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El cEip cervantes compleix 75 
anys i l'EpLa fa 50 que llicencià 
la seua primera promoció. p3 i 13.

Godella es rebel·la 
contra la violència de 
gènere en una setmana 
plena d'actes. p05.

Els artistes godellencs 
es reuneixen en una 
exposició col·lectiva a 
Villa Eugenia . p16.

Torna la Setmana de la 
Joventut i la Volta per 
l'Horta amb un caire 
reivindicatiu. p11.

L'ajuntament aprova 
els pressupostos per 
a 2013 "ajustats i 
realistes". p19.

El 9 d'octubre reuneix 
els col·lectius per 
celebrar el dia dels 
valencians. p16.

José antonio navarro, 
la història d'un somni 
i de la superació 
personal. p17.

ESpai propi
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"No et limites a contemplar aquestes hores 
que ara vénen. Baixa al carrer i participa, 
no podran res davant d'un poble unit, ale-
gre i combatiu". No és meu, ja m’agradaria. 
Però compartisc fil per randa aquesta re-
flexió del nostre escriptor universal Vicent 
Andrés Estellés. Una filosofia de vida que 
ens pot acompanyar a cada instant però 
que veig encara més adient en estos temps 
on, de vegades, ens fan confondre les prio-
ritats. 

Ara, més que mai, cal ser poble, cal 
tindre consciència de poble i treballar, 
tots junts per eixir d’esta situació i recu-
perar els drets que ens han arrabassat. 
Una situació on s’ha erigit una figura 
incondicional com a salvavides de la 
societat: la família. Eixe ha estat el re-
fugi últim dels 600.000 desocupats de 
la Comunitat Valenciana, dels més de 
5 milions de persones que estan sense 
treball a tot l’estat espanyol. La família 
en totes les seues dimensions i no pre-
cisament, o únicament, el model tradi-
cional. Tot tipus de família. Hem d’estar 
agraïts a la institució que està sostenint 
un sistema que lluita per no desaparéi-
xer, un model d’estat que ens ha garan-
tit durant dècades una educació lliure i 

de qualitat, i per tant, una societat més 
lliure i més conscient; un model d’estat 
que ens ha oferit una sanitat pública, 
universal, gratuïta i de qualitat per a to-
tes i tots; un estat que, combatent units 
i alegres, tots junts, podrem recuperar: 
l’estat de benestar.

Un poble unit i alegre
La famíLia, La institució més soLidària

Josep m. San félix
josemanuel.sanfelix@godella.es
JoVEntut
BiBLiotEca

ESQUErra Unida

VisitEs. cita prèvia.

cEntrEs. • Xicranda, c/ manel tomás, 2.

            • casal Jove. c/ matadero s/n.

tElèfons. 963901139 i 647680062

Salvador Soler
salvador.soler@godella.es
aLcaLdía
sErVEis municiPaLs 
HisEnda i
oficina dE Promoció i Ús dEL VaLEncià

pSpV-pSoE

VisitEs. cita prèvia a l'ajuntament.

cEntrE. ajuntament (ubicació provi-

sional: c/ soguers, s/n).

tElèfon. 963 638 056

José Valenzuela
jose.valenzuela@godella.es
ParticiPació ciutadana
sostEniBiLitat
trànsit i oBrEs

ESQUErra Unida

VisitEs. cita prèvia.

cEntrE. ajuntament (ubicació provi-

sional: c/ soguers, s/n).

tElèfon. 963 638 056

rosa Barat
rosa.barat@godella.es
BEnEstar sociaL
Promoció dE L’ocuPació
iGuaLtat

pSpV-pSoE

VisitEs. cita prèvia en serveis socials.

cEntrE. serveis socials, c/ major, 83.

tElèfons.  • ss: 963 641 152

 • aEdL: 963 640 753

Genís ruiz
genis.ruiz@godella.es
EsPorts
aGErmanamEnt

BLoc-compromÍS

VisitEs. dimecres 18 a 20 h, prèvia cita.

cEntrE. Poliesportiu, c/ ramón i ca-

jal, 102.

tElèfon. 963 643 006

Hermenegildo Estellés
h.estelles@godella.es
fEstEs
sErVEis mancomunats
ProtEcció ciViL

pSpV-pSoE

VisitEs. divendres, prèvia cita.

cEntrE. ajuntament, ubicació provi-

sional: c/ soguers, s/n.

tElèfon. 963 638 056

Lola Sánchez
lola.sanchez@godella.es
urBanismE
mEdi amBiEnt
modErnitZació

pSpV-pSoE

VisitEs. divendres, prèvia cita.

cEntrE. ajuntament, ubicació provi-

sional: c/ soguers, s/n

tElèfon. 963 638 056

Eva Sanchis
eva.sanchis@godella.es
Educació
PErsonaL
PrEsidÈncia dEL consELL aGrari

BLoc-compromÍS

VisitEs. Prèvia cita. dimecres de matí.

cEntrE. ajuntament (ubicació provi-

sional: c/ soguers, s/n).

tElèfon. 963 638 056

ferran Vilella
ferran.vilella@godella.es
cuLtura
comunicació

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

ràdio Godella 98.0
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 9.00.  nacional iii
 10.00.  Plenari del mes
 12.00.  La vía láctea
 13.00.  El club de la serpiente
 14.00.  siempre perdiendo
 15.00.  La hora de Kayako
 16.00.  Pimpers paradise
 17.00.  contracancha
 18.00.  Epic time
 19.00.  desconecta
 20.00.  El vaixell
 21.00.  norwegian beach
 22.00.  We are the robots
 23.00.  music factory
dimarts 
 9.00.  El musiquer
 11.00.  El Vaixell
 12.00.  contracancha
 13.00.  desconecta
 14.00.  frontera abierta
 15.00.  Give me indie rock
 16.00.  dones que han fet història
 17.00.  Black box
 18.00.  Emboscados
 19.00.  Bim ràdio 2.0
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 21.00.  artefactos
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 23.00. La hora de Kayako
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dijous 
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 16.00.  desconecta
 17.00.  Emboscados
 18.00.  La hora de Kayako
 19.00.  Epic time
 20.00. Viva el punk
 21.00.  Give me indie rock
 22.00. We are the robots
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 23.00. Viva el punk
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diumEngE 
 9.00.  Bim ràdio 2.0
 10.00.  El foro
 11.00.  siempre perdiendo
 12.00.  El musiquer
 14.00.  El club de la serpiente
 15.00.  frontera abierta
 16.00.  nacional iii
 17.00.  La vía láctea
 18.00.  Give me indie rock
 19.00.  Black box
 20.00.  El vaixell
 21.00.  Plenari del mes 
 23.00.  La hora de Kayako

Bim de Godella

Ajuntament de Godella 

(c/soguers, 2) ..................963 638 056

Centre Cultural Xicranda 

(c/manel tomás, 2) ........963 642 952

Casal Jove alMatadero 

(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 

(Peset aleixandre, 44) ...963 630 002

Centre de Salut .............. 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 

Emergències / Protecció Civil ..... 112

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

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

Guàrdia Civil Trànsit ....96 369 58 99

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

Ambulàncies ....................96 367 73 75

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

Tel. contra la violència de gènere ..016

EL TrEnd Topic dE 

LES xarxES SociaLS 

godellenques ha estat el 

vídeo promocional que la 

denominació d'origen dels 

vins de castella la manxa 

ha fet utilitzant la plaça de 

l'Església de Godella com 

si es tractara d'una plaça 

castellanomanxega.

http://www.youtube.com/

watch?v=HWpuoXpslKa 

TrEnd Topic TELE GodELLa

Plenari extr. d'octubre                       

(147 reproduccions)            

http://www.youtube.com/

watch?v=6sjlrZN0Pxuwatc

h?v=HWpuoXpslKa

rànQUinG ràdio GodELLa

• La Hora dE KaYaKo 

del 16-02-2012 (1.356 

descàrregues). 

• PLE del 24-11-2011, (27 

descàrregues).

• Bim radio 2.0 del 30-10-

2012, (16 descàrregues).

Telèfons 
d'interés

Trend topic

ara, més quE mai, cal 
sEr poblE, cal tindrE 
consciència dE poblE i 
trEballar, tots junts 
pEr Eixir d’Esta situació i 
rEcupErar Els drEts quE 

Ens han arrabassat. una situació on 
s’ha Erigit una figura incondicional 
com a salVaVidEs dE la sociEtat: la 
família".  

salvador soler

aLcaLdE dE GodELLa

“



bim n Godella Tercer quadrimestre de 2012 3notícies

L’escola Cervantes complirà al 
gener 75 anys. Durant tot l’any 
2013 és el nostre desig realitzar 
un programa d’activitats variat i 
atractiu per a tots. Volem acostar el 
col·legi al poble i que els ciutadans 
s’apropen a l’escola, recuperar la 
memòria i el que ha sigut “la escue-
lita arriba en la montaña” que deia 
don Ricardo García de Vargas, tro-
bar a Godella tots els antics alum-
nes, professors, AMPES i amics 
relacionats en el CEIP Cervantes.

oferirem conferències, con-
certs, certàmens literaris i pic-
tòrics, farem exposicions i taules 
rodones, jocs i espais d’encontres 
intergeneracionals.

és per això que ens agradaria 
comptar amb tots vostés i que aco-
diren a l’escola per portar llibres, 
fotografies, cartells... i que ens con-
taren experiències escolars.

Editarem un llibre amb tots els 
esdeveniments d’aquest aniversari 
i volem que tothom, els d’abans  i 
els d’ara, participem d’ell, perquè 
són 75 anys d’escola pública. 

des de 1938 educant.
El primer acte serà el dimecres 

30 de gener de 15.30 a 17 hores al 
CEIP Cervantes.

Estem molt il·lusionats en la 
celebració i desitgem siga una gran 
festa ,important per a nosaltres i 
per a tot el poble.

ELS ESPErEM A ToTS I ToTES

P
er l'any 1937 s'acabà l'obra 
de l'edifici de les Escoles 
Cervantes, grup començat 

el 1935, i a primers d'any de 1938 
s'ocuparen les seues classes amb 
la urgència d'allotjar, per la gue-
rra, una nombrosa població de 
familiars refugiats". Així relatava 
en Ricardo García de Vargas l'inici 
d'una història que han compartit 
més de 10.000 xiquets en estos 
75 anys d'història. L'origen eren 
les dos escoles unitàries que 
s'havien creat cap a 1934 en la 
barriada de l'eixample (una de 
xics i una altra de xiques). En 
realitat, les escoles es crearen 
en el 34, o almenys, en eixa da-
ta, s'estableixen les disposicions. 
Les esmentades escoles estaven 
en cases disseminades. Una de 
les unitats se sap que estava a 
l'actual casal de la Falla Cervan-
tes-Sant Blai, l'altra, devia estar 
en alguna altra planta baixa que 
no s'ha pogut identificar. L'any 40 
es regularitza via BoE l'existència 
del cervantes que, en realitat, 
duia funcionant ja 3 anys. En 
ricardo García de Vargas va ser 
el primer director del centre, al 
qual, actualment, estudien vora 
240 alumnes. 

L'edifici, idèntic al que es 
construí poc abans al Molí, 
l'Ajuntament li l'encarregà al ma-
teix arquitecte: Antonio Gómez 
Davó, amb qui va col·laborar el 
famós Alfred Baeschlin –arqui-
tecte, pintor i poeta suís. 

75 anys després, la direcció  
del cEiP cervantes commemo-
ra l'efemèride –probablement 
l'última que es puga celebrar 
amb alguns dels seus protago-
nistes fundadors en vida. tot un 
any d'activitats l'acte inaugural 

de les quals tindrà lloc el pròxim 
30 de gener de 2013. a les 15:30 
h, autoritats i antics alumnes tin-
dran l'oportunitat de fer un breu 
recorregut per l'exposició de docu-
ments, imatges, vídeos i objectes 
que s'instal·larà en el centre. a les 
16:00 h s'obriran les portes al pú-
blic en general i després de diver-

ses actuacions musicals s'oferirà 
una xocolatada als assistents, 
proporcionada per servalia.

En eixe mateix acte es farà 
pública la programació de la res-
ta de l'any en la qual participarà 
bona part dels col·lectius que 
conformen el teixit associatiu de 
Godella i particulars amb un fort 

vincle amb el centre, com ara Juan 
antonio García Esparza –que va 
fer la tesi doctoral sobre alfred 
Baschlin–, pintors de renom, etc., 
també s'hi afegiran.

Tot quedarà enregistrat final-
ment al llibre commemoratiu que 
replegarà els tres quarts de segle 
del cervantes.

75 anys de cervantes
amàLia GómEZ: "VoLEm acostar EL coL·LEGi aL PoBLE"

Esq: En ricardo García de Vargas entrega un trofeu. Centre: alumnes de la dècada dels anys 60. Dreta: Secció femenina, als anys 50 i aula.

Una generació de xiques dels anys 50

participants a l'homenatge a en ricardo García de Vargas, l'any 1977. FOTOS: ARXIU TALLER D'HISTÒRIA LOCAL

El col·legi, a finals de la dècada dels 40.

Educant des de 
1938, aprenent 
des de fa 75 anys

amàlia gómEz rodríguEz
DIRECTORA DEL CEIP CERvAnTES
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L
a crisi aguditza l'enginy. És una 
d'eixes frases fetes que no per 
ser tòpica deixa de ser certa. 

La història de Marcos Pitarch i el 
seu espot publicitari per a Pepsi 
justifica perfectament l'existència 
d'aquesta frase a la qual també es 
podria afegir “…i la constància”. Jove 
director publicitari i realitzador de 
Slyman Arts, Pitarch treballa com 
freelance per a una productora i 
ven productes ja tancats a les mar-
ques. “Perquè em vinga a mi una 
empresa com Pepsi puc ressuscitar 
40 vegades, i ni encara així –expli-
ca Pitarch-, però així, clar, la marca 
rep un producte, ja acabat, que li ix 
immensament més econòmic que si 
ho ha de desenvolupar ella”.

L'espot en qüestió promocio-
nava la marca de begudes Pepsi i 
va sorgir de la creativitat d'aquest 
godellenc i del seu company Víc-
tor Súñer. Però es va topar amb un 

obstacle. “Se'ls ‘traspapelà’ la nostra 
inscripció però nosaltres confiàvem 
en el nostre projecte, sabíem que 
era bo i que mereixia haver sigut 
el triat". Així que no van desistir i 
van llançar la seua pròpia camaña 
viral per les xarxes socials. Va ser 
tal l'èxit i el suport rebut que Pepsi 
va tornar a posar-se en contacte 
amb ells i els va comprar l'anunci. 
“Ens van pagar una mica menys 
dels 15.000 dòlars que van oferir 
en la convocatòria però el realment 
important era que reconeixien com 
a oficial el nostre espot i a partir 
d'ací ho podríem moure en festi-
vals i certàmens”. Així va ser. Des 
de llavors, ‘Numbers’, que és com 
es titula el treball ha obtingut ja 2 
guardons: El primer, un premi de 
Plata en el Festival Awards 2011 de 
França. El segon reconeixement els 
va arribar aquest del Cresta Awards 
de Nova York.

pitarch, primer premi en 
el festival de nova York 
“cresta awards 2012”
EL rEaLitZador dE GodELLa, aconsEGuí EL 
Guardó amB un anunci PEr a PEPsi

marcos pitarch atén els mitjans de comunicació.

L
a proposta del Casino Mu-
sical de Godella va ser 
l'escollida pels membres 

del Jurat dels Premis Euterpe de 
la Música que organitza la Fede-
ració de Societats Musicals de la 
Comunitat Valenciana (FSMCV). 
El suport de l'Ajuntament de Go-
della a la música en general i a 
la societat civil més antiga de la 
localitat, en particular, li va fer 
mereixedor del guardó correspo-
nent a la categoria d'institució o 
empresa pública o privada, una 
escultura dissenyada per l'artista 
valencià Manolo Boix que repre-
senta a Euterpe, musa de la mú-
sica.

El Valor dE la música
El regidor de Cultura i Comu-
nicació, Ferran Vilella –músic i 
membre del Casino-, va mostrar 
la seua satisfacció pel premi que 
va valorar com el resultat de 2 
legislatures de treball per acon-
seguir el Conservatori Professi-
onal i per consolidar a Godella 
com a referent comarcal en l'ac-
tivitat musical: “La coincidència 
d'objectius com a persona, músic 
i polític em permeten defensar 
amb determinació els interessos 
de la cultura, l'art i, més concre-
tament, la música; conscient de 
la transcendència emocional, i 
el valor anímic i formatiu d'una 
disciplina com aquesta, capaç 
de sostenir-nos quan la resta de 
condicionants socials minven o 
desapareixen. Amb tants argu-

ments no podria més que estar 
agraït a una Societat com la del 
Casino Musical de Godella que 
reconeix el treball d'aquest Con-
sistori i ens ha obert el camí a 
aquest premi”.La Federació de So-
cietats Musicals de la Comunitat 

Valenciana (FSMCV) va celebrar 
els seus XIII Premis Euterpe en 
el marc de la Gala de la Música 
amb un concert de la seua Jove 
Banda Sinfònica en l'Auditori de 
la Diputació d'Alacant (ADDA) en 
la capital de la província.

El prEmi
Godella es va adjudicar un dels 
7 premis concedits de les 31 
candidatures presentades entre 
societats musicals, entitats i per-
sones que han treballat en favor 
del col·lectiu i de la música va-
lenciana. “Entenem que la tasca 
dels ajuntaments és la d'impulsar 
a les agrupacions de música i en 
el nostre cas, el Casino, que és 
la nostra societat històrica, que 
abasta el llarg i ample de totes 
les estructures del municipi, 
entre altres coses, per això man-
tenim les nostres partides per a 
cultura i música sense retallades, 
igual que les ajudes als nostres 
col·lectius en general perquè una 
altra forma de fer política és pos-
sible”, va assegurar l'alcalde de 
Godella, Salvador Soler.“Sempre 
és necessari que les entitats i 
les administracions públiques 
col·laboren amb la cultura i la 
música però en aquests moments 
ja no només és una qüestió de 
necessitat sinó d'urgència. No 
pot ser que una crisi com aquesta 
acabe amb tants anys de treball 
per la formació i la qualitat de les 
nostres formacions musicals”, va 
concloure Soler.

Godella, premi Euterpe 
pel suport a la música
EL rEconEiXEmEnt rEcLamat PEr La Banda

El president del casino musical, acompanya el regidor de cultura i l'alcalde al lliurament del premi.

la coincidència 
d'objEctius com a 
pErsona, músic i 
polític Em pErmEtEn 
dEfEnsar amb 
dEtErminació 
Els intErEssos 

dE la cultura, l'art i, més 
concrEtamEnt, la música".

FerraN vilella

rEGidor dE cuLtura i comunicació

“

EntEnEm quE 
la tasca dEls 
ajuntamEnts és 
la d'impulsar a 
lEs agrupacions 
dE música i En 
El nostrE cas, 

El casino, quE és la nostra 
sociEtat històrica, quE abasta 
El llarg i amplE dE totEs lEs 
EstructurEs dEl municipi".

salvador soler

aLcaLdE dE GodELLa

“

GodELLEncS a La maraTó. EL cLuB triatLó GodELLa. 
una desena d'integrants del club triatló Godella, al igual que membres 
del ca a les nou, participaren a la marató de València.
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L
'obra de teatre ‘Mía’, de 
l'escriptora mexicana Ama-
ranta Leyva, que interpretà el 

grup de teatre de l'EPA el dimarts 
27 de novembre en el saló d'actes 
de Serveis Socials, serví per a clau-
surar la Setmana contra la violèn-
cia de gènere que durant huit dies 
se celebrà a Godella. La Regidoria 
d'Igualtat i Benestar Social va ini-
ciar el seu programa amb el taller 
‘Les dones que estimen massa’, 
impartit per la psicòloga Alicia 
Corell i que va ser l'avantsala de 
la inauguració oficial que va tindre 
lloc el dimarts 20. Villa Teresita va 
acollir un any més la presentació 
dels ‘Curtmetratges per la igual-
tat’, que va ser coordinada per la 
periodista Paqui Méndez i que 
va comptar amb la presència de 
l'alcalde, Salvador Soler, i de la re-
gidora d'Igualtat, Benestar Social i 
Foment de l'Ocupació, Rosa Barat. 
Els títols projectats van ser ‘Sólo 
sé que no sé nada’ i ‘Libre directo'.

“Hem arribat ja a les 44 víc-
times mortals de violència do-
mèstica –va comentar la regidora 
de l'àrea–, però no és eixa l'única 
forma de violència de gènere; cada 
dia, en totes les instàncies, ens tro-
bem amb situacions de violència 
contra les dones, i la invisibilitat a 
la qual se'ns sotmet és, probable-
ment, la més difícil d'eradicar i de 
la qual cal prendre consciència”.

L'alferes-comandant de la 
Guàrdia civil marcelino díaz; l'ad-
vocada del torn d'ofici de violència 
domèstica, maría teresa alcalá; la 
treballadora social de l'ajunta-
ment, raquel García, i la policia 
local, Esther tomás van protago-
nitzar el dimecres la taula redona 
sobre la seguretat i serveis d'aten-
ció a les víctimes de violència de 
gènere. tot seguit, les escriptores 
rosa Pastor i carmen Botello par-
ticiparen en el programa de ràdio 
‘La Pinacoteca de radio’, de ràdio 
Godella. i eixa mateixa nit el celler 
regentat íntegrament per dones, 
aranleón, va oferir un tast dels 
seus vins ecològics en una vetla-
da en la qual es va reivindicar el 
paper de la dona en oficis ocupats 
tradicionalment pels homes.

L'endemà, el conte infantil no 
sexista ‘caputxeta roja’, que va in-
terpretar Patricia teruel, va trans-
formar la biblioteca municipal en 
un escenari per la igualtat dirigit 
als més menuts. La caputxeta, en 
aquesta ocasió, lluny d'acovar-
dir-se davant la ferocitat del llop, 
va ser capaç de donar-li la volta 
al conte i fins i tot acabà oferint-li 
treball a casa de la seua avieta. 
El divendres, es va instal·lar una 
taula de sensibilització a l'entrada 
de l'antic mercat municipal i a les 

12 va tindre lloc la tradicional con-
centració i lectura pública de tex-
tos elaborats pels alumnes de l'iEs 
comarcal en el Jardí de Villa teresi-
ta. una a una, es va anomenar les 
44 víctimes mortals de violència 
de gènere amb l'acompanyament 
d'un duo de cambra que va posar 
música a l'acte.

“no anem a consentir que ens 
vulguen fer tornar a la foscor –
va comentar l'alcalde, salvador 
soler–; aquest país, aquest poble, 

han viscut massa temps en la fos-
cor i no podem permetre que amb 
una crisi com a excusa ens inten-
ten fer tornar a ella; ens difuminen 
les prioritats, i els polítics (entre 
els quals no m'incloc) recorren a 
les retallades com a solució ràpida, 
fàcil… i injusta”.

El casal Jove es va unir a la 
commemoració el dissabte 24 
amb un cinefòrum: ‘invisibles’. La 
pel·lícula va mostrar, a través de 
tres curts documentals dirigits per 

fernando León de aranoa, Win 
Wenders i Javier corcuera, i dos 
de ficció, de Mariano Barroso i Isa-
bel Coixet, tres conflictes armats i 
dues malalties oblidades.

El dia internacional, el diu-
menge 25, una comitiva del con-
sistori presidida per la regidora de 
l'àrea va participar en la manifes-
tació de València. Ja el dilluns, es 
va oferir un taller per a empleats 
i empleades de llar així com per a 
ocupadores i ocupadors.

Una setmana contra la 
violència de gènere
EL LEma d'EnGuanY Va sEr 'no és amor, és maLtractamEnt' 

Els alumnes de l'iES comarcal protagonitzaren el moment més emotiu de la concentració.

Els curts per la igualtat servíren per inaugurar la Setmana i es reivindicà el treball de les dones en sectors com el del vi.

El grup de teatre de l'Epa tanca els actes de la Setmana contra la Violència de Gènere.

aVUi HE rEBUT fLorS

No és el meu aniversari, ni cap 
altre dia especial; vam tenir el 
nostre primer disgust, ahir i em 
va dir moltes coses cruels que, 
realment, em van ofendre.

però se que està penedit i no les 
va dir de debò. perquè m'ha en-
viat flors avui.

No és el meu aniversari ni cap 
altre dia especial;
ahir em va llançar contra la 
paret i començà a ofegar-me. 
Sembava un malson, però dels 
malsons despertes i saps que no 
són reals.
M'he llevat aquest matí adolori-
da i amb cops a tots els costats.
però jo sé que n'està penedit: 
m'ha enviat flors avui!

No és el meu aniversari ni el dia 
dels enamorats;
Ahir em va pegar i m'amenaçà de 
mort. Ni el maquillatge ni les mà-
nigues podien amagar els talls i 
els cops que em va fer.
No he pogut anar a treballar 
perquè no volia que s'adonaren.
però jo sé que n'està penedit, 
perquè ell m'ha enviat flors avui.

No és el meu aniversari, ni el dia 
de la mare;
ahir a la nit em va tornar a pegar, 
però aquest cop amb més força.
Si aconseguisc deixar-lo, què 
faria? Com podria jo sola? Què 
passaria amb els nens? Li tinc 
tanta por! Però depenc tant 
d'ell... i quina por li tinc.
però jo sé que està penedit, per-
què m'ha enviat flors avui.

aVUi ÉS Un dia ESpEciaL, ÉS 
EL dia dEL mEU fUnEraL.
Aquesta nit per fi, ho ha acon-
seguit. Em colpejà fins a morir. 
Si hagués tingut el valor i la for-
talesa de deixar-lo... Si hagués 
demanat ajuda...
Avui no hagués rebut flors.

aUTorS i inTèrprETS 
aLumnEs dE L'iEs comarcaL

maLaLTiES dEL primEr amor

Et destrueixes, petita,
cada dia, com totes les altres,
atrapada en el mirall
que et fa ser perfecta, exigent i 
prima,]
massa prima.
Et destrueixes, petita,
i fas callar la música de les 
estrelles,]
la calma de l'amor,
però tu sempre esculls:
et lligues el cor en una fossa,
segellada i freda,
i em claves els poemes a la 
llengua.]

marTina EScoda i 
marGEnaT: pEdra foGUEra 

antoLoGia dE PoEsia JoVE 
dELs Països cataLans 2008, 
intErPrEtat PELs aLumnEs 

dE L'iEs comarcaL
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S
etanta-cinc xiquets i una 
vintena de monitors van 
conèixer el Musit, l'aula-

museu de música tradicional de 
Gilet. L'excursió, organitzada per 
la Regidoria d'Educació i oberta 
a tot el públic, va permetre als 
participants conéixer la nostra 
història musical i gaudir del bon 
clima amb una visita a la serra de 
Sant Esperit.

“Un coneixement d'aquesta 
música tradicional i els seus 
instruments han de contribuir, 
sense cap tipus de dubte, a una 
millor interpretació del passat 
com a eina d'entendre i encarar 
el futur –va afirmar la regidora 
d'Educació i Personal, Eva San-
chis- amb aquestes bases plante-
gem l'activitat que ha sigut aco-
llida amb notable satisfacció”. La 
col·lecció de Musit supera els 150 
instruments procedents de la tra-
dició ibèrica, classificats pel seu 
principi sonor. A més, un taller bà-
sic de construcció d'instruments 
de canya i la visita al centre de 
documentació del mateix museu 
amb biblioteca, fonoteca i arxiu 
d'imatges van completar el reco-
rregut. 

Només una setmana després, 
la percussionista, cantant i his-
toriadora Vanesa Muela va oferir 
un concert de música tradicional 
castellana en el Centre d'Art Vi-
lla Eugenia en què els els ele-
ments més inversemblants van 

fer d'instruments. Culleres, mor-
ters, paelles… van recuperar els 
ritmes dels nostres avantpassats 
en un matí al qual tots, xiquets, 
joves i majors van tenir l'ocasió 
d'escoltar les rumbes, jotes, se-
guidilles, corridos... que de forma 
didàctica va mostrar l'artista va-
lisoletana. ritmes amb els quals, 
uns quants ja estaven ben fami-
liaritzats ja que el dia anterior, 
el dissabte, van assistir al taller 
que la mateixa Vanesa Muela va 
impartir en l'escola de música 
‘Pintor Pinazo’.

La iniciativa, promoguda 
per la Regidoria d'Educació, va 
ser secundada per un centenar 
d'afeccionats a la música tradicio-
nal en general, i a la valenciana en 
particular que, a més, van poder 
a més, comprovar les similituds 
i paral·lelismes entre els ritmes 
de Castella i Lleó i els valencians. 
“És tot un orgull per al nostre po-
ble col·laborar amb el Musit en 
l'organització del taller i el con-
cert –va comentar la regidora de 
l'àrea, Eva Sanchis–, tota una clas-
se de música i d'història que ha 
fet vibrar a menuts i majors amb 
elements casolans a través dels 
quals hem recorregut el nostre 
passat i entès el nostre present”.

Amb el concert didàctic va 
concloure la quinzena dedicada 
a la música tradicional que va 
començar amb la visita a l'aula-
museu Musit de Gilet.

El musit de Gilet i 
Vanesa muela porten 
la tradició musical
un taLLEr i EL concErt dEdicarEn EL caP 
dE sEtmana a La mÚsica tradicionaL

muela oferí un concert a Villa Eugenia després del taller i la visita a Gilet.

S
aturn devorant els llibres. Ei-
xe és el suggeridor significat 
de la instal·lació que, sota el 

títol ‘Sense Títol’, presidí la sala 
principal de Villa Eugenia durant 
el mes de novembre. En ella es 
concentrà la càrrega semàntica 
de ‘ex-libris’, la proposta pictòri-
ca de Josep Ferriol (www.jose-
pferriol.com). “La lectura s'està 
perdent i, sobretot, la lectura en 
paper –va explicar el pintor-; en 
aquesta mostra vull retre home-
natge als llibres i a aquest cen-
tre, que durant una dècada, per 
a diverses generacions, va ser la 
nostra biblioteca”.

un centenar de persones es 
van congregar en el centre d'art 
malgrat la insistent pluja, l'alcalde 
de la localitat inclòs. Ell mateix va 
presidir l'acte i va agrair a Josep 
ferriol la seua implicació en les 
diferents propostes artístiques 
que ofereix el municipi. “ferri és 
un amic, d'eixos que sempre estan 
quan els necessites i a més, mal-
grat la seua extensa trajectòria, 

té la capacitat de seguir sorpre-
nent-nos a tots, el que significa 
que segueix gaudint amb el que 
fa”, va assenyalar soler. feia més 
d'una dècada que ferriol no feia 
obra figurativa però els dos últims 
anys, el seu taller va experimen-
tar la sorprenent transformació 
que va cristal·litzar el 9 de no-
vembre. Gestos, instants, emoci-
ons, conceptes… una trentena de 

peces de 1,50 x 1,20 en les quals 
predominà el color, el dibuix 
sense transicions, les textures 
abruptes… una obra reflexiva i 
optimista, sense zel pel detall, en 
la qual no semblen tindre fi els 
matisos. aparent imperfecció en 
un conjunt en el qual res queda 
a la mercè de la casualitat. Prolix 
en cadascun dels elements, fins 
i tot el catàleg adquireix perso-
nalitat pròpia amb textos, acom-
panyant les seues obres, d'es-
criptors com román de la calle, 
Vicente Borrás, Xavier mínguez o 
Eduard marco, entre altres.

“Per a mi era alguna cosa així 
com tancar el cercle: exposar ací, 
en la pinacoteca de la meua in-
fància, i retornar-li la seua aura 
literària”, va concloure l'autor.

ferriol, artista consagrat en el 
panorama pictòric valencià, recu-
pera per a l'ocasió el figurativisme 
sense perdre l'essència de la seua 
personalitat plàstica en la qual les 
trames, els colors i degradats con-
serven tot el seu protagonisme.

ferri sorprén i convenç 
amb el seu ‘Ex-libris’
EL cEntrE d'art torna a sEr 'BiBLiotEca'

moments de la inauguració de l'exposició de Josep ferriol en Villa Eugenia.

pEr a mi Era 
alguna cosa així 
com tancar El 
cErclE: Exposar 
ací, En la 
pinacotEca dE la 

mEua infància, i rEtornar-
li la sEua aura litErària".

joseP Ferriol

artista PLàstic

“
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E
l salón de actos de Villa Teresita 
acogerá la primera edición de 
las jornadas sobre medio am-

biente que tendrán lugar los días 8, 
9, 15 y 16 de enero, a las 19:30 horas.

martEs 8 dE EnEro
Los cultivos transgénicos y la segu-
ridad alimentaria será el sugerente 
tema de debate que propondrá José 
Pío Beltrán, científico del Instituto 
de Biología Molecular y Celular de 
Plantas (UPV-CSIC). Como punto 
de partida, Beltrán recuerda que 
la Organización Mundial para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO) 
acordó plantear la consecución del 
objetivo de Seguridad Alimentaria 
para el siglo XXI.

La conferencia buscará resol-
ver dudas como qué podemos es-
perar de los cultivos transgénicos 
para acercarnos a dicho objetivo. 
Además, se discutirán el pasado, 
presente y futuro de estos cultivos 

en el contexto de otros modos de 
producción agronómica: agricultura 
de subsistencia, agricultura ecológi-
ca o agricultura basada en la mejora 
tradicional.

miércolEs 9 dE EnEro
José Pedro Piqueras Madero, agri-
cultor e ingeniero de montes, será el 
encargado de dirigir la segunda de 
las conferencias con la agricultura 
ecológica como tema central desde 
la sostenibilidad. Saldrán a la luz los 
problemas con la agroindustria y la 
filosofía de cultivar alimentos frente 
a comercializar productos.

martEs 15 dE EnEro
"Que l’arbre de la crisi econòmica no 
ens amague el bosc de l’emergència 
planetària" es el título con el que 
Amparo Vilches y Daniel Gil, edu-
cadores por la sostenibilidad de la  
Universitat de València afrontarán 
el reto de explicar cómo para com-

prender y hacer frente a la crisis 
actual no podemos limitarnos a su 
dimensión económica, sino que hay 
que tener en cuenta todo un conjun-
to de problemas que se potencian 
mutuamente y que están creando 
una situación de crisis global de au-
téntica emergencia planetaria.

miércolEs 16 dE EnEro 
El profesor del IES José Albert ce-
rrará las conferencias regresando a 
casa con "Godella y su medio am-
biente". Albert ofrecerá su diagnós-
tico ambiental de Godella: Centro de 
salud, gestión del agua, residuos, re-
cogida selectiva, movilidad, energía, 
calidad del aire, huella ecológica...

Como tema abierto planteará 
las actuales vías de participación en 
Godella y las posibles alternativas. 
"¿Es en nuestro pueblo donde deben 
aplicarse y controlar los acuerdos 
internacionales sobre el cambio cli-
mático?", se pregunta el profesor.

E
n la línea del fomento de la 
formación como herramien-
ta para acceder al mercado 

laboral, la AEDL realizó  un taller 
de búsqueda de empleo por inter-
net que reunió a 20 vecinos de 
Godella. La sesión monográfica, 
que se desarrolló durante toda 
una mañana fue impartida por el 
Consorcio Pactem Nord con quien 
Godella mantiene un convenio de 
colaboración.

Entre los asistentes al curso, 
una joven sordomuda dispuso 
de una intérprete cuyo coste fue 
asumido por el Ayuntamiento así 
como la gestión de la contrata-
ción tras recibir la negativa de 
Conselleria.

“No podemos permitir que 
120 euros acentúen la discrimina-
ción de nadie y mucho menos de 
una persona con discapacidad”, 
comentó el alcalde de Godella, 

Savador Soler. “Lamentamos la 
falta de sensibilidad de la Gene-
ralitat que con esta actitud pone 
en riesgo el ejercicio de los dere-
chos de esta persona y profundi-
za en su posible exclusión social 
y laboral”.

Soler que, según asegura, in-
mediatamente asumió los trámi-
tes, la gestión y los gastos que 
supuso la contratación, inauguró 
el curso confiando en que les fue-
ra de utilidad a todas las personas 
inscritas.

Las primeras jornadas sobre medio 
ambiente de Godella, en enero

cómo encontrar trabajo en la red

Godella i les alternatives de sostenibilitat, a debat.

Bostezo celebra 
el seu quart 
aniversari

Bostezo presentà el seu seté número.

La revista valenciana d'art i pensa-
ment Bostezo ha complit quatre 
anys i ho ha celebrant amb una 
gira de quatre presentacions en 
quatre ciutats durant quatre set-
manes. El Bostezo Tour "4 ciutats, 
3 països, 2 continents, 1 revista" va 
arrancar el passat 30 de novembre 
a Madrid, en el centre cultural La 
Infinit, acompanyat de l'actuació 
d'Héctor Arnau. El dijous 6 de 
desembre, la revista es presentà a 
Bogotà, en la llibreria Luvina de la 
capital colombiana; i el 13, va ser 
Quito la ciutat on es conegueren 
els detalls de la publicació abans 
que creuara el toll.

Per al tancament del tour de 
celebracions, Bostezo escollí el seu 
lloc d'origen: Godella. El dissabte 22 
de desembre, en el casal jove alma-
tadero, presentà el seu setè núme-
ro, dedicat a l'antropologia dels ge-
nitals, i es va fer el lliurament dels 
2ns Premis Bostezo en homenatge 
a llibreters, col·laboradors i lectors 
de la revista. Eixe dia, la celebració 
estigué acompanyada amb la pre-
sentació de catacumba (festival de 
cinema de terror i fantàstic de Go-
della), que se celebra en nadal des 
de fa dotze anys, i un concert del 
grup Espinete i don Pin Punk i Gu-
rruchaga dJ. En les ciutats de Bogo-
tà i Quito es va presentar igualment 
el projecte www.bostezoradio.com.

carles i paco 
lleven la por amb 
els seus monstres

El regidor, amb els autors.

Després de més de 30 anys junts, 
Carles Cano i Paco Giménez són, 
sense dubte, una de les parelles 
més estables del panorama edito-
rial valencià. Junts –Carles escri-
vint i Paco il·lustrant- han fet més 
de 20 llibres, dos dels quals van 
presentar dilluns passat en la Bi-
blioteca Municipal de Godella: ‘Ma-
mááá…!!!’ i ‘La festa monstruosa’.

“agraïsc a Paco Giménez i a 
carles cano que ens hagen propo-
sat presentar les seues obres en la 
Biblioteca municipal –va comentar 
el regidor de Biblioteca, arxiu mu-
nicipal i Joventut, Josep manel san 
félix-, obres que formen part de 
la vida de gran part de nosaltres 
i dels nostres fills, i aprofite per 
a convidar a tots aquells autors 
que desitgen presentar les seues 
creacions literàries en aquest 
espai”.‘mamááá…!!!’ és la seqüela 
d'una obra amb la mateixa temàti-
ca però diferent desenvolupament 
que aquest tàndem va realitzar en 
1994: ‘Papááá…!!!’. “abans de dormir 
és genial que et lligen un conte, 
però les històries, a voltes ens es-
panten", va explicar cano. Encara 
sort que mamà sempre està ací per 
a cuidar que els monstres es que-
den ben tancats entre les tapes del 
llibre”. La vesprada acabà amb un 
teatret japonés i el mateix carles 
cano fent de contacontes.

MERCAT 
MUNICIPAL 
DE GODELLA

El mErcat
El nostre

SENTO HURTADO
610 727 257 - 961 826 382

sentohurtado@gmail.com

617 847 469

JULI MARTÍNEZ
96 390 59 40 - 667 533 171

www.carnes-iser.es

También en Tenor Alonso, 48
96 390 30 36

inauguración del curso de búsqueda de trabajo por internet.
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Q
uasi per casualitat, va arri-
bar a coneixement de la 
falla dr. Valls la història 

de raúl, un menut de 2 anys a 
qui, als 9 mesos, se li va diag-
nosticar una de les malalties 
catalogades com a ‘rares’, la sín-
drome de dravet. una espècie 
d'epilèpsia aguda, degenerativa 
i, fins a l'actualitat, incurable. 
immediatament, els membres de 
la falla van fer seua la lluita per 
mantenir vives les il·lusions de 
raúl. Primer es van posar a arre-
plegar taps de plàstic i poste-
riorment van decidir organitzar 
un esdeveniment benèfic per a 
poder col·laborar amb la família 
i contribuir que es mantinguen 
les línies d'investigació. així va 
sorgir la idea d'organitzar unes 
paelles solidàries. castells un-
flables per a xiquets, animació, 
tallers, pintacares… L'esplanada 
del molí es va convertir en un 
xicotet parc d'atraccions en el 
qual els més joves de la localitat 
van gaudir aprofitant l'inesperat 
gir climatològic. Entre eixos me-
nuts, el xicotet raúl i els seus 
pares també gaudien del bon 
dia amb el qual Godella els ha-
via acollit. “raúl ja té retards 
en la seua psicomotricitat, en 
el seu desenvolupament cogni-
tiu… –va explicar mar, la mare 
del xic–, ara, afortunadament, 
portem alguns mesos sense 
esglais, però hi ha xiquets que 
han d'anar a urgències quasi 
diàriament; la nostra situació 
s'ha agreujat perquè inicialment 
em van concedir la dependèn-
cia, llavors em vaig deixar el 
treball i ara m'han dit que no 
me la donen, així que a veure 
què faig”. “açò és en el que ens 
volen convertir, en una societat 
sense drets, sense consciència 
social –va indicar el regidor de 
festes i Protecció civil, Herme-
negildo Estellés–. En la família 
de raúl es reuneixen tants dra-
mes i tantes injustícies que no 
puc evitar rebel·lar-me contra 
tota aquesta farsa de retallades 
presumptament fetes pel nostre 
bé; l'incompliment de la llei de 
dependència, l'eliminació de lí-
nies d'investigació en medicina 
i, allò que és pitjor, l'absència de 
remordiments i l'absolut menys-
preu cap als afectats”. Estellés 
va participar en la clausura de 
l'acte que es va estendre durant 
tota la vesprada i en el qual tam-
bé va haver-hi orxata i fartons 
per a tots. 

Actualment hi ha 93 casos 
diagnosticats en tota Espanya 
de xiquets amb la mateixa sín-
drome que raúl.

La comissió de doctor Valls el dia de l'entrega del xèc.

L'elaboració de les paelles.

La família de raúl el dia de les paelles solidàries.

La falla dr. Valls 
lluita per asolir les 
il·lusions de raúl

mÉS dE 1.200 EUroS dE rEcapTació

Setmanes després de la festa de les paelles solidàries, la Falla 
Doctor Valls va lliurar a la família de Raúl el xec de més de 1.200 
euros amb la recaptació dels últims actes solidaris realitzats per 
a fer realitat les il·lusions d'aquest menut afectat per la síndrome 
de Dravet. 

L'acte es va desenvolupar en un ambient festiu amb paella per 
a tots i alguna sorpresa més en forma de regal que els membres 
de la comissió van voler lliurar a la família de Raúl.

Els artistes participants.

U
na trentena d'aquarel·listes 
va prendre els carrers de 
Godella convertint-la, per 

segona vegada en poc menys de 
dos mesos, en un immens estudi 
de pintura a l'aire lliure. Després 
del concurs de pintura ràpida 
celebrat al setembre, l'Agrupació 
d'Aquarel·listes Valencians va triar 
Godella per a reunir-se i desafiar 
els pronòstics de gota freda. “En 
condicions normals haguérem 
sigut uns 50, però aquest matí, 
les previsions de pluja han fet 
que alguns pintors que havien 
de desplaçar-se des de localitats 
bastant allunyades es quedaren a 
casa”, va comentar el president de 
l'agrupació, José Francisco Rams. 

El godellenc Salvador ro-
dríguez-Bronchú orts, membre 
fundador del col·lectiu, va exercir 
d'amfitrió al costat del també pintor 
local Enrique Vieco. “Entenem que 
una experiència així també és una 
manera d'educar els nostres joves 
en l'art –va comentar la regidora 
d'Educació i Personal, Eva Sanchis–, 

per açò hem recolzat la iniciativa 
que els duu a la porta de cada casa 
l'art, enfront del seu carrer, els fem 
conviure amb la pintura perquè 
l'entenguen i la reconeguen com a 
part del seu entorn”. “Els artistes 
saben que Godella és una localitat 
sensible amb la cultura i no és ca-
sual que l'Agrupació d'Aquarel·listes 
Valencians haja triat la nostra locali-
tat per a pintar els nostres carrers, 
racons, personatges i paisatges”, va 
assenyalar l'alcalde de Godella, Sal-
vador Soler. “Cadascun de nosaltres, 
després, incorpora al seu catàleg les 
obres dels municipis –va explicar 
Rams–, per la qual cosa Godella, a 
partir d'ara, podrà estar en expo-
sicions a Madrid, a Barcelona…”. 
Abillats amb tota mena d'artilugis, 
cercant racons, marquesines i ten-
dals per a protegir-se de la pluja, els 
pintors van arreplegar instants de 
Godella en les seues obres abans de 
reunir-se en un dinar de germanor. 
Posteriorment, les aquarel·les van 
quedar exposades en el local de les 
Tyrius durant tota la vesprada.

L'art desafia a la 
pluja en la trobada 
d'aquarel·listes

EL BETLEm dE SanT BErTomEU. La Parròquia de sant Bertomeu 
tornà a construir el seu naixement, probablement, un dels més 
grans de la comarca. Es tracta d'una reproducció de l'escena del 
dia de nadal de vora 15 m2.
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E
l jardí de Villa Eugenia 
s'havia abillat amb les 
seues millors gales per a 

posar a prova la seua acústica en 
un singular concert. Al costat de 
l'entrada, Pep Gimeno Botifarra 
conversava amb el seu públic. 
Fins i tot el mític Lluís Miquel 
intercanviava impressions amb 
els assistents, reposant sobre la 
balustrada del passadís lateral del 
Centre d'Art mentre el mateix ra-
món Cardo, malgrat la seua malal-
tia, s'acomodava en una de les úl-
times files. Curiosos i aficionats 
agafaven lloc darrere de la reixa 
exterior, car ni la crisi pot amb 
l'interés per la música.

“aquest projecte musical –va 
comentar el regidor de cultura i 
comunicació, ferran Vilella–, és 
sorprenentment poderós, tenim 
el privilegi de poder assistir a 
un concert inaudit i genial, per 
la qualitat dels seus intèrprets i 
per l'arriscada i encertada pro-
posta de fusió entre la música 
de cambra, jazz i cant d’estil”. 
tot feia presagiar que s'anava a 
viure una nit especial. El quintet 
spanish Brass Luur metalls va ini-
ciar el concert amb una obertura 
que, com la majoria de les peces, 
havia sigut acuradament arran-
jada pel godellenc ramón cardo. 
Encara expectant, el respectable 
es preguntava com farien casar la 
sonoritat d'un grup de metall amb 
la veu de Pep Gimeno Botifarra.

El cantaor de Xàtiva va pujar 
a l'escenari i els dubtes van deixar 
pas a l'emoció, al somriure… i fins i 
tot a la riallada. L'humor valencià, 
irònic, grotesc, popular, de Pep li 
va permetre quasi de forma es-
pontània ficar-se el públic en la 
butxaca des de la seua primera 
intervenció amb un repàs de les 
frases fetes i proverbis populars 
sobre els mesos de l'any. una 
memòria privilegiada que el va 
mantenir durant prop de 7 minuts 
repassant totes les dites imagi-
nables amb les seues referències 
geogràfiques incloses. Així, entre 
històries i historietes de la cultu-
ra i el folklore valencià, spanish 
Brass Luur metalls i Pep Gimeno 
Botifarra completaren un progra-
ma en el qual no van faltar l’u 
d’aielo, una cançó de batre, dan-
ses valencianes, la peça composta 
per José rafael Pasqual Vilaplana 
remors de Bressol; sant antoni de 
Gavarda, Lo desencant del valen-
cià i una jota amb la qual van fer 
cantar els menys vergonyosos del 

públic. Per descomptat, no faltà el 
bis ni l'ovació final amb el públic 
en peus per a tancar una nit, per 
a molts, màgica.

sEdajazz
La setmana següent, el jardí es 
preparava per a una doble ració 
de música. Divendres, el nou au-
ditori es traslladà fins al primer 
quart del segle XX per a endinsar 

el nombrós públic en el suggeridor 
món de la música jazz. “Es tracta 
d'un concert didàctic –va avançar 
el líder del projecte, Francisco Án-
gel Blanco Latino–, la qual cosa no 
vol dir que siga un concert per a 
xiquets, o no almenys només per 
a xiquets; cerquem els orígens 
del jazz i recorrem tots els estils, 
una proposta adaptada a tots els 
públics”.

I, efectivament, el públic en-
tengué les possibilitats de la pro-
posta, que seduïren grans i me-
nuts. Sedajazz Band, amb 22 anys 
de vida, havia arribat a Godella 
amb la vitola de ser un col·lectiu 
de músics independents, quasi 
un taller d'aprenentatge continu, 
que va arrancar com a Big Band 
i que actualment representa més 
de 100 músics relacionats amb el 
jazz internacional. A Godella es 
presentaren amb un quintet en el 
qual el mateix Latino s'encarregà 
dels saxos i la flauta, Voro García 
tocà la trompeta; Pau Ortolà, el 
piano; i Felip Santandreu, la ba-
teria.

mikE mckoy
Apenes 24 hores després que La-
tino il·lustrara als godellencs amb 
el concert didàctic de Sedajazz 
sobre la història i estils d'aquest 
singular gènere, Mike Mckoy pu-
java al mateix escenari del jardí 
de Villa Eugenia per a completar 
un cap de setmana dedicat al jazz 
en viu a Godella. La veu barítona 
de Mike Mckoy va donar vida a 
Swing-it!, una proposta eixida de 
les entranyes de Nova orleans i 
que van expandir fins al Brasil. 
Encara que el ritme, el fraseig i 
la producció de so, així com els 
elements d'harmonia de blues 
traslladaven als espectadors a la 
música africana, l'execució i la in-
terpretació de les partitures va ser 
inequívocament afroamericana i, 
en ocasions, fins del Carib.

El líder britànic va compartir 
protagonisme amb el músic local 
Manolo Valls, que va estripar el 
silenci de la nit godellenca amb les 
improvisacions del seu emocionat 
saxo tenor i la flauta travessera. 
Pascual Monleón, amb la bateria, 
va aconseguir crear l'espai perquè 
fluïra la música, i Óscar Cuchillo, 
qui, a més de mantenir el tempo 
i delinear el marc harmònic del 
tema a través d'una línia de wal-
king bass amb el seu contrabaix, 
va travar diàlegs i jocs tant amb 
la brillant veu de McKoy com amb 
els vertiginosos dits de Valls. El 
programa amb el qual la forma-
ció va seduir els assistents que, 
en alguns casos, no van poder 
frenar els seus peus i van haver 
d'alçar-se per a seguir els temes 
ballant, va beure de clàssics del 
jazz com ara Bobby Troup, Cliff 
Burwell i Mitchell Parrish o Aloy-
sio d'oliveira i ray Gilbert, entre 
molts altres.

El cicle de música a l'aire lliure 
ompli el jardí de Villa Eugenia
sPanisH Brass Luur mEtaLLs, PEP GimEno Botifarra, miKE mcKoY & friEnds, i 
sEdaJaZZ aProfitEn EL Bon oratGE i tanQuEn ELs concErts d'Estiu

Spanish Brass Luur metalls i pep Gimeno, en un concert fusió inversemblant.

El jazz intel·ligible de Sedajazz. foto amado bimbo mike mcKoy i els seus amics posaren el swing.

inaudit i gEnial, pEr 
la qualitat dEls 
sEus intèrprEts 
i pEr l'arriscada 
proposta dE fusió 
EntrE la música dE 

cambra i El cant d’Estil”.

FerraN vilella

rEGidor dE cuLtura i comunicació

“
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ViSiTa dE roLand ViLLEVaL dUranT LES fESTES dE GodELLa. 
adJunt dE L'aLcaLdE dE BaiLLY, dELEGat d'EsPorts En EL consELL municiPaL. 
cada dos anys rebem la delegació del comité d'agermanament de noisy-le-roi i Bailly. com que estan 
al seu torn, agermanats amb albió (detroit), alternen les seues visites anuals amb nosaltres. comptem 
amb la presència dels dos alcaldes, regidors i la resta de personalitats. Quan la delegació al complet 
no ens honra amb la seua presència, roland Villebal compartix les vivències de les festes. Participa 
activament tant en els actes religiosos com festius, a més de reunir-se per a treballar en els projectes 
esportius futurs. comptem amb els intercanvis de tenis d'ambdós poblacions i la participació dels 
nostres jóvens esportistes en aquestes. continuem gaudint de la presència dels francesos en la nostra 
població, tant a nivell institucional com personal i els llaços que s'establixen ens permeten continuar 
caminant junts per plasmar els nostres projectes.

D
'entre el públic va sorgir una 
veu. Sola, sense més música 
que la dels versos. Ana No-

guera va acudir a Lope de Vega per 
a obrir un concert de paraules, de 
sons i d'emocions, de devoció i de 
virtuosisme. La formació de música 
instrumental barroca Harmonia del 
Parnàs, juntament amb la soprano 
Mariví Blasco, van portar a Gode-
lla les obres de l'antiga Corona 
d'Aragó. Marian Rosa Montagut, 
directora i clavecinista, va estar 
acompanyada, a més, pel flautista 
David Antich i el violoncel·lista Jo-
setxu Obregón.

“Hem gaudit de la música d'un 
dels grups de càmera barroca de 
referència nacional –va assegurar 
el regidor de cultura i comunica-
ció, ferran Vilella–, música sacra i 
profana, intèrprets que dominen, 
com pocs, l'harmonia tonal, la po-
licoloritat i les textures bipolars; 
en definitiva, un concert del millor 
nivell en aquest registre”. al ‘dolç 
desdeny” de Lope de Vega, li van 
seguir peces instrumentals i can-
tades com l'anònima ‘ai, amargues 
solituds…’, ‘des de la presó de cupi-
do’, de francisco corradini o el breu 
passatge ‘sepulchrum christi’ de 
l'obra ‘Victimae Paschali Laudes’, 
que en el seu moment fóra inter-
pretada per compositors com ara 
Bach o respighi.

Entre Lope de Vega i 
Joan cabanilles
Harmonia dEL Parnàs, Endins dEL Barroc

La tiple mariví Blasco acompanyà la formació, dirigida per montagut.

E
l col·lectiu A peu pla Gode-
lla va ser el més matinador 
a celebrar la Setmana Euro-

pea de la Mobilitat. Ho va fer en 
el dia sense cotxe, el dissabte 22 
de setembre. Una jornada per la 
sostenibilitat en la qual es van en-
trellaçar l'esport, l'art, el patrimoni 
i el respecte per l'entorn. L'activitat, 
en la qual va col·laborar la regido-
ria de Participació Ciutadana, va 
començar a les 8:15 h, en l'estació 
de metro de Godella. Des d'allí, 
els participants es van desplaçar 
fins a València i a La Pobla de 
Farnals. Una vegada a La Pobla, 
va començar la marxa a peu de 7 
km que els va portar fins al Puig 
i rafelbunyol. Al Puig, un guia va 
repassar la història i els detalls de 
l'Ermita de Sant Jordi, el Monestir, 
la muntanya del castell i la Car-
toixa de l'Ara Cristi.

El diumenge també va cal-
dre matinar per a participar en 
l'excursió organitzada per criterio 
21-udP. a les 8 del matí, van eixir 

els més de 50 participants en la 
visita a morella, capital històrica 
dels Ports. 

igual que en aquestes dues 
activitats, la col·laboració de la 
regidoria de Participació ciuta-
dana va ser també decidida, com 
en anys anteriors, en el passeig 
amb bici organitzat per la penya 
ciclista El cantonet. Prop de 70 
persones, inclosos el mateix alcal-
de de Godella, salvador soler, i la 
regidora d'Educació i Personal, Eva 
sanchis, es van enfundar els seus 
mallots, es van col·locar els cascos 
i van pujar a les seues bicicletes 
per a gaudir d'un recorregut que 
enguany ampliava lleument el seu 
quilometratge i incorporava la zo-
na de l'Ermita nova i campolivar. 
Una vegada finalitzada la marxa, 
en el Poliesportiu municipal es va 
celebrar un sorteig en el qual dos 
afortunats es van portar sengles 
bicicletes aportades per la regi-
doria de Participació ciutadana i 
sostenibilitat.

Godella sostenible
marXEs, EXcursions i PassEJos amB Bici 
PEr La sEtmana EuroPEa dE La moBiLitat

La marxa del col·lectiu a peu pla va encetar les activitats.

El sorteig de les bicicletes va atraure un bon nombre de xiquets.
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L
a carrera per l'horta va servir 
per a donar el tret d'eixida –
literalment– a la Setmana de 

la Joventut de Godella que havia 
viscut un parèntesi de dos anys. 
La competició va mantenir el caràc-
ter esportiu des del principi fins a 
la fi sense perdre l'emoció en cap 
moment. Borja Benito va assumir 
la responsabilitat de tirar del grup 
i es va col·locar en les últimes re-
voltes del circuit amb una distàn-
cia considerable sobre Carlos Cer-
dà que, no obstant açò, fent gala 
d'un esprint prodigiós va abastar al 
líder de la prova i el va superar en 
els últims metres. El tercer en di-
còrdia va ser Nacho Solera mentre 
que la primera dona va ser Margot 
Méndez i la primera xiqueta, Sofia. 
El regidor de Joventut i Biblioteca, 
Josep Manel San Félix va lliurar les 
samarretes commemoratives i va 
agrair als participants el seu ex-
traordinari comportament: “La se-
tmana, la vam voler començar amb 
una activitat amb una càrrega sim-
bòlica molt forta ja que es tractava 
de recuperar una carrera reivindi-
cativa –va explicar el responsable 
de l'àrea–, en la qual uníem esport, 
ecologia, compromís i joventut i 
que, per diferents raons, portava 
diversos anys en els calaixos de les 
propostes sense materialitzar-se”.

documEntals
El dimarts 11, La Caravana Do-
cumental, va presentar un dels 
projectes audiovisuals elaborats 
per Docuperú, organització que 
treballa ajudant a difondre la 

realitat social, política i educativa 
de comunitats, barris i pobles de 
Perú, a través de l'enregistrament 
de documentals. A continuació es 
van comentar els audiovisuals en 
una taula redona. Paral·lelament, 
es van obrir les portes de la sala 
principal de alMatadero que va 
tornar a acollir la gran exhibició 
de l'escalèxtric gegant. Xiquets i 
no tan xiquets van tenir l'ocasió 
de gaudir amb els més de 40 me-
tres lineals de pistes i competir 
entre ells.

Emocions fortEs
La mostra de timbalada que van 
oferir alumnes i professors del 
curs d'iniciació a la batucada i 
percussió brasilera va anunciar un 
dimecres intens. El skateboard va 
ocupar també bona part del dia en 
el qual els amants de les acrobà-
cies van viure una vesprada extre-
ma coronada amb l'espectacular 
campionat de salts de BMX. Des-
prés de tres proves d'habilitat, for-
ça i velocitat, Evo es va imposar 
a tots els seus contrincants. Els 
campionats de ping-pong, escacs 
i truc es van erigir en els grans 
protagonistes del dijous junt al de 
bàdminton. Carlos Cerdà va tornar 
a pujar-se al lloc més alt del podi, 
aquesta vegada en proclamar-se 
vencedor de ping-pong superant 
Empar Marco en la gran final. En 
escacs, un triple empat ajudà a 
pujar al calaix més alt a Hans Pe-
ter, Naxo Romero i Juan Fas, tres 
mestres contra els quals res van 
poder fer la resta de competidors. 
En truc, de nou la parella formada 
per Pablo Morera i David Ferrer es 
va adjudicar el campionat mentre 
que José María Ferrando i Pablo 
Ballester es van haver de confor-
mar amb un meritori segon lloc. 

I el divendres seguiren les tau-
les com a centre d'operacions amb 
els jocs gegants. El bàdminton va 
tenir un dominador clar que va po-
der amb tots els seus oponents: 
Alberto Bordes va ser el millor, 
seguit de Sergio de la rubia que 
va aconseguir la virtual plata. A 
més, l'empresa Clarió va aportar 
els jocs de fusta que van tenir lloc 
en alMatadero. Una jornada lúdi-
coeducativa que va fer de telonera 
del gran dia de clausura.

mErcat i música
Des de les 10 h del matí i fins a 
les 22 h de la nit del dissabte, el 
col·lectiu La Burra Vella va organit-
zar la fira alternativa que va envair 
el Molí d'activitats, de tallers, de 
xarrades, d'animació i de casetes 
en les quals l'artesania va ser el 
gran leitmotiv de l'esdeveniment. 
Finalment, i de tornada a alMata-
dero, el concert de Graham Foster 
–músic anglés que ha treballat amb 
artistes tan reconeguts com The 
Kinks, Etta James, Gary Moore o 
Cat Stevens-, va atraure centenars 
d'amants del rock de tota la comar-
ca per a tancar el teló a la Setmana 
de la Joventut en un ambient fes-
tiu i de grans retrobaments. Una 
actuació que va tindre tant d'èxit 
que la Regidoria de Joventut ja ha 
anunciat que es tornarà a comptar 
amb Graham Foster dins les acti-
vitats que han programat per al 
pròxim trimestre.

Graham foster plena l'antic escorxador amb el seu rock clàssic.

Tornà la Setmana Jove
diVErsitat i comPromís En La sEtmana dE La JoVEntut dE GodELLa

la sEtmana la Vam 
VolEr comEnçar 
amb una actiVitat 
amb una càrrEga 
simbòlica molt 
forta ja quE 
Es tractaVa dE 

rEcupErar una carrEra 
rEiVindicatiVa En la qual 
uníEm Esport, Ecologia, 
compromís i joVEntut”.

joseP maNel saN FéliX

rEGidor dE JoVEntut i BiBLiotEca

“
Es recuperà la reivindicativa volta per l'horta i no faltaren les competicions esportives.

El mercat d'artesania clausurà la Setmana.
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G
odella es pueblo de artistas. 
Frase manida que no por ser 
tópica deja de ser cierta. Lo 

que puede que no sea tan conoci-
do es hasta qué punto el arte se ha 
colado en nuestras vidas. El floris-
ta Paco Medina, de Laura y Paco, 
es uno de los artistas de mayor 
prestigio nacional en el mundo de 
las flores. Él encabezó el pasado 
mes de septiembre la expedición 
que 9 profesionales valencianos 
realizó al Flowers IPM de Moscú 
y que tuvieron la ocasión de mos-
trar sus creaciones junto al gurú 
local de la decoración floral, Araik 
Galstayn.

no ha sido la única de las in-
cursiones de este profesional del 
ramo en el mercado extranjero y 
en las ferias internacionales. re-
cientemente también fue uno de 
los protagonistas en Portugal. Es 

casi un fijo en los reportajes de 
la prestigiosa revista clip (que ha 
cedido a este Bim las fotografías 
que ilustran el artículo). otras, co-
mo Extra florista lo definen como 
"profesional valenciano conocido 
por su hiperactividad en todos los 
frentes, su curiosidad y un riesgo 
asumido sin miedo a experimen-
tar con las últimas novedades 
que llegan al mercado, sin olvidar, 
por supuesto, que la flor es la ra-
zón de ser de todo florista".

creaciones que desbordan los 
límites de la simple decoración y 
que se adentran sin complejos en 
el del arte. unas habilidades, un 
talento que le llevó a participar 
en la copa de España de arte flo-
ral justo en las fechas de cierre de 
este número del Bim y cuyo re-
sultado ofreceremos en la próxi-
ma edición.

Laura y paco, referencia 
en el arte de las flores

paco medina. fotos (1 i 2) pm. publicada por clip (www.revistaclip.com)

KoYnoS. tancamEnt contra La inJustícia. 
La conselleria continua devent un trimestre al centre de formació.

piLoTa aL BarranQUET 
taLLEr PEr aLs més mEnuts

Els alumnes d’Educació infantil (4 
i 5 anys) del cEiP El Barranquet 
van disfrutar de dues meravelloses 
sessions de PiLota VaLEnciana 
a l’escola, els dies 2 i 3 d’octubre 
respectivament. Els alumnes han 
estat en tot moment motivats i 
participatius, han realitzat les ac-
tivitats proposades pel monitor 
de l’organisme autònom munici-
pal (oam) i han gaudit practicant 
aquest esport tan valencià.

C
atacumba, en la seua onze-
na edició, s'ha convertit, per 
primera vegada, en un festi-

val de cinema quasi íntegrament 
de producció ad hoc. Entre el 25 i 
el 29 de desembre, amb entrada 
gratuïta, s'han projectat quaran-
ta llargmetratges i curtmetratges 
dels gèneres fantàstic, terror, psi-
cològic, bizarro  en el saló d'actes 
de Villa Teresita.

La presentació tingué lloc 
dissabte 15 de desembre amb 
l'estrena a València de molecular 
Zombi del guardonat Pablo Llo-
rens. dissabte 22, la música i el 
teatre es traslladaren a la festa 
Postapocalíptica del casal Jove 
de Godella, amb actuacions com 
la d'Espinete y don Pin Punk i 
Gurruchaga dJ i, a partir del dia 
25, començaren les projeccions 
en serveis socials.

“conscients que la producció 
cinematogràfica està vivint un 
procés creatiu que està poten-
ciant la fusió entre gèneres –va 
comentar el director del festival, 
Xavi Llorens-, cosa que aviva la 
conseqüent originalitat i diversi-
tat del mitjà, hem decidit accep-

tar un major nombre d'obres en 
ampliar els gèneres acceptats”. 

a més de la ciència-ficció, 
el fantàstic i el terror, a partir 
d'aquesta edició s'inclouen va-
riants, tan intrínseques com 
inclassificables, com puguen 
ser el cinema psicològic o 
l'experimental. “un any més, hem 
pogut gaudir d'un festival que 
trasllada una imatge de Godella 
alternativa, juvenil, inconformis-
ta, dinàmica,… -va assenyalar el 
regidor de Joventut i Bibliote-
ca, Josep manel san félix-, una 
ocasió per a celebrar un nadal 
sense encotillaments, amb bon 
humor i bon cinema”. una altra 
de les novetats d'enguany va ser 
que, a més del ficca´t -festival 
internacional de curtmetratges 
catacumba-, set produccions 
inauguraren la secció de llarg-
metratges a competició. obres 
independents com l'embullada 
Buenas noches, dijo la señorita 
Pájaro de cèsar de l'àlber o el 
documental on vampyres and 
other symptoms de celia novis 
sobre el mític director de cinema 
José ramón Larraz.

El festival de cinema 
que va sobreviure a 
l'apocalipsi del 2012
catacumBa 2012. Xi sEtmana dE cinEma 
fantàstic, ciÈncia ficció i BiZarro

pablo Llorens i xavi Llorens presenten la 11ª edició del festival.

morinière tocà 
'en espanyol'

antoine morinière, en acció.

La guitarra tornà a ser prota-
gonista en el centre d'art Villa 
Eugenia amb el jove antoine 
morinière, destacat concertista 
en el conservatori nacional de 
París i premiat en nombrosos 
concursos internacionals com el 
de olsztynek, a Polònia. inter-
pretà minuciosament un progra-
ma de tonalitats espanyoles amb 
obres del mestre de la vihuela 
prebarroca, Luis de narváez; del 
compositor del segle XX, Joaquín 
rodrigo; i del compositor que 
va freqüentar isaac albéniz en 
la bohèmia parisenca, Joaquín 
turina. cal destacar igualment 
l'obra del “xicotet Paganini” Giu-
lio regondi, que aporta una nota 
romàntica i virtuosa al repertori.

Trànsit publica 
el protocol 
per millorar la 
convivència 
La regidoria de trànsit ha ence-
tat una campanya per millorar 
les relacions de comunicació i 
transparència així com per op-
timitzar el seu servei. 

El document estableix, entre 
altres coses, que les actuacions 
que repercutisquen en el tràn-
sit s'hauran de solicitar amb, 
almenys, 7 dies d'antelació. La 
regidoria es compromet a resol-
dre les incidències en el menor 
temps possible.

tota la informació està dis-
ponible al tauler d’anuncis de la 
pàgina web de l’ajuntament de 
Godella.
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concurs musical 
sobre València

La revista Bostezo, junt amb la dis-
cogràfica Malatesta Records han 
convocat un concurs de música diri-
git a bandes i cantautors amb el te-
ma València com a fil conductor. Es 
repartiran 3 premis de 250, 150 i 100 
euros. El concurs està obert a tots 
els estils musicals i els participants 
poden presentar-se individualment 
o col·lectivament. El termini de pre-
sentació de temes està obert fins 
al 30 de març de 2013 i les cançons 
han d'enviar-se en format mP3 a 
malatestabostezo@gmail.com. Les 
bases estan disponibles en els webs 
de les entitats convocants.

Gençana vivió su 
séptimo año de 
intercambios con 
noisy le roi
Después de 7 años consecuti-
vos, un año más, nuestro colegio 
Gençana ha participado en el inter-
cambio con el colegio francés Jean-
Baptiste de la Quintinye situado 
en Noisy-le roi, pueblo con el que 
Godella está hermanado.

 Veinticuatro alumnos de 2º y 
3º de Enseñanza secundaria parti-
ciparon en este intercambio escolar 
durante la última semana de marzo. 
todos nuestros alumnos fueron aco-
gidos por familias cuyos hijos han 
venido a España durante el mes de 
mayo. Para todos ellos supuso su 
primera experiencia en intercam-
bios de estudios a francia, ya no 
sólo por la oportunidad de visitar el 
país, sino también como ocasión de 
convivir con una familia nativa inte-
grándose en la cultura y poniendo 
en práctica los conocimientos de la 
lengua que desde primaria han ido 
adquiriendo.

durante su estancia, los estu-
diantes pudieron conocer de prime-
ra mano lugares como la catedral de 
notre-dame, los museos d’orsay, 
Pompidou y Louvre, la famosa torre 
Eiffel, y el Palacio de Versalles entre 
otros, pasear por los campos Eliseos 
y disfrutar de la ciudad desde los 
“Bateaux-mouche” en el sena. con 
todo ello, también tuvieron ocasión 
de asistir un día a la escuela de los 
estudiantes franceses participando 
como un alumno más en las clases 
impartidas.

Este intercambio permite a 
nuestros alumnos crear lazos espe-
ciales con sus familias de acogida, 
los cuales les permite mantener 
durante muchos años el contacto.

E
n este 2013 de conmemo-
raciones, a las Escuelas 
Profesionales Luis Amigó 

también les sobran los motivos 
para unirse a las celebraciones. La 
primera promoción que concluyó 
sus estudios en el centro lo hizo 
hace exactamente 50 años y por 
este motivo, coincidiendo con el 
día de Antiguos Alumnos, se ha 
preparado un programa de actos 
especial. Será el próximo sábado 2 
de febrero de 2013, aprovechando 
también que se inaugurará la ex-
posición bianual TecnoEPLA, y con 
el objetivo de reunir a los compa-
ñeros y compañeras que vivieron 
sus primeros años de infancia y 
juventud en el colegio.

"Será una gran oportunidad 
para revivir las experiencias, re-
cordar a sus profesores y reen-
contrarse con unas instalaciones 
diferentes a las que conocieron y 
otras nuevas con las que actual-
mente cuenta el centro", comentan 
los organizadores.

Hace ahora 53 años que empe-
zaron aquellos primeros alumnos 
sus estudios en las escuelas de 
formación EPLA. Fueron las es-
pecialidades de oficialía e inicia-
ción las primeras en implantarse 
e impartirse. Dirigida por el padre 
Mariano Ramos, jóvenes de toda 
la Comarca iniciaron esta historia. 
"La mayoría éramos de Godella 
-reconoce Bartolomé Vergara, 
miembro de aquella primera pro-
moción-, veníamos principalmente 
del colegio Hogar Parroquial (hoy 
colegio parroquial San Bartolomé), 
dirigido por el párroco Don Bar-
tolomé Albert, del cual tenemos 
también muy buenos recuerdos". 
En esa misma línea nostálgica, 
Vergara recuerda las dificultades 

que el centro tuvo que afrontar 
para sacar adelante su promoción: 
"Sabemos el sacrificio y la mayo-
ría de los problemas que tuvo que 
solventar el padre Mariano que no 
contaba con recursos económicos. 
Nunca le vimos mala cara u otro 
gesto que nos transmitiera di-
chos problemas, siempre estaba 
sonriente.

En aquel momento, el centro 
aún no disponía de maquinaria  y 
material con el que los alumnos 
pudieran hacer las prácticas de ta-

ller y los recursos eran muy limi-
tados pero, según aseguran los 
alumnos de aquella generación 
el padre Mariano "siempre se las 
arreglaba para conseguir aquello 
que nos hacía falta.

Aquel primer curso que ter-
minó el ciclo de oficialía salió con 
el primer título entregado por el 
EPLA el año 1963. Los integrantes 
de aquella promoción que ya for-
ma parte de la historia son: Vicen-
te Alonso (Godella), Francisco Ar-
gente (Valencia), Antonio Balaguer 

(Borbotó), Francisco Bocanegra 
(Burjassot), Juan Bosch (Massa-
rrochos), Mariano Cano (rocafort), 
Francisco Casaña (Massarrochos), 
José Dasí (Godella), José Giner (Go-
della), Eduardo Llorens (Godella), 
Jaime Muñoz (Tabernes Blanques), 
Ángel Pico (Godella), Luis roca 
(Massarrochos), Ramón Ribera 
(Massarrochos), Pedro Salvador 
(Godella), Vicente Senent (Gode-
lla), Ramón Soria (Massamagrell), 
Matías Vega (Burjassot) y Barto-
lomé Vergara (Godella). 

medio siglo de EpLa 
La PrimEra Promoción, saLió En 1963 Y fuE La dE oficiaLía

Primer curso de Oficialía e Iniciación de las Escuelas Profesionales Luis Amigó.

curso de electricidad.

alumnos de las primeras promociones del centro asisten a una de las clases.

curso de mecánico ajustador matricero.

Los alumnos de Gençana.
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Espai propi és el títol de l'exposició 
col·lectiva que el divendres 14 de des-
embre s'inaugurà a Villa Eugenia i que 

congregà 25 artistes plàstics de diferents 
generacions de Godella. La mostra estarà 
oberta fins al pròxim 15 de gener. Des de 
Puig Benlloch fins a José Tornero, més de 5 
dècades de mirades entre tots dos però una 
mateixa dedicació: l'art. Junt a ells, Francesc 
Alonso ‘Kiko’, Pepe Carrasco, Vicente Casti-
llo, Jonay Cogollos, Eduard Cortina, Josep 
Ferriol, José Estellés, Mariano Garrañana, 
Cristina Ghetti, Giner Bueno, Carlos Giner, 
Giner Godella, el Grup Modern Fi, Germà 
Lloris, Juan Lluna, Encarna Monteagudo, 
Luis Marco, Alfredo Pardillo, Miguel Angel 
ríos, Salvador rodríguez-Bronchú orts, Ma-
nuel Silvestre, José Vergara i Raquel Aguilar. 
Una constel·lació d'autors consagrats que 

comparteixen un mateix espai, un mateix 
vincle: Godella.

"Jo tenia una quimera i hui he de dir 
que s'ha fet realitat –confesà l'alcalde de 
Godella, Salvador Soler–, un somni en el qual 
els artistes de Godella tenien un espai per 
sentir-se orgullosos del poble al qual repre-
senten i hui, el tinc davan: Villa Eugenia és 
l'espai dels godellencs, el vostre espai i el 
resultat del que ens oferiu, a més, és d'un 
nivell aclaparador".

l'última col·lEctiVa, al 2008
organitzat per la regidoria de Cultura i Co-
municació i amb la col·laboració de La Caixa 
es recuperà, així, una experiència conjunta 
que no es produïa des de fa 4 anys amb 
el obert de nou, també comissariat per 
qui ha agafat de nou les regnes d'aquest 

projecte, Josep Ferriol. "Aquesta exposició 
d’artistes locals sorgeix de la idea de molts 
companys i de Salvador Soler, l’alcalde, de 
fer una mostra del que “ara es fa” a Godella 
–comentà Ferriol–; ha sigut una gran ocasió 
per a  retrobar-nos i gaudir d’un nou temps 
amb els amics de sempre, amics majors dels 
quals ens hem servit com a mestres i dels 
quals hem aprés des de ben menuts copiant 
i imitant les seues diverses maneres de fer; 
amb la gent de la meua generació, que hem 
viscut i patit la transició de la plàstica tra-
dicional a la més contemporània, i amb els 
més joves, que ens aporten noves poètiques 
i dels quals seguim aprenent. Però sobretot, 
és una mostra de gent de la terra que esti-
ma el seu poble i que, quan se’ls crida, no 
dubta a vindre a compartir allò que millor 
sap fer". De les tres generacions d'artistes, 

en la del bernís, com carinyosament es re-
fereixen els joves als més veterans, predo-
mina el figurativisme. Deixebles de Pinazo, 
impressionistes, expressionistes i fins i tot 
hiperrealistes. Vicent Castillo és un dels re-
presentants d'aquest últim moviment amb 
reconegut prestigi a tot el territori espanyol 
a pesar que les modes han defugit l'interés 
per esta tècnica. "Amb l'aparició d'autors 
madrilenys com ara Jaime Valero o Eloy Mo-
reno, pareixia que revifaria l'hiperrealisme 
però s'ha tornat a gelar el panorama". Casti-
llo, a qui una lesió al braç ha mantingut vora 
un any allunyat dels llenços, és un asidu a 
les col·lectives godellenques. "La peça de 
Benedicte XVI, que es troba a la basílica de 
València va ser pràcticament l'última obra 
que vaig poder acabar, amb molts dolors, 
perquè em costava alçar el braç; tardí més 

25 mirades d'artistes 
godellencs al seu Espai propi
La mostra Estarà oBErta aL PÚBLic fins EL PròXim 15 dE GEnEr a ViLLa EuGEnia i 
Podria sEr La PrimEra d'una sÈriE dE coL·LEctiVEs QuE anuaLmEnt Es ProGramariEn

Monogràfic
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d'un any i mig a pintar-la". A pesar de tot, 
com en la resta de participants, la seua ge-
nerositat s'ha fet palesa en gairebé totes 
les col·lectives que s'han fet a Godella. "És 
interessant perquè sempre aprens coses, 
et retrobes amb vells amics i comparteixes 
l'ambient de pintor que si no és així, es 
perd –reconeix Castillo–; de fet, els pintors 
de València, moltes voltes, em diuen que 
m'envegen per viure a Godella pensant que 
ací estem tots els dies juntant-nos els pin-
tors i, malauradament, no és així; almenys, 
en aquesta ocasió, per a la clausura, sí pa-
reix que ens podrem reunir i recuperar con-
verses pendents i relacions oblidades". Així 
ho confesava l'autor de Series homenajes. 
Murillo mentre concretava amb Juan Lluna 
si millor dinaven o berenaven.  

"Un dels comentaris més sentits van ser 
aquells que feien referència a la dificultat 
del comissari en el muntatge de l'exposició 
donada la diversitat de tècniques, formats i 
temàtiques –assenyalà la jove Raquel Agui-
lar–; dificultat que sense cap dubte, exis-
tia. No obstant açò, una vegada superada 
aquesta primera impressió i després d'una 
visita més serena i reflexiva, el visitant atent 
podrà aprofundir en algunes qüestions i ad-
vertir que les primeres impressions sempre 
poden matisar-se, tot dependrà del filtre que 
siga capaç d'interposar entre la seua mirada 
i les obres". En eixa mateixa línea, Castillo 
advertia de la complexitat de l'organització 
del material: "El fet de no tractar-se d'una 
col·lectiva temàtica, que és el més habitual, 
dificulta molt el treball del comissari però 
crec que al final està ben resolt". "Unes ve-
gades, serà el protagonisme de la pinzellada 
i de la matèria, unes altres la del paper o de 
les textures mixtes –indica Aguilar–, unes 

vegades, la saturació en el colorit, unes al-
tres, l'harmonia i la sobrietat. En ocasions, 
la voluntat naturalista, en unes altres, la 
seua transgressió. A voltes el nervi, unes 
altres la finura. Però sempre, un mateix as-
sumpte, el de donar una resposta plàstica a 
la mirada de cadascun". I conclogué l'artista: 
"Precisament, el consens en el tema, la tèc-
nica i el format, seria el que permetria que 
cobraren relleu les diferències, manifestant-
se per contrast d'unes obres a altres de la 
mateixa manera que una sèrie de quadres 
d'un mateix pintor, basats en un mateix te-
ma o motiu permeten aprofundir en el seu 
treball i en la recerca que ell comporta".

qüEstió dE gEnètica
"Els artistes plàstics de Godella no els pin-
tors, com sempre se’ns anomena, som el 
fruit d’una situació geogràfica concreta i 
d’unes tradicions que, des de fa molts anys, 
es troben arrelades en la població i de les 
quals no podem desfer-nos, perquè va en 
l’ADN del godellenc", explicava Josep Fe-
rriol en la seua presentació argumental de 
l'exposició en què també destacava algun 
dels criteris pels quals s'havia convidat els 
autors presents: "La mostra està plantejada 
per a artistes que ens dediquem o hem de-
dicat tota una vida al món de la plàstica. És 
possible que falte algú, que ens perdone".

No faltaren a la cita però sí, per dife-
rents motius, a la inauguració, Jonay Cogo-
llos, els germans Giner (Bueno y Godella) 
i el més veterà de tots, Puig Benlloch, que 
aportaren les seues obres i contibuïren a in-
crementar la qualitat de la mostra. "És molt 
bonic compartir sala amb els que han sigut 
els nostres mestres, les nostres referències 
–assenyalà Germà Lloris–; jo intente estar 

sempre que s'em crida i de fet, crec que he 
participat en totes les col·lectives que s'han 
organitzat a Godella en els últims 15 anys". 
El professor de pintura de l'Escola d'Adults 
dugué dues de les seues últimes creacions. 
"Formen part d'una exposició que vaig fer i 
que es titulava Aus pictòrica", explica Llo-
ris. Less is more mostra la interconnexió 
existent entre el món de l'art –un poema 
de Edgar Allan Poe y la máxima del mi-
nimalisme arquitectònic. Cinegètica de la 
perdiu roja és una ironia de la mateixa sèrie. 
"Crec que és important per a tots, per als 
consagrats i per als joves, col·laborar en 
aquest tipus d'iniciatives; és una oprtuni-
tat per vore el que estan fent els nostres 
companys, el que s'està movent en el nos-
tre entorn i per raonar amb ells". "Formar 
part  d'una col·lectiva en la qual els meus 
quadres comparteixen paret amb pintors 
de llarga trajectòria, prestigi i que admire 
em pareix extraordinari en molts sentits –
reconeixia Raquel Aguilar– però, sobretot, 
em permet sentir complicitat amb els al-
tres participants, enriquir-me i compartir 
experièncias. Per un moment, em dóna la 
impressió que s'atura el temps, que les dis-
tàncies s'acurten i que ens aproximem tots 
els que compartim un món en comú com el 
de la pintura, o com el de l'art, en general". 
José Tornero és, juntament a Aguilar, pro-
bablement, el més jove dels participants 
en la mostra i encara que no pot viure de 
la pintura, trobà una nova motivació amb 
l'Espai propi: "La telefonada de Ferri m'ha 
esperonat. Havia deixat que es secaren els 
pinzells i he recuperat l'estímul; malaurada-
ment, no em puc dedicar a la pintura però 
vull tornar a tacar-me amb els olis". Ho deia 
mentre es disculpava per haver d'anar-se'n 
ja que el seu treball de cambrer en un res-
taurant de la localitat és el que li permet 
tindre els ingressos necessaris per viure. 

El dia de la inauguració va ser, fonamen-
talment, un dia per als artistes. Un dia de re-
trobaments, d'alegria, de convivència i, fins 
i tot, un dia per a l'esperança. Les experièn-
cies d'uns animaven als altres; l'espenta dels 
majors, sacsejava el compromís dels joves 
i la crisi es convertia en una circumstància 
eventual que calia sortejar amb optimisme: 
"Hem buscat també fer l'exposició en es-
tes dates perquè entenem que és la millor 
època per a vendre obra –afirmà Ferriol–, el 
moment és molt complicat però cal treballar 
per donar–li la importància que té l'art per 
enfortir el nostre interior, per estimular el 
nostre ànim".

En El rEcord
També la nostàlgia tingué el seu lloc en la 
vetlada amb el record a tots aquells que ens 
han deixat en aquests últims anys: "Apro-
fite l’ocasió per a recordar Alfonso Ortuño, 
Antonio Benlloch, Félix Bimbo, Antonio 
Alegre, Felip Baldó, un gran amic, i, molt 
especialment, a Antonio Caballer, una de 
les persones que més ha influït en la meua 
pintura", conclogué el comissari.

Corpresos, emocionats, il·lusionats, el 
repte ara era no deixar perdre l'oportunitat 
i que es quedara en una anècdota, que tot 
el treball realitzat esdevinguera l'espurna 
d'alguna cosa amb major envergadura: 
"Aquesta és una primera trobada que ens 
agradaria que tinguera continuïtat perquè, 
com veieu, qualitat no hi falta", s'aventurà a 
dir Ferriol abans que Soler anunciara el seu 
interés per convertir l'experiència en una 
fita regular al final de tots els anys.

Els artistEs plàstics dE 
godElla, no Els pintors 
com sEmprE sE’ns anomEna, 
som El fruit d’una situació 
gEogràfica concrEta i 
d’unEs tradicions quE dEs 

dE fa molts anys Estan arrEladEs 
En la població, dE lEs quals no 
podEm dEsfEr-nos-En, pErquè Va En 
l’adn dEl godEllEnc".

joseP Ferriol

artista i comissari

“
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florian conil 
repassa la història 
del repertori per a 
guitarra
El concertista francés Florian 
Conil va inaugurar la nova tem-
porada del cicle de guitarra que 
oferirà Godella gràcies al conve-
ni de col·laboració existent entre 
l'Ajuntament i l'Institut Francés. 
Conil, músic ja consagrat, posseï-
dor d'importants premis i de gran 
reconeixement per les seues im-
provisacions, va inaugurar, amb 
el concert oferit a rafelbunyol i a 
Godella, la seua gira per Espanya. 
El programa presentat va dibuixar 
un recorregut per la història del 
repertori per a guitarra, des del 
Renaixement anglés fins a la mú-
sica contemporània passant per la 
música barroca de Bach, el període 
clàssic de Fernando Sor i Giulio Re-
gondi o pel segle XX.

La didàctica proposta del guita-
rrista francés va demostrar a més el 
seu virtuosisme i la seua capacitat 
d'improvisació en unes partitures 
d'una gran dificultat tècnica. a 
conil li succeirà, dins del cicle de 
guitarra, el seu compatriota antoine 
molinière que actuarà el pròxim 22 
de novembre, també a Vila Eugenia.

L
'inici de les activitats amb 
motiu de la festivitat del 
9 d'octubre es va avançar 

enguany al dissabte 6 d'octubre.    
La Falla Cervantes va ser la prime-
ra a prendre part en la celebració 
amb una jornada maratoniana que 
va arrancar al matí amb un fira 
alternativa en la qual va haver-hi 
menjar tradicional valencià –i no 
tant-, artesania de tots els estils 
i fins i tot un taller de modelat-
ge en fang. Al migdia, les paelles 
populars van permetre recuperar 
forces als participants. Ja a la 
vesprada, junt amb la fira, es van 
organitzar jocs per als menuts 
com tir amb arc, carreres de sacs 
i tallers. Amb la posta del sol, la 
recreació de les entrades mora i 
cristiana van acaparar tot el pro-
tagonisme. El parlament posterior 
va deixar pas al concurs d'all-i-oli 
que molts van aprofitar per a la 
posterior torrada d'embotit. Fi-
nalment, es va habilitar el pati 
del casal per a ballar al so de la 
música fins a entrada la matinada.

la fEsta dEls ValEncians
“Ens bolquem en la festa del 9 
d'octubre perquè és la que ens 
uneix com a país –va comentar el 
regidor de Festes i Serveis Manco-
munats, Hermenegildo Estellés-, 
i per açò vull donar les gràcies a 
totes les veïnes i veïns que han 
participat multitudinàriament en 
tots els actes que l'Ajuntament o 

els diferents col·lectius han pro-
posat”.El dilluns 8 d'octubre es 
va reprendre l'activitat amb el II 
Aplec de Dansa que va organitzar, 
un any més, el Grup de Danses El 
Poblet i que va atraure 60 parelles 

de balladors de tota la Comuni-
tat. Des de l'antic teatret de Don 
Francisco, en el carrer de l'Abadia, 
les tradicionals danses van arribar 
fins a la plaça de l'Església on es 
van reunir participants i aficionats 

en un sopar de germanor abans 
de l'esperat ‘sarao’ amb més balls, 
la rondalla i ‘cançons d’estil’. “Cada 
any, s'incorporen noves propostes 
al dia dels valencians –va expo-
sar l'alcalde de Godella, Salva-
dor Soler-, i crec que el resultat 
és un programa divers i atractiu 
en el qual es dóna pas a la tra-
dició però també a la innovació i 
l'originalitat”.

El 9 d'octubrE
La partida d'exhibició de pilota 
valenciana que es va celebrar el 
mateix dia 9, en el carrer Major, 
com era tradició, enfrontà dos 
combinacions de jugadors del 
club local. La galotxa va ser, en 
aquesta ocasió, la modalitat es-
collida i els rojos es van imposar 
en un intens i emocionant matí 
(50 per 40). 

Quasi sense descans, els 
músics de la Banda del Casi-
no ja havien ocupat la plaça de 
l'Església, en la qual, un públic, 
estratègicament col·locat en les 
zones d'ombra, va poder gaudir 
d'un programa molt ben treballat 
i amb obres d'una dificultat tèc-
nica que van reconèixer amb els 
merescuts aplaudiments. 

Finalment, 250 persones van 
coronar el dia menjant de les cal-
deres d'arròs amb fesols i naps 
que durant més de 4 hores es 
van estar cuinant en el parc dels 
Mestres Senabre.

9 d'octubre, la festa de 
la identitat d'un poble
EstELLés: “Ens BoLQuEm En La fEsta dEL 9 d'octuBrE PErQuÈ 
és La QuE Ens unEiX com a País”

El Grup de danses El poblet obrí la festa en la vespra amb una trobada que reuní 60 parelles de balladors d'arreu de la comunitat Valenciana.

La banda, sota la batuta d'isaac González.

Estellés atén els mitjans. Llorenç, fereix.

conil actuant.

Voluntarios se 
hacen cargo de 
la fiesta de San 
antonio
La ausencia de clavarios para San 
Antonio ha hecho que un grupo de 
voluntarios decida coordinar las 
actividades a desarrollar para no 
perder las tradiciones vinculadas 
al santo en las fiestas patronales. 
Para hacerlo posible, pusieron a 
la venta lotería de Navidad que 
algunos comercios de la localidad 
se encargaron de vender y unos 
calendarios que todavía se pueden 
adquirir en esos mismo comercios 
colaboradores. El precio simbólico 
de cada calendario es de 5 euros 
con los que se tendrá derecho, ade-
más, a dos raciones de calderas.

La imatge de Sant antoni.
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E
ra asfixiante el calor de aque-
lla tarde. Por eso, al entrar en 
la residencia La Saleta (Cam-

polivar) el frescor del aire acondi-
cionado cayó sobre nosotros como 
un bálsamo reparador. Perdónenme, 
que no he especificado: mi acom-
pañante, y coprotagonista de esta 
historia de superación personal, es 
Ximo Vives. Lo dicho, otro día más 
de un agosto infernal. 

Esta visita fue, en parte, sorpre-
sa para José Antonio Navarro, un 
vecino de Godella que sufre paráli-
sis cerebral desde su nacimiento, y 
que ha conseguido cumplir su sue-
ño: visitar de nuevo el Santuario de 
Nuestra Señora de Lourdes, situado 
en una pequeña localidad francesa. 

En la terraza, con una camiseta 
verde fluorescente, nos espera José 
Antonio, recostado sobre su carro 
nuevo, hecho a medida. Al oír a Xi-
mo -cuyo saludo no puede ser más 
efusivo, más cariñoso-, Antonio 
despierta de su ensimismamiento 
y ríe, haciendo aspavientos, hasta 
posar sus ojos en un único punto. 
Nos sentamos y comenzamos a 
conversar…

“José Antonio nació aquí, en 
Godella, en lo que antes se conocía 
como Les coves, en 1940. Su familia 
era muy humilde, su madre era ama 
de casa y su padre creo que ven-
día cupones de la oNCE”, comenta 
Ximo mientras le acaricia la cara y 
los brazos. Un discapacitado cere-

bral, un impedido como antes los 
llamaban, que nació tras terminar 
la Guerra Civil y que careció de de-
masiadas cosas, pues nunca estuvo 
escolarizado. Un niño condenado a 
una silla de ruedas, a ver la vida 
pasar desde el otro lado.

Y entre tanto, aparece en esce-
na Lourdes, otra de las voluntarias 
que como Ximo dedica parte de su 
tiempo libre al cuidado de los enfer-
mos, que son, desgraciadamente, 
demasiados. “Aiguanegra” -como 
ellos la llaman-, se despide de Jo-
sé Antonio hasta el día siguiente, 
cuando volverá para hacerle com-
pañía, a él y a otros ancianos  de la 
residencia. También a ella la mira de 
forma diferente, agradecido. Conti-
nuamos hablando de la vida de este 

hombre que el pasado 6 de agosto 
cumplió los 72 años. “Primero murió 
su padre, y después su madre. José 
Antonio se quedó solo y en 1977 
se fue a vivir a Cáceres, y después 
a Albacete donde estuvo cerca de 
25 años”. Sin duda,  alejado de aquí 
Toda una vida. 

Pero tras un gran esfuerzo por 
parte de sus dos tutores, Ximo Vi-
ves y Manuel San Félix, en 2005, 
José Antonio pudo volver a Godella, 
a la que “echaba mucho de menos”. 
Será por eso que en la pared de 
su habitación se amontonan las 
fotografías de sus salidas, de sus 
amigos. 

Ya había vuelto a Godella, sí. Pe-
ro ahora tenía en mente otra cosa: 
volver a Lourdes, donde su madre 

le llevó cuando era niño con la es-
peranza de una curación utópica. 
“Su padre, para ganar más dinero, 
pintaba abanicos en su tiempo libre 
mientras José Antonio le miraba” 
comenta Ximo, quien defiende el 
valor sentimental y la importancia 
de este proyecto.

Un proyecto que no podría ha-
berse llevado a cabo sin la ayuda de 
Miguel Gago y el pintor godellense 
Germà Lloris. El primero porque le 
facilitó la intendencia y las telas so-
bre las que pintar, el segundo por-
que le orientó en  la técnica y en los 
trazos; ambos por sus “consejos y 
su ánimo”. 

Y en el mes de mayo se pusie-
ron manos a la obra, en la sala de 
lectura de la residencia La Saleta 

donde José Antonio vive.  Cada tar-
de, frente al ventanal de la sala -que 
junto a la terraza, es desde donde 
mejor se aprecia la naturaleza que 
rodea al centro-, Ximo montaba el 
caballete, la mesa y disponía las pin-
turas, de todos los colores. Sin olvi-
dar, por supuesto, el vaso con agua 
para limpiar los pinceles. Primero 
José Antonio, con el pincel entre los 
dedos de la mano derecha, hacien-
do pequeñas motas sobre la tela 
blanca. Después Ximo, rebosando 
concentración, perfilaba y detallaba 
los dibujos, para darle más consis-
tencia. “Un trabajo contrarreloj en 
el que nos marcamos como objetivo 
pintar 40 palmitos, los justos para 
sufragar el coste del viaje” continúa 
relatando Ximo Vives, ahora mien-
tras le afeita la poca barba que tiene 
para la sesión fotográfica. 

La iniciativa consiguió salir 
adelante “gracias a la implicación 
y la ilusión de mucha gente, de un 
pueblo que es verdaderamente so-
lidario”. Los abanicos se vendieron 
por 10 euros entre los amigos más 
cercanos y Ximo, ahora que el pro-
yecto ha sido todo un éxito, se plan-
tea volver a organizarlo y repetir el 
próximo año. “Intentaremos darle 
un poco más de difusión, para que 
lo conozca más gente” apunta.

Acabamos la entrevista y nos 
despedimos de José Antonio, que 
está a punto de irse a cenar. Son 
las siete de la tarde. Pero, antes de 
marcharnos, me enseña la medalla 
de la virgen de Lourdes que lleva 
colgada al cuello. 

palmitos por ilusiones
José antonio naVarro cumPLE su suEño dE VoLVEr aL santuario dE LourdEs

 José antonio navarro, siempre optimista, alcanzó su reto y se propone repetir.

 José antonio navarro, junto a ximo Vives, en La Saleta. 

Elisa pont / fotos y tExto
PERIODISTA

El personatge
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E
n el 20 aniversari de la de-
funció del mestre Astor Pia-
zzolla, Godella es va rendir 

al ZingerSeptet, i al tribut que la 
formació abanderada pel director-
pianista uruguaià-nord-americà, 
Pablo Zinger, li va oferir al músic 
argentí. Els compassos del nou-
tango, pel qual el músic va ser 
injuriat per la ‘Guàrdia Vieja’ van 
rebre la sentida ovació del públic 
que va omplir de gom a gom el 
Centre d'Art Vila Eugenia.

“Per culpa dels retards en els 
pagaments de la Generalitat, la-
mentablement, no podem comp-
tar encara amb el Capitoli –va 
comentar el regidor de Cultura i 
Comunicació, Ferran Vilella-; una 
proposta com aquesta hague-
ra omplert aquell auditori però 
no podem detenir-nos ni deixar 
de programar, hui hem atret a 
amants de la música de tota la 
comarca i fins i tot de la ciutat 
de València”.

A més dels temes de Piazzo-
lla, que van centrar el programa, 
també es van repassar diferents 
temes de destacats compositors 
llatinoamericans com Paquito 
d’rivera, Ary Barroso o el mateix 
Gardel.

‘Tango-Ecos del Sur’ va emo-
cionar, va provocar, va divertir 
i va fer vibrar als prop de dos 
centenars de persones que van 
acudir a la cita. A açò van contri-
buir en bona mesura els virtuosos 
intèrprets que van acompanyar 
a Pablo Zinger en aquest apas-

sionat viatge pel tango que van 
repudiar els coetanis de Piazziolla 
com Enrique Palomares, al vio-
lí; Mariano García, chelo; rubén 
Parell, guitarra; Javier Sapiña, 
contrabaix, José Franch-Ballester, 

clarinet; i roberto Turlo, oboè i 
director artístic.

Fins a dos bises van haver de 
fer davant la resposta del públic 
que va acomiadar als músics en 
peus i amb una sonora ovació.

Tribut a piazzolla, el 
díscol del tango
PaBLo ZinGEr Va sEr EL Pianista dE PiaZZoLLa

El ZingerSeptet, en concert.

músics i autoritats posen en la foto institucional.

El públic omplí les grades.

premis als internacionals.

L
a posada en escena, minima-
lista. La proposta, inèdita i 
l'expectació, màxima. María 

Velasco, Ramón de Andrés i Stefa-
nos Spanopoulus eren rebuts amb 
reserves inicials. Villa Eugenia 
acollia el seu primer recital amb el 
gènere xic com a protagonista. Els 
dubtes van tardar a dissipar-se el 
que la tiple María Velasco a ento-
nar les seues primeres síl·labes en 
un passatge de registre òptim. La 
Canción del Olvido, obra del mestre 
Serrano va servir per a arrancar els 
primers i ja entregats aplaudiments 
del públic. Dos romanzas del primer 
quadre i La cançó de Rosina, canta-
da pel trobador, van permetre ad-
mirar en tota la seua dimensió les 
portentoses veus soprano i baríton 
de Velasco i de Andrés, així com el 
virtuosisme de Spanopulus al piano.

a continuació va ser Luisa fer-
nanda la que va posar a prova als 
cantants. La romanza de Vidal Her-
nando Por el amor de la mujer que 
adoro, va continuar el programa i 
el duo d'aquest amb carolina Para 
comprar a un hombre, ambdues del 
segon quadre del que fóra el primer 
èxit de torroba, va mostrar a més 
les excel·lents dotes dramàtiques i 
actorales de tots dos. El recital va 
anar descobrint en cadascuna de 
les operetes noves i cada vegada 
més sorprenents qualitats i timbres 
d'unes veus que semblaven capa-
ces d'arribar a qualsevol registre. 
així, La tabernera del puerto, La 
revoltosa, Bohemios, La Gran Vía, 
El barbero de sevilla, Katiuska i La 
del manojo de rosas van anar arran-
cant ovacions i aplaudiments que 
van acabar amb el públic en peus.

Godella fa gran el gènere 
xic amb Velasco, de 
andrés y Stepanopoulus

maría Velasco i ramón de andrés.

foto de família dels integrants de les escoles i del club.

El club Bàsquet l'Horta 
fa un quart de segle

D
es que allà per l'any 1987 un 
grup d'apassionats del bàs-
quet creara el CB l'Horta Go-

della han canviat moltes coses però 
les bases d'aquell projecte són les 
que segueixen sustentant l'actual. 
Esport, formació, convivència i res-
pecte. Valors que uneixen als 250 
components de les escoles esporti-
ves municipals del oAM, i al propi 
Club l'Horta Godella que van fer la 
seua presentació conjuntament en 
el Pavelló Municipal.

El president de la federació de 
Bàsquet de la comunitat Valencia-
na, salvador fabregat va acompan-
yar als membres de la directiva i al 
regidor d'Esports de l'ajuntament 
de Godella, Genís ruiz, en la llotja i 

posteriorment en la pista, des d'on 
va desitjar sort a la nova directiva 
que enguany ha iniciat la seua mar-
xa amb la jugadora internacional 
anna montañana al capdavant. Per 
la seua banda, el regidor de l'àrea, 
va aprofitar les seues paraules per 
a traslladar ànims i tranquil·litat 
davant la situació de crisi. “com 
el cB l'Horta Godella, l'ajuntament 
també està en una fase de canvi 
però des d'ací vull garantir-vos que 
la dissolució de l'organisme autò-
nom municipal en gens va afectar 
a les estructures esportives, orga-
nitzatives ni de treballadors i man-
tindrem el nostre compromís amb 
l'esport en general i amb el bàsquet 
en particular”.

LEs EscoLEs i EL cLuB Es PrEsEntarEn Junts
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D
ins de les activitats rea-
l i t zades  pe l  Comité 
d'Agermanament de Godella 

amb Noisy-le-roi,Bailly, va haver-hi 
una intenció de contactar per part 
del rector de Noisy, Père Benoît 
amb el rector de Sant Bartomeu 
ricardo Estrems. Els esmentats 
contactes-visites es van poder 

realitzar durant gener i octubre 
d'enguany 2012. Hi havia un interés 
per ambdós parts a conéixer tant 
les poblacions, les parròquies com 
les activitats que entorn a elles es 
desenvolupaven.

Per a això va realitzar el rector 
ricardo Estrems una visita a noisy-
le-roi, amb les celebracions de les 
litúrgies en la dita parròquia.

A finals d'octubre vam rebre al 
Père Benoît que va conviure amb 

nosaltres durant uns dies. durant 
estos es va prendre interés pel sen-
tit espiritual dels jóvens, no descar-
tant possibles intercanvis en este 
domini. Prova d'això va ser la missa 
concelebrada el dissabte en presèn-
cia dels Júniors.

al terme d'esta  es va donar 
a conéixer la presència durant 
l'homilia de  ciutadans francesos 
de les dos localitats.

des de la parròquia de noisy-le-
roi es va oferir a la parròquia sant 
Bertomeu una icona realitzada per 
una artista francesa.

amb tot això, s'amplien els con-
tactes entre les comunitats i con-
tinuem treballant en els projectes 
futurs de què donarem a conéixer 
en esta publicació.

notícies

père Benoît i ricardo Estrems

L
'Ajuntament de Godella apro-
và en sessió extraordinària la 
proposta de pressupost feta 

per l'equip de govern que han 
qualificat de “ajustat i realista” i 
en el qual destaca una reducció 
d'aproximadament 400.000 euros 
respecte de l'aprovat en el passat 
exercici. En total, 8.900.000 eu-
ros. Ho va fer després d'haver 
superat diferents reunions i pro-
cessos participatius als quals van 
ser convidats, primer tots els in-
teressats de la localitat i més tard 
el consell de Participació.

Una de les principals nove-
tats és la resultant de la nova 
conformació de l'Ajuntament en 
haver absorbit l'estructura de 
l'organisme Autònom Municipal 
de Cultura, Joventut i Esports 
(oAM). D'entre totes les partides, 
l'única que destaca pel seu incre-
ment és la destinada a emergència 
social, que passa de 120.000 eu-
ros a 135.000 i que fa tan sols 3 
anys era de 40.000 euros. Segons 
l'alcalde de la localitat, Salvador 
Soler “és un pressupost que no-
vament parteix de la realitat per 
a mantindre i garantir la qualitat 
dels serveis, de l'oferta cultural, 
esportiva i formativa que per a 
aquest equip de govern són irre-
nunciables”. “Açò, serà possible, 
entre altres coses –va subratllar 
Soler-, perquè mantenim tots els 
llocs de treball, ací, no acomiadem 
a ningú”.

Descendeix la pràctica to-
talitat de previsió d'ingressos, 
incloses les transferències que 
corresponen de l'Estat i per tant, 
els ajustos han hagut de fer-se 
per a equilibrar el pressupost. 
“Estem en el límit, -explicà So-
ler-, enguany podrem mantindre 

el nivell dels nostres serveis de 
neteja, d'il·luminació, etc. però 
si l'any que ve continuem amb 
la mateixa progressió a la baixa, 
caldrà prendre mesures més dràs-
tiques”. Els col·lectius han vist 

una reducció en les aportacions 
de l'Ajuntament d'entorn del 5%; 
i els pressupostos participatius, a 
pesar que continuaran represen-
tant el 25% del total destinat a 
inversions, atès que aquestes es 
reduiran substancialment, també 
baixaran de 65.000 a 40.000 eu-
ros. Quant a l'evolució del deute 
de l'Ajuntament, en 2 anys s'ha 
reduït en prop d'1.200.000 eu-
ros. “És molt important fer els 
comptes amb sensatesa. Des que 
vam governar, hem tancat tots 
els pressupostos amb superàvit 
o romanent positiu de tresoreria. 
Ja ens agradaria poder comptar 
amb més diners però no és així i 
fer-ho d'una altra manera seria en-
ganyar-nos a nosaltres mateixos i 
a la ciutadania i al final, estem ací 
per a gestionar els diners de tots 
amb responsabilitat”, va concloure 
Soler.

El pressupost de 2013 
“ajustat i realista” 
EL PRESSUPOST APROvAT PER A 2013 SERà D'Un 
8.900.000 EUROS, UnS 400.000 mEnyS qUE En 2012

moment de la votació del pressupost.

és un prEssupost 
quE, noVamEnt, 
partEix dE la 
rEalitat pEr 
a mantindrE 
i garantir la 
qualitat dEls 

sErVEis, dE l'ofErta 
cultural, EsportiVa i 
formatiVa quE, pEr a 
aquEst Equip dE goVErn, és 
irrEnunciablE”.

salvador soler

aLcaLdE dE GodELLa

“

rosa EstEllés
COmITé AgERmAnAmEnT

Visites del père Benoît 
i ricardo Estrems

A 
l'ombra de Johan Sebas-
tian Bach, Zelenka mai va 
rebre el reconeixement en 

vida, que pel seu valor, van me-
réixer les seues composicions. 
Menyspreat pels seus contem-
poranis per ser massa conserva-
dor, la seua música, no obstant 
açò, és poc convencional i sor-
prenentment original “amb un 
domini del contrapunt només 
comparable al de Bach”, tal com 
va advertir en la presentació del 
concert l'oboïsta Jesús Fuster. El 
lleu canvi en el programa, que 
va arrancar amb la Sonata 5 i va 
concloure amb la número 1 –al-
revés de com es va anunciar-, no 
va influir en l'atmosfera barroca 
amb la qual van embolicar Villa 
Eugenia el propi Jesús Fuster, 
Salvador Sanchís, Javier Sapiña, 
Daniel Fuster i José Ramón Gil 
Tárrega –que va substituir al 
clavecinista Gonzalo Luque, a 
qui una malaltia li va impedir 
assistir al concert.

A les sonates de Jan Dismas 
Zelenka, el quintet va incorpo-

rar al programa la Triosonata en 
Fa Major op. 2 Nr 4 de George 
Friedrich Händel. “Ha sigut un 
viatge apassionant pel segle 
XVII –va comentar el regidor de 
Cultura i Comunicació, Ferran 
Vilella-, una experiència que 
ha demostrat que per a aquest 
tipus de música de cambrta de 
qualitat, l'acústica de Villa Euge-
nia és perfecta".

Zelenka, barroc 
en estat pur
EL QuintEt HomEnatJa L'oBLidat dEL Barroc

La formació espera per pujar a l'escenari.
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M
és de mig centenar de xi-
quets d'entre 0 i 14 anys 
van participar en el tra-

dicional concurs de postals orga-
nitzat per les quatre comissions 
falleres de Godella (Dr. Valls, Dr. 
Cabo, Cervantes-Sant Blai i Sant-
Sebastià-Arquebisbe Fuero) i pro-
mogut per l'Oficina d’Ús i Promoció 
del Valencià.  El concurs va tornar 
a distribuir-se en tres categories, 
la de xiquets d'entre 0 i 5 anys, en 
la qual es va imposar Marta Mar-
tínez, de 5 anys; la de 6 a 9, en la 
qual Alejandro Junquero (9 anys) 
va aconseguir convèncer al jurat 
amb un dibuix del cel nadalenc 
solcat pel trineu de Papa Noël; i la 
de xiquets d'entre 10 i 14 anys on 
Arturo García, de 10 anys va ser 
l'il·lustrador que es va alçar amb la 
victòria. Els 3 dibuixos, convertits 
en postals, serviran perquè, com 

cada any, l'Ajuntament de Gode-
lla felicite el Nadal a tots els seus 
veïns i veïnes.

El regidor de festes i Protec-
ció civil, Hermenegildo Estellés 
que va formar part del jurat junt a 
clemen avilés va destacar la qua-
litat dels originals i l'oportunitat 
per a la convivència dels xico-
tets: “no em canse de ressaltar 
l'afortunats que som de comptar 
amb el teixit associatiu d'aquest 
poble i les falles demostren, dia 
a dia, que la seua implicació en 
l'activitat municipal va molt més 
enllà del que podríem pensar”. “és 
a més molt edificador per als xics 
compartir taula, colors i il·lusions 
amb els companys d'altres comis-
sions perquè es forgen amistats 
que permeten que la relació entre 
les nostres 4 falles sempre siga 
exquisida i de germanor”. 

Els xiquets feliciten, un 
any més, el nadal

marta, alejandro i arturo reberen el reconeixement de mans d'Estellés.

fESTiVaL nadaLEnc. QuaLitat dE Vida 
El col·lectiu de mestresses celebrà el final d'any amb els tradicionals play-backs.

EL caSino, amfiTrió a L'ExiLi
BétEra acuLL EL concErt

L'orquestra del casino musical de Godella 
va assumir el paper d'exiliada amfitriona 
en el singular concert que va oferir jun-
tament a la Jove orquestra de conca. a 
pesar que ja s'han reprès les obres del 
Capitolio, fins a març, Godella no podrà 
comptar amb el seu auditori i aquesta 
experiència musical germanada va haver 
de cercar una alternativa que es va fer 
realitat en la casa de la cultura de Bétera. 
cal recordar que, recentment, ambdues 
agrupacions ja van actuar conjuntament 
a conca.

“El detonant perquè decidírem 
promoure una xarrada com 
aquesta va ser que la gent, li-
teralment, em parara pel carrer 
per a explicar-me l'engany amb 
el qual entenien que havien sigut 
engalipats”, va assenyalar l'alcalde 
de Godella, Salvador Soler. Tal in-
quietud va provocar que fins i tot, 
el grup municipal al que pertany 
el primer edil, el PSPV-PSOE, 
presentara una moció d'urgència 
en la Junta de Govern que va 
ser aprovada per unanimitat. 
La implicació i predisposició de 
l'Associació de Perjudicats per 
Bankia i altres Entitats, APAC-
BANK, va ser l'última baula que va 
propiciar la confèrencia-tertúlia 
en la qual prop d'un centenar 
d'afectats van poder informar-se 
de les opcions que existeixen per 
a reparar l'engany, tant en general 
com en particuar.

ricard torres i salvador sas-
tre, President i Portaveu respec-
tivament de aPacBanK, van 
assegurar en Villa teresita que 
gens està perdut per als afectats 
per l'escàndol de les participa-
cions preferents i les obligacions 
subordinades. no solament van 
explicar els termes legals, el 

context i les més que dubtoses 
pràctiques bancàries amb els seus 
“confiats clients de tota la vida” 
sinó que van concloure donant 
resposta a cadascun dels afec-
tats i als seus molt diversos ca-
sos. “a pesar que el Govern tracta 
de crear un marc per al bescanvi 
de preferents i deute subordinat 
que pretén dissuadir als afectats, 
gens està perdut per als xicotets 
estalviadors que van ser engan-
yats pels seus bancs a l'hora de 
comprar aquests productes finan-
cers, desconeixent en la majoria 
dels casos el risc en el qual inco-
rrien”, va apuntar torres. Per açò 
des d'apacbank es recomana a 
tots els perjudicats no acceptar 
cap tipus de bescanvi i donar-se 
molta pressa a l'hora de presen-
tar demandes contra els bancs 
implicats ja que podria donar-se 
el cas que alguna d'aquestes enti-
tats, puntualment, entrara en fase 
de liquidació. tal va ser la reacció 
de la ciutadania i la resposta a la 
convocatòria que a la setmana 
següent es destinà una sala de 
Villa teresita per a poder atendre 
in situ als afectats de major edat 
no pogueren traslladar-se a la seu 
a València del col·lectiu. 

L'ajuntament assessora 
els afectats de l'estafa 
de les preferents
un cEntEnar dE PErsonEs Hi assistirEn

ricard Torres, junt Soler i Sastre en la sessió informativa.

pressupostos 
participatius

participants de la primera sessió.

Una vez celebradas el pasado 
mes de noviembre las asambleas 
de barrio de Campolivar, Casc 
Antic y Ciudad Jardín y recibidas 
las propuestas aportadas por los 
ciudadanos asistentes para des-
tinar los fondos de la partida de 
los presupuestos participativos 
(60.000 euros) los delegados de 
mesa eligieron asignarlas a los 
siguientes proyectos: Mejorar la 
situación de la calle San Barto-
lomé para evitar inundaciones, 
construir un paque infantil en 
Santa Bárbara III Fase y pro-
teger el patrimonio vegetal de 
Godella (ante los efectos del pi-
cudo rojo), así como repoblar la 
zona forestal de Santa Bárbara. 
Las propuestas pasaron a los 
técnicos municipales que están 
valorando su viabilidad.

protecció civil 
lluita contra la 
pluja torrencial

Godella va patir amb duresa els 
efectes de la gota freda que va 
entrar en la comarca de l'Horta i 
va descarregar prop de 120 litres 
per metre quadrat en poques ho-
res. nou voluntaris de protecció 
civil van estar col·laborant en les 
tasques d'acovardisca, neteja i 
prevenció del trànsit per a evitar 
que les conseqüències de l'aigua 
arribaren a ser dramàtiques. co-
ordinant el dispositiu van estar 
el mateix alcalde i responsable 
de l'àrea de serveis municipals, 
salvador soler i el regidor de 
Protecció civil i festes, Herme-
negildo Estellés que van partici-
par en l'operatiu.
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L'autobús 
municipal arriba 
ja  fins a Santa 
Bàrbara iii fase
El passat 15 d'octubre, l'autobús 
municipal de Godella estrenà el 
seu ampliat itinerari. des d'eixe 
moment i dins de l'horari i cadèn-
cia que es van fer públics el pas-
sat 28 de setembre, el transport 
públic arribà fins a Santa Bàrbara 
iii fase.

“Després de l'obertura del tram 
de la CV-310 les obres del qual ens 
han impedit mantenir connectats 
als veïns i veïnes de Santa Bàrba-
ra molt més del desitjable, hem 
reajustat els horaris de l'autobús 
municipal per a donar servei a tots 
ampliant el seu recorregut i preser-
vant una freqüència entre parades 
d'aproximadament 30 minuts”. Els 
nous horaris ja estan accessibles 
en les marquesines, en l'autobús i 
en la web de l'Ajuntament.

El cor de la Vila 
celebra la quarta 
edició del concert 
de Tardor
La Societat Coral de San Antonio 
de Benagéber i la Coral Parroquial 
Sant Jordi Màrtir de Paiporta van 
acompanyar al Cor de la Vila de 
Godella en el Concert de Tardor 
que enguany va arribar a la quar-
ta edició. L'agrupació de l'Horta 
Sud va ser la primera a ocupar 
l'escenari de Villa Eugenia amb un 
repertori en el qual els temes po-
pulars van ser intercalats entre els 
religiosos. Sota la batuta d'Encarna 
romero, el cor va interpretar Ai! 
Linda amiga, Eres alta y delgada, 
Caresse sud l’océan, Ca’t help fa-
lling in love, Au María, Amazing 
grace i Escòcia. A continuació, els 
cantants del Camp de Túria, amb 
Míchel Cervantes al capdavant, 
van prendre el relleu.

allunyats de composicions na-
cionals, van oferir una audició amb 
un programa de música coral tradi-
cional. Li doux chagrin, Locus iste, 
Lascia ch’io pianga, swing low, sweet 
chariot, maitia nun zirá i Blue moon 
van ser les peces seleccionades.

finalment, el cor de la Vila, 
dirigit per José Poveda, va coronar 
la vetlada amb la interpretació de 
round of three country danses in 
one, Corten espadas afiladas, La 
gavina, amor meu, amb tu en la 
distància i el cantessis de machado, 
musicat per serrat.

L
a Setmana de la Tercera Edat 
es va vestir de gala per a co-
ronar set dies d'activitats de-

dicats als majors de Godella que 
havien començat amb molt bon 
humor i excel·lents vibracions. El 
taller de risoteràpia impartit per 
la psicòloga Eva Vives va donar 
el tret d'eixida a riallada neta i 
l'exhibició de musicoteràpia dels 
músics-docents Vicent caballer i 
auxi Pons van completar la prime-
ra jornada demostrant els poders 
terapèutics de la música.“aquesta 
setmana sempre és un estímul per 
als nostres majors –va comentar 
Barat-, i la motivació és un valor 
fonamental per a l'autoestima; ací 
els únics protagonistes són ells, 
els més importants. Ells, que es-
tan acostumats a patir per tots i a 
estar en l'ombra es converteixen, 
almenys durant una setmana, en 
el nostre centre d'atenció”.Per al 
dimarts es va reservar l'actuació 
del Grup Estrella, vells coneguts 
a Godella i l'actuació dels quals 
va fer, un any més, les delícies 
del públic que va omplir el sa-
ló d'actes de Villa teresita. Les 
cançons populars i el sainet de 
Pilar i micalet van complir amb 
les espectativas i van ser sonora-
ment ovacionats.“Vull que sapieu 
que tots els anys passe llista –va 
comentar l'alcalde en la inaugu-
ració- i l'única cosa que us dic és 
que espere que gaudiu de tots els 
actes que us han preparat per a 
tota aquesta setmana i que, l'any 
que ve, us espere a tots; no vull 
que em falle cap de vosaltres”.
Enguany, la tradicional excursió 
va portar als majors fins a la po-
blació de navajas, en la província 
de castelló i, encara que la pluja 
havia amenaçat la celebració de 

la Volta a Peu, va ser finalment 
respectuosa amb els participants. 
La marea roja –color de la sama-
rreta d'aquesta edició-, encapça-
lada per rosa Barat, va descendir 
des del Poliesportiu Municipal fins 
al jardí de Villa teresita on els va 
esperar un reconfortant esmorzar. 
no va faltar la cultura en aquest 
homenatge als majors i així, a la 
vesprada, la família Pinazo va fer 
de guia en la visita a la casa mu-
seu del pintor en l'any en el qual 
es commemora el centenari de la 

concesió de la medalla d'Honor de 
les Belles arts.finalment, abans 
açò sí del concert dels claveles 
rojos, els actes programats van 
ser eminentment esportius. Els 
tallers d'exercicis terapèutics i 
gimnàstica van oferir sengles 
exhibicions en les quals els par-
ticipants van sorprendre per 
l'excel·lent estat de forma que 
aconsegueixen gràcies a la pràc-
tica regular d'aquests exercicis. 
Per a acabar, a la vesprada, soler 
i Barat van presidir el lliurament 

de premis dels campionats de par-
xís, dòmino, birles, petanca i truc 
junt al president de l'associació 
de Pensionistes i Jubilats, mariano 
domingo. finalment es va tancar 
el divendres amb orxata i fartons 
artesans per a tots.

El Palau de la Música de Va-
lència tancà amb la rondalla Los 
Claveles rojos i prop de 100 veïns 
i veïnes de Godella que acudiren 
a gaudir de l'espectacle, una Se-
tmana de la Tercera Edat plena 
d'activitats.

Gent gran, esperit jove
L a sEtmana dELs maJors dE GodELLa, PLEna d'actiVitats

La marea de majors, enguany, va ser de color roig.

pilar i micalet tornaren a Villa Teresita.

Els premiats dels campionats de parxís, dòmino, birles, petanca i truc.

La casa museu pinazo, també hi participà.

José poveda dirigeix el cor.
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E
l dia de Tots Sants va trans-
córrer amb absoluta norma-
litat a Godella gràcies a la 

mobilització dels cossos de se-
guretat i la brigada de voluntaris 
de Protecció Civil que van evitar 
col·lapses i van ordenar el trànsit 
en els accessos i aparcament del 
Cementeri.

Centenars de veïns van aprofi-
tar el bon oratge per a visitar als 
seus sers estimats i recordar-los 
en el campsant municipal que ha-
via sigut posat a punt setmanes 
arrere. “Portem dies renovant les 
plantes i flors del Cementeri per-
què hui, els familiars, es trobaren 
en un entorn agradable, sense es-
tridències, en el qual la seua única 
preocupació fora recordar als seus 
avantpassats; per açò també és 

tan important la tasca del cos de 
Protecció civil que, com sempre, 
ha demostrat una predisposició i 
una eficàcia encomiabes”, va afir-
mar el regidor de festes i Protec-
ció civil, Hermenegildo Estellés.
Estellés i el propi alcalde i regidor 
de serveis municipals, salvador 
soler, van assistir a la missa de 
campanya que a les 12 del mig-
dia van oficiar els rectors Ricardo 
Estrems i José antonio martínez. 
“L'actualització del cementeri mu-
nicipal ha sigut prioritària per a 
nosaltres–va explicar soler–, hem 
substituït els bancs que estaven 
deteriorats, hem pintat i arreglat 
els accessos i hem portat un grup 
de música de cambra amb violins, 
òrgan i soprano per a acompanyar 
als familiars en aquest dia”.

centenars de godellencs 
reten homenatge als 
seus avantpassats
un GruP dE mÚsica dE camBra amB VioLins, 
òrGan i soPrano Va acomPanYar ELs famiLiars

La missa de campanya congregà els veïns el dia de Tots Sants.

Godella entrega les 
ajudes als alumnes 
d'educació infantil
Els alumnes d'educació infantil (xi-
quets d'entre 3 i 5 anys) empadro-
nats a Godella i que cursen els seus 
estudis en centres de la localitat, 
públics i concertats, poderen disfru-
tar de l'ajuda de 60 euros que la re-
gidoria d'Educació de l'Ajuntament 
posà a la seua disposició.

“Es tracta d'una partida que 
hem incrementat de 2.500 a 3.000 
euros atès que les necessitats de 
la població, desgraciadament, han 
augmentat –va comentar la regidora 
d'Educació i Personal, Eva sanchis–, 
la nostra filosofia és rescatar a les 
persones i no als bancs com fan 
uns altres; mentre ells redueixen 
les despeses socials, l'ajuntament 
de Godella redobla els seus esforços 
per mantenir-los o augmentar-los".

“Al final, per a un polític, la ma-
jor recompensa d'un procés tan 
complex i llarg és que quasi la 
unanimitat dels afectats reco-
neguen l'esforç amb un acord de 
consens ”, va explicar la regidora 
d'Urbanisme i Medi ambient, Lo-
la Sánchez després d'exposar les 
claus de la pròxima ordenació de-
tallada del Sector 11, sector classi-
ficat com a sòl urbà en el vigent 
PGoU (1990) i que des de eixe 
moment, estava pendent de ser 
urbanitzat. La proposta aprovada 
té en compte la situació conso-
lidada de part dels propietaris i 
el seu disseny (uns 20 habitat-
ges), complint amb els requisits 
legals exigits, ha minorat el cost 
quant a les indemnitzacions que 
poguera generar l'actuació ja 
que s'han respectat tot tipus de 
construccions excepte una viven-
da.Es tracta a més d'un tipus de 
‘urbanisme social’ doncs Godella 
obtindrà una sèrie de dotacions 
públiques, com són una zona ver-
da i una parcel·la d'equipament 
públic amb la qualificació de do-
tacional residencial la destinació 
de la qual serà la construcció 
d'habitatges de protecció públi-
ca en règim de lloguer. “El nostre 
esforç per seguir oferint alterna-
tives als nostres joves és determi-
nant -va comentar l'alcalde de la 
localitat, Salvador Soler-, no obli-
dem que és un dels sectors més 
fràgils i desprotegits en aquesta 
crisi, per açò hem decidit oferir 
aquesta possibilitat d'habitatges 
pensats per a persones amb uns 
recursos molt limitats i evitar així 
que els que han de construir el 
nostre futur, es vegen obligats 
a emigrar”.Finalment, l'actuació 
també ha contemplat solucions 
als problemes de inundabilidad 
del municipi adoptant mesu-
res correctores per a pal·liar 
l'increment del volum d'aigües 
pluvials que puguen produir-se 
com a conseqüència del procés 
d'urbanització.“Aquesta és la ter-
cera proposta que hem valorat i la 
que ha aconseguit quasi el 100% 
de suport dels veïns afectats –va 
afirmar la responsible de l'àrea-, 
ara la sotmetrem a informació 
pública per a completar el llarg 
procés de reunions amb els pro-
pietaris implicats i sense l'actitud 
participativa i constructiva dels 
quals, formulant proposades de 
millora i solucions alternatives 
que enriquien aquest projecte, 
mai hauríem arribat a un punt 
tan satisfactori per a totes les 
parts”. “Considere –va culminar 
Sánchez-, que ja és hora d'acabar 
amb la situació de precarietat 
que pateixen els veïns que resi-
deixen allí habitualment i des de 
fa molts anys, dotant-los dels ser-

veis urbans dels quals manquen”.
La proposta va ser aprovada per 
unanimitat dels regidors presents 
en el Ple extraordinari celebrat 
dimarts passat 16 d'octubre. Era 
la tercera alternativa plantejada 
des de 2007 quan el Consistori va 
desestimar les presentades per al 
desenvolupament d'aquest Sector 
per Urbanitzadora Lloma de Ca-
marena, S.L i la de la mercantil 
Naus de Montcada S.L. decidint-
se que la gestió d'aquest sector 
es faria de forma directa per 
l'Ajuntament. Aquesta decisió 
responia bàsicament a 3 raons: 
No s'havia tingut en compte la 
situació de consolidació edifica-
tòria existent en el sector 2, es 
proposava un increment subs-
tancial de l'edificabilitat i, per 

tant, de l'aprofitament, però no 
es proposaven mesures compen-
satòries; i finalment, no es preveia 
l'increment dels vessaments que 
pogueren agreujar els problemes 
de inundabilidad existents.A 
partir d'ací, el següent pas va 
ser l'aprovació d'un conveni ur-
banístic que va dividir el sector 
en dues unitats d'execució: una, 
la nº 1, a la qual es va assignar un 
ús terciari i que actualment està 
en fase d'execució, i l'altra, en la 
qual es mantenia l'ús residencial. 
Açò va possibilitar l'obtenció 
de forma gratuïta i sense cost 
algun dels terrenys necessaris 
per a la rotonda d'accés a Cam-
polivar, cosa que permetria els 
propietaris del Sector 11 tindre 
uns costos d'urbanització molt 
més reduïts en eliminar-se la cà-
rrega d'executar aquesta infraes-
tructura ja que estava assignada 
en part al desenvolupament del 
sector.“L'execució d'aquesta ro-
tonda –va concloure Soler-, ha 
suposat una important operació 
de renovació urbana i millora 
de la seguretat vial que Gode-
lla venia reivindicant fa molt de 
temps”.D'altra banda, l'execució 
de les obres d'urbanització de la 
unitat d'execució nº 1 suposava 
també un benefici per a la res-
ta de propietaris atès que és un 
vial de la urbanització pel qual no 
hauran de pagar.

Sector 11, urbanització 
de consens a campolivar
uns 20 HaBitatGEs Estan consoLidats

L'ordenació del sector 11 ja està en marxa.

radio Godella rep 
un premi per la 
seua solidaritat
El passat 27 d'octubre, l'emissora 
municipal del nostre poble, radio 
Godella 98.0, al costat d'altres 
emissores valencianes, va rebre de 
mans del conseller de Sanitat, Luis 
Eduardo Rosado Bretón, un diploma 
de reconeixement per la tasca de 
suport a la solidaritat valenciana en 
la promoció de la donació de sang.

El lliurament va tenir lloc en un 
acte que va precedir a l'Assemblea 
anual de la Federació de Donants 
de Sang de la Comunitat Valenci-
ana que es va celebrar a l'Hospital 
General de València, en què també 
van estar presents el president de la 
Federació, Manuel Martínez, i el di-
rector del Centre, Dr roberto roig, 
qui va oferir dades de l'activitat de 
donació el 2011.

aquEsta és la 
tErcEra proposta 
quE hEm Valorat i la 
quE ha aconsEguit 
quasi El 100% dE 
suport dEls VEïns 
afEctats, ara la 

sotmEtrEm a informació 
pública pEr a complEtar El 
llarg procés dE rEunions amb 
Els propiEtaris implicats".

lola sáNcHeZ

rEGidora d'urBanismE i mEdi amBiEnt

“
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pròximS LLiBrES dEL cLUB dE LEcTUra

delhi no está lejos
automática, 144 PáGs.

rUSKind Bond

arun es un joven escritor que anhela un futuro en la 
gran ciudad; allí donde nehru construye «los nuevos 
templos de la india». suraj recorre Pipalnagar con 
su bandeja de baratijas mientras estudia incesan-
temente para preparar los exámenes que podrían 
cambiar su vida. Kamla busca una familia en la que 
refugiarse de la soledad. 

Los años de espera
aLianZa, 280 PáGs.

fUmiKo EncHi

Japón, mediados del siglo XiX, el país vive las ver-
tiginosas reformas modernizadoras y aperturistas 
de la era meiji. Pero éstas no terminan de calar en 
la sociedad donde perduran las viejas tradiciones 
feudales, sobre todo las que afectan a las mujeres. 
tomo está casada con un alto funcionario municipal, 
Yukitomo shirakawa. 

En presencia de la ausencia
PrE-tEXtos, 204 PáGs.

maHmUd darwix

En presencia de la ausencia es la autobiografía poé-
tica de mahmud darwix (1941-2008). Volver... ¿adón-
de? te preguntas mientras cuelgas cuadros en las 
paredes de tu nueva dirección. ir... ¿adónde? Lo que 
tienes por delante es provisional. Lo que dejas de-
trás está disperso. La eternidad que sube con la luz 
desde el jardín estalla en una carcajada. 

manual de Saint-Germain-des-prés
GaLLo nEro, 224 PáGs.

BoriS Vian

El 3 de octubre de 1949 Henri Pelletier, responsable 
de la colección Guides Verts que publica la edito-
rial toutain, en la rive droite, se encuentra con 
Boris Vian y le propone escribir una guía de saint-
Germain-des-Prés. El editor no es consciente de que 
Vian no estaba pensando en una guía para turistas 
sino en un texto explosivo.

La vida y la muerte me están 
desgastando
KaiLas, 756 PáGs.

mo Yan

El terrateniente Ximen nao es ejecutado y baja al 
inframundo, donde le condenan de forma injusta a 
reencarnarse en un burro. así comienza un ciclo de 
vidas, muertes y transmigraciones en distintos ani-
males que le agotan pero nunca le hacen olvidar su 
existencia humana. 

Literatura

El mercat de venda directa inspirà a Javier Gómez per tornar a imposar-se al concurs de pintura ràpida.

raquel aguilar guanyà el premi local en un concurs dirigit per Josep ferriol.

U
n instant del mercat de ven-
da directa de productes del 
camp va valdre a l'argentí 

establit a Altea, Javier Gómez per a 
alçar-se amb el premi principal del 
concurs de pintura ràpida ‘Godella 
i el seu entorn’. Un guardó que ja 
li va ser adjudicat en l'edició de 
2009 i que ve dotat amb dos mil 
euros aportats per l'oAM. “Per la 
quantia dels premis és un dels con-
cursos més importants que s'estan 
celebrant en tota Espanya hui en 
dia –va reconèixer el guanyador–, 
fa 3 anys vaig aconseguir el pre-
mi i l'any passat em van donar un 
accésit, per açò no m'esperava 
guanyar enguany, perquè a més 
he vist un material molt potent 
amb autors d'un nivell molt alt”.

Prop de 70 pintors van inundar 
els racons més tradicionals i els 
més insospitats de Godella des de 
primera hora del matí fins a passat 
el mig dia. L'horta, l'estació, el pas 
a nivell, l'ermita… “no vull parlar 
de retallades ni de crisis –va assen-
yalar l'alcalde de Godella, salvador 
soler–, vull parlar de pintura i de 
vosaltres, els pintors, que sou els 

que alimenteu el nostre esperit, els 
que feu possible que aquest con-
curs tinga el nivell i prestigi que li 
precedeix; i també vull agrair als 
mecenes i comerços patrocinadors 
la seua implicació perquè, amb la 
seua ajuda, el certamen també 
pot oferir una major quantitat de 
premis mantenint les quanties”. 
“L'ajuntament ha redoblat els seus 
esforços per no deixar d'oferir cap 
dels premis que fins ara s'estaven 
lliurant encara que, per la situa-
ció, alguns patrocinadors hagen 
hagut de fer un parèntesi en la 
seua aportació –va comentar el 
regidor de cultura i comunicació, 
ferran Vilella–, perquè aquest con-
curs és de gran importància per a 
traslladar la imatge de poble amb 
la qual volem que se'ns identifique: 
la d'una localitat bolcada amb la 
cultura i amb l'art”. Entre eixos me-
cenes destaquen les famílies Giner 
i Bronchú que van lliurar un premi 
de 1.000 euros cadascuna a Julio 
García, de Barcelona i a alberto 
márquez, del Pilar de la Horadada, 
respectivament. La millor obra en 
categoria d'aquarel·la, dotada amb 

un premi de 600 euros i patroci-
nada per r&B assessores es va 
anar fins a Almeria, a les mans de 
miguel san Pedro; i els 500 euros 
patrocinats també per l'oam, a la 
millor obra d'un artista local, van 
recaure en raquel aguilar (www.
raquelaguilar.es) amb una vista de 
l'Ermita del salvador. Els quatre 
premis de la borsa d'adquisició per 
import de 500 euros van ser per 
a fermín García, de ciudad real; 
Pedro falguera, de Barcelona; 
salvador ribes, de Guadassuar; i 
francisco segovia, de Guadalaja-
ra. ricardo caballer, la cafeteria 
Je’s i l'oam van ser els promotors 
econòmics d'aquesta borsa de 
quadres. finalment, els 3 premis 
en material de belles arts valorats 
en 150 euros cadascun, sense ad-
quisició d'obra, patrocinats per la 
tenda de belles arts de Godella, 
El magatzem i per l'oam van ser 
per a Guillermo ferri, maría teresa 
durá i Héctor dols. conclos el lliu-
rament de premis, el mateix dia, en 
el centre cultural Xicranda, es va 
inaugurar una exposició amb les 
obres premiades.

Javier Gómez recupera 
el ceptre a Godella
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L
'himne complet de Godella, 
que van interpretar els músics 
de la Banda del Casino Musi-

cal, va ser el prefaci d'una jornada 
memorable per a la localitat que 
va commemorar el centenari de la 
concessió de la Medalla d'Honor 
a Ignacio Pinazo Camarlench just 
el dia en què es complien també 
100 anys des que el Consistori va 
dedicar un carrer al Pintor Pinazo. 
Precisament en el seu carrer, van 
començar els actes d'homenatge. 
Després de la interpretació de la 
Banda, José Ignacio Casar, besnét 
del pintor, va descobrir la placa 
commemorativa que resarà a partir 
d'ara als peus de la indicativa del 
carrer. Al costat d'ell, el seu ger-
mà, José Eugenio Casar i la resta 
de la família Pinazo, membres de la 
Corporació amb l'alcalde, Salvador 
Soler, al capdavant, representants 
del teixit associatiu i veïnes i veïns 
del municipi que van voler parti-
cipar en un dia tan especial.“Fa 
exactament 100 anys i unes 12 
hores que l'Ajuntament de Godella 
li va dedicar aquest carrer a Igna-
cio Pinazo –va explicar el regidor 
de Cultura i Comunicació, Ferran 
Vilella–, i nosaltres hem volgut fer 
coincidir aquesta efemèride amb 
la presentació d'aquesta placa 
commemorativa però també amb 
la inauguració d'una exposició a la 
qual esteu tots convidats”.

l'Exposició
El cercavila posterior va conduir la 
comitiva al so de la música de la 
Banda, fins a Villa Eugenia, edifici 
el projecte de rehabilitació del qual 
va fer, precisament, l'arquitecte 
José Ignacio Casar, que va ser qui 
va iniciar el torn de parlaments 

membres de la corporació i familiars descobreixen la placa commemorativa del centenari de la concessió de la medalla d'Honor a pinazo.

Exposició a Villa Eugenia, mural al cervantes, exposició de El Barranquet i presentació de la unitat didàctica.

pinazo captiva Godella
L'EXPosició cEntraL rEVisà EL VEssant PErsonaL dE PinaZo

Pinazo Camarlench, la seua obra i, 
sobretot, la seua persona.

pinazo, al col·lE
'L'any Pinazo’ continuà protago-
nitzant les principals cites de les 
agendes de la localitat. Així, el 
passat 4 de desembre el Centre 
Cultural Xicranda acollí una sin-
gular mostra, la visió dels xiquets 
de quatre anys del Col·legi Públic 
El Barranquet sobre la vida i l'obra 
de l'artista que va decidir ser go-
dellenc reproduint el sistema que 
en el seu moment el Grup raima 
utilitzara per a homenatjar Ignacio 
Pinazo Camarlench amb diferents 
fragments d'un famós autoretrat 
tractats per diferents autors i amb 
diferents tècniques, les obres del 
guanyador de la Medalla d'Honor 
de les Belles arts de 1912 van ser 
desgranades pels xicotets artistes.

“Vull destacar el gran treball 
que s'està fent en els centres per 
donar a conèixer la vida i l'obra de 
Pinazo –va comentar la regidora 
d'Educació i Personal, Eva San-
chis–, un esforç que contribueix 
a aproximar la figura d'un gode-
llenc universal a qui estem home-
natjant en un any tan important 
per a tots”. També els alumnes del 
Col·legi Públic Cervantes estan 
tenint l'oportunitat d'aprofundir 
en la vida i l'obra de l'artista que 
trià Godella per a viure i han estat 
realitzant, en els últims mesos, di-
ferents interpretacions artístiques 
adaptades a les seues edats així 
com visites guiades a la Casa Mu-
seu de la famíia Pinazo.

En eixe mateix entorn –difícil-
ment més adient– entre les obres 
realitzades pels alumnes del 
Col·legi Públic Barranquet, en el 
centre cultural Xicranda, el Taller 
d'Història Local, en col·laboració 
amb la Regidoria d'Educació i 
l'Oficina Municipal d’Ús i Promoció 
del Valencià, van presentar la pri-
mera de les seues unitats didàcti-
ques. Es tracta d'un treball pensat 
per a alumnes d'Educació Secun-
dària i Batxillerat sobre la vida i 
obra d'Ignacio Pinazo Camarlench.

“És un treball obert, flexible, 
perquè cada docent l'adapte i 
el reutilitze a la seua mercè –va 
explicar un dels integrants de la 
comissió d'unitats didàctiques del 
Taller, Jordi Durà–, fins i tot es po-
drà adaptar a diferents nivells de 
Primària”. “Vull felicitar als autors 
per l'excel·lent treball que hui es 
presenta ací –va comentar la re-
gidora d'Educació i Personal, Eva 
Sanchis–; la primera de les unitats 
didàctiques del Taller d'Història 
que no podia ser més adequada en 
un any en el qual commemorem el 
centenari de la concessió de la Me-
dalla d'Honor de les Belles Arts a 
Pinazo”. La unitat didàctica, elabo-
rada a més de per Durà per Antoni 
Portilla i per Paz Llombart, compta 
amb l'assessorament del besnét 
d'Ignacio Pinazo Camarlench, José 
Ignacio Casar, i de la Casa Museu 
i ha sigut dissenyada per Ismael 
Llorens. A més del quadern de tre-
ball i les fitxes pràctiques, disposa 
d'un CD en el qual s'exposa la per-
sonalitat d'Ignacio Pinazo en els 
seus diferents vessants històrics, 
biogràfics i artístics i una selecció 
de les seues obres.

davant els centenars de visitants: 
“Vull agrair a l'Ajuntament de Go-
della el seu esforç i iniciativa per 
contribuir a commemorar amb un 
conjunt d'actes el centenari de la 
concessió de la Medalla d'Honor a 
Pinazo, actes que també serviran 
per a conéixer millor la relació en-
tre Pinazo i Godella i Godella i els 
Pinazo”. Casar va agrair també la 
implicació desinteressada del Ta-
ller d'Història i va felicitar la comis-
sària, Eva Teixidor, i els realitzadors 
del projecte Vicente Lucas i Javier 
Civera "pel magnífic resultat obtin-
gut”. L'alcalde, Salvador Soler, va 
continuar amb els torns de parau-
la advertint que l'exposició no es 

tracta tant d'una mostra del Pina-
zo pintor com del Pinazo persona. 
“Gràcies a Pinazo –va reconèixer el 
primer edil– per decidir, en la seua 
maduresa, viure en el nostre poble 
i gràcies a la seua família per ha-
ver decidit que Godella ocupe un 
lloc en la pintura mundial”. Soler 
també va recordar que encara que 
el carrer Pintor Pinazo va ser in-
augurat 4 mesos després que se 
li concedira la Medalla d'Honor de 
les Belles Arts, el Consistori ho ha-
via decidit un any abans, “el que 
demostra que el nostre poble ja 
havia advertit que comptava entre 
els seus paisans amb una figura 
cabdal, com després s'ha demos-

trat, en la història de la pintura”.
La comissària de l'exposició, Eva 
Teixidor, va qualificar la mostra de 
“particular” per no tractar-se d'una 
exposició “en la qual s'analitzen 
obres de l'artista o es revise un pe-
ríode de la seua trajectòria”. Una 
presentació quasi fetitx, amb ob-
jectes i cartes personals i de fami-
liars de Pinazo i tot un recorregut 
històric amb l'any 1912 com a gran 
eix, amb audiovisuals, fotografies 
i un treball gràfic tan atrevit com 
suggeridor. L'acte va finalitzar amb 
un càtering en el qual tots (veïns, 
familiars, autoritats, artistes, res-
ponsables i implicats en l'exposició) 
van poder departir sobre Ignacio 



bim n Godella Tercer quadrimestre de 2012 25notícies

E 
l Betlem de pa que orga-
nitzà el Casal Jove el cap 
de setmana del 14 al 16 de 

desembre va obrir el teló a la 
programació nadalenca en què 
les associacions i entitats musi-
cals aclapararan bona part del 
protagonisme. No és l'únic naixe-
ment que estarà estos dies obert 
al públic. Les quatre comissions 
falleres varen celebrar un concurs 
de betlems on Cervantes-Sant 
Blai s'adjudicà la millor valoració 
del jurat "per l'ampla participa-
ció en l'elaboració així com per 
l'espontaneïtat i varietat". El se-
gon premi se l'endugué la falla 
Doctor Valls; el tercer, Doctor 
Cabo; i el quart, Sant Sebastià-
Arquebisbe Fuero. 

cançons dE nadal
Les primeres nadales que se 
sentiren varen ser les del Musit 
que oferí un concert de cançons 
tradicionals a Xicranda. Al tanca-
ment de l'edició d'este Butlletí, es 
celebraven els concerts de Nadal 
de l'orquestra, la Preorquestra i 
dels alumnes de l'Escola de Músi-
ca del Casino Musical de Godella, 
a la Casa de Cultura de rocafort. 
Pràcticament alhora, els cors de 
la localitat oferien el seu concert 
de Final d'Any a l'esglesia Sant 
Bertomeu i Catacumba obria les 

portes a la 12 edició del Festival 
de Cinema Fantàstic i de Terror.

Per al dia 28, doble ració tam-
bé amb el concert dels Amics de 
la Música de Cambra, a Villa Eu-
genia i la Sant Silvestre manco-
munada amb rocafort, totes dues 
activitats, a les 20 hores. 

Els rEis d'oriEnt
El dia 3 de gener, la regidoria 
de Festes, en col·laboració amb 
la Comparsa dels Cavallers Tem-
plaris, portarà als Reis d'Orient 
perquè tots els xiquets de Go-

della els hi puguen entregar les 
seues cartes en mà. Com tots els 
anys, hi haurà globus i xocolata 
per fer l'espera més agradable i 
crear l'ambient festiu que els con-
vidats mereixen.

Ja per al dia 5 de gener, es-
tà prevista la gran Cavalcada de 
Reis que partirà com ja és tradi-
ció de l'explanada de l'Ermita i 
descendirà fins el parc de la To-
rreta dels Boïl on Ses Magestats 
es dirigiran al poble de Godella, 
minuts abans de la nit més mà-
gica de l'any.

Els col·lectius, 
protagonistes als 
nadals de Godella
L'aJuntamEnt Portarà ELs rEis EL 3 i EL 5 dE GEnEr

alguns dels artífex del betlem de pa de almatadero amb els tècnics.

Els alumnes de l'escola de cant.

final de 'micro obert'.

L
'agricultor, biòleg i filòsof ja-
ponés Masanobu Fukuoka va 
idear un sistema per a millo-

rar la producció de la naturalesa 
amb la menor intervenció possible 
evitant l'arada i els espanta-ocells. 
Un sistema, que Pepe Carrasco 
va convertir en projecció artística 
audiovisual i que presentà a tots 
en l'exposició ‘Nature’. El mètode 
consisteix a incorporar les llavors 
en boles d'argila i deixar que la 
naturalesa faça la resta. Per a fer 
possible el projecte, dues càmeres 
van estar disparant fotografies ca-
da 2 segons, durant un mes. Un 
laboriós treball que l'artista mos-
tra en 5 minuts de lluita pacífica 
per la llum, d'aspiració per créixer, 
de moviments sinuosos, flirteigs 
i enredros. 5 minuts de velocitat, 
de lentitud, de ritme, el ritme de 
la vida, el ritme de la naturalesa. 

Carrasco, expert en disseny gràfic, 
serigrafia i profundament curiós en 
les seues tècniques i treballs amb 
les textures proposa una mostra 
en la qual la naturalesa passa per 
totes les fases: des del desastre 
que suposen els incendis fins a la 
seua regeneració.

“convide a tots a què s'acosten 
a veure la proposta d'un dels nos-
tres grans artistes –va comentar 
l'alcalde, salvador soler, en la inau-
guració-, Pepe desborda inquietud 
per explorar, per investigar en allò 
plàstic i en allò conceptual i ho fa 
públic en aquest edifici insigne, el 
de Villa Eugenia, en el qual qualse-
vol artista desitjaria poder exposar 
la seua obra”. materials orgànics 
recollits dels propis incendis, pin-
tura, serigrafies i l'audiovisual que 
ocuparen la sala principal del cen-
tre d'Art fins al 28 d'octubre.

‘nature’, el ritme 
oblidat de la naturalesa
PEPE carrasco 'incEndià ViLLa EuGEnia

pepe carrasco, al centre d'art Villa Eugenia.

apa, en un moment de la nit.

Trobada de cant d'estil 
al pavelló municipal

U
n any més, l'escola de cant 
del Poblet, dirigida pel can-
taor de Godella, Josep Apa-

ricio ‘Apa’, va ser amfitriona en la 
Trobada que l'amenaça de pluges 
torrencials va obligar a traslladar 
de l'antic Escorxador Municipal al 
Pavelló. En el hall del centre es-
portiu es va celebrar un sopar de 
germanor que va permetre trencar 
el gel i que va fer de preàmbul a 
una vetlada plena de música i di-
versió. Els primers a actuar van ser 
els alumnes de les escoles de cant 
local, de Puçol i de Paterna.

trini carvallo i Josemi sánchez 
van posar la inspiració en els seus 
versos perquè les promeses del 
cant d’estil es presentaren en so-

cietat –encara que alguna d'elles ja 
està consagrada-. a continuació, els 
professionals van prendre el relleu 
de l'improvisat escenari i, acompan-
yats pels músics de la rondalla del 
Grup de danses El Poblet i algun 
que altre convidat, van repassar els 
temes de l'actualitat local i nacio-
nal. temes d'allò més diversos van 
arrancar somriures, aplaudiments, 
emocions i fins i tot riallades. El cla-
rinetista internacional, el godellenc 
Joan Enric Lluna i el mateix alcalde 
van rebre amb honor i esportivitat 
els seus versos dedicats. no van fal-
tar, per descomptat, les al·lusions a 
nacho Vidal i la seua presumpta im-
plicació en una trama de blanqueig 
de capitals ni les retallades.

EL PoBLEt rEunEiX ELs cantadors
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D
ivendres passat, 21 de des-
embre, la gram festa de pre-
sentació dels Clubs i entitats 

esportives de la localitat serví, a 
més, per acomiadar l'oAM que 
durant quasi un quart de segle ha 
estat l'organisme que ha gestionat 
a Godella l'activitat cultural, espor-
tiva i juvenil municipal.

recentment, el Ple consistorial 
aprovà l'absorció de l'ens per part 
de l'ajuntament entenent que "la 
funció per la qual havia sigut creat, 
ara fa un quart de segle, ja l'havia 
complida i que, sense cap retallada 
en personal, mitjans, material ni 
serveis, la mesura estalviaria, amb 
tràmits administratius, uns 150.000 
euros". 

L'acte, al qual varen assistir tots 
els clubs, entitats i entrenadors 
que conformaven la gran família 
de l'oam, el departament tècnic 
al complet, el regidor d'Esports i 

el mateix alcalde de Godella, sal-
vador soler. Vora 200 persones en 
total que sentiren de primera mà 
el compromís de les autoritats de 
no repercutir en els treballadors ni 
els usuaris l'absorció de l'organisme 
autònom per l'ajuntament.

diferents vídeos d'estos anys 
arrere feien de catifa roja als au-
tèntics protagonistes de la vespra-
da que retrocediren fins als primers 
anys d'existència i recordaren com 
eren els primers pressupostos, els 
primers usuaris i com ha canviat 
l'aspecte del Poliesportiu en este 
temps, quina ha sigut la capaci-
tat de transformació d'este espai 
"d'esplai, convivència i esport salu-
dable" a la demanda dels usuaris. 
L'altra part de l'acte presentà la 
temporada actual amb totes les 
disciplines esportives que oferta 
hui en dia la regidoria d'Esports de 
l'ajuntament de Godella.

notícies

El curs de ‘pinchos 
i montaditos’, 
espenta per als 
emprenedors

Els participants del curs.

després d'haver assistit als di-
ferents cursos sobre restaura-
ció i hostaleria que l'agència 
d'ocupació i desenvolupament 
Local de Godella ha organitzat en 
el municipi en els últims mesos, 
alguns dels assistents a l'últim 
taller de ‘pinchos i montaditos 
fríos i calientes’ ja se sentien 
amb suficients coneixements com 
per a emprendre l'aventura de 
l'autoocupació en el sector. així 
ho van exterioritzar en una jor-
nada en la qual els 20 assistents 
que van cobrir totes les places 
oferides van tenir l'oportunitat de 
descobrir els xicotets secrets i les 
grans possibilitats del sorprenent 
món de la tapa.

El cuiner martín civera va ser 
l'encarregat d'impartir el curs, di-
rigit a persones aturades empa-
dronades a Godella, en el qual es 
van desenvolupar una dotzena de 
receptes. Els assistents, a més, es 
van portar un davandal persona-
litzat per l'aodL.

comenzó el taller 
de escritura 
creativa de la Epa

El taller de escritura creativa es 
una experiencia piloto de la Es-
cuela de adultos de Godella  con 
la cual se pretende dinamizar y 
potenciar la creatividad literaria. 
abierta para todas aquellas per-
sonas que desean escribir y aman 
la literatura como medio de ex-
presión, viene funcionando desde 
principio de octubre del presente 
curso 2012-2013.

Entre otros registros y esti-
los explorados en estos primeros 
meses de funcionamiento, uno 
de ellos ha sido el microrrelato. a 
continuación se reproduce el que 
elaboró una de las escritoras del 
taller cuyo título es "no es oro todo 
lo que reluce":

Todos los días la misma rutina: 
por la mañana va al trabajo, 
al salir se sienta para comer; 
le gustaría quedarse un rato 
más pero no es posible, lo que 
tiene que comprar le llevará 
tiempo.Luego vuelve a casa, 
cena y ve la televisión.¡La 
tiene que ver! Si no,¿cómo 
alcanzaría la felicidad que le 
ofrecen los productos de la 
teletienda?

No es oro todo lo que reluce, 
cierto,pero la publicidad ya se 
encarga de que lo parezca

maría Geijo

E
l Centre d'Art Villa Eugenia 
es va impregnar de litera-
tura amb la presentació 

de l'última novel·la de l'escriptor 
valencià Xavier Mínguez, ‘La flor 
de Hanako’. L'acte es va realitzar 
en un entorn difícilment més 
apropiat, entre les suggeridores 
pintures literàries de Josep Ferriol 
qui va fer la presentació. El di-
rector de secundària del Col·legi 
Sant Bertomeu i professor de 
literatura, Luis Montesinos va 
ser l'encarregat de presentar la 
novel·la que va catalogar com 
a llibre d'aventures. “El senyor 
Llopis és l'Ulisses que parteix de 

Troia per arribar a Ítaca i, en el 
seu camí, viu la gran aventura 
de la vida, la de conéixer-se a si 
mateix“, va explicar Montesinos, 
qui va atribuir a l'obra una gran 
capacitat evocadora i va qualifi-
car al seu personatge principal de 
voiyeur i narcisista.

un trianglE
Per la seua banda, Mínguez, que 
va iniciar l'acte amb la lectura de 
passatges literaris de diferents 
obres eròtiques de la història, 
es va endinsar en la trama del 
triangle amorós entre l'empresari 
alcoià, la seua dona i Hanako. 

L'autor no va dubtar a reconéi-
xer que es tracta d'una novel·la 
eròtica explícita per a la qual va 
aprofitar la seua pròpia experièn-
cia al Japó, on va estar vivint un 
any. “En realitat, el caràcter dels 
japonesos gens té a veure amb 
Hanako, que explora progressiva-
ment els límits de la perversió de 
Jordi Llopis; m'interessava també 
esquitxar la història amb ele-
ments que l'arquitravaren com les 
flors, que al Japó estan molt clas-
sificades per èpoques de l'any”.

La novel·la, té un preu de 19,95 
euros però pot adquirir-se en la 
llibreria cervantes per 19 euros.

La ‘odissea’ de mínguez
xavier mínguez en la presentació de 'La flor de Hanako', junt al professor Luis montesinos.

xiquets de les escoles municipals.

Un logotip per a la història.aèria del poliesportiu en el moment de la construcció de les piscines.

Adéu a 24 anys de l'OAM
LEs autoritats sE comPromEtErEn a no rEPErcutir En ELs trEBaLLadors ni ELs usuaris L'aBsorció dE L'orGanismE

josé VicEntE domínguEz
ESCRITOR, DIRECTOR DE TEATRO...
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L
'Ajuntament de Godella 
llançà la seua campanya de 
promoció del comerç local de 

cara a les dates nadalenques. En 
aquesta ocasió, sota el lema ‘Per 
Nadal, ENCArA MÉS, consum 
local’, la ràdio municipal s'afegí 
a les accions ja tradicionals que 
es duen a terme en la localitat i 
oferí falques gratuïtes a qualsevol 
comerç de Godella que sintonit-
zara almenys un programa de la 
seua cartellera al dia. “Es tracta 
d'oferir un canal nou de promo-
ció sense costos adicionals per 
a ningú i que ens retroalimenta 
ja que, d'una banda, incentivem 
el consum local i per una altra, 
ampliem la cobertura i difusió 
de la nostra ràdio, la qual cosa 
al seu torn repercuteix en una 
major difusió dels missatges co-
mercials”, va confirmar el regidor 
de Comunicació i Cultura, Ferran 
Vilella. Per a acollir-se a aques-
ta campanya, els comerços tan 

sols hauran d'inscriure's a través 
de la pàgina web www.godella.
es o enviant un mail a premsa@
godella.es o radio@godella.es i 
comprometre's a sintonitzar Rà-
dio Godella en el seu local -cam-
panya que continuarà després de 
les dates festives.

A més, la regidoria de Pro-
moció Econòmica va signar un 
conveni de col·laboració amb 
l'Associació de Comerciants de 
Godella pel qual aquesta rebrà 
2.750 euros per a promocionar 
l'activitat dels seus subscriptors. 
Una associació que tornà a ofe-
rir als seus clients la possibilitat 
de guanyar interessants premis 
amb els sorteigs que realitzaren 
el 19 de desembre. “Cal intensi-
ficar la nostra sensibilitat amb 
els nostres veïns comerciants en 
aquestes dates –va assegurar la 
regidora de Promoció Econòmica 
i Benestar Social, rosa Barat-, pa-
tim la contracció més agressiva 

de l'economia que molts hem co-
negut però ara, tots gastem una 
mica més i cal ser assenyats en 
com ho gastem, on i per què”. El 
col·lectiu de comerciants sortejà 
un val de 300 euros a consumir 
en els establiments associats del 
poble, un altre de 200 euros, un 
altre, de 100; i quatre, de 50 euros. 
800 euros en total amb els quals 
tractaran d'incentivar el consum 
local. D'altra banda, el Mercat 
Municipal també està reforçant la 
seua política comunicativa amb el 
suport directe de l'Ajuntament. La 
pàgina web en la qual s'aglutinen 
les parades ja està en procés de 
desenvolupament i pròximament 
llançaran una compaña de fidelit-
zació amb borses reciclables amb 
finançament municipal. “L'objectiu 
és conciliar les necessitats de les 
veïnes i veïns amb les dels nostres 
comerciants, que no deixen de ser 
també veïns nostres", va aclarir 
l'alcalde, Salvador Soler.

per nadal, Encara + 
consum local

L'associació de comerciants de Godella signà recentment la renovació del conveni que tenen amb l'ajuntament.

aLmaTadEro, La oTra pinacoTEca. raQuEL aGuiLar. 
La emergente artista de Godella, raquel aguilar mostró 
sus últimas creaciones en la sala polivalente del casal Jove 
almatadero pocas semanas antes de alzarse con el premio del 
concurso de pintura rápida de Godella en la categoría de artista 
local. aguilar, todavía tuvo una nueva oportunidad de presentar 
sus creaciones en la exposición colectiva con que el centro de 
arte Villa Eugenia cerró el año. www.raquelaguilar.es

L'artista, en la inauguració de la mostra.

L
'artista plàstica Teresa Maes-
tre va inaugurar ahir ‘Flores 
de Agua’ al Centre Cultu-

ral Xicranda, mostra pictòrica 
que romandrà oberta al públic 
fins al pròxim 23 de novembre. 
L'exposició ofereix una visió bu-
còlica de l'entorn en el qual el 
color i les formes sinuoses de la 
naturalesa permeten a Maestre 
traçar un recorregut virtual per la 
seua imaginació, allunyada de la 
prosaica realitat.

Eclèctica en les seues tècni-
ques i homogènia en el seu con-
junt, l'aquarel·la, la tinta xinesa, 
la xerigrafia i les transferències de 
l'artista juguen amb una lírica con-

templativa al mateix temps que 
evasiva. “En passejar cerque, en 
els murs de les cases que envolten 
a l'Ermita, les plantes, els arbres, 
les flors i la vitalitat de la vegeta-
ció. Sempre trobe alguna flor en la 
qual dettindre'm i sorprendre'm”, 
va comentar l'autora.“En aquesta 
època de tons grisos i pessimisme 
sempre és benvinguda una pro-
posta com la de Teresa Maestre 
–va assenyalar el regidor de Cul-
tura i Comunicació, Ferran Vilella-, 
en la qual el suggeridor món del 
seu pinzell aconsegueix desper-
tar la nostra intuïció, les nostres 
emocions i ens reconcilia amb la 
naturalesa”.

Teresa maestre 
converteix xicranda en 
un jardí de flors d'aigua

Les veus que 
van corprendre 
Godella

francesc perales dirigí el concert del cor de la Generalitat.

trenta veus privilegiades van en-
vair Villa Eugenia i van emocionar 
a un auditori amb un repàs a bo-
na part del repertori coral religiós 
i popular dels dos últims segles. 
La secció femenina del cor de la 
Generalitat, junt al pianista fran-
cisco Hervás, dirigida per francesc 
Perales va explorar l'acústica de 
l'edifici modernista, referència des 
de la seua rehabilitació, de la cul-
tura de la comarca. L'audició es va 
dividir en dues parts. La primera va 
ser apassionada i dramàtica. La se-
gona part, més popular, amb obres 
del repertori tradicional espanyol i 
altres èpiques.
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Els voluntaris que l'any passat reforestaren agullent.

L
'AMPA de l'IES Comarcal 
reforestà el passat any 
Agullent i en els pròxims 

dies tornarà a participar en els 
treballs de reforestació de la 
zona. Per al curs 2012-2013 
l'AMPA de l'IES Comarcal, con-
tinuarà promovent la tolerància, 
la solidaritat, la multiculturalitat 
i el respecte pel medi ambient, 
tant entre els escolars com entre 
els pares i les mares. Per això es 
realitzaran per els mesos de Des-
embre, Gener i Febrer les activi-
tats que s'indiquen a continuació 
entre uns altres: 

Nadal (desembre): “mercadito” 
de 2ª mà per conscienciar als 
alumnes de la necessitat de reuti-
litzar el material o utensilis que ja 
no utilitzen. fomentar l’intercanvi 
o la venda a preus econòmics.

reForestaciÓ a agullent (Ge-
ner). dia per a una activitat so-
lidària i ecològica, a més per a 
compartir amb tots els membres 
de la comunitat educativa.

dia de la Bicicleta (Gener): 
una manera de conscienciar als 
alumnes en la utilització d'un 
mitjà de transport alternatiu per  
acudir a l'institut.  sorteig d'una 
bicicleta entre els participants.

llars verdes (tot l’any): taller 
organitzat pels ajuntaments de Go-
della i Burjassot, el qual,  s’ha ofert 
a les famílies de  l’institut. Progra-
ma ecològic per a la conscienciació  
de la bona utilització dels recursos 
i  reducció de l'ús de l'energia elèc-
trica, de l’aigua, i de residus.

ampaiescomarcal.wordpress.com

L'agenda sostenible de 
l'iES comarcal

El col·lectiu cultural La Burra Ve-
lla continua organitzant els mer-
cats del troc que determinats dis-
sabtes se celebra a l'explanada 
de l'ermita de 11:30 hores a 14:00 
hores, junt al mercat de venda 
directa de productes del camp. 

L'últim celebrat va ser el del 22 
de desembre on es va fer, a més, 
un taller de danses del món i una 
exhibició de batukada. El pròxim 
mercadet que s'organitzarà al 
lloc i hores habituals serà el dis-
sabte 9 de març. 

La Burra Vella porta 
el mercat del troc

Un dels mercadets organtzats pel col·lectiu.

a LES noU, En La maraTón dE VaLEncia. 
Los soci@s  del club participaron de forma masiva en la 
maraton de Valencia celebrada el pasado 18 de noviembre en la 
que terminaron 30 socios del club de ellos 6 mujeres, cada año 
se incrementa el numero de participantes en esta carrera, que 
empezamos a preparar y entrenar desde agosto recorriendo los 
distintos circuitos de Godella. www.alesnou.com

a pEU pLa. dE PassEiG. 
en octubre la senda de cavanilles en cortes de Pallàs, on sota 
la pluja i la boira pujarem la mola de cortes i rematarem el 
dia, amb un excel.lent gaspatxo manxec en un restaurant de la 
localitat i una ruta per la Vall de la murta (alzira) en novembre, 
amb l'ascensió al cavall Bernat (foto) i la visita a les runes del 
monestir de la murta.  www.apeupla.com.

felcan, declarada 
de interés 
comunitario
La Asociación para la protección 
de los perros y gatos, FELCAN, 
acaba de obtener la Declaración 
de Interés Comunitarios (DIC), li-
cencia que permite la creación de 
un nuevo refugio para animales 
abandonados. En este centro, que 
se llamará oasis, se podrán alber-
gar unos 150 canes y 30 felinos.

Este nuevo centro de recogida 
de animales estará subdividido en 
varias zonas. Las caneras serán 4 
patios diferenciados entre si en el 
que a su vez habrá alrededor de 
diez rediles independientes, y la 
zona de los gatos, también será 
cuatro zonas diferenciadas entre si 
para poder aislar a los animales que 
así lo necesiten. 

Pero no sólo estará compues-
to de celdas para canes y felinos, 
también tendrá un centro veterina-
rio, una peluquería canina y lo más 
importante, una zona de agillity a 
la que podrán acceder los vecinos 
de la zona. todo ello dentro de un 
paraje natural, respetando la ima-
gen actual de la zona y replantando 
determinadas áreas para no romper 
el equilibrio ecológico.

Este nuevo albergue, que esta-
rá situado en la comarca de l´Horta 
sud ya ha iniciado su cuenta atrás. 
obtenido la dic, proceso bastante 
dilatado en el tiempo y complicado 
de conseguir, ahora lo principal es 
obtener los fondos para poder ha-
cer frente a la compra de la parcela 
y la construcción del mismo. fel-
can, es una asociación de reciente 
creación, con recursos limitados y 
hacer frente a un proyecto de esta 
envergadura es todo un reto para 
sus socios, voluntarios y directivos. 
Por eso se ha iniciado una campaña 
de recaudación de fondos, donde 
se va a hacer gran uso de las redes 
sociales, así como otra serie de acti-
vidades como ferias, rastrillos bené-
ficos... Pero las actividades más no-
torias para recaudar fondos son la 
realización de retratos en acabado 
acuarela de nuestras mascotas a un 
precio muy económico; una impor-
tante campaña de crowdfunding; la 
visita de Papa noel de los animales 
el día 22 en el centro comercial El 
saler; la recogida de tapones solida-
rios, y una gran cantidad de actos 
diversos. toda la información sobre 
las campañas que se está realizan-
do. del nuevo refugio, los planos o 
incluso un paseo virtual se pude ver 
en la web www.felcan.org 

Por desgracia son muchos los 
animales abandonados, y las pro-
tectoras no pueden albergar más de 
un 20% del total que vagan por las 
calles, el resto acaban en perreras 
donde son sacrificados o fallecen 
atropellados. La creación del nuevo 
refugio de felcan, será un nuevo lu-
gar donde se podrá dar oportunidad 
a alguno de esos perros y gatos.
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La gran família del 
casino segueix creixent

E
l Casino Musical de Godella 
va celebrar Santa Cecília amb 
tot un seguit d'actes que co-

mençaren amb la matinal dels Edu-
candos, un dels més emotius del 
calendari anual. El regidor de Cul-
tura i Comunicació, Ferran Vilella 
va acompanyar la directiva i la ban-
da en un llarg itinerari que els va 
portar una a una a les cases dels 16 
nous músics que s'incorporen en-
guany a la gran família del Casino: 
Alba Contreras (clarinet), Patricia 
Viñes (clarinet), Antoni Arándiga 
(clarinet), Claudia Almagro (flauta), 
María Alonso (flauta), Luis Colomer 
(oboè), Javier Soler (saxofon), Pe-
dro Mas (fagot), Marc Fernández 
(trompa), Miguel Muñoz (trompe-
ta), Joan Serrano (trompeta), Pere 
Climent (baix), Aarón Atarés (violí), 
Clara de Jorge (violí), María Gil (vio-
lí) i Lluís Usó (viola).

Els 80 músics de la Banda del 
van ocupar l'altar de la Parròquia 
Sant Bertomeu la setmana següent 
per a retre homenatge a rafael 
Mauricio. El Pasdoble que en el 
seu honor va compondre el valen-
cià Rafael Talens, va desplegar més 
emoció que mai. La seua vídua i 
familiars assistien en la primera fila 
d'un auditori desbordat. L'actor An-
tonio de Pàdua va presentar l'acte 
i el president de l'agrupació, Juan 
Llorens va recordar commogut al 
que fóra durant dècades la veu del 

certamen de bandes de música en 
el dia gran de Santa Cecilia.

també les amigues de la músi-
ca es van incorporar a l'homenatge 
i posteriorment van fer lliurament 
a la Banda d'un saxofon, una trom-
peta, una trompa i un teclat. 

Els actes continuaren amb jocs 
populars i el trasllat de la patrona 
dels músics i es tancaren amb el 
tradicional recorregut pels carrers 
amb nom d'artista i la col·locació 
de les corones de llorer per part 
dels seus familiars i autoritats.

EL concErt cEntraL dE santa cEcíLia Va sEr un HomEnatGE a 
rafaEL mauricio, La VEu dEL cErtamEn dE BandEs dE VaLÈncia

Els membres de la Banda del casino musical, en la matinal dels Educandos.

G
odella cuenta ya con un 
nuevo colectivo que se 
suma a la nutrida cartera 

de asociaciones que desarrollan 
su actividad en la localidad. Ki-
lómetro Cero nace inicialmente 
creada por trabajadores de este 
Ayuntamiento pero con el de-
seo de incluir a todas aquellas 
personas que sin serlo, deseen 
colaborar y participar en mejorar 
las condiciones de vida de la gen-
te que a nuestro alrededor está 
pasándolo muy mal. 

Los fundadores garantizan 
que será una entidad sin ánimo 
de lucro, aconfesional, apolítica  
e independiente de cualquier tipo 
de estructura económica, política 
o social; constituida por personas 
que a título individual (sin tener 
en cuenta su posición, trabajo o 
cargo) deseen aportar su gota de 
agua, bien mediante aportaciones 
–periódicas o no en función de 
su capacidad económica–, bien 
aportando trabajo, tiempo, 
conocimeintos ...etc o cualquier 
otro recurso que pueda ser útil 
para ayudar a gente en situación 
de verdadera necesidad en 
nuestra localidad. .  "con muchas 
gotas podremos ofrecer un vaso 
de agua al que está sediento y 
ayudarlo a recuperar su dignidad 
como persona", comentan sus 
responsables.

Ya se está barajando la 
creación de un comedor social, 
así como otras actividades 
para personas en situación de 
necesidad (campaña de recogida 
de juguetes, actos culturales, 
asistencia a mayores, niños y/o 
dependientes, etc). El colectivo 
se muestra receptivo a cualquier 
iniciativa que puedan proponer 
personas externas 

Constituyen los fines de la 
asociación prestar asistencia 
a las personas y colectivos 
en situación de precariedad 
y necesidad social; promover 
y desarrollar proyectos que 
permita a los destinatarios de 
las actividades de la asociación, 
avanzar y mejorar en el ámbito 
económico, social y laboral, 
recuperando la dignidad de 
sentirse útiles a su comunidad; 
mejorar las condiciones de vida  
de personas en situación de 
precariedad, en especial mujeres, 
niños, familias, dependientes…., 
reducir las desigualdades 
presentes en la sociedad y crear 
mecanismos de solidaridad en la 
comunidad donde intervenimos, 
sin injerir en su cultura y 
tradiciones; y colaborar con otras 
entidades públicas y privadas 
en las labores de asistencia 
a personas en situación de 
precariedad.

Para el cumplimiento de los 
fines enumerados en el artículo 
anterior, las actividades previstas 
son: campañas de concienciación 
de situaciones de necesidad y de 
medidas a adoptar para paliar 
aquéllas; aulas formativas para 
personas que necesiten mejorar 
su nivel de educación o laboral; 
medidas de apoyo en materia de 
conciliación laboral; actividades 
lúdicas , deportivas y de ocio que 
permitan ayudar a los fines de 
la Asociación y a los colectivos 
a los que dirige su actividad; 
comedor social para personas 
con  dificultades económicas 
para cubrir sus necesidades 
básicas y la creación de un 
programa de ayuda a colectivos 
especialmente necesitados 
(niños, ancianos, dependientes…)

nace Kilómetro cero, 
una onG para ayudar a 
los más necesitados

Los fundadores de la ONG firman los estatutos.

concert d'homenatge a rafael mauricio.

Santa cecília es tancà amb la col·locació de les corones de llorer.
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E
l projecte de recuperació de 
l'horta de Godella a través 
dels horts d'oci ha merescut 

l'atenció de l'aliança internacional 
terra ciutadana un conglomerat 
d'organitzacions socials, onG’s, 
personalitats, investigadors, llau-
radors i pescadors de tot el món 
que treballa perquè el camp torne a 
les mans dels camperols; les mun-
tanyes, a les dels muntanyesos; i 
el litoral a la dels pescadors arte-
sanals.una vintena de membres 
d'aquesta organització va visitar 
dilluns passat Godella amb la fi-
nalitat de conéixer de primera mà 
l'experiència dels horts d'oci de La 
coscollosa. L'alcalde de la locali-
tat, salvador soler, que va exercir 
d'amfitrió, va explicar l'origen i 
els objectius de l'experiència. “fa 
ja dos anys que iniciem aquest 

projecte que ha anat creixent en 
tres fases –va comentar el primer 
edil–, amb ell recuperem l'horta per 
al seu ús originari, el de camp de 
cultiu ecològic; i ho convertim en 
un espai de sociabilització entre 
els usuaris on es comparteixen 
coneixements, recursos i expe-
riències”. L'èxit de la iniciativa ha 
sigut tal que malgrat haver ampliat 
successivament les parcel·les que 
s'han posat a la disposició dels 
ciutadans, la llista d'espera sem-
pre augmenta i, a més, segons va 
reconèixer el propi soler, ja hi ha 
iniciatives privades que estan plan-
tejant reproduir el model.Puerto 
rico, anglaterra, frança, Vietnam, 
Xile, índia, txad, senegal, algèria,… 
van ser alguns dels països des dels 
quals van venir representants de 
terra ciutadana.

Els horts d'oci de Godella, 
model de sostenibilitat
mEmBrEs dE L'aLianÇa tErra ciutadana 
s'intErEssEn PEr L'EXPEriÈncia

Salvador Soler exercí d'amfitrió en la visita.

El club de waterpolo, en la foto oficial de la temporada.

E
l pasado 20 de octubre 
2012 se celebró en la Pis-
cina municipal de Godella 

la presentación del Club Natació 
Godella congregando gran núme-
ro de público. Dicho acto consis-
tió en la presentación uno por 
uno de los integrantes de cada 
equipo y categoría, benjamines, 
alevines, infantiles, cadetes, ju-
veniles y absolutos. El equipo A, 
que milita en división de honor 
territorial; y el B, en primera te-
rritorial, así como la presentación 
del cuerpo técnico. En total más 
de 100 deportistas entre chicos 
y chicas. Este acto dio el pisto-
letazo de salida a la temporada 
2012/2013. Por segunda tempo-
rada  consecutiva presentamos 
equipos en todas las categorías 
masculinas y mixtas.

seguidamente se disputaron 
cinco partidos entre las diferen-
tes categorías con el fin de ver 
las evoluciones de los equipos y 
así poder valorar el estado de for-
ma después de la pretemporada.

El concejal de deportes, Ge-
nís ruiz comprobó de primera 
mano el nivel del Waterpolo  en 

Godella. no hay que olvidar que 
aún siendo un deporte minorita-
rio cuenta con más de 100 de-
portistas practicando waterpolo. 
El éxito del club natació Gode-
lla en sus distintas disciplinas, 
waterpolo, natación, natación 
para personas con discapacidad 
y natación máster es posible gra-
cias al patrocinio y colaboración 
de activitats aquàtiques l'Horta 
s.L., empresa que gestiona la pis-
cina cubierta climatizada de Go-
della que cede un gran margen 
horario de dicha instalación para 
la práctica de estos deportes y el 
oam (ayuntamiento de Godella).

En los últimos meses se ha 
puesto en marcha la disciplina 
de natación de competición para 
niños en categorías de edades. 
En el poco tiempo que lleva ya 
cuenta con más de treinta niños 
y niñas que empezaron a compe-
tir el 15 de diciembre en torrent.

desde el cLub se anima a to-
dos aquellos que quieran prac-
ticar deportes acuáticos como 
la natación o el waterpolo para 
que pasen por sus instalaciones 
a informarse.

Un centenar de jóvenes, 
en el cn Godella

Villacañas: “Les corts de cadis 
van deixar un text impossible”

Villacañas, junt a xavier costa, durant la conferència.

E
l Moviment Cultural de Gode-
lla va promoure la conferència 
sobre les Corts de Cadis que 

va oferir el professor catedràtic de 
filosofia de la Universitat Complu-
tense, José Luis Villacañas. Més de 
cent persones de totes les edats 
van participar en la tertúlia-confe-
rencia que va analitzar el context 
de l'Espanya postnapoleònica que 
va donar com resultat la Constitu-
ció de 1812, un text ple de contra-
diccions amb certs paral·lelismes 
amb l'Espanya actual. “Les Corts 
de Cadis van deixar una Constitu-
ció impossible, que va jugar amb 
l'ambigüitat”, va afirmar Villacañas.

“En moments molt greus, amb 
pèrdua de soberania per la invassió 
de napoleó, polítics i ciutadans van 
prendre el timó de la situació en un 
acte d'una gran determinació i res-
ponsabilitat pública”, va comentar el 
sociòleg i organitzador, Xavier costa. 
En aquell moment els cafès, els salons 
de les cases, les places, les juntes, ser-
vien perquè el poble es reunira per a 
parlar i prendre decisions. analitzant 
el passat per a entendre el present, 
Villacañas va dibuixar durant poc 
més d'una hora l'escenari que fa dos 
segles va mobilitzar a la ciutadania. 
finalment, els assistents traslladaren 
a Villacañas els seus dubtes.

naix el germà 
ecològic del Bim: 
el Bid
La regidoria de comunicació ha 
posat en marxa un nou canal per 
difondre l'activitat municipal per 
correu electrònic. Es tracta de la 
newsletter que arribarà setma-
nalment o quinzenalment a tots 
aquells que ho desitgen. El Butlle-
tí informatiu digital (Bid) s'envia 
actualment a una base de dades 
de 400 persones i absorbeix la ini-
ciativa de la campanya de la 'bústia 
informativa personalitzada', l'èxit 
de la qual va ser limitat. La perio-
dicitat del Bid estarà subjecta a 
l'activitat municipal. Els interes-
sats es poden subscriure a www.
godella.es

informació i 
participació a la 
gestió municipal
Arribats a l'equador de la legisla-
tura, l’Equip de Gobern té previst 
engegar una campanya partici-
pativa, baix el nom “Parla del Po-
ble que vols”, per recavar les opi-
nions del veïnat i traslladar-les a 
la gestió futura. En una primera 
fase, els regidors informaran 
de l’execució dels seus projec-
tes i la planificació prevista per 
als pròxims mesos, informació 
que es facilitarà als interessats 
perquè puguen valorar-la. Poste-
riorment, en el mes de març, es 
farà una reunió oberta al veïns i 
veïnes perquè manifesten el seu 
punt de vista davant dels res-
ponsables de l'Ajuntament. Per a 
participar activament (amb veu) 
a l'esmentada reunió caldrà om-
plir el formulari que s'habilitarà 
a la pàgina web de l'Ajuntament 
pròximament o que es podrà tro-
bar en paper a l’Ajuntament.

la foto de Toni 
García guanya 
per al calendari
Toni García es va imposar al 
concurs que la regidoria de Co-
municació posà en marxa per a 
il·lustrar el calendari municipal 
que cada any es distribueix en-
tre totes les veïnes i veïns de la 
localitat. El primer premi tenia 
una dotació de 250 euros, men-
tre que el segon, que recaigué 
en Paz Nabila Zamorano té una 
assignació de 150. En tercera po-
sició quedà Cristina Cotanda per 
a qui  es destinaren 100 euros 
de premi.

El calendari municipal in-
corpora enguany, a més, dues 
imatges del CEIP Cervantes que 
celebra el seu 75 aniversari: Una 
instantània de la seua inaugura-
ció i una altra del moment actual.
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L
a Federació d'Associacions de 
Ciutadans Majors de la Co-
munitat Valenciana –CIM- va 

convidar al cor i a la rondallade los  
Claveles Rojos de Godella al VIII 
Festival de Ciutadans Majors que 
es va celebrar diumenge passat en 
el Palau de la Música de València. 
La formació godellana, que ja ha 
superat el mig segle de vida, va 
estar acompanyada per la coral 
Setella Maris de Cullera, la coral 
Nova Creació de l'Alcúdia, la coral-
rondalla Monte de la Sal del Pinós 
i la Agrupació Músical de Veterans 
de la ribera del Xúquer. A més, un 
centenar de veïns i veïnes de Gode-
lla, amb l'alcalde de la localitat Sal-
vador Soler; i la regidora de Benes-
tar Social, Promoció de l'Ocupació i 
Igualtat, rosa Barat al capdavant, 
es van desplaçar en autobusos 
per a donar el seu suport i gaudir 
amb l'actuació dels antics Mayos. 
L'ocasió va servir, a més, per a clau-
surar la Setmana dels Majors de Go-
della organitzada per l'Associació de 
Jubilats i Pensionistes.

El certamen, convocat en el marc 
de l'any europeu de l'envelliment 
actiu i de la solidaritat interge-
neracional va ser presidit per la 
directora general d'acció social i 
majors, Pilar albert, la vespra del 
dia mundial de les Persones d'Edat.
La sala José iturbi va quedar en 
silenci. anava a ser testimoni de 
la interpretació dels claveles rojos 
que van donar inici al seu concert 
amb el pasdoble aires andalusos 
que ja anunciava als presents que 
abarrotaven les instal·lacions que 
el que s'aveïnava gens tenia a 
veure amb les corals tradicionals 
que havien sonat fins al moment. 
L'emoció i l'admiració va anar in 
crescendo primer amb el bolero 
Historia d'un amor, de carlos Ele-
ta; i després amb l'havanera de 
manuel Penella, don Gil d'alcalá. 
finalment, el clímax musical es va 
aconseguir amb la follia canària i 
les veus en directe del tenor carlos 
Pastor i el baríton Josep aparicio 
‘apa’ acompanyant a la rondalla i 
al cor.

Els 'claveles rojos' 
posen en peus al palau
EL concErt EstiGué intEGrat dins ELs 
actEs dE La sEtmana dELs maJors

El palau, plé a vessar per sentir els 'claveles rojos'.

La formació també gaudí de la jornada i els reconeixements.

mig poble es desplaçà a València per sentir la rondalla, apa i carlos pastor.

QUi ÉS QUi / EL fotomató

Emboscados
dimarts, 18:00 HorEs

anTonio i ZiTa

 Programa cultural i d'oci 
que, a més, inclou entre-
vistes amb continguts 
sorprenents i curiosos.

Epic Time
diJous, 19:00 HorEs

rUBÉn, cHiSo, KYnoS, iSa i GUSTaV

El programa otaku i gamer 
de referència. informació de 
tota l'actualitat mànga i de 
videojocs.

contracancha
diLLuns, 17:00 HorEs

ÁLEx, SErGi, ànGEL i andrEU

assabentat de tota 
l'actualitat esportiva dels 
equips de Godella i de la 
nacional i internacional.

La hora de Kayako
diJous, 18:00 HorEs

LUiS, JUaniTo i diafEBUS.

Programa de terror, misteri, 
successos inexplicables i tot 
allò que governs i corpora-
cions tracten d'ocultar.

El foro
dimEcrEs, 17:00 HorEs

SErGi, iTZiar, ÁLEx i BEa

Programa d'actualitat 
informativa, agenda i debat. 
tot açò amb un to distès i 
divertit.

norwegian beach
diVEndrEs, 18:00 HorEs

nErEa

música indie nacional i 
internacional actual i de 
tots els temps allunyada del 
mainstream.

La pinacoteca de radio
dimEcrE, 19:00 HorEs

aLEJandro

Programa de difusió cultural 
amb entrevistes a joves 
creadors de diferents totes 
les disciplines artístiques.

we are the robots
diVEndrEs, 19:00 HorEs

KiKE

Programa dedicat a totes 
les tendències englobades 
dins del que es coneix com a  
música electrònica.

Siempre perdiendo
dimarts, 20:00 HorEs

Toño i LUiS

Programa de fragments de 
lectures suggeridores ama-
nides amb la millor música 
de tots els temps.

Give me indie rock
diJous, 21:00 HorEs

VicEnT

Endinsa't en les procel·loses 
aigües de la música inde-
pendent en un ambient tran-
quil i elegant.

desconecta
diLLuns, 19:00 HorEs

ÁLVaro, andrada, EdUardo i ELVira

magazine cultural amb una 
secció de videojocs i que 
repassa tota l'actualitat 
musical i artística.

music factory
diVEndrEs, 22:00 HorEs

carLES

El programa degà de ràdio 
Godella ens porta a casa el 
millor house i la música de 
club.

El Vaixell
diLLuns, 20:00 HorEs

JoSEp VicEnT

navega d'un continent a un 
altre solcant els set mars de 
les músiques del món amb 
el vaixell.

Viva el punk
diJous, 20:00 HorEs

Soriano, VómiTo, daVid i iSa

agenda, batalles, crítica, 
entrevistes i qualsevol cosa 
que se'ls ocorre. El punk no 
ha mort.

Uno cualquiera
dimEcrEs, 20:00 HorEs

ramón i Toni

magazine musical amb sec-
cions d'actualitat, discos lle-
gendaris i dramatització de 
relats de producció pròpia.

Bim ràdio 2.0
dimarts, 20:00 HorEs

Jordi i andrÉS

Programa pioner i degà de 
la informació radiofònica 
municipal. tot el que passa a 
Godella, entrevistes, agenda...

ràdio Godella
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L'aGEnda aL tancamEnt
gEnEr

fEbrEr

març

gEnEr

cartEs als rEis 

DJ

3  
villa teresita. 18:00 h
amb la col·laboració de la 
comparsa cristiana cava-
llers templaris.

caValcada dE rEis 

DB

5  Pça ermita-torreta. 18:30 h

jornadEs mEdi ambiEnt 

DM

8  
villa teresita. 19:30 h
José Pío Beltrán. "cultius 
transgènics"

DX

9  
villa teresita. 19:30 h
José Pedro Piqueras. "agri-
cultura ecològica"

DM

15  
villa teresita. 19:30 h
amparo Vilches i daniel Gil. 
"El canvi climàtic"

DX

16  
villa teresita. 19:30 h
José albert. "Godella y su 
medio ambiente"

cto. fifa 2012. PLAy 
STATIOn 2 

DB 

12  
casal jove. 18:00 h
Edats: de 10 a 14 años 
Inscripcions: Casal Jove fins 
el 10 de gener. Gratuït.

rEcital   
PIAnO y FLAUTA 

DV

11  
villa eugenia. 20:15 h
Luis Giner i Joan ibáñez

thomas csaba 
gUITARRA 

DG

13  
villa eugenia. 20:15 h
organitzat per l'institut 
francés

marià garraÑana 
PInTURA 

DJ

17  
villa eugenia. 20:15 h
fins el 7/12

fEstiVal dE hip-hop 

DB 

26  
casal jove. 19:00 h
19:00h: micro obert      
22:00h: concerts               
Gratuït

cinE-fòrum. 'bRAzIL' 

DX

30  
casal jove. 19:00 h
director: terry William 
tractarem aquesta película 
en base a la situació (socio-
política) actual. introducció 
al concepte de distopia.

75 aniVErsari dEl cEip 
cErVantEs 

DX

30  
cervantes. 15:30 h
inauguració de les activitats 
commemoratives del 75 ani-
versari del cEiP cervantes

“club de punt de ganxillo”  
dimecres de 19:30 a 21:00h.        
a partir del 23 de gener   
Gratuït i obert a tot el públic que 
tinga alguna noció de punt de 
ganxo, i que vulga compartir el seu 
temps realitzant labors en conjunt.

Per a apuntar-se només cal passar 
pel casal Jove en horari d'obertura.

fEbrEr

InIcIacIó a la mÀgIa 
CUrS

DB

2  
casal jove. 20:15 h
Professor: tomás cebrián
Horari: de 10:00h. a 14:00h. i 
de 17:00h. a 21:00h.
Edats: majors de 16 anys
Preu: 15 €/persona
inscripcions abans del 25 de 
gener al casal Jove.

cuarteto de cuerda 
esplá y dos trompas

DV

8  villa eugenia. 20.15 h. 
Programa clàssic: Beetho-
ven, mozart, Haydn.

carnestoltes INFANTIL

DS

9  
casal jove. 20:15 h
de 17:30h. a 18:15h: tallers 
de pintacares i globoflèxia.
de 18:15h. a 19:00h: Especta-
cle del “mago thomas”
de 19:00h a 20:45h: minidis-
co, amb balls, coreografies i 
jocs musicals.

“Volaos”. CoMPANYIA 
CLowNDESTINoS.

DB

23  
casal jove. 22:30 h
Preu: 4 €
tots els púbics

sinopsi: Espectacle còmic 
clownesco, en el qual tres 
personatges s'embarquen 
en una aventura on els 
mapes i els plans perden el 
seu sentit, volant cap a allò 
desconegut, amb l'esperit 
confiat d'un xiquet, inno-
cents, oberts i vulnerables. 
El seu destí... el present.

jéremy peret. 
GUITArrA

DX

27  
villa eugenia. 20:15 h
organitzat per l'institut 
francés

cIne-FÒrum. EL MUro

DX

27  
casal jove. 19:00 h
director: alan Parker 
tractarem aquesta película 
fent referència al sistema 
educatiu i comentarem fins 
a quin punt aquest sistema 
es retroalimenta de si 
mateix.

març

InIcIacIó a 
contacontes. CUrS

DV

1  
casal jove. 17:30h. a 20:30h.
Preu: 15 €/persona
inscripcions abans del 22 de 
febrer al casal Jove.
dies: 1, 8, 15 i 22 de març.

trobada almatadero

DB

2  
casal jove. 
12:00h:  fira associacions
18:00h:  mostra dels cursos 
de almatadero
22:00h: nit de rock amb: 
“the new macarrones” (ro-
cafort) i “L’arrel” (Puçol)
Preu: gratuït.

master class. 
GUITArrA

DB

23  
casal jove. 17:00h. a 21:00h.
Preu: 36 €/persona
requisits: nivell avançat de 
guitarra. 

piErrE lE lièVrE 
gUITARRA 

DX

27  
villa eugenia. 20:15 h
organitzat per l'institut 
francés

d'interés
recollida de trastos > dimecres (previ avís) / recollida de ramatge > dimarts i divendres (previ avís) / ple > dijous últim de mes

E
l concierto organizado por la 
Junta Local Contra el Càncer 
llenó Villa Eugenia de solida-

ridad, música y arte en general el 
pasado domingo 16 de diciembre. 
La violoncelista Maria Mircheva y 
la pianista Amparo Pous iniciaron 
el concierto con  algunos cambios 
en el programa obligados por una 
lesión en el dedo de la primera. El 
director José Manuel Palau, inter-
pretó la obra Cáncer, compuesta 
cuando a su madre le diagnostica-
ron la enfermedad. Una obra emo-
cionante, y optimista. Por último, 

la soprano Susana Montesinos, de 
nuevo, con el acompañamiento al 
piano de Amparo Pous, completa-
ron el concierto benéfico a medio 
camino entre la ópera y la zarzue-
la, con obras de Bellini y Mozart, la 
Katiuska de Sorozábal, el Barberi-
llo de Lavapiés de Barbieri... En el 
descanso se sorteó una abanico 
pintado a mano y donado por el 
artista local, Miguel Gago. El al-
calde, Salvador Soler agradeció el 
esfuerzo del colectivo para quien 
anunció que no ha habido recortes 
en el presupuesto.

Gala contra el cáncer

El director godellano José manuel palau interpretó su obra cáncer.

preu: 60€ per trimestre
Edats: majors de 18 anys.
cUrSoS:

Kung-fu: dimarts de 18:00h. a 20:00h. 
Biodansa: dijous de 18:00h. a 20:00h: 
Batucada: dijous/divendres 18:00h.-20:00h: 

cUrSoS TrimESTraLS rEGULarS 'aLmaTadEro' GEnEr, fEBrEr i marÇ
GodELLa acomiada aLfaro. L'EscuLtor morí aLs 83 anYs. 
El món de la cultura i la política valenciana i catalana donaren l'úlyim 
adéu a l'escultor andreu alfaro amb un emotiu homenatge al seu taller 
de Godella en què s'ha recordat la figura de l'artesà de la geometria.


