grandes voces
de la radio valenciana de los años 60 además de presentar con
enorme elegancia el Certamen 'Ciudad de Valencia' durante más de
4 décadas. Como reconocimiento a su entrega y dedicación, en la
clausura de la Sección de Honor del año 1994, la Banda Municipal
de Valencia, dirigida por Pablo Sánchez Torrella, estrenó el pasodoble
'Rafael Mauricio'.
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Presentació de Querns..

Conselleria 'secuestra'
el Teatre Capitolio
H

mediador con el objetivo de recuperar para la ciudadanía un espacio tan emblemático y necesario
como es nuestro teatro", afirmó
el concejal de Contratación de
obras y Participación Ciudadana,
José Valenzuela. Tras conseguir
que Conselleria visara todas las
certificaciones de 2011, continúa
quedando en el aire la última certificación de 2012.
obras de mejora

La profunda actuación de reforma del edificio ha afectado prácticamente a su totalidad. Desde
la cimentación hasta la cubierta,
pasando por la instalación eléctrica, la climatización y el equipamiento. Una obra que servirá para
ampliar la capacidad de la escena,
para ubicar un foso previo al patio
de butacas, mejorar la acústica,
la iluminación, los camerinos y el
almacén, en el que se instalará un
elevador que lo comunicará con

el escenario. Además, la cabina
técnica se integrará en la propia
sala para que el control de sonido
y luces sea mayor en los espectáculos.
La inversión total de las
obras ascendía a 554.000 euros, una cantidad que según el
alcalde de Godella, Salvador Soler, “era asumible por cualquier
administración si hubiese estado
gestionada con sensatez, y por la
que Conselleria nos ha secuestrado el uso de nuestro Capitolio"
“Suponía una mejora importantísima para la celebración de
cualquier espectáculo escénico
-señaló el concejal de Cultura y
Comunicación, Ferran Vilella-; la
escena amplía su capacidad, se
incorpora un sótano practicable,
se renueva la pavimentación y se
mejoran las instalaciones y canalización del aire acondicionado,
además de aparecer una concha
acústica móvil".

Les escultures simbòliques
de la Politècnica de València

E

l ‘Punt de mira’ dels alumnes
del Departament d'Escultura
de la Universitat Politècnica
de València (UPV) va estar reflectit
en el quasi mig centenar d'obres
que exposà el Centre d'Art Villa Eugenia el passat mes de maig.
Va consistir en una mostra
col·lectiva amb els treballs de final
de curs de més de 30 alumnes que
va estar coordinada pels professors
Ricardo Pérez i Leonardo Gómez, i
que es disposava per les dos sales
del Centre i pel jardí annex.
“Aquesta és una exposició que
cobreix molts dels objectius que ens
marcàrem quan arrancàrem aquest

projecte –va explicar el regidor de
Cultura i Comunicació, Ferran Vilella, en l'acte inaugural-, donem
l'oportunitat als joves artistes de
disposar d'un espai idoni per a mostrar la seua obra, els promocionem,
mirem al futur amb Villa Eugenia i
oferim als veïns de la comarca una
mostra d'una gran qualitat”.
Una mostra d'escultures i
instal·lacions, fonamentalment
simbòlica, reivindicativa i fins i tot
figurativa en alguns casos, amb
missatges contra les retallades,
contra el consumisme, i efectes
sorprenents d'il·luminació i ombres
treballats sobre metall i fusta.

EL pas de pentons i semàfor.

El Taller d'Història El polígono de
Local trau el
Obradors mejora
cinquè número de sus accesos
‘Querns’

Fachada del Capitolio que continúa cerrado.

a pasado ya un año y medio desde que se anunciara
el final de las obras de remodelación del Teatre Capitolio,
una actuación cuyo coste debía
asumir Conselleria pero al que
hasta ahora no ha podido hacer
frente. La empresa adjudicataria, Construcciones Francés SA,
con otras obras abiertas dependientes de la Generalitat Valenciana, advirtió en ese momento
de la imposibilidad de concluir
el auditorio godellano hasta que
Conselleria no cumpliera con los
pagos pues la deuda completa
que se tenía con ellos ascendía
a más de 6 millones de euros.
En realidad, las obligaciones pendientes por el Capitolio son de
unos 200.000 euros pero Construcciones Francés SA, ha decidido no reanudar la reforma hasta
que no estén al día sus facturas.
"El Ayuntamiento de Godella, en
todo este tiempo ha actuado de
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El president del Taller d'Història Local de Godella, Josep Vicent López,
i el coordinador del departament
de publicacions, Julio Montagut,
van presentar el 20 de juny el
cinquè número de la publicació
‘Querns’; un llibre en el qual es recopilen anàlisis, treballs de recerca
i reportatges fotogràfics sobre la
història local.
“Es tracta d'una publicació multidisciplinar –va comentar Montagut-, que comença amb un article
de Ricardo García de Vargas sobre
els jardins de Godella i acaba amb
un documental d'imatges elaborat
per Jordi Durá; i entremig, diferents
reportatges i estudis en la línia dels
4 anteriors llibres que hem editat”.
Alguns dels articles destacats de
l'edició repassen la presència carlista a Godella durant la I República o
l'obra de Pinazo ‘En eixir de missa’.
Va compartir taula de ponents
el professor, catedràtic de Filologia
i membre de l'Acadèmia de la Llengua, Emili Casanova, qui va exposar
les funcions i beneficis de la Federació d'Instituts d'Estudis Comarcals a la qual va acordar sol·licitar
l'adhesió el Taller d'Història de Godella en la seua última junta. Per
a Casanova “la comarca ha de ser
el règim que organitze el nostre territori social i, políticament, perquè
des de la comarca –que és un poble
de pobles- podem fer un país millor”.
L'acte el va tancar el president
del Taller, Josep Vicent López, qui
va reclamar major implicació social
en el col·lectiu per a poder sostenir “publicacions deficitàries com
'Querns”.

Godella aprueba
un reglamento de
Fiestas

Una de les peces.

El Pleno de Godella aprobó el primer
Estatuto que regulará el funcionamiento de la Junta Local de Fiestas
de Godella con el fin de conseguir la
mayor participación popular, tanto
personal como de Asociaciones, en
la programación y desarrollo de las
fiestas.
"Se trata de reforzar nuestras
tradiciones, nuestra cultura festera
así como fijar las fechas de las fiestas patronales", comentó el concejal
del área, Hermenegildo Estellés.

El Ayuntamiento de Godella, a
través de la Concejalía de Tráfico
ha intermediado ante Diputación
para conseguir hacer realidad una
demanda de los usuarios e industriales del Polígono de Obradors:
mejorar su accesibilidad y favorecer su actividad. Para ello se ha
señalizado como zona lenta, se ha
colocado un paso de peatones iluminado y otro en la rotonda.
"Hemos atendido las reivindicaciones de los afectados porque coincidimos en que las mejoras introducidas nos benefician sustancialmente a todos y además aumentan
la seguridad interna", comentó el
concejal de Tráfico y Participación
Ciudadana, José Valenzuela.
también en Ermita Nova

Tras la reunión mantenida con los
vecinos y obtenido el permiso de
Conselleria, se ha ampliado el camino de Ermita Nova 1,5 metros entre
la bifurcación del Frontenis Valencia y la AP7 donde, además, se han
instalado espejos para favorecer
la visibilidad. En la misma línea de
mejorar la seguridad de la zona,
se han desplazado postes de luz
y teléfono situados en las curvas
y que complicaban la circulación
hasta ahora.

Godella inicia
en setembre la
campanya contra
la processionària
Ja s'acosta l'època de fer els tractaments de control de les poblacions
de processionària del pi (Thaumetopoea pityocampa). Al voltant del 15
de setembre es farà el tractament.
En eixos moments les erugues estan en l'estat larvari més sensible
(L1-L2) i el tractament amb productes no tòxics és altament efectiu.
En eixe moment es pot usar Bacillus thuringuiensis, que és un bacil
innocu per a les persones i el medi
en general.
L'Ajuntament efectua en eixos
moments els tractaments en els
pins públics, però si no hi ha un
control més generalitzat és impossible evitar futures situacions de risc
quan les erugues creixen i baixen
dels arbres al finalitzar el seu cicle.
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Apa, Segarra i Hurtado posaren veu a les dansarines.

El Molí acull el final de
curs de El Poblet
vora 50 persones passaren per l'escenari

D

esprés de tot un any de formació, esforç i aprenentatge, la festa de final de curs
és la millor oportunitat que tenen
els alumnes de la pionera escola de
ball del Grup de Danses El Poblet
per a demostrar l'assumpció de coneixements, tècniques i destresa.
El Molí va tornar a ser, el dissabte 23 de juny, l'escenari en
què, les prop de 50 persones de
totes les edats que formen part
del pla de formació del col·lectiu,
van celebrar la seua gran festa.

Un acte en el qual no va faltar
l'acompanyament dels músics de la
Rondalla ni de Josep Aparicio Apa,
Teresa Segarra i M. Amparo Hurtado, que van posar veu a les seguidilles, malaguenyes, fandangos
i jotes que van dansar amb gran
donaire i precisió els protagonistes.
Posteriorment, en la mateixa
plaça es va celebrar un sopar de
recapte i, a continuació, va prosseguir la festa amb més ball i
cançons populars amb els quals
es va tancar el festeig.

Amfitrions al Festival
Comarcal de Cors

N

o abunden les bandes de
música que incorporen a
la seua estructura un cor,
i el Casino Musical de Godella
abandera aquest selecte grup
amb una de les formacions de
major nivell en la comarca. Villa
Eugenia va acollir el Festival de
Cors de l'Horta Nord en el qual
també va participar el Cor de
l'Associació d'Amics de la Música
de Meliana.
El regidor de Cultura i Comunicació, Ferran Vilella, va valorar
l'esforç del cor local “que ha progressat de forma extraordinària”.
“És el cor més jove del municipi,
el més jove dels quatre que tenim
–va ressaltar Vilella-, però han oferit hui un concert de grandíssim
nivell i amb una encertada selecció d'obres”.
El programa va arrancar amb
el cor de Meliana i un compendi

de cançons dels anys 60 i 70 com
'Eres tú', popularitzat per Mocedades; 'América', de Nino Bravo; 'Un
velero llamado libertad', de José
Luis Perales; 'La vida sigue igual',
que tant èxit va reportar a Julio
Iglesias o 'El Amor de mi vida',
de Camilo Sesto, que va tancar la
primera part del concert.
Alejandro Díaz va cedir la batuta a Raquel Almudéver perquè
el cor del Casino s'entregara amb
un programa més exigent i arriscat que va resoldre amb solvència
i que el públic va saber valorar.
Cançons populars com 'La dama
d’Aragó', 'Dolç Rossinyol', 'Aldapeko', 'Declina el jorn', 'Cançó de
beure’ i 'Que tinguem sort' de Lluís
Llach van servir de preludi al gran
final en el qual tots dos cors van
pujar a l'escenari per a interpretar
conjuntament 'O voso gal comadre' i 'Signore delle cime'.

Algunes de les últimes eixides d'A Peu Pla.

A Peu Pla, el
senderisme compromés
A

Peu Pla-Godella va tancar el primer semestre
d’activitats amb una visita
cultural en el mes de maig a les
pintures rupestres del Parque de
los Pinares de Rodeno i a la ciutat d’Albarracín; després, en juny,
caminaren des de la font de Los
Cloticos (Bejís) fins el naixement
del riu Palància.
Lamentablement, poques
setmanes després, dos grans incendis forestal cremaren més de
50.000 ha de terres agrícoles i forestals valencianes. L’incendi de
Dos Aguas i Cortes de Pallàs, que
es va estendre fins la Ribera i la
Foia de Bunyol, cremà una gran
massa forestal, causà una víctima
mortal i afectà gran nombre de
finques agrícoles i de cases de
camp. Per la seua part l’incendi
iniciat a Andilla, va arribar a les
Alcubles, Altura i Bejís, i es quedà
a les portes del Parc Natural de
la Serra Calderona.

La gent d’A Peu Pla havíem
visitat en diverses ocasions les
zones ara cremades i ens causa
una gran ràbia i una profunda
tristesa vore una muntanya que
era verda i plena de vida, ara de
color gris i coberta de cendres. A
banda de les condicions meteorològiques adverses, hi ha factors
que faciliten la propagació dels
incendis, com són el despoblament de les comarques d’interior
i l’abandonament de l’agricultura
i de la ramaderia. Però també hi
ha una responsabilitat política: en
els últims anys s’han retallat les
partides destinades a les tasques
de neteja i prevenció forestal, així
com la quantitat de brigades forestals i els mitjans materials de
què disposen. ¿Per què en comptes de donar subsidis, no dotem
els nostres municipis de l’interior
amb brigades que treballen tot
l’any, en hivern en tasques de
prevenció i en estiu en tasques de

vigilància? ¿Per què no subvencionem l’agricultura de secà, per què
actue com a tallafocs, en comptes
de subvencionar l’arrancament de
fruiters i de vinyes?
No ens resignem i després
l’estiu tornarem a recórrer les nostres castigades muntanyes, perquè el senderisme és també una
forma de contribuir a la recuperació econòmica d’estos municipis.
PRÒXIMES CITES

22/09: Activitat amb motiu
de la setmana de la mobilitat
i el dia sense cotxe.
21/10: Senderisme a la Mola
de Cortes de Pallàs
18/11: Travessia de la vall de
la Murta (Alzira)
16/12: Pina de Montalgrao i
dinar amb productes ecológics al Mas de Noguera
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El equipo infantil del CB L'Horta Godella se classificó para el Campeonato de España.

El CB L'Horta Godella
presume de su base
El equipo infantil del cb l'horta godella disputó el
campeonato de españa y el alevín fue subcampeón autonómico

E

Final de curs de l'IES
Comarcal al Casal Jove

L

'AMPA de l'IES Comarcal va
acabar el curs escolar 20112012 amb una exposició
del treball pictòric, literari i de
maquetes dels alumnes al Casal
Jove alMatadero de Godella. També es va fer entrega del llibre,
editat per l'AMPA i l'institut, als
alumnes que van guanyar el concurs de relats, poesies, quadres
i dibuixos que es va celebrar a
l'insitut.

El 22 de juny es va celebrar
la festa de fi de curs, també
al Casal Jove, amb una nit
cultural en què alguns alumnes
van llegir poesia. A més, els
assistents van gaudir d'una
dansa peruana i per finalitzar la
nit, el grup Skattutipresto va
delectar a tots els presents amb
les seues cançons. Si voleu més
informació podeu vistitar el blog
ampaiescomarcal.wordpress.com.

l equipo Infantil Masculino
del CB L'Horta Godella cuajó
una destacable actuación en
el Campeonato de España, donde
llegó hasta los octavos de final cayendo ante un gran equipo como el
Cajasol de Sevilla, después de haber
superado con nota la primera fase
de grupos.
No hubo opción de sorpresa
ante el Joventut de Badalona que
se impuso cómodamente al L´Horta
Godella por 84 a 45. Destacaron por
el Joventut Pau Truñó (11+5+4) y por
el Godella Christian Pompa (7+6+3).
Los godellenses se desquitaron
con el Torrelavega, que, aunque empezó fuerte y se fue al descanso por
encima en el marcador, en el tercer
cuarto, el L'Horta, con un parcial de
7-24 dio la vuelta al marcador y terminó ganando 68 a 78. Sobresalieron las
actuaciones de Jaime Cidón por parte
del Torrelavega con 25 puntos para 24
de valoración y para el conjunto del
Godella, de Christian Pompa con 18
tantos y 29 de valoración.
La segunda victoria del CB
L’Horta Godella llegó al doblegar con
gran claridad al Global Quintanar por
79-28. Los jóvenes del L'Horta poseen
un conjunto con muchas variantes en
su juego y fueron imparables paras
sus oponentes. La ruptura del partido
se produjo en el segundo cuarto con
un 25-7 a su favor. Domingo Aranda
con 21 puntos fue el estandarte ofen-

Excelente papel del alevín que se alzó con el subcampeonato autonómico..

sivo de los valencianos. El líder del
Quintanar fue Bader Yaquovi con 29
puntos en su casillero.
El camino a la fase final

Para llegar hasta la fase final del
Campeonato de España, el equipo
infantil masculino del L'Horta Godella
tuvo que completar una extraordinario actuación en la fase final de la liga
consiguiendo la segunda plaza (por
detrás de Valencia Basket).
Esta segunda posición se logró
después de una abultada victoria ante el CB Alginet por 83-50. Además,
el jugador de L'Horta Godella Domingo Aranda, que cuajó una magnífica
fase final, fue nombrado MVP. De esta manera, los chicos de Carles Martínez alcanzaron la hazaña y el enorme
reto de disputar el Campeonato de
España Infantil cuyo éxito ya estaba

conseguido antes de iniciar su participación. Domingo, Gustavo, Fran,
Jorge, Marc, Daniel, Alberto, Chistian,
Sebastián, Andrés, Víctor y el coach
Carles. A todos ellos, ¡enhorabuena!
y el alevín, subcampeón
autonómico

El equipo Alevin "A" de la Escuela Municipal del O.A.M Godella quedó subcampeón Autonómico de la categoría
NP1, al perder en la final ante el Santa
Teresa de Alicante por un ajustado
60-54. Felicitar al equipo (Alejandro,
Carles, Santi, Jorge, Ignacio, Ent.
Dani, Juan, Jaime, Lorenzo, Alberto,
Nacho, Fran, Andres y Sergio) que
ha hecho un gran trabajo durante la
temporada al quedar primero de su
grupo en la primera fase, y eliminar
en los cruces a los potentes Maristas,
C.B. Torrent y C.B Algemesi.
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Barat inauguró la exposición con los trabajos de final de curso.

El arte sorprendente
de Servicios Sociales
Miembros de la formación en el reciente Festival de Residències de Música de Cambra.

Música Cordis se
impone en Europa
primer premio en el international youth festival de eslovenia

L

a formación godellense Música Cordis fue distinguida con
la Medalla de oro y el premio
especial del jurado, el 'Grand Prix'
en el International Youth Music
Festival de Bratislava (Eslovenia).
El jurado, compuesto por especialistas de distintas nacionalidades,
valoró, de forma unánime, el trabajo de conjunto y la expresividad musical realizada en un difícil
repertorio de compositores del
siglo XX, entre los que destacan
Holst y Kilar.
Los jóvenes discípulos del
director Carlos Marquina Domínguez destacaron por su formación
y su desarrollo artístico, además

de por su juventud, en un concurso para músicos de entre 12 y 21
años –pues su media fue de las
más bajas, de aproximadamente
16 años.
“Buscábamos un estímulo
para los chicos –comentó el director del CEFIRE y del proyecto
educativo ‘Música a l’Escola’, Pascual Pastor-, que para nosotros
ya estaba cubierto con la experiencia de viajar al extranjero y
de tocar ante otro público; no
buscábamos un reconocimiento
así, pero, desde luego, ha sido un
incentivo muy importante en las
aspiraciones de estos jóvenes y
en su entusiasmo musical”.

Música Cordis, formada en
2007 y con sede en Godella, está
compuesta por jóvenes procedentes de distintas poblaciones de
l’Horta Nord y de la ciudad de Valencia. Su repertorio abarca desde el Barroco hasta compositores
contemporáneos como K. Jenkins
o W. Kilar, por el que apostaron
en el Festival de Bratislava.
Esta formación fue la única
representación española y compitió contra orquestas procedentes
de Moldavia, Eslovenia, Polonia,
Croacia, República Checa, Bielorusia, Austria, Estonia, Australia,
Hungría, Rusia, Canadá y Sudáfrica.

El Cor del Casino celebrà la
seua fi de curs junt al Kodály

E

l tercer any de vida del cor de
la societat civil més antiga de
Godella ha viscut una activitat
vertiginosa en els últims temps. La
tercera agrupació del Casino Musical
va clausurar el curs junt al cor de
l’Escola Kodály de Meliana amb qui
comparteixen directora, en l'església
Sant Bartolomé. Raquel Almudéver, es
va posar al capdavant de les veus més
joves del Kodály i va continuar amb
el cor al complet melianés. Coulais,
el Pare Urrutia, Erdllen, Cepeda i The
Beatles van ser els autors seleccionats
per a la primera part de l'audició.
En la segona part, els locals, sense
canviar de directora, van començar

en el Xoco colombià amb el ‘Vel què
bonic’ d'Escobar; van continuar amb
‘A la nana nanita' de Cueva i es van
traslladar fins a la Gran Bretanya i el
seu ‘Dolç Rossinyol’. Des de la Provença van portar la ‘Cançó de beure’
de Bataille mentre que Brahms va
posar el punt romàntic amb el seu
‘Erlaube Mir’.
En la recta final, ‘La dama d’Aragó’,
de Ramón Lluch i ‘O voso galo comadre’, de Groba van tancar la participació en solitari del cor del Casino que va
completar la seua actuació amb dos
temes cantats junt al cor de l'Escola
Kodály: ‘Declina el jorn’, de Mozart i
el ‘Que tinguem sort’ de Lluís Llach.

M

adrugó este año la exposición de trabajos artesanales de los usuarios de
Servicios Sociales, una muestra
que aúna formación e integración social y en la que se pudieron admirar obras de pintura y
manualidades con todo tipo de
materiales, muchos de ellos poco
habituales en arte como elementos reciclados, bolsas de plástico,
tapones de botellas o chapas de
latas de bebidas.
El taller de pintura, coordinado por M. José León; el de
manualidades, dirigido por Amparo Navarro, y el de necesidades educativas especiales, con

Clemen Avilés como profesora,
compartieron la atención de los
asistentes y de los propios alumnos, que tuvieron la ocasión de
sentirse protagonistas en la exposición colectiva que se mostró
en Xicranda a principios del mes
de junio.
“Año tras año sorprende más
esta exposición, en la que el nivel de las obras se acerca sorprendentemente a lo profesional
-señaló la concejala de Igualdad
y Bienestar Social, Rosa Barat-,
un reconocimiento que debe
canalizarse hacia el espíritu de
superación de los alumnos y de
su autoestima”.

Una muestra de las obras realizadas con chapas de latas de refrescos.

L'Ajuntament
s'incorpora a la
Xarxa Ramon Llull

El cor del Casino junt al Kodály de Meliana.

El Ple de l'Ajuntament va aprovar
la adhesió de Godella a la Xarxa
de Ciutats Valencianes Ramon Llull
que treballa per promoure la nostra
cultura i la nostra llengua. La xarxa
es constituí l'any 2009 per incorporar-se a la Fundació Ramon Llull,
que va nàixer el 2008 i on tenen representació els governs d'Andorra,
Catalunya, Illes Balears, Consell
General dels Pirineus Orientals i
l'Alguer. A més, de la Comunitat
Valenciana hi ha ja una trentena de
municipis adherits, entre altres, els
de Gandia, Elx, Benicàssim, Xàbia,
Onda, Quatretonda, Sueca, Xeraco
o Novelda.
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Escoleta d'estiu
Más de 290
alumnos
disfrutaron de la
‘Escoleta d’estiu’

E

l mayor éxito de la ‘Escoleta
d’Estiu’ volvió a ser el respaldo que los vecinos y vecinas
de Godella dieron a un proyecto que arrancó hace 5 años con
varios objetivos: dar un servicio
profesional y de calidad que permitiera conciliar la vida familiar y
la laboral a los padres y madres,
y ofrecer una oportunidad de trabajo a los jóvenes del municipio
formándolos como monitores y
creando una bolsa. En esta edición, los números hablan por sí
solos: más de 290 alumnos han
participado en la ‘Escoleta’.
Desde la creación de la primera
bolsa de monitores del Espai Jove, la coordinación de la escuela,
tanto la de verano como la de Navidad y Pascua, la gestionan ellos
mismos. “De esta forma, estamos
fomentando la empleabilidad de
nuestros jóvenes en el propio municipio”, según Josep Manel San
Félix, concejal de Juventud.
Dirigida a niños y jóvenes de
entre 3 y 12 años, la 'Escoleta' se
celebró un año más en el CP Cervantes, del 2 al 27 de julio, con
opción de comedor y horarios de
tarde. Desde las ocho de la mañana y hasta las cinco, los alumnos
realizaron actividades de todo
tipo, adaptadas a las edades de
cada grupo y entre las que destacaron visitas a Radio Godella, al
museo de las Artes y las Ciencias,
a l’Hemisfèric y una visita por la
localidad, con la colaboración del
Taller de Historia Local, además de
poder disfrutar de actividades diarias como juegos de agua, danzas,
talleres… y, por descontado, orientación educativa para ayudarles
con los deberes de vacaciones.
Entre las novedades, se incorporó el servicio de piscina -años
anteriores gestionado aparte-, que
en esta edición se ha incluido en
el precio del servicio, de 110 euros
para los vecinos de la localidad y
160 para los de otros municipios.
Este año, el hilo conductor o
leit motiv de la 'Escoleta' fueron
las profesiones, entre las que
destacaron las artísticas -aunque
no faltaron los bomberos ni los
secretarios-. Después de casi un
mes de convivencia, la despedida se celebró con una gran fiesta
final donde los niños realizaron
multitud de actividades y disfrutaron de hinchables y animación.
“La respuesta ha sido muy buena, como año tras año, y eso nos
reconforta; además, algo que nos
tranquiliza mucho es que no haya
habido ningún incidente importante” recalcó Rafael Arnal, coordinador de l’Escoleta.
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L'AGENDA
setembre
rodríguez-bronchú
orts. AQUAREL·LES
DM

4

Villa Eugenia.
Fins al 9 de setembre.

QUARTET ZELENKA
dV

7

Villa Eugenia. 20:15 h
Obres de Händel i 		
Jan Dismas Zelenka

SEDAJAZZ BAND
Jardí Villa Eugenia. 20:15 h
17 Recorregut per la història
del jazz.
dl

MIKE MCKOY & FRIENDS,
Swing it!
dS

Capella del Crist. 00:00 h
Grup de Danses El Poblet

27 Casino Musical. 20:00 h

ds

Carrers de Godella. 9-14 h.

El Molí. 20:00 h
Danses El Poblet.

EXPOSICIÓ de 		
PINTURA RÀPIDA
Villa Eugenia. 20:00 h
Exposició “Commemoració
Medalla d’Honor a Pinazo".
Fins el 30 de setembre.

dV

26 Activitat organitzada per el

IX CONCURS DE
PINTURA RÀPIDA

22 Organitzades pel Grup de

8

Villa Eugenia. 20:15 h

CANT DE L'AURORA

Jardí Villa Eugenia. 22:00 h

TROBADES CANT D'ESTIL

dS

db

20 Cor de la Vila.

JORGE GIMÉNEZ. piano

ds

db

concurs de Pintura Ràpida
'Godella i el seu entorn'.
Fins el 21 d’octubre.

octubre
TALLER DE DANSA
dJ

4

dS

NOVEMBRE
JOSEP FERRIOL. PINTURA
dV

2

Villa Eugenia. 20:00 h
Fins al 2 de desembre.

ESCOLES MUNICIPALS
dS

3

Xicranda. 16:00 h

22 Obres seleccionades del

Poliesportiu.
Presentació de les Escoles
Municipals de Fútbol i
Bàsquet.

SANTA CECÍLIA
dV

9

Godella.
Del 9 a l'11 i del 16 al 18.

HARMONIA DEL PARNÀS
dV

16

AlMatadero. 21.30 h.
Grup de Danses El Poblet.

Villa Eugenia. 20:15 h
Concert de música antiga
'Déjame respirar'.

recital de sarsuela
SETMANA JOVENTUT
dl

AlMatadero. 17:00 h

db

6

10 Concerts de Graham Foster
Trio & Dj "Los Espantos"...
Fins el 15 de setembre.

Spanish Brass + pepe
gimeno 'botifarra'
dV

14

Jardí Villa Eugenia. 20:15 h
Metalls d'estil

Villa Eugenia. 20:15 h
Mª José Velasco, soprano
Ramón de Andrés, baríton

APLEC DE DANSA
dL

8

Plaça de l’Església. 20:00 h
Acte pel 9 d'octubre		
Grup de Danses El Poblet.

CONCERT 9 D'OCTUBRE
dM

9

Plaça de l’Església. 12:00 h
Banda del Casino Musical de
Godella.

pepe carrasco.
'nature'. gravats
dJ

AL TANCAMENT

CONCERT CORAL

22 L'era del swing.

22 "Godella i el seu entorn".

EXPOSICIÓ pinazo

setembre
octubre
novembre

bim n Godella

SETMANA CONTRA LA
VIOLÈNCIA DE GÈNERE
dL

Salvador-Rodríguez Bronchú junto a Vilella en la inauguración.

Las acuarelas de Orts,
en Villa Eugenia
salvador rdríguez-bronchú orts se
inició como dibujante de publicidad

E

s una de las técnicas más
complejas y delicadas de la
pintura pero bajo el pincel
de Salvador Rodríguez-Bronchú
Orts, bajo su naturalidad artística, brotan del lienzo como si
siempre hubiesen estado ahí.
El talento le viene en la sangre.
“Los Rodríguez-Bronchú son
una de esas dinastías que generación tras generación han ido
cuidando el legado genético del
arte, la disciplina y la técnica,
la dedicación y el compromiso”,
comentó el concejal de Cultura
y Comunicación, Ferran Vilella.
Villa Eugenia abrió sus puertas,
una vez más, a uno de sus hijos
pródigos. Las acuarelas de Rodríguez-Bronchú Orts han estado

expuestas al público hasta el día
2 de septiembre. A esta técnica,
Orts le ha dedicado buena parte
de su trayectoria artística. Desde
sus inicios en que, con apenes 20
años, empezó a ganarse el reconocimiento por méritos propios
como dibujante de publicidad y
diseños comerciales, hasta hoy,
ha sido galardonado en muchos
de los mejores certèmens de pintura de nuestra geografía como
por ejemplo al Nacional de Pintura al aire libre de Requena, el
premio ‘Pintura del Mar’ de Borriana, o el de pintura rápida de
Torrevieja, entre otros muchos;
además de ser socio fundador
de la Agrupación de Acuarelistas
Valencianos.

Organitza Serveis Socials.

19 Fins el diumenge 25.

ZINGER SEPTET
dS

24

Villa Eugenia. 20:15 h
Concert tribut a Piazzola.
'La fuerza del tango'.

Villa Eugenia. 20:00 h

11 Fins al 28 d’octubre.

MARATÓ PICTÒRIC
QUARTET EDETÀNIA
Casino Musical. 20:00 h
15 Concert de música de
cambra.
db

db

Carrers de Godella. 10:00 h

20 Organitzat per l’Agrupació

d’Aquarel·listes Valencians
que tindrà una durada de 12
hores.

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

ANNA MONTAÑANA PRESIDENTA. L'exjugadora del Dorna
Godella presidirà el nou projecte del CB l'Horta Godella que
presentà la seua nova Junta Directiva al Poliesportiu amb la
presència del seu nou patrocinador -àlbor shoes- i de l'alcalde
de la localitat, Salvador Soler.

