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Estem vivint moments convulsos a molts nivells 
però centrant-nos en el nostre poble, també ací 
passem per moments difícils. Difícils perquè les 
darreres sentències expropiatòries ens estan dei-
xant les arques municipals tambalejant. Difícils 
perquè tenim una normativa des de l'any 2012 que 
ens ofega a nivell de contractació de personal, d'as-
sumpció de competències, etc.
Es governa alçant constantment objeccions de les 
habilitades de l'Estat per poder continuar mante-
nint les retribucions dels empleats públics, per po-
der mantenir la gestió directa de serveis com els 
esportius, l'escola d'adults, el conservatori, etc. Per 
això és tan important tancar d'una vegada la nova 
relació de llocs de treball que ja fa anys que està 
negociant-se amb els sindicats i tots els partits po-
lítics. Una RPT que regularitza els complements 
dels treballadors i que actualitza la seua estructura 
a les necessitats actuals. Una RPT que pot ser no 
arribe a les expectatives de totes les persones però 
que és un avanç important i sobretot necessari per-
què no podem estar assumint tantes responsabili-
tats sense fer res per evitar els informes en contra. 
Vivim moments difícils també a nivell urbanístic. 
Necessitem dissenyar un sistema per a adquirir el 

sol pendent amb gestió urbanística i no a colp de 
sentència expropiatòria. Eixe nou disseny està pre-
vist a la modificació del Pla General d'Ordenació 
Urbana. 
Els dos documents son importantíssim i per als 
dos necessitem la majoria del ple. Són decisions 
difícils que han de ser dissenyades i aprovades per 
persones valentes. No servirà de res amagar el cap 
baix de l'ala, ni estar posant constantment excuses 
per no afrontar la realitat. Si no s'està d'acord amb 
les propostes del Govern, estem disposats a escol-
tar propostes alternatives. El problema és quan no 
hi ha propostes, només crítiques o cants de sirenes. 
Esperem que el sentit comú i la responsabilitat 
s'instal·le en el nostre consistori i puguem traure 
endavant estos dos grans projectes amb l'aporta-
ció de totes les persones que el formem. Persones 
valentes per a un poble que necessita polítiques 
valentes. 

Eva Sanchis
AlcAldessA de GodellA

Bim de Godella

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

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

telèfon: 963 638 056

Ajuntament de Godella 

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

Centre Cultural Xicranda 

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

Casal Jove alMatadero 

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

Poliesportiu Municipal 

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

Centre de Serveis Socials 

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

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

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

Centre d’Art Villa Eugenia 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

facebook.com/AjuntamentGodella

twitter.com/Godella

youtube.com/teleGodella

instagram.com/AjuntamentGodella

Persones valentes per 
a polítiques valentes

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

COMPROMÍS 

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

telèfon: 963 638 056

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

COMPROMÍS 

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

telèfon: 963 643 006

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

COMPROMÍS 

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

telèfon: 963 643 006

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

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

telèfon: 963 641 152 / 963 640 753

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

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

telèfon: 963 638 056

Teresa Bueso
teresa.bueso@godella.es
edUcAcIó
IGUAltAt

PSOE

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

telèfon: 963 643 006

Institucional

M.A., Urbanisme i obres

Agricultura

educació

economia i hisenda

tansp. Modern. i contract.

comunic. i Agermanament

el Racó de les Associacions

Agenda

BIM de Godella. 2on Trimestre 2017. Edita: Gabinet de premsa de l'Ajuntament de Godella. Imprimeix: Bellver Barreno. Dipòsit Legal: V 4225-1991.

cultura

Monogràfic

serveis socials

ocupació

esports

Biblioteca

seguretat ciutadana

Festes

Paquita Mocholí
paquita.mocholi@godella.es
joVeNtUt
BIBlIotecA
PRoMocIó del VAleNcIà

ESQUERRA UNIDA

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

telèfon: 963 638 056

PP

josé María
Musoles

carina
Ferrer

Vicente
estellés

josé luis
Martí

contacte: info@ppgodella.es

Vicente
calatayud

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

Rebeca
sanhermelando

CET contacte: correo@podemgodella.info 

Irene
Ferré

Araceli
cuenca

joventut

Igualtat

Participació ciutadana
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 coRPoRació
Paquita Mocholí va prendre possessió el 
dijous 28 de setembre, com a regidora 
d'Esquerra Unida al ple de l'ajuntament 
de Godella. La nova edila arriba a la cor-
poració municipal i entrarà al Govern as-
sumint les competències del seu company 
de partit, Joan cardo, que va dimitir. Moc-
holí dirigirà per tant les àrees de Joventut, 
Biblioteca i Promoció del Valencià.
Mocholí va prometre complir amb les 

obligacions del càrrec de regidora. «com 
a ciutadana partidària d'un model republi-
cà, solidari i laic, promet per imperatiu 
legal lleialtat al rei i a la constitució», va 
afirmar.
abans d'ocupar el seu seient, Francisca 
Mocholí va voler dirigir unes paraules 
als seus companys i companyes: «El més 
fàcil és fer allò que ú vol, però el que re-
alment és un repte en democràcia muni-
cipal, i més concretament amb la compo-
sició d'aquest ajuntament, és fer-ho amb 

respecte, tolerància i consens. Eixa serà la 
meua actitud i la del col·lectiu d'Esquerra 
Unida. Ens agradaria que ens trobàrem to-
tes i tots en eixa tasca», comentà. 
D'altra banda, es va fer efectiva la renun-
cia de Sento Rodríguez cotanda com a 
regidor de ciutadans, una dimissió per 
motius personals i familiars que ja va 
anunciar al ple de juliol. El seu company 
de partit, Vicente calatayud, i la resta de 
regidors i regidores de la corporació mu-
nicipal, agraïren la seua dedicació i li de-

sitjaren molta sort de cara al futur.
Elvira Navarret Ferrando és la persona a 
la que a juí de la corporació correspon co-
brir la vacant, donat que és la següent a 
la llista del partit. L'alcaldessa de Godella, 
Eva Sanchis, recordà que si esta persona 
no volguera assumir aquest càrrec, ha de 
presentar la seua renúncia per escrit el 
més aviat possible, per tal d'accelerar els 
tràmits i facilitar la pressa de possessió 
del nou regidor o regidora de ciutadans al 
proper ple d'octubre.

Institucional

Mocholí entra al Govern com a nova 
regidora d'EU i Cotanda dimiteix 
com a regidor de Ciutadans
MochoLí SUBSTiTUEix caRDo, i ciUTaDaNS ESTà PENDENT D'aSiGNaR UN NoU o NoVa REGiDoR/a

A l'esquerra, Paquita Mocholí intervé al seu primer ple, al mes de setembre. A la dreta, Sento R. Cotanda junt al seu company, Vicente Calatayud, abans de dimitir.

Institucional

 El ple de juny de l'ajuntament 
de Godella va aprovar, amb els 
vots favorables de compromís, 
PSoE i EU, l'abstenció de ciuta-
dans i canviem Entre Tots, i els 
vots en contra del PP, una moció 
de compromís per demanar un 
finançament just a la Comunitat 
Valenciana d'acord al seu pes 
poblacional i reformar el sistema 
d'inversions autonòmiques de 
l'Estat.
aquesta iniciativa es remunta a 
l'abril de 2016, quan la Genera-
litat Valenciana va promoure la 
recollida de signatures a favor 
d'un manifest que portava per 
títol “Per un finançament just”. 
Més de 600 entitats valencianes, 
entre les quals hi hagué més de 
300 ajuntament valencians, el 
van subscriure. Posteriorment, a 
les corts Valencianes s'han pres 
per unanimitat diferents acords, 
amb data 22 de febrer de 2017 i 5 
d'abril de 2017, respecte a aques-

ta necessitat de revisar el sistema 
de finançament de l'Estat. 
El manifest proposava les se-
güents demandes:
1. Una reforma immediata del 
sistema de finançament autonò-
mic, amb efectes a 1 de gener de 
2014, que possibilitara als valen-
cians i les valencianes disposar 
d'uns serveis públics fonamen-
tals (sanitat, educació i protecció 
social) de qualitat, i permetera de 
la mateixa manera l'exercici de 
les competències pròpies (ocu-
pació, habitatge, medi ambient, 
infraestructures, cultura, promo-
ció econòmica) i arribar, com a 
mínim, a la mitjana de finança-
ment per habitant del conjunt de 
comunitats autònomes.
2. El reconeixement del dèficit 
de finançament acumulat des que 
es van dur a terme les transferèn-
cies de competències a la comu-
nitat Valenciana, xifrat almenys 
en 12.433 milions d'euros des 

del 2002 fins al 2013, com també 
la definició i l'establiment d'un 
mecanisme de compensació dels 
esmentats dèficits.
3. L'execució per part de l'Estat 
d'unes inversions en infraestruc-
tures equiparables, com a mínim, 
al pes poblacional de la comuni-
tat Valenciana i la compensació 
de la insuficiència inversora dels 
últims anys
Ara, amb la finalitat de mantin-
dre viu l'esperit d'aquell impuls, 
el ple l'ajuntament de Godella  
ha proposat l'acord de les mesu-
res següents que ajuden a pro-
moure una major conscienciació 
entre la ciutadania de la neces-
sària i urgent revisió del sistema 
de finançament que permeta a 
les valencianes i als valencians 
l'exercici de les seues competèn-
cies i un major benestar social.
1. instar el Govern central a re-
alitzar una reforma immediata 
del sistema de finançament au-

tonòmic que 
possibilite als 
valencians i 
les valencia-
nes disposar 
dels recursos 
suficients per 
a poder gaudir 
d'uns serveis 
públics de 
qualitat i per-
meta, d'igual manera, l'exercici 
de les competències pròpies.
2. instar el Govern de l'Estat per-
què les inversions territorialitza-
des es facen d'acord amb el  pes 
poblacional.
3. Mostrar el suport de l'ajun-
tament al manifest penjant una 
pancarta a la façana de l'ajun-
tament o d'altres edificis públics 
amb el lema “Per un Finança-
ment Just”.
4. impulsar i fomentar la cele-
bració de jornades, reunions, 
conferències o actes sobre la 

reforma necessària del sistema 
de finançament i la confecció de 
cartells i d'altres materials pu-
blicitaris per a col·locar-los als 
edificis públics i dependències 
municipals amb el lema “Per un 
Finançament Just”. 
5. Notificar el present acord a 
la Presidència de la Generalitat 
Valenciana, a les corts Valenci-
anes i a la Federació Valenciana 
de Municipis i Províncies perquè 
faciliten els materials que editen 
o els acords que puguen prendre 
a favor de la reforma del sistema 
de finançament”.

Institucional

Demanen un finançament just i reformar el sistema d'inversions de l'Estat
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El CUMA acorda presentar 
una queixa formal a la 
Confederació Hidrogràfica 
pel barranc dels Frares

Medi Ambient, Urbanisme i Obres

La coNFEDERació Va DEciDiR No iNVERTiR ELS 30.000€ PREViSToS DESPRéS DE 
No accEPTaR La PRoPoSTa DE L'aJUNTaMENT PER PaL·LiaR LES iNUNDacioNS

 BaRRaNc FRaRES
El consell Sectorial d'Urbanis-
me i Medi ambient (cUMa), 
que es va reunir el dimarts 12 
de setembre al saló de plens de 
l'ajuntament de Godella, va 
acordar presentar una queixa 
formal davant la confederació 
Hidrogràfica del Xúquer després 
de la seua decisió de no invertir 

en la neteja i l'evacuació de les 
aigües del barranc dels Frares.
Tant l'alcaldessa, Eva Sanchis, 
com el regidor d'obres i Medi 
ambient, Fernando oliveros, 
mostraren la seua indignació per 
aquesta decisió de la confede-
ració Hidrogràfica, que tenia un 
pressupost de vora 300.000€ per 
a les obres de drenatge i que ha 
decidit no executar-lo perquè el 

grup de govern de l'ajuntament 
godellenc es mostrà contrari a 
la decisió d'aquest organisme 
d'abocar l'aigua pluvial a l'horta 
mitjançant un sifó. 
abans de l'estiu, responsables 
del consistori es van reunir amb 
els ajuntaments de Rocafort i 
Burjassot, i membres de la con-
selleria per exposar-los les seues 
propostes alternatives. «L'ajun-

tament de Godella ha oferit a la 
conselleria terrenys per a fer sis-
temes de drenatges sostenibles 
que disminuïsquen l'aportació 
d'aigües al barranc del Frares, 
però l'evacuació del barranc con-
nectant-lo amb el palmaret es 
importantíssima, encara que es 
redimensione o es redissenye», 
va dir Sanchis. 

Imatge del barranc dels Frares.

 Des de finals d'agost l'empresa TETma està 
netejant els arbellons per preparar el clavegue-
ram i facilitar l'evacuació de l'aigua en cas de 
fortes pluges. Des de la regidoria de Medi ambi-
ent han dissenyat aquest pla, que es durà a terme 
a distints punts del poble, tant al casc antic com 
a la zona de campolivar. D'altra banda, també 
s'ha netejat el barranc Sonita, ubicat junt al pa-
velló municipal. La neteja del barranc dels Fra-
res enguany corre a càrrec de Rocafort.

Netejen clavegueres i 
un barranc front a les 
possibles fortes pluges

Es requereix 
als propietaris 
de terrenys 
abandonats 
per tal que els 
netegen

 L'ajuntament de Godella, a 
través de la regidoria de Medi 
ambient, fa una crida als titulars 
dels terrenys abandonats en l'hor-
ta i el secà, per tal de recordar-los 
l'obligació de mantenir-los en 
condicions de salubritat i segu-
retat.
En aquelles finques que, per la 
seua situació d'abandonament 
hi haja risc per motius d'higiene 
per a les persones, desatenció fi-
tosanitària dels cultius, o hi haja 
possibilitat d'incendis, estan ini-
ciant-se els corresponents proce-
diments d'ordre d'execució per tal 
de donar compliment als articles 
4 i 19 de l'ordenança Municipal 
sobre Residus Sòlids Urbans.
Segons l'article 4, «els propieta-
ris dels terrenys, urbanitzacions 
d'iniciativa particular i edifica-
cions hauran de mantindre'ls en 
condicions de seguretat, salubri-
tat i ornat públic i hauran de cos-
tejar les obres o actuacions ne-
cessàries per tal de mantenir-los 
en aquest estat».
Pel que fa a l'article 19, s'especi-
fica que «els propietaris de ter-
renys, tinguen o no la condició 
de solar i de tot tipus d'edificació, 
habitatges i establiments, estan 
obligats a mantindre'ls en con-
dicions de seguretat, salubritat i 
ornat públic, i hauran de realitzar 
els treballs de neteja que siguen 
necessaris».

 El projecte de reconversió de 
l'antic vestidor del Llac en una 
residència d'artistes avança amb 
pas ferm i bon ritme. 
Darrerament han finalitzat les 
obres de la primera fase, finança-
da amb 60.000€ provenients de 
València Turisme, i que consistia 
en la consolidació de l'estructura 
i neteja de l'edifici i la redacció 
d'un projecte tècnic.
Per a la segona i definitiva 
fase s'està a l'espera de saber si 
l'ajuntament podrà comptar amb 
recursos propis. De ser així, la 
residència d'artistes podria ser 
una realitat abans de 2018.

Finalitza la 
primera fase de 
remodelació de 
la casa del Llac
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Medi Ambient, Urbanisme i Obres
Medi Ambient, Urbanisme i Obres

  SEcToRS 31 i 32
El ple de l'ajuntament de Go-
della va aprovar el dijous 28 de 
setembre, la sol·licitud del dicta-
men al consell jurídic consultiu 
per a declarar la caducitat del Pai 
de sectors 31 i 32 (torreta del Pi-
rata), després l'11 anys sense ha-
ver-se executat, gràcies als vots 
favorables de compromís, PSoE 
i EU, i la sorprenent abstenció de 
Canviem Entre Tots, que fins ara 
sempre s'havien manifestat a fa-
vor de caducar aquest Pai.
Una edil del PP també es va abs-
tindre, i tres dels seus companys 
juntament amb el regidor de 
ciutadans van votar en contra, 
la qual cosa no va impedir que 

aquesta proposta eixira endavant. 
Per a l'alcaldessa, Eva Sanchis, 
fou «sorprenent l'actitud del PP, 
en una defensa acèrrima dels in-
teressos de la propietat». 
Tant el PP com ciutadans van 
manifestar la seua intenció d'aca-
tar l'informe del tècnic municipal, 
que recomanava la continuïtat 
d'aquest Pai, tot i atenent a l'inte-
rès general. No obstant, Sanchis 
va assenyalar que «l'apreciació 
de l'existència d'interès general 
com a causa de no caducitat del 
Pai és competència dels repre-
sentants de la població al ple i no 
d'un tècnic municipal».
L'alcaldessa va recordar a la cor-
poració que, al demanar l'infor-

me del consell Jurídic consultiu, 
s'està complint amb la legalitat i 
que «resulta vergonyós que du-
rant tots estos 11 anys no s'haja 
executat el Pai i ningú haja fet 
res». En qualsevol cas, i a l'es-
pera de que es pronuncie el con-
sell Jurídic consultiu, la possible 
caducitat del Pai no té per què 
suposar necessàriament la requa-
lificació dels terrenys com a no 
urbanitzables.
hi ha causa legal per a la cadu-
citat, donat l'incompliment de la 
societat responsable de la urba-
nització de les obligacions que 
tenia com a tal, i la proposta 
sol·licitada en el termini d'al·le-
gacions per la mercantil supo-

sa una modificació del projecte 
d'urbanització que va en contra 
de l'article 135 de la LoTUP, que 
estableix el següent: "si fora ne-
cessari que l'actuació urbanística 
s'executara en forma diferent a la 
programada inicialment, haurà 
de procedir-se a la resolució del 
programa d'actuació en vigor i a 
la tramitació d'un altre sota les 
condicions pertinents d'acord 
amb la llei". 
L'expedient complet serà ara re-
més al consell Jurídic consultiu 
per a aquest emeta el dictamen 
preceptiu però no vinculant a la 
proposta de caducitat de l'esmen-
tat Pai.

Medi ambient 
recorda la 
normativa 
sobre tinència 
d'animals 
potencialment 
perillosos

 Des de la regidoria de Medi 
ambient de l'ajuntament de Go-
della es recorda a les persones 
posseïdores d'animals potenci-
alment perillosos, que la llicèn-
cia administrativa per a la seua 
tinença té una validesa de 5 anys, 
transcorreguts els quals hauran 
de sol·licitar-la novament, tal i 
com ho recull l'ordenança Muni-
cipal de Tinença i Protecció dels 
animals de companyia (BoP n.º 
292, 9-12-2002), i la legislació 
vigent en la matèria. 
La sol·licitud de la llicència 
s'efectuarà complimentant el mo-
del normalitzat (annex ii de l'or-
denança), en l'Oficina d'Atenció 
al ciutadà.
a més, els posseïdors de gossos 
declarats potencialment perillo-
sos hauran d'adoptar les mesures 
necessàries perquè els animals 
no puguen circular lliurement per 
les vies i espais públics o privats.
En les vies públiques, en les parts 
comunes dels immobles col·lec-
tius i en els llocs i espais d'ús 
públic en general, els gossos po-
tencialment perillosos han d'anar 
lligats amb corretja o cadena de 
menys de 2 metres de longitud, 
així com proveïts del correspo-
nent boç homologat i adequat per 
a la seua raça i, en cap cas, no 
poden ser conduïts per menors de 
setze anys.
D'altra banda, les instal·lacions 
que alberguen gossos potencial-
ment perillosos hauran de tindre 
les següents característiques a fi 
d'evitar que els animals isquen i 
causen danys a tercers: parets i 
tanques prou altes i consistents i 
fixades a fi de suportar el pes i la 
pressió de l'animal.

S'aprova sol·licitar l'informe 
al CJC sobre la caducitat del 
PAI dels sectors 31 i 32 amb 
l'abstenció de CET
La PRoPoSTa DE caDUcaR aqUEST Pai, qUE PoRTa MéS D'11 aNyS aTURaT,    
Va EixiR ENDaVaNT aMB ELS VoTS DE coMPRoMíS, PSoE i ESqUERRa UNiDa

Imatge de la sessió plenària de setembre, a la qual s'aprovà la proposta.

Algunes dades sobre el PAI dels sectors 31 i 32:
 - 158,842,65 m2 de superfície total.
 - 92.333.30 m2 adjudicats de parcel·les edificables.
 - 59.604,28 m2 de sostre edificable.
 - Entre  550 i 600 vivendes projectades.
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Instal·len la nova 
tanca de separació al 
parc de la Devesa
ES TRacTa D'UNa iNFRaESTRUcTURa qUE DEixa PaSSaR La 
LLUM i qUE S'iNTEGRa PERFEcTaMENT aMB L'ESPai DEL PaRc

La nova tanca de separació, ja operativa al parc de la Devesa.

 PaRc La DEVESa
El regidor d'Urbanisme i Medi 
ambient, Fernando oliveros, 
va informar al cUMa del dar-
rer mes de setembre que ja està 
instal•lada la tanca de separació 
del parc de la Devesa, del qual 
16.702,54 m² són propietat de 
l'ajuntament, com així es va 
derivar de l'acord assolit amb la 
congregació del Sagrat cor de 
Jesús. 
«amb les obres de la casa del 
llac finalitzades i la parcel·la 
netejada, farem una visita per a 
que la gent conega el terreny i, 
a partir d'eixe moment, obrirem 
un procés de participació ciuta-
dana per tal que els veïns i veïnes 
puguen decidir sobre els usos del 
parc», va comentar. 
En qualsevol cas, el que sí es 
farà de forma immediata serà la 
instal·lació de les infraestructu-
res mínimes necessàries (bancs, 
fonts, etc.) per tal de fer servir 
aquest espai.

 al mateix consell Sectori-
al d'Urbanisme i Medi ambi-
ent (cUMa) celebrat al mes de 
setembre, el regidor de l'àrea, 
Fernando oliveros, també va in-
formar sobre les pròximes actua-
cions en matèria d'obres. 
La rodona del carrer acàcies 
amb Ermita Nova està a punt de 
finalitzar, i la que estava prevista 
per a la carretera de Rocafort fi-
nalment no s'executarà. En el seu 
lloc, els diners previstos es des-
tinaran a condicionar aquest car-
rer, reparant les voreres i el car-
ril bici, i fent el carrer d'un únic 

sentit (de Godella a Rocafort), 
de manera que es guanyaran 48 
places d'estacionament i 3 zones 
de càrrega i descàrrega. Pel que 
fa als 160.864,71€ que a Gode-
lla li concediren del PPoS (Pla 
Provincial d'obres i Serveis), es 
destinaran 90.453,17€ a asfaltar 
el carrer Sauces, 50.000€ a repa-
rar les goteres de l'escorxador i 
20.411€ a adquirir un programa 
de padró d'habitants. Per últim, 
també hi ha pendents altres ac-
tuacions com la de millora del 
drenatge en diversos carrers i 
l'asfaltat del camí de camarena.

S'informa al cUMa sobre 
pròximes actuacions previstes 
en matèria d'obres

Construcció de la rodona al carrer Acàcies amb Ermita Nova.

 Les expropiacions pendents en 
el marc del PGoU de 1990 són 
alguns dels reptes més impor-
tants en matèria d'urbanisme als 
que ha de fer front la corporació 
de l'ajuntament de Godella. a la 
sessió plenària del mes de setem-
bre es tractaren alguns d'aquests 
assumptes.
En primer lloc, es va elevar al ple 
la proposta d'aprovar l'esborrany 
del conveni redactat pel departa-
ment d'Urbanisme per a l'expro-
piació per mutu acord de la par-
cel•la cadastral del número 61 del 
carrer Constitució, qualificada pel 
vigent Pla General d'ordenació 
Urbana com a sol urbà i amb una 
qualificació de sistema d'equipa-
ment local zona verda Jardí de la 

quartella. 
El propietari va instar en el seu 
dia l'expropiació de la parcel•la, 
presentant l'informe de valoració 
dels terrenys que fou contrastat 
amb el de l'arquitecte munici-
pal. actualment, i amb l'objectiu 
d'evitar un possible recurs con-
tenciós-administratiu, l'ajunta-
ment ha arribat a un acord amb 
el propietari per al pagament 
d'aquesta parcel•la, que passarà 
a ser de propietat municipal. Tant 
l'alcaldessa Eva Sanchis, com el 
regidor d'hisenda, Voro Soler, 
van voler agrair en nom de tota 
la corporació a aquest veí per la 
seua paciència, ja que hagué d'es-
perar 25 anys a que es fera efectiu 
l'acord negociat amb el consistori. 

aquesta proposta s'aprovà amb 
vots favorables de compromís, 
PSoE i EU, i l'abstenció de PP, 
ciutadans i canviem Entre Tots.
D'altra banda, es va tractar la pro-
posta de sotmetre a informació 
pública per termini de 20 dies 
hàbils l'esborrany del conveni ur-
banístic per a la modificació pun-
tual nº 10 del PGoU en l'àmbit de 
les parcel•les situades al número 
13 de l'avinguda dels ametlers i 
número 12 de l'avinguda del Baró 
de campolivar.
Es tracta d'una requalificació 
d'uns terrenys propietat de la co-
operativa que gestiona el col•legi 
Los Olivos, que tenen la qualifi-
cació de residencials i que passen 
a educatius, i altres que són pro-

pietat de la cooperativa Valenci-
ana de Vivendes de campolivar, 
que tenen qualificació de  dota-
cional i passen a ser residencials. 
«aquestes dos accions s'executen 
de manera conjunta per tal de po-
der compensar el que es perd per 
una part i es guanya per l'altra. a 
més, atenem així a una demanda 
que també figurava al departa-
ment d'Urbanisme, i gràcies als 
diners que ingressarem per este 
concepte se li podrà pagar al pro-
pietari del número 61 del carrer 
Constitució», afirmà l'alcaldessa, 
Eva Sanchis. La proposta va eixir 
endavant gràcies als vots favora-
bles de compromís, PSoE, EU, 
PP i ciutadans i amb l'abstenció 
de canviem Entre Tots.

L'ajuntament de Godella afronta amb decisió alguns dels reptes 
urbanístics més importants de la legislatura
aL PLE DE SETEMBRE ES Va aPRoVaR L'ExPRoPiació D'UNa PaRcEL·La  DEL 
caRRER coNSTiTUció aMB UN acoRD NEGociaT ENTRE coNSiSToRi i PRoPiETaRi

 Després de la instal·lació de 
la nova tanca de separació en-
tre els terrenys del consistori i 
els de la congregació, continuen 
ultimant-se detalls per tal que el 
parc de la Devesa puga obrir les 
seues portes el més aviat possi-
ble. L'any 2016 es va instal·lar 
un sistema de reg superficial 
amb un total de 37 tomes d'ai-
gua, i aquest darrer estiu s'ha 
col·locat una nova escomesa al 
carrer Sagrat cor. El regidor de 
Medi ambient i obres, Fernan-
do oliveros, ha expressat la seua 
intenció d'ampliar aquest sistema 
de reg per tot el parc, obra que es 
finançarà amb fons de Diputació, 
el PiFS (Pla d'inversions Finan-
cerament Sostenibles). 

L'aigua de 
reg arriba al 
remodelat parc 
de la Devesa
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 La regidoria d'agricultura de 
l'ajuntament de Godella va estar 
present a les jornades celebrades 
el 14 i 16 de setembre a València 
i que portaven per títol 'Societat 
civil, alimentació i ciutats soste-
nibles'. 
Més de 200 persones –repre-
sentants de més de 25 governs 
locals i 70 organitzacions soci-
als- es reuniren aquests dies per 
a analitzar els reptes de les polí-
tiques públiques locals, i especi-
alment quant a la participació de 
la societat civil en la promoció 
de sistemes alimentaris locals i 
sostenibles. Les jornades estaven 
convocades pels ajuntaments de 
València i Zaragoza i la xarxa de 
ciutats per l'agroecologia, així 
com un gran nombre d'organit-
zacions socials d'àmbit estatal i 
local.

Els tres dies van servir per a de-
batre sobre la governança dels 
sistemes alimentaris locals i cer-
car eines per a millorar l'alimen-
tació i la seua sostenibilitat. En el 
marc d'aquesta trobada, a més, es 
va aprovar un esborrany d'esta-
tuts per a la creació de xarxa es-
tatal de ciutats per l'agroecolo-
gia, i es va elaborar un missatge 
des de la societat civil europea a 
la 3ª cimera Mundial d'alcaldes 
de ciutats Signatàries del Pacte 
de Milà sobre Polítiques alimen-
tàries Urbanes, del 19 al 21 d'oc-
tubre a València.

 PacTE DE MiLà
a la sessió plenària del 23 de 
febrer s'adoptà l'acord perquè 
Godella participe de la capita-
litat Mundial de l'alimentació 
Sostenible de València 2017. El 
comissari d'aquest projecte, Vi-
cente Domingo, visità el mercat 
de venda directa de Godella el 
mes de maig, acompanyat de la 
seua secretària, arantxa hernán-
dez, i la regidora d'agricultura 
de l'ajuntament de València, 
consol castillo.
Després de les converses i ne-
gociacions amb ells per part de 
l'alcaldessa Eva Sanchis i per-
sonal tècnic del departament 
d'agricultura, es donà el visti-
plau a la proposició  de Godella 
d'adherir-se al Pacte de la Políti-
ca alimentària Urbana de Milà, 
donat la seua trajectòria com a 
municipi que potencia el desen-
volupament del seu propi siste-
ma alimentari amb la seua horta 
com a principal i fonamental re-
bost. Posteriorment, per resolu-
ció d'alcaldia es va proposar la 
subscripció a aquest pacte.
Els compromisos fonamentals 
del Pacte de Política alimentà-
ria Urbana de Milà són els pi-
lars d'un nou espai d'enteniment, 
col•laboració i dignitat. Un nou 
espai ètic per a l'administració 
local. Desenvolupar sistemes ali-
mentaris sostenibles i inclusius 

basats en els drets de les perso-
nes de tot el món és el paradig-
ma, l'àrea de participació cap a la 
qual, amb immens orgull, l'ajun-
tament de Godella orientarà els 
seus recursos i les seues ener-
gies, en total sintonia amb els 
objectius de Desenvolupament 
Sostenible de les Nacions Uni-
des. «Volem que la trobada de 
València mostre al món l'enorme 
capacitat de decisió dels alcal-
des i alcaldesses. Les ciutats del 
Pacte de Milà i les que s'hi incor-
poren estan creant territoris més 
justs, coherents i millor alimen-
tats. i en la trobada de València 
hauran d'aconseguir que aquest 
avanç transcendent en l'adminis-
tració local genere entorns habi-
tables i de responsabilitat global 
per a les generacions futures», va 
comentar l'alcaldessa i regidora 
d'agricultura, Eva Sanchis.
amb aquest motiu, del 19 al 21 
d'octubre, tant Sanchis com el 
regidor de Medi ambient, Fer-
nando oliveros, assisteixen a la 
reunió anual i cimera d'alcaldes 
del Pacte de Milà que es celebra 
a València amb l'objectiu d'inter-
canviar informació sobre el pro-
grés en l'aplicació de polítiques 
alimentàries sostenibles en cada 
ciutat. amb ells estan els repre-
sentants de les altres ciutats de 
tot el món que van a signar el 
Pacte de Milà, entre les quals 

s'inclou Godella. aquesta cimera 
de València ha de suposar un im-
puls decisiu en la línia de ciutats 
més unides per la fam zero i la 
sostenibilitat de sistemes alimen-
taris locals.
a l'acte inaugural del dia 20, es-
tan, entre d'altres, les següents 
persones: Enrique Yeves, direc-
tor de comunicació de Fao; 
isabel García Tejerina, Ministra 
de agricultura del Govern d'Es-
panya; ximo Puig, president de 
la Generalitat Valenciana; Joan 
Ribó, alcalde de València; Giu-
seppe Sala, alcalde de Milà; José 
Graziano da Silva, director gene-
ral de la organització de las Na-
cions Unides per l'alimentació i 
l'agricultura, i la Reina d'Espa-
nya, Na Letizia ortiz (pendent 
de confirmació en el moment 
d'escriure estes línies).
a aquest acte te lloc el debat 
entre alcaldes i alcaldesses 'En-
fortir el diàleg entre ciutats, regi-
ons i governs per aconseguir uns 
sistemes alimentaris urbans sos-
tenibles'. Posteriorment, la 'De-
claració de València', en virtut de 
la qual s'inclourà a la Declaració 
Universal dels Drets humans 
l'alimentació sostenible com un 
dret fonamental de totes les per-
sones i les ciutats han de treba-
llar per a conseguir-lo. També es 
parla en aquest espai de la pro-
posta de Godella per contribuir 

al desenvolupament de ciutats 
i pobles del seu propi sistema 
alimentari més just i saludable,-
mitjançant els actes programats a 
les "Jornades Agroecòlogiques i 
de Sobirania Alimentària Local", 
de les quals es demana el finan-
çament de l'Excma. Diputació 
de València i la col·laboració de 
l'ajuntament de València i del 
comissionat de València capital 
Mundial de l'alimentació.
aquestes jornades tindran una 
part oberta al públic i una altra 
tancada dirigida a representants 
polítics i personal tècnic dels 
municipis de la comunitat, en 
especial de les àrees d'agricultu-
ra i Desenvolupament Local, que 
mitjançant la col·laboració de la 
Federació Valenciana de Munici-
pis i Províncies seran convidats a 
participar a les mateixes.
així, durant el mes de novembre, 
s'estableixen tres sessions de cap 
de setmana, on divendres de matí 
es realitzarà la jornada tècnica 
de caràcter tancat i de vesprada 
seran les exposicions i xerrades 
col·loquis obertes al públic en 
general. Per a diumenge de matí, 
també amb caràcter obert i des-
tinada especialment a agricultors 
i agricultores dels diferents po-
bles, es realitzaran visites d'ager-
manament a tres poblacions 
diferents per conèixer els seus 
projectes de desenvolupament.

Godella, amb el Pacte de Milà
EN NoVEMBRE ES cELEBRaRaN a GoDELLa LES 'JoRNaDES aGRoEcòLoGiqUES 
i DE SoBiRaNia aLiMENTàRia LocaL', aMB SESSioNS oBERTES a ToThoM

València 
debat sobre 
agroecologia

El comissariat de 'València, Capital Mundial de l'Alimentació', durant la seua visita al mercat de venda directa de Godella en maig.

 Després de l'aprovació de la 
bonificació de l'IBI rústic per a 
les persones propietàries de ter-
res a Godella, es recorda que la 
gestió per beneficiar-se d'aquesta 
subvenció s'ha de fer abans de la 
fi d'any, en horari de 9 a 14 h a 
l'ajuntament, excepte els dijous, 
que s'atendrà a l'escorxador al 
mateix horari.

iBi rústic

 Després de l'aturada d'estiu, 
el mercat de venda directa torna 
amb diverses activitats, tots els 
dissabtes a la plaça de l'Ermita. 

Mercat de 
venda directa
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 ENTREViSTa
29 de juliol de 2017. Kerkrade, 
holanda. World Music contest. 
Més de 20.000 músics de 32 pa-
ïsos de tot el món. Uns 350.000 
espectadors. i dalt de l'escenari, la 
banda del casino Musical de Go-
della, que es prepara per debutar 
a aquest certamen internacional. 
Raúl Martín Torres respira a fons i 
dóna la senyal amb la que comen-
cen a sonar les primeres notes. 
Pinazo (de Saúl Gómez Soler), 
Pasodoble de las Arenas (de Ma-
nuel Morales) i Summer Dances 
(d'adam Gorb), juntament amb la 
pintura de Josep Ferriol al ritme 
de la música, provoquen l'eufòria 
del públic i també dels 93 músics 
godellencs. 
93,17 punts. cinquè premi i me-
dalla d'or per haver superat els 90 
punts amb una actuació que fou el 
reflex de més d'un any de treball. 
Passada la ressaca d'aquest èxit, 
Raúl Martín ens rep al lloc on va 
començar tot, al casino Musical 
de Godella. 
(Pregunta) Aquest ha estat el 
primer any que la banda ha 
participat al prestigiós certa-
men internacional de Kerkrade 
i el resultat no pot haver sigut 
més positiu.

(Resposta) El resultat ha sigut 
meravellós, no només pels punts 
obtinguts, sinó per tot el que hem 
guanyat com a societat musical. 
L'experiència ha estat molt enri-
quidora, i la gent es va trobar molt 
a gust. El moment en que termi-
nàrem l'actuació i ens anunciaren 
que havíem obtingut la medalla 
d'or suposà un esclat d'alegria 
per part de tots i una grandíssima 
satisfacció. Jo ho vaig viure com 
un part, després de tants mesos 
treballant tant dur. Teníem moltes 
ganes de fer-ho bé i així es va re-
flectir a l'escenari.
(P) Com foren els moments pre-
vis al concert? 
(R) No hi havia nervis, però sí ten-
sió. hi havia moltes ganes de fer-
ho bé. abans de pujar a l'escenari, 
poguérem ultimar detalls i afinar a 
una sala contigua, i en el moment 
d'entrar a escena sentírem una 
gran marea de sensacions, però el 
treball ja estava fet i només calia 
traure'l a la llum.
(P) L'actuació de Josep Ferriol 
pintant en directe li aportà un 
valor afegit a l'espectacle.
(R) Tenim la sort que Josep toca 
amb nosaltres, i a més és un pintor 
esplèndid. Li comentàrem la pos-
sibilitat de fer aquesta actuació al 

Palau i quedà genial. Tot el món 
va parlar meravelles d'aquesta 
iniciativa, i decidírem portar-la 
a holanda, donat que els propis 
organitzadors estaven també inte-
ressats. hi havia molta expectació 
perquè era el primer cop que es 
feia una cosa així a Kerkrade. Un 
membre del jurat va anotar a l'acta 
que aquesta simbiosi de pintura i 
música fou molt espectacular. 
(P) Més enllà del plànol musi-
cal, què suposà per a la banda 
participar a aquest concurs?
(R) Tinguérem l'oportunitat de 
compartir una convivència molt 
bonica, tant entre nosaltres com 
amb els 50 acompanyants que 
venien des de Godella per fer for-
ça. aquesta comunió ja es podia 
sentir als assajos previs al viatge. 
L'estància a holanda també fou 
una experiència molt positiva. 
Però una cosa important a tindre 
en compte és que a Kerkrade no 
anàvem a fer turisme, anàvem a 
fer música i a competir per obtin-
dre el millor resultat possible. Em 
quede amb això, amb la implica-
ció i les ganes de fer-ho bé que 
tenia tothom. 
(P) El WMC de Kerkrade es 
celebra cada quatre anys. Amb 
quant de temps d'antelació co-

mencen a preparar-ho? 
(R) Tot va començar amb un mis-
satge del president, Javi Llorens, 
quan eixiren les bases del concurs. 
Participar a un certamen com 
aquest és molt complex i havíem 
de començar amb moltes antela-
ció, tant amb tot el tema logístic 
i com amb el musical, buscant les 
obres, fent reunions, etc. La pri-
mera presa de contacte fou amb 
un any o any i mig d'antelació, i la 
part musical s'acaba de concretar 
sis mesos abans del viatge. Férem 
diverses actuacions per moure les 
obres, com la trobada de músics 
al mes de desembre o el concert 
homenatge a Pinazo al Palau de 
la Música. ha estat un any molt 
intens i la gent ha respost a la per-
fecció, doncs per a mi és una feina 
professional, però no hem d'obli-
dar que per a ells és una afició.
(P) De quina manera es cohesio-
na la seua autoexigència profes-
sional amb el paper dels músics, 
que toquen per afició?
(R) és complicat perquè a més te-
nim una banda amb un rang d'edat 
molt dispar, des de xiquets de 12 
anys a joves de 20 i 30 i persones 
de 40, 50 i inclús 60 anys. a més 
dins la mateixa banda hi ha gent 
que no és professional, gent que 

està treballant per ser-ho i gent 
que ja ho és. aquests últims aju-
den moltíssim als joves que estan 
aprenent. Tota aquesta mescla es 
gestiona amb paciència i pensant 
molt bé els programes i les obres 
a fer. algunes han de ser senzilles 
i estar a l'abast de tots, i altres po-
den ser més potents. Els músics 
amb més experiència també han 
de tindre paciència i voler col•la-
borar, i això és una de les claus del 
bon funcionament de la banda.
(P) Quins són els reptes i objec-
tius de cara al futur?
(R) Kerkrade 2021 queda encara 
lluny, però no descartem tornar 
a participar. Després de l'estiu, 
la banda torna i ho ha de fer més 
forta que mai. El 9 d'octubre aca-
bem d'oferir un concert molt bo-
nic, molt de poble amb gent d'ací i 
hem gaudit moltíssim. El que ens 
queda és continuar treballant i es-
tar preparats per a tot el que ens 
vinga.

De moment, Raúl Martín i la ban-
da del casino Musical han acon-
seguit que el nom de Godella sone 
a molts kilòmetres d'ací. De ben 
segur que a Kerkrade recordaran 
per molt de temps el pas dels nos-
tres músics per terres holandeses.

Raúl Martín: «A Kerkrade anàvem 
a competir, no a fer turisme»
EL DiREcToR DE La BaNDa DEL caSiNo Fa BaLaNç DE La PaRTiciPació aL WoRLD MUSic coNTEST

A l'esquerra, Raúl Martín a l'exterior del Casino Musical (foto: Pau Borredá). A la dreta, actuació de la banda al WMC de Kerkrade (fotos: Paco Llorens).
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 ENTREViSTa
La història i el pas del temps és un 
dels segells d'identitat del treball 
de María Bleda - veïna de Gode-
lla-, i el seu company José María 
Rosa, considerats dos dels autors 
més influents en el panorama de 
la fotografia espanyola contempo-
rània. 
Tots dos conformen un tàndem 
que signen baix un únic nom, Ble-
da i Rosa, amb una trajectòria que 
està més que consolidada. han 
exposat per tota Espanya, i també 
per Europa, Sud-amèrica i Estats 
Units. 
ara tornen a València per mostrar 
alguns dels seus treballs en l'anti-
ga fàbrica Bombes Gens, renas-
cuda com a centre d'art i seu de 
la fundació Per amor a l'art, on 
estaran fins novembre amb l'expo-
sició Geografia del temps.
Ens desplacem fins a l'emblemàtic 
edifici de l'avinguda de Burjassot 
de la capital per conèixer el treball 
de Bleda i Rosa i intercanviar una 
xarrada carregada d'història.
(Pregunta) Porten més d'una 
dècada col•leccionant premis, 
entre ells el Premi Nacional de 
Fotografia en 2008. Què va su-
posar per a vostès? 
(Resposta) aquest premi va servir 

per reconèixer la nostra trajectòria 
que, encara que en 2008 encara 
era curta, ja havíem destacat en el 
mitjà i armat bona part del nostre 
treball. Va suposar, sobretot, una 
qüestió de visibilitat, però també 
un impuls i un reforç a allò que 
estàvem fent, si bé és cert que no 
hi ha hagut un canvi radical en la 
nostra forma de treballar. 
(P) Treballen en equip i la seua 
obra la presenten com la d'un 
únic autor. En un camp tan 
personal com la fotografia, on 
cadascú té una mirada, com fan 
funcionar aquest tàndem?
(R) El fet de formar-nos alhora, 
en un mateix entorn, i començar 
a treballar amb la fotografia de 
forma conjunta amb un gust si-
milar ha fet que no siga tan con-
flictiu treballar junts. A més, amb 
les nostres fotografies tractem de 
crear una imatge aparentment ob-
jectiva, en la qual l'autoria d'algu-
na forma es dilueix. Són projectes 
que estan molt consensuats, tenim 
una forma de treballar molt medi-
tada, amb una càrrega conceptual 
i un desenvolupament previ im-
portant. 
(P) La presència de la història 
i del pas del temps està present 
en tota la seua obra. Consideren 

que és el seu segell d'identitat?
(R) Ens interessa la història des 
de sempre, i treballar amb aques-
ta idea de com el temps influeix 
en els espais ens semblava molt 
atractiu. Tampoc és una cosa ex-
clusiva de nosaltres. altres autors 
com humberto Ribas, Eugène 
atget o hiroshi Sugimoto també 
ho han fet. En el nostre cas, el 
concepte del temps convertit en 
història ho comencem a abordar 
amb Campos de Batalla, i potser a 
partir d'ací sí siga el nostre segell 
d'identitat.
(P) Un altre element comú en la 
seua obra és el peu de foto per 
situar la imatge en un context 
determinat. 
Campos de Fútbol va ser el punt 
de partida a partir del com comen-
çàrem a incloure una mica de text 
en el nostre treball. Des d'aquell 
moment, la inclusió de la paraula 
escrita començà a expandir-se en 
la nostra obra. és una cosa que no 
abandonem i que ha anat adquirint 
protagonisme i complementant-se 
amb la imatge fins a arribar a l'úl-
tim treball, Prontuario, al qual 
hi ha una relació entre el text i 
la imatge que no es pot dissoci-
ar. Les limitacions que el text i la 
imatge tenen per separat es poden 

suplir unint tots dos elements. 
(P) Moltes de les fotografies es-
tan partides en dues. Per què?
(R) En Campos de Batalla hi ha-
via una qüestió que havíem de re-
soldre. Partíem d'un referent pic-
tòric sobre la Batalla d'almansa, 
una imatge panoràmica i en color. 
La nostra imatge final no és una 
altra cosa que una interpretació 
d'aquell quadre. Necessitàvem 
una panoràmica que construírem 
amb dos negatius. L'espai físic 
que deixem entre les dues fotogra-
fies té molta importància, doncs 
amb això aconseguim aportar 
capes de lectura i una major com-
plexitat a la fotografia, que pot 
llegir-se com el que és, una batalla 
entre dos exèrcits. 
(P) El lloc en el qual exposen, 
també és important? En aquest 
cas, ens trobem en un edifici 
carregat d'història, l'antiga fà-
brica de bombes hidràuliques 
que posteriorment va ser un re-
fugi durant la Guerra Civil.
(R) Sí, en aquest cas sí, encara que 
no sempre és així. Moltes vegades 
els artistes exposem en l'anome-
nat "cub blanc", un lloc comple-
tament neutre. En aquest edifici 
en el qual estem ocorre tot el que 
es narra en les nostres fotografies, 

eixa qüestió del pas del temps està 
molt present. 
(P) En l'art i també en la foto-
grafia, l'ull de l'espectador juga 
un paper important. En aquest 
sentit, han notat diferències 
d'interpretació de la seua obra 
en uns i uns altres llocs?
(R) En el cas de Campos de Bata-
lla la memòria de cadascun juga 
un paper fonamental. és molt 
complicat que la gent s'implique 
amb un lloc quan no coneix res 
d'ell. La història s'explica d'una 
forma molt parcial segons en quin 
país et trobes. Per tant, la recep-
ció per part de cada espectador és 
ben diferent, perquè la lectura de 
la imatge sempre té a vore amb un 
mateix i amb les seues vivències.
(P) Quins són els pròxims pro-
jectes que tenen per al futur?
(R) Prontuario és el nostre últim 
treball. ho començàrem en 2001, 
però és un treball obert, i ocorre 
el mateix amb Origen. Bona part 
dels nostres projectes estan vius. 
Abans tenien un principi i una fi, 
però des de fa uns 15 anys decidí-
rem treballar de manera que en un 
mateix període conviuen diversos 
projectes, que s'allarguen en el 
temps per la seua complexitat. 

Bleda i Rosa: «Cadascun interpreta la 
nostra obra segons les seues vivències»
L'ExPoSició 'GEoGRaFia DEL TEMPS', aL cENTRE D'aRT BoMBaS GENS DE VaLèNcia FiNS NoVEMBRE

María Bleda i José María Rosa (Premi Nacional de Fotografia en 2008) posen junt a la seua mostra, Geografia del temps.
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La quinzena edició del catacum-
ba Film Festival tindrà lloc al 
teatre capitoli de Godella entre 
el dimarts 31 d'octubre i el diu-
menge 5 de novembre. 
aquest festival de cine under-
ground, clandestí i experimen-
tal, projectarà 45 curtmetratges 
durant aquests dies, a més de les 
activitats paral·leles consistents 
en concerts de música, el con-
curs internacional de crits, un 
col·loqui sobre la situació actual 
del cinema i els hàbits de con-
sum, etc.
Enguany s'han rebut més de 
1.500 treballs de 70 nacionalitats 
diferents. hi haurà una borsa to-
tal de 1.750€ en premis, distribu-
ïts en diferents categories: secció 
oficial (premi del jurat, del pú-
blic, millor actriu i millor actor), 
secció 'curtmetratge més entra-
nyable', secció 'Lo que mola es 
el Stop Motion' (premi al millor 
curt en SM, animació SM, perso-
natge SM i innovació), i secció 
Valenciana cinema.
En la seua xV edició, el festi-
val catacumba pretén arreplegar 
propostes cinematogràfiques in-
dependents que oferisquen una 
mirada alternativa creada a partir 
de la transversalitat que permet 
el llenguatge cinematogràfic. 
obres que d'alguna manera su-
posen una subversió a la moral, 
desarticulen les repressions i les 
nostres filies i fòbies, i que evi-
dencien els defectes estructurals 
de la societat en la qual habitem. 
En els marges de la indústria de 
l'entreteniment trobarem propos-
tes que poden conduir-nos cap a 

models d'expressió diferents que 
permeten retornar al cinema nar-
ratiu la categoria expressiva que 
pretén convidar a la reflexió.

Programació prevista:
DIMARTS 31 OCTUBRE
22h. Presentació de catacumba 
Film Festival (preu entrada: 4€)
Performance, presentació dels 
curtmetratges secció oficial, pro-
jecció curtmetratge i concert de 
les víctimes civils.
DIMECRES 1 NOVEMBRE
17h. Oficial Curtmetratges (preu 
entrada: 1€).
18h. Oficial Curtmetratges (preu 
entrada: 1€).
19h. col·loqui (gratis). Partici-
paran experts del cinema i del 
sector audiovisual. Es parlarà 
amb experts de la situació actual 
del cine i els hàbits de consum.
20.30h. Oficial Curtmetratges 
(preu entrada: 1€)
DIJOUS 2 I DIVENDRES 3
Previstos dos llargmetratges.
DISSABTE 4 
12h. Oficial Curtmetratges (preu 
entrada: 1€).
13.15h. concert a l'exterior del 
capitoli (gratis).
14h. Modere catacumba.
16h. Oficial Curtmetratges (preu 
entrada: 1€).
17h. Bostezo (semi) clandestí. 
Performance (preu entrada: 2€).
18.15h, Oficial Curtmetratges 
(preu entrada: 1€).
20h. concurs de crits. curtme-
tratge secció Entranyable i llarg-
metratge 'La muntanya sagrada' 
(preu entrada: 2€).
DIUMENGE 5
12h a 15h. Matinal infantil. 

Llargmetratge i grup de música 
dirigit al públic infantil.
12h. Llargmetratge infantil 'La 
tortuga roja' (gratis per als me-
nors de 12 anys acompanyats 
d'adults. Majors de 12 anys 2€).
13.15h. canta canalla, grup de 
música per a xiquets (gratis).
14h. Modere catacumba
16h. València cinema. Secció de 
curts valencians (gratis).

17.30h. LqMSM – El que mola 
és el stop motion. Secció de curts 
realitzats amb la tècnica de stop 
motion dirigida pel director de 
cinema Pablo Llorens (gratis).
20h. clausura de catacumba 
Film Festival (preu entrada: 4€).
Lliurament de premis i cine-
ma-concert a càrrec del grup de 
jazz Naima. 

Del 31 d'octubre al 5 de 
novembre, el Capitoli acull el 
XV Catacumba Film Festival
ESToS DiES ES PRoJEcTaRaN 45 cURTMETRaTGES i S'ENTREGaRaN 1.750€ EN PREMiS

Cultura
Cultura

N'Enedina Lloris rep el Vi Guardó El Poblet del grup de danses
 N'Enedina Lloris i camps va rebre el sisè Guardó El Poblet, 

atorgat pel grup de danses El Poblet. Un premi que reconeix la 
seua dilatada trajectòria com a cantant d'òpera, encara que també 
va cultivar altres gèneres com el recital, l'oratori i la sarsuela. 
Per motius de salut, Lloris es va retirar dels escenaris per dedi-
car-se a la docència, tasca que ha compaginat amb la de membre 
de jurat de diversos concursos internacionals de cant. a més, ha 
estat membre del consell Valencià de cultura i de la Junta Rec-
tora del Patronat per a activitats Musicals de la Universitat de 
València, i està integrada en el cos docent de l'ESMUc des de la 
seua fundació.

Pablo Rus, 
nou director 
de la JoGV

 El veí de Godella, Pablo Rus 
Broseta, ha estat designat com a 
nou director musical i pedagògic 
de la Jove orquestra de la Gene-
ralitat per un període de dos anys 
prorrogable a quatre.
Entre les seues missions al càrrec 
d'aquesta formació estarà la d'en-
senyar als joves músics menors 
de 26 anys amb la filosofia de 
l'orquestra, això és, promovent i 
difonent la música dels composi-
tors valencians. 
Rus Broseta, que substitueix a la 
direcció de la JoGV a Manuel 
Galduf (1999 a 2017), ha estat 
seleccionat després de passar 
una fase en que es van celebrar 
diverses reunions i es van rebre 
distints currículums de projectes 
pedagògics i musicals. 
Des de l'any 2015, Pablo Rus 
Broseta és director associat de la 
Seattle Symphony. ha col·labo-
rat amb orquestres tan destacades 
com la WDR Sinfonieorchester 
Köln, la BBc Symphony, l'or-
questra Simfònica de Ràdio Te-
levisió Espanyola, el Ensemble 
intercontemporain, l'orquestra 
Filharmònica de Buenos aires i 
l'orquestra Simfònica de Porto.

Morala, 
guanyador del 
premi Sambori

 El godellenc alejandro Mora-
la va estar el guanyador del dar-
rer premi Sambori Mice. 
a més, aquest jove estudiant de 
comunicació audiovisual, va 
quedar finalista al concurs 'No te 
cortes', amb el seu curtmetratge 
'García Márquez', que estigué 
nominat a millor curt, millor ac-
tor i millor actriu.
Recentment, Morales ha produït 
un DVD titulat 'Los pasos cor-
tos', gràcies a una subvenció de 
la fundació SGaE.

El 24-N, 
concert per la 
igualtat

 El 24 de novembre, Dia inter-
nacional contra la Violència de 
Gènere, les regidories de cultura 
i igualtat organitzen el concert 
benèfic de la fundació Alanna 
per retre homenatge a totes les 
víctimes. Tindrà lloc al capitoli 
a les 20:15 h i un preu de 10€.
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 FoToGRaFia
Des del 16 d'octubre i fins el 16 
de novembre, queda obert el perí-
ode de participació al concurs de 
fotografia 'Coneix Godella 2017-
18', un concurs que, com cada 
any, publicarà una selecció de les 
millors fotos al calendari 2018, 
sent la guanyadora del primer 
premi la que protagonitzarà la 
portada d'aquest. a més, del 8 al 
21 de gener de 2018, les fotogra-
fies seleccionades s'exposaran al 
centre cultural xicranda.
El concurs 'coneix Godella' te 
com a objecte donar a conèixer 
el nostre poble, els seus costums, 
les seues festes i la seua gent, a 
través de la fotografia digital. La 
participació està oberta a qualse-
vol persona, i s'estableixen dos 
categories: una per a majors de 
16 anys i una altra per a menors 
de 16 anys. 
Un jurat contrastat valorarà la 
qualitat tècnica i artística de les 
fotos, així com el grau de trans-
missió gràfica d'aspectes resse-
nyables del municipi de Godella. 
En base a aquestes premisses, els 
participants optaran a tres premis: 
un de 250€ (i la publicació de la 
imatge com a portada del calen-
dari de 2018), un de 150€ i un 
premi juvenil de 100€. a tots els 
participants se'ls obsequiarà amb 
un calendari de Godella 2018.

cada participant podrà presentar 
fins a 3 fotografies de cada mo-
dalitat en format JPEG. hauran 
de tenir una resolució mínima de 
2.560 x 1920 píxels i un pes mà-
xim de 5 Megabytes (Mb). 
Les fotografies podran ser en 
blanc i negre o en color. Es per-
met el retoc digital sempre que 
siga per a millorar la qualitat 
(lluentor, contrast...). No es per-
met afegir o eliminar elements, 
mesclar fotografies o modificar la 
composició original.
Cada fotografia es presentarà en 
la modalitat corresponent amb un 
títol, el nom i cognoms de l'autor, 
edat i una breu descripció d'entre 

75 i 100 paraules. El nom de l'ar-
xiu coincidirà amb el títol de la 
fotografia i s'enviaran en un únic 
missatge. Les fotografies s'envia-
ran baix un pseudònim al correu 
cultura@godella.es i sota l'as-
sumpte: 'Concurs fotos calendari 
Godella 2018'.
L'absència d'aquestes dades serà 
motiu d'exclusió de la fotografia 
al concurs. En el cas de resultar 
premiat i/o seleccionat, l'autor o 
autora haurà de presentar l'arxiu 
de la fotografia original amb el 
pseudònim corresponent i el tí-
tol de les fotografies presentades, 
DNi i dades personals.

Obert el termini per 
participar al 'Coneix 
Godella 2017-18'

'Castell', fotografia de Ximo Vives, guanyadora l'any passat.

La FoTo GUaNyaDoRa SERà PoRTaDa DEL caLENDaRi

En novembre, 
actes de Santa 
cecília

 La festivitat de Santa cecí-
lia començarà a Godella el diu-
menge 12 de novembre amb la 
recollida dels nous músics de la 
banda del casino a partir de les 
11:00 h. El dissabte 18 es cele-
braran jocs infantils a la plaça 
de l'Església  a les 11:00 h, i per 
la vesprada, a les 20:00 h, tindrà 
lloc la tradicional duta de Santa 
Cecília. Per finalitzar, el diumen-
ge 26 a les 11:00 h hi haurà una 
missa a la parròquia Sant Berto-
meu, i a les 12:00 h, el cercavila 
corones pels carrers de Godella.

'La Sirenita, una aventura 
ecològica' arriba a Godella

 L'aclamat musical 'La Sireni-
ta, una aventura ecológica' arriba 
al teatre capitoli de Godella el 
dissabte 21 d'octubre a les 18:00 
h. Les entrades es poden adquirir 
el dia de la funció a taquilla, de 
forma anticipada a la web agen-
dagodella.com per un preu de 4€ 
els xiquets/es i 6€ els adults.
Es tracta d'un gran musical per a 
tota la família produït per can-
dileja produccions. Una diver-
tida aventura que va de la Terra 
al fons del mar amb una cuidada 
ficada en escena i meravellosos 
vestuaris. Tot a ritme de grans 
números musicals que van del 
pop al soul i que conformen un 
espectacle que diverteix, emoci-
ona i educa als més menuts i als 
més grans. 

'La Sirenita, una aventura ecoló-
gica' compta amb actors, actrius 
i cantants que han participat en 
espectacles de la talla de 'Grea-
se', 'hoy no me puedo levantar', 
'Frankenstein' o 'Toom-Pak', i 
que ara donen vida als personat-
ges del conte de christian ander-
sen per narrar una de les majors 
històries d'amor amb valors com 
l'amistat, el sacrifici i el respecte 
a la natura.
L'espectacle està dirigit per Jesús 
Sanz-Sebastián, director i guio-
nista d'altres musicals com 'Fo-
rever. King of Pop', '50 sombras', 
o 'La gran aventura de Pinocho'. 
Un dels directors més actius al 
panorama espanyol i que acaba 
de rebre el premi cREa de teatre 
musical.

Godella lliura a la Diputació 
la pintura de Ferriol realitzada 
amb motiu de l’any Pinazo

 L’alcaldessa de Godella, Eva 
Sanchis, i la regidora de cultura, 
Tatiana Prades, feren entrega a 
la vicepresidenta de la Diputació 
de València, Maria Josep amigó, 
de la pintura realitzada per Josep 
Ferriol amb motiu de la comme-
moració de l’any Pinazo, dedicat 
a l’insigne pintor godellenc igna-
cio Pinazo camarlech, en el cen-
tenari de la seua mort.
La trobada va servir per fer ba-
lanç del conjunt d’activitats re-
alitzades amb motiu de l’any 
Pinazo, les quals han comptat 
amb el recolzament de la Diputa-
ció de València. En aquest sentit, 
la vicepresidenta, Maria Josep 

amigó, ha refermat «l’aposta 
de la corporació provincial per 
la cultura», alhora que ha reite-
rat «la necessitat de col·laborar 
en aquest tipus d’iniciatives que 
permeten donar a conèixer els 
nostres artistes, a més de difon-
dre el llegat artístic i cultural que 
ens deixa una figura de la relle-
vància de Pinazo». 
En aquesta mateixa línia s’ha 
expressat Eva Sanchis, per a qui 
al llarg dels darrers mesos «hem 
aconseguit projectar la figura 
d’aquest destacat pintor no no-
més internament, al nostre terri-
tori, sinó també, de forma molt 
especial, a l’exterior».

Pròximes 
exposicions a 
Vila Eugènia

 Els mesos de novembre i de-
sembre seran mesos d'exposici-
ons al centre d'art Vila Eugènia.  
Primerament, serà torn per a 
Pepe Vergara, que ens portarà la 
seua mostra Una mirada atrás 
del 10 de novembre al 3 de de-
sembre. Més tard, entre el 15 de 
desembre i el 21 de gener es po-
drà visitar l'exposició Espai Pro-
pi al mateix lloc.
El centre cultural xicranda tam-
bé acollirà una mostra entre el 4 
i el 18 de desembre. Manuel Me-
nas exposarà Marinas.

concert a 
benefici de 
l'aEcc

 El dissabte 2 de desembre a 
les 20:00 h tindrà lloc al teatre 
capitoli de Godella el concert 
solidari oferit per l'orquestra del 
Casino Musical a benefici de 
l'associació Espanyola contra el 
càncer. 
Sota la direcció de Pilar Mor, ac-
tuaran les sorpranos Maite albe-
rola i carmen Romero, el tenor 
Javier Palacios i el baríton Javier 
Galán. 
El preu de l'entrada, en concepte 
de donatiu per a l'esmentada as-
sociació, serà de 10€.
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 EScoLETa D'ESTiU
Durant tot el mes de juliol, el 
col·legi Barranquet de Gode-
lla es va convertir en un lloc on 
xiquets i xiquetes d'entre 3 i 12 
anys aprofitaren el seu període 
vacacional d'una forma molt es-
pecial, passant-s'ho bé i aprenent 
al mateix temps.
Un grup de monitors qualificats 
s'encarregaren de dur endavant 
totes les activitats proposades 

des de la regidoria de Joventut, 
facilitant així als pares i mares 
un lloc on poder deixar els fills 
i filles de forma segura i contro-
lada.
aquest any, l'Escoleta d'Estiu 
tingué un caràcter divulgatiu, 
ja que es pretenia sensibilitzar i 
explicar als més menuts què és 
i què representa la carta de la 
Terra.
La carta de la Terra suposa una 

declaració i un acord internacio-
nal de principis i propostes que 
aposten per la protecció medi-
ambiental, els drets humans, el 
desenvolupament igualitari i la 
pau.
La carta de la Terra s'estructura 
en quatre principis bàsics o an-
gulars, que es tractaren durant 
cada una de les quatre setmanes 
que durà aquesta edició de l'Es-
coleta d'Estiu a Godella.

Els xiquets i xiquetes pugueren gaudir d'una excursió al Bioparc de València.

El casal jove alMatadero 
presenta la programació dels 
seus tallers bimestrals

 Després d'un estiu intens en 
l'àrea de Joventut amb l'organit-
zació de la pre escoleta i l'esco-
leta per als més menuts, el casal 
jove alMatadero reprén la seua 
activitat amb una oferta variada 
de tallers bimestrals per un preu 
de només 20.
com sempre, els titulars del car-
net Jove, membres de família 
nombrosa i persones amb certi-
ficat de discapacitat tindran un 
20% de descompte. 
Les inscripcions han de realit-
zar-se per correu electrònic a 
almataderogodella@gmail.com, 
indicant el nom del curs i les da-
des personals. caldrà tindre un 
mínim de 10 persones inscrites 
per a la realització del taller.
La oferta per a aquest curs és la 
següent:

TALLER DE MEDITACIÓ
Taller de meditació en moviment 
al qual es realitzen exercicis de 
chi Kung, Escola Neijing. Està 
dirigit per israel Gondar i s'im-
parteix tots els dijous en horari 
de 19:30 a 21:00 h.
TALLER DE BATUCADA
és una de les novetats d'enguany 
i està dirigit a joves a partir de 14 

anys. Està oferit per l'escola de 
batucada 'Raizes', que es carac-
teritza per transmetre la cultura 
afro a través de la percussió, ate-
nent al seu context històric i so-
ciocultural. Damián ordóñez és 
el professor d'aquest taller, que 
tindrà lloc els dimecres de 19:00 
h a 21:00 h.
TALLER DE RELAXACIÓ I 
RESPIRACIÓ INFANTIL
amb els títol 'Jugue, respire i em 
relaxe', aquest taller ofereix a xi-
quets i xiquetes d'entre 5 i 9 anys 
diverses ferramentes que els 
permetran relaxar-se i sentir-se 
a gust, amb propostes lúdiques 
com música, jocs i contes. El 
professor israel Gondar i la seua 
companya alejandra Schvartz 
duen a terme aquest taller, els di-
vendres de 17:30 a 18:15 h.
TALLER DE CANT GRUPAL
'La veu ancestral' és el títol 
d'aquest taller dirigit als adults 
amb i sense experiència en el 
món del cant. ací aprendrem no-
cions de tècnica i higiene vocal, i 
a treure i descobrir les possibili-
tats de la nostra veu. Està dirigit 
per la professora Elma Sambeat i 
es celebra els dimecres en horari 
de 17:00 a 19:00 h.

EL coL·LEGi BaRRaNqUET ES Va oMPLiR DE ViDa aMB LES 
acTiViTaTS DE L'EScoLETa DURaNT ToT EL MES DE JULioL

L'Escoleta d'Estiu 
promou els valors de 
respecte a la Terra

Menuts i grans participen a un dels tallers del casal jove.

Del 16 al 24 de novembre, 
Setmana de la Joventut

La regidoria de Joventut entrega agendes 
gratuïtes per a tots els joves de Godella

 La regidoria de Joventut de 
l'ajuntament de Godella, dirigi-
da ara per la nova edil d'Esquerra 
Unida, Paquita Mocholí, està en-
tregant de manera totalment gra-
tuïta agendes a tots els joves del 
municipi que la sol·liciten.
Una agenda promoguda des de 
la xarxa Joves.net que porta com 
a temàtica d'enguany l'alimenta-

ció sostenible, amb l'objectiu de 
conscienciar a la població sobre 
la importància d'adquirir hàbits 
de vida saludable.
així que si ets jove i vius a Go-
della, no dubtes en apropar-te al 
casal jove alMatadero i arreple-
gar la teua agenda gratuïta per 
fer-la servir al col·legi, institut o 
a casa.

 Entre el dijous 16 i el diven-
dres 24 de novembre, torna al 
casal jove alMatadero una de les 
festes més esperades per molts 
joves del poble.
La Setmana de la Joventut ens 
portarà concerts de música, es-
pectacles culturals, i tot un seguit 
d'activitats per a tots els gustos 
enfocades als joves de Godella.

aquesta festa, organitzada des 
de la regidoria de Joventut, acull 
cada any un gran nombre de per-
sones, no només del poble sinó 
també d'altres municipis, que 
s'acosten al casal jove alMa-
tadero per gaudir d'uns dies de 
convivència, diversió i aprenen-
tatge que, com sempre, prometen 
batre rècords de participació.
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Igualtat

 La regidoria d'igualtat de 
l'Ajuntament de Godella ha ficat 
en marxa una bústia de suggeri-
ments que des de fa uns mesos 
ja funciona a la pàgina web mu-
nicipal. 
aquest espai virtual està destinat 
a arreplegar les aportacions ciu-
tadanes en matèria d'igualtat que 
es consideren necessàries des de 
tots i cadascun dels àmbits que 
integren el municipi. Tots els 
suggeriments que s'arrepleguen 
s'integraran en el procés de dis-
seny i execució de polítiques pú-
bliques en matèria d'igualtat de 
sexes, diversitat i lliure expressió 
de gènere.
Per a contribuir amb qualsevol 
tipus de suggeriment, només és 
necessari enviar un correu elec-
trònic a igualtat@godella.es

L'exposició 'No em toques el 
WhatsApp' arriba a Godella 
per conscienciar sobre igualtat
L'oBJEcTiU DE La MoSTRa ERa TRaNSMETRE VaLoRS DE SoLiDaRiTaT, 
RESPEcTE i coNViVèNcia DaVaNT L'ExiSTèNcia D'acTiTUDS MaScLiSTES

S'engega 
una bústia 
virtual de 
suggeriments 
per lluitar 
contra la 
discriminació 
masclista

 ExPoSició iGUaLTaT
amb motiu de la commemoració 
del 'Dia internacional de l'eli-
minació de la violència contra 
les dones' de 2016, instituït per 
Nacions Unides (oNU), l'institut 
Valencià de la Joventut va con-
vocar el concurs 'No em toques 
el Whatsapp' per a sensibilitzar 
sobre aquest tema als joves de la 
comunitat.
Els treballs guanyadors s'han ex-

posat per diversos pobles de la 
nostra geografia, i del 25 de se-
tembre al 8 d'octubre estigueren 
al centre cultural xicranda de 
Godella, on la regidora d'igual-
tat, Teresa Bueso va procedir a 
la seua inauguració. «Es tracta 
d'una exposició necessària per 
tal de conscienciar a la societat 
en general, i als joves en particu-
lar, que encara queda molt treball 
per fer en matèria d'igualtat», va 

comentar.
aquesta exposició pretén trans-
metre valors de convivència, 
educació i respecte, davant el 
que significa l'existència, enca-
ra avui dia, d'actituds violentes 
contra les dones. Es tracta de fer 
vore a tota la societat de la rea-
litat de moltes dones i de la ne-
cessitat d'ajudar-les denunciant 
qualsevol manifestació o indici 
de violència contra elles.

El centre cultural Xicranda va acollir la mostra entre el 25 de setembre i el 8 d'octubre.

L'11 de novembre, Godella acollirà la novena edició de la 
Trobada d'associacions de Dones de l'horta Nord

 Godella acollirà el dissabte 11 
de novembre la ix Trobada d'as-
sociacions de Dones de l'horta 
Nord, un esdeveniment que cada 
any reuneix una gran quantitat de 
gent per parlar dels reptes de la 
societat en matèria d'igualtat.
aquestes trobades han sigut 
plantejats amb l'objectiu que les 
associacions de dones de la co-

marca es coneguen i intercanvien 
experiències i bones pràctiques. 
D'aquesta manera, es pretén di-
namitzar al teixit associatiu de 
dones de la comarca, així com 
sensibilitzar a la ciutadania, el 
món empresarial i els professi-
onals i responsables polítics de 
la comarca de la importància de 
la igualtat de gènere en tots els 

àmbits de la vida ciutadana i de 
l'especial rellevància que té la 
inserció laboral de les dones en 
condicions d'igualtat.
Dins de les activitats del fòrum 
per a la igualtat d'oportunitats, el 
consorci Pactem Nord va orga-
nitzar l'any 2008 a Montcada la 
i Trobada comarcal d'associa-
cions de dones de L'horta Nord. 

En aquest esdeveniment es va 
comptar amb 45 associacions 
i van participar un total de 280 
dones. 
Des de llavors s'han realitzat tro-
bades a Bonrepòs i Mirambell, 
Massamagrell, Paterna, Burjas-
sot,  Rocafort i alboraia, entre 
d'altres pobles, amb un gran èxit 
de participació.

Setmana contra 
Violència Gènere

 Del 24 al 30 de novembre es 
celebrarà a Godella la Setmana 
contra la Violència de Gènere. 
El dissabte 25 tindrà lloc a les 
portes de l'ajuntament a partir 
de les 12:00 h un acte institucio-
nal que consistirà en una lectura 
d'un manifest. La programació 
completa es podrà consultar a la 
web municipal.
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 PERSoNES MaJoRS
com ve sent habitual cada any, 
el poble de Godella es rendeix 
als seus majors amb una setmana 
dedicada a ells, que tingué lloc 
entre els dies 2 i 7 d'octubre. Des 
de la regidoria de Serveis Socials 
s'organitzaren tot un seguit d'ac-
tivitats lúdiques, esportives i cul-
turals per a que els més grans del 
poble gaudiren com es mereixen. 
«Durant estos dies tenim el goig 
de compartir moments amb 
aquelles persones que estan vi-
vint, per la seua edat, una època 

molt especial, perquè estan arre-
plegant els fruits d'allò que han 
sembrat durant tants anys. ara 
és el moment en els que els toca 
gaudir de la família i els amics, 
i per tant han de saber aprofitar 
les iniciatives com aquesta que 
la societat posa a la seua disposi-
ció per fer d'estos anys uns anys 
molt especials», comentà l'alcal-
dessa, Eva Sanchis, dies abans 
de la inauguració. 
«és una setmana que combina, 
com ve sent tradicional, una sè-
rie d'activitats d'oci i de socia-
lització, i que enguany compta 

amb una activitat especial com 
és l'homenatge a tots aquells ma-
jors que feren teatre a Godella», 
afegeix el regidor de Serveis So-
cials, Voro Soler.
La Setmana de les Persones Ma-
jors començà el dilluns 2 al saló 
d'actes de Vila Teresita, amb la 
inauguració per part de l'alcal-
dessa, Eva Sanchis, i el regidor 
de Serveis Socials, Voro Soler. a 
aquest acte es va retre homenat-
ge a actors i actrius de teatre del 
poble que ens han deixat durant 
els darrers anys, amb una projec-
ció de fotos i comentaris a càrrec 

de Manuel Bargues.
El dimarts 3 la psicòloga Eva 
Vives va impartir un taller de ri-
soteràpia a Vila Teresita, on més 
tard hi hagué una projecció mu-
sical. 
El torn per a l'esport arribà el 
dimecres 4 amb la Volta a Peu, 
que començà al poliesportiu mu-
nicipal i que va recórrer diversos 
carrers emblemàtics del poble. 
Per la vesprada, Pilar Moreno va 
oferir una exposició de manuali-
tats al saló de l'associació de Ju-
bilats. i ja de nit, hi hagué sopar 
de cabasset i bingo.

Tallers com els d'exercicis tera-
pèutics, gimnàstica de manteni-
ment i xarrades ompliren de vida 
el centre neuràlgic de Serveis 
Socials, a l'edifici Vila Teresita. 
hi hagué també dos eixides cul-
turals, una al Palau Ducal de 
Gandia i una altra a casas ibáñez 
el dia 18, fora de la pròpia setma-
na però dins del cicle d'activitats.
aquests dies tan especials van 
finalitzar, com no podia ser d'una 
altra manera, deixant-nos un bon 
sabor de boca amb el tradicional 
dinar de calderes que congregà 
un gran nombre de persones. 

Godella ret homenatge als seus majors
La SETMaNa DE LES PERSoNES MaJoRS coMPTà aMB UNa PRoGRaMació cULTURaL i D'oci VaRiaDa

Serveis Socials

D'esquerra a dreta i de dalt a baix: inauguració, volta a peu, visita al Palau Ducal de Gandia, exposició de manualitats, tallers d'exercicis terapèutics, risoteràpia i 
gimnàstica de manteniment, dinar de calderes, homenatge a antics actors i actrius de teatre, i teatre de l'Associació AMAT.
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Serveis Socials

10 famílies 
es beneficien 
del préstec 
de material 
ortopèdic

 10 famílies s'han beneficiat 
enguany del servei de préstec de 
material ortopèdic que l'ajun-
tament de Godella, a través de 
la regidoria de Serveis Socials, 
va adquirir amb una partida de 
8.000€ dels pressupostos de 
2016. Entre aquests materials 
destaquen els tres llits complets 
amb carro elevador, les dos grues 
i les sis cadires de rodes. També 
s'han adquirit set caminadors 
amb i sense rodes, tres matalas-
sos, catorze crosses de diferents 
tipus, un bastó quadrípede i un 
coixí especial per a la gent que 
ha de passar molt de temps asse-
guda. Tots aquests materials es 
sumen a una grua salva escales 
amb que ja comptava l'ajunta-
ment i que ha estat prestant du-
rant molts anys a una família.

ajudes pobresa 
energètica

 La regidoria de Serveis Soci-
als de l'ajuntament de Godella 
atorga, per segon any consecutiu, 
les ajudes de pobresa energètica, 
destinades a aquelles famílies 
del poble que tenen problemes 
per fer front al pagament dels 
subministraments (aigua, llum, 
gas, etc.).
Aquesta partida, finançada ín-
tegrament per fons municipals 
propis, està dotada amb 12.000€, 
i l'import màxim a què pot optar 
cada família és de 300€. L'any 
passat, que fou el primer en que 
es dugué a terme aquesta inicia-
tiva, foren 40 les famílies que es 
beneficiaren de l'ajuda.

S'amplia el 
planter de 
Serveis Socials

 L'ajuntament de Godella ha 
rebut de part de la conselleria 
d'igualtat i Polítiques inclusives 
una subvenció de 219.810€ que 
es destinarà a contractar personal 
base per a l'àrea de Serveis So-
cials. a aquesta partida s'inclou 
l'augment del 50 al 100% de la 
jornada de la treballadora social 
de Dependència, i la contractació 
d'un nou treballador o treballa-
dora social per a Serveis Socials 
Generals, així com una persona 
de recolzament administratiu.

Més de 200 
persones als 
tallers dels 
majors

 Un total de 203 persones s'han 
inscrit enguany als diversos ta-
llers que la regidoria de Serveis 
Socials ofereix a les persones 
majors. Memòria, risoteràpia, 
exercicis terapèutics, NEE (Ne-
cessitats Educatives Especials), 
gimnàstica de manteniment, 
taichí, taller de vida saludable i 
manualitats conformen aquesta 
oferta. Els tallers ja han comen-
çat i s'imparteixen a l'edifici de 
Vila Teresita.

25 anys de 'Calidad de Vida'
L'aSSociació DE DoNES Va cELEBRaR qUE coMPLEix UN qUaRT DE SEGLE

 com cada any, la comissió 
de Solidaritat internacional de 
l'ajuntament de Godella ha 
aprovat recentment la subvenció 
a cinc oNGs que col·laboren en 
diversos punts del món amb els 
seus projectes.
aquesta partida, que correspon 
al pressupost municipal de l'any 
2017, està dotada amb un total 
de 35.000€. El regidor de Ser-
veis Socials, Voro Soler, ha vol-
gut destacar el fet que Godella 
és l'únic municipi pràcticament 
de tot l'Estat espanyol que no ha 
retallat ni un sol euro d'aquesta 
partida. «Podem sentir-nos orgu-
llosos i orgulloses perquè som un 

poble molt solidari», ha comen-
tat.
amics de Don Dursi, en El 
Bañado (Paraguai) rebrà 7.500€ 
per dur a terme el seu projecte 
de rehabilitació i recolzament 
en l'escola del poble després de 
les greus inundacions de 2015 i 
2016.
La Fundació NED (Neurociru-
gia, Educació i Desenvolupa-
ment) comptarà amb 7.000€ per 
a l'adquisició d'un sistema de 
neuroendoscòpia amb càmera 
Telepack x LED.
Solidaris per Burkina Faso duran 
a terme la segona fase de l'esco-
la pública de l'aldea de Tamasco 

amb els 7.000€ rebuts.
SaiM (Solidaritat i ajuda a la 
infància de Madagascar) tindran 
7.000€ per operar i rehabilitar in-
fants malalts de raquitisme.
Per últim, DExDE (Design for 
Development) rebran una ajuda 
de 6.500€ per formar amb tèc-
niques artesanals a 30 persones 
amb discapacitat motora al Se-
negal.
Soler ha comentat que «amb es-
tos diners ajudem a que projectes 
com aquests tinguen continuï-
tat», i ha recordat que aquestes 
oNGs tenen algun vincle amb 
Godella, bé a través dels seus so-
cis o gent que participa amb ells. 

L'ajuntament de Godella subvenciona amb 
35.000€ projectes de Solidaritat internacional

La festa d'aniversari de l'associació de dones 'Calidad de Vida' va tindre lloc a la Falla Cervantes Sant Blai a finals de setembre.

 L'associació de dones 'cali-
dad de Vida' va celebrar el dis-
sabte 23 de setembre el seu 25 
aniversari, acompanyades del 
regidor de Benestar Social, Voro 
Soler, la regidora d'igualtat, Te-
resa Bueso, algunes de les ames 
de casa 'Tyrius', representants de 
l'associació de jubilats i part de 
la directiva de les 'amigues de la 
Música'.

Una festa molt especial que no 
es va voler perdre ningú i que 
va servir per compartir i recor-
dar moments meravellosos que 
han acompanyat aquestes dones 
tan volgudes al poble durant tots 
aquests anys.
L'alcaldessa de Godella, Eva 
Sanchis, va donar l'enhorabo-
na a totes estes dones «que en 
el seu dia tingueren la valentia 

d'associar-se i buscar unes acti-
vitats que les feren felices i les 
ompliren». «amb el seu treball i 
amb la il•lusió que les caracterit-
za, aconseguiren trobar una nova 
manera de fer associacionisme 
entre dones a Godella», comentà.
Per la seua part, el regidor de 
Serveis Socials, Voro Soler, va 
destacar que, «des del seu nai-
xement, aquest col·lectiu ha tre-

ballat per la qualitat de vida de 
les dones del poble, i ho ha fet 
sempre amb un enfocament molt 
vitalista i positiu». «La seua vita-
litat i les ganes amb que afronten 
la vida es trasllada a totes les ac-
tivitats que fan», afegí.
Les desitgem un molt feliç ani-
versari, i que siguen molts més 
aportant eixe somriure constant a 
Godella.
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La gestió urbanística com a 
solució a les expropiacions
ExPLiqUEM qUiNES DoTacioNS URBaNíSTiqUES S'haN 
aDqUiRiT i qUiNES qUEDEN PENDENTS D'aDqUiRiR PER 
coMPLiR aMB EL PLa GENERaL D'oRDENació URBaNa

 URBaNiSME
El Pla General d'ordenació Urba-
na de Godella va ser aprovat per 
la unanimitat de tots els regidors 
i regidores presents en el ple de 
març 1990. 
al llarg dels diferents governs 
municipals s'ha hagut d'anar ges-
tionant aquest Pla i s'han anat 
adquirint les dotacions públiques 
que el Pla i la llei preveien, però 
encara queden sòls per adquirir. 
En aquest reportatge analitzarem 
què sòls i edificis s'han adquirit i 
quin ha sigut la seua forma d'ad-
quisició.   

ESPAIS LLIURES - ZONA 
VERDA (RED PRIMÀRIA)
Segons la normativa vigent era 
obligatòria, i encara ho és, una 
reserva de 5m2 per habitant d'es-
pais lliures-zona verda (per a una 
població de 12.000 habitants eren 
necessaris 60.000 m²).
Els espais lliures que el PGoU del 
90 va establir, i que cap corpora-
ció posterior va modificar eren els 
se-güents:
- Parc de la Devesa: 30.930 m²
- Parc del Bovalar: 21.875 m²
- Parc del Clot de Barrabás: 7.348 
m²
Total: 60.153 m²

Del parc de la Devesa (30.930 
m²) s'han adquirit al febrer de 
2015, per acord amb la propie-
tat, 16.702,54 m², després de la 
sentència que fixava el preu dels 
terrens objecte de l'expropiació 
(26.461,57 m2) en quasi 18 mi-
lions d'euros, si es suma el prin-
cipal més els interessos. queden 
pendents d'adquirir 4.288 m² pro-
pietat del arquebisbat i falta per 
situar en una altra parcel•la els 
9.384,88 m² que es va acordar 
qualificar com a sòl dotacional es-
colar privat davant la impossibili-
tat de fer front al pagament total 
de la sentència. 
Del parc del Bovalar (21.875 m²) 
s'han adquirit en 2017 per acord 
amb la propietat 14.510 m2 en 
execució de la sentència que fi-
xava el preu just dels mateixos en 
2.778.000 € més interessos. Per 
tant queden encara per adquirir 
7.365 m².
El parc del Clot de Barrabás 

(7.348 m2) va ser adquirit per ges-
tió urbanística del Sector coVa-
ZMa l'any 1986. 
L'actual normativa també exigeix 
una zona verda amb 25.000 m² i 
amb un radi de 100 m. aquesta 
zona estava prevista en el PGoU  
de 1990 en el Parc de la Devesa 
però, en haver reduït la quantitat 
de zona verda de la mateixa, és 
necessari resituar aquest parc pú-
blic urbà en una altra zona.

DOTACIONS XARXA 
PRIMÀRIA PENDENTS 
D'ADQUIRIR 
(ESPORTIVES, 
CULTURALS, JARDINS)
- Jardí de les Pedreres (10.800 
m²), encara que tinga aquesta 
denominació es tracta dels ter-
renys pendents d'urbanitzar entre 
el cementeri i campolivar sense 
afectar al sòl no urbanitzable de 
protecció especial de les Pedreres.
Parc esportiu les Pedreres (20.900 
m²), situat en el mateix espai que 
l'anterior (fora de l'àmbit  de la 
zona no urbanitzable protegida de 
Les Pedreres).
- Jardí de la Quartella (8.220 
m²), pendents d'adquirir 4.693 m² 
dels quals 750 m2 s'adquireixen 
per acord amb la propietat en el 
ple d'octubre de 2017 abans de re-
caure sentència de preu just.
- Servei públic contigu a Xi-
cranda, pendents d'adquirir 1.615 
m².
- Ampliació del cementeri, pen-
dents d'adquirir 4.700 m².

SISTEMES GENERALS I 
LOCALS JA ADQUIRITS

EqUiPaMENTS coMUNiTa-
RiS
- Ampliació de l'Ajuntament. 
adquirit l'any 2002 per permuta 
en terrenys del sector 22 (quar-
tella). 
- Teatre Capitoli. adquirit per 
compra l'any 1989.
- Centre Cultural Xicranda. ad-
quirit per compra l'any 1993. 
Vila Teresita. (centre de Serveis 
Socials). adquirit per compra 
l'any 1985.
- Centre d'Art Vila Eugènia. 
adquirit l'any 1983 per gestió ur-
banística.  

També es van adquirir per cessi-
ons els sòls per a la construcció 
dels equipaments esportius com 
el pavelló, el camp de futbol, etc.

ESPaiS LLiURES PÚBLicS
En el nostre municipi existeixen 
molts jardins, públics i places que 
han sigut adquirits la majoria per 
gestió urbanística i uns altres per 
compra en els anys 80 i 90 majori-
tàriament (plaça Dr. Valls, jardí de 
Vila Blanca, plaza de Baix, Enmig 
i Dalt, jardí del Barranquet, Pen-
sament, Santa Bàrbara, jardins de 
Noysi li Roy-Bally (Sonita), plaça 
dels colombaires, etc.).
També s'ha adquirit recentment 
el dotacional de l'escaira carrete-
ra Rocafort de 442 m2, permutats 
a la propietat en 2017 per sòl en 
carretera de Rocafort 32. 

com es pot observar, són moltes 
les dotacions i equipaments ad-
quirits, sobretot en els anys 80 i 
principis dels 90 i en els últims 
5 anys, però són molts els me-
tres que ens falten per adquirir i, 
com afirmen fonts consistorials, 
«aquest ajuntament no pot pagar 
ja més sentències expropiatòries 
milionàries si no és a costa de pu-
jar impostos, tancar serveis o aco-
miadar a personal». 
Per això, l'any 2015 es va iniciar 
una modificació del Pla General 
d'ordenació Urbana per a adquirir 
els sòls que falten per gestió urba-
nística. Aquesta modificació està 
sent objecte d'anàlisi pel consell 
assessor d'Urbanisme i Medi 
ambient (cUMa) -que es celebra 
el segon dimarts de cada mes en el 
saló de plens i que està obert a la 
ciutadania-, així com per la Junta 
de Portaveus i comissió informa-
tiva d'Urbanisme en la qual estan 
presents tots els partits polítics. 
Si la modificació del Pla General 
aconsegueix els vots necessaris 
per a la seua aprovació inicial, 
donarà començament el procés 
de participació públic exigit per 
la llei, encara que la seua redac-
ció està sent participativa des del 
principi, amb reunions amb els 
veïns afectats, associacions de ve-
ïns, consells assessors, etc.
L'obtenció de terrenys a canvi de 
gestió urbanística suposa evident-

ment incrementar l'edificabilitat 
dels sectors als quals se'ls assig-
na, és a dir, la construcció de més 
altures en els mateixos, encara 
que en tot cas estem parlant com 
a molt de 3 o 4 altures. aquest 
canvi de tipologia d'habitatges en 
alguns sectors i sempre de mane-
ra adequada a l'entorn en el qual 
es troben, també permetrà fer ha-
bitatges més assequibles per a la 
població de Godella, la qual cosa 
suposa, al mateix temps, donar 
solució a una necessitat més que 
evident. 
La modificació del PGOU no re-
califica ni un m2 de sòl no urbanit-
zable, simplement distribueix els 
equipaments pendents entre els 
sectors que ja eren urbanitzables 
l'any 1990 i que ho segueixen sent 
en l'actualitat sense que s'hagen 
desenvolupat en aquests 27 anys. 
Els sectors afectats són: la zona 
del Bovalar, el parc de la Devesa, 
el sòl entre el cementeri i campo-
livar (zona denominada les Pedre-
res) però sense afectar al  sòl no 
urbanitzable de protecció especi-
al de les Pedreres, Ermita Nova, 
barri de la concheta, sectors 25 
i 26 (al costat del parc de subofi-

cials Reina Sofia), i el jardí de la 
quartella.
La modificació prevista no canvia 
en  essència l'esperit del Pla Gene-
ral d'ordenació Urbana, però ho 
adequa a les necessitats actuals. 
En aquesta modificació tan sols es 
tracen les línies generals de cada 
sector, la seua edificabilitat i els 
seus usos però no es baixa al dis-
seny de cada pastilla concreta ni 
s'estableixen les característiques 
de la urbanització en particular 
pel que es refereix a evacuació 
de pluvials, accessos, enllumenat 
públic, etc. 
Per tant, una vegada aprovat el Pla 
General encara quedaran uns anys 
per a veure l'inici de les urbanit-
zacions, i encara més per a les 
construccions. En aquest sentit, 
tota la corporació té el compromís 
de dissenyar un Pla que tinga les 
garanties suficients perquè les no-
ves construccions no suposen un 
major risc d'inundacions establint 
sistemes de drenatge en cada sec-
tor però també treballant perquè 
l'evacuació de les aigües pluvials 
del Barranc dels Frares estiga re-
solta amb anterioritat.

Monogràfic

El parc del Bovalar, junt al centre d'educació EPLA.
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El parc del Bovalar, junt al centre d'educació EPLA. D'esquerra a dreta i de dalt a baix: parc de la Devesa, parc del Bovalar, parc del Clot de Barrabàs,  
zona de les Pedreres, jardí de la Quartella i servei públic contigu a Xicranda.

ESPAIS LLIURES - ZONA VERDA
Zona verda m2 totals m2 adquirits Preu m2 pendents d'adquirir

La Devesa 30.930 m² 16.702,54 m2 8.160.000 € 4.288 m² (+ 9.384,88 m²)
Bovalar 21.875 m² 14.510 m2 2.778.000 € 7.365 m²

clota de Barrabàs 7.348 m2 7.348 m2 0 € 0 m²
ToTaL ZoNES VERDES 60.153 m2 38.560,54 m2 10.938.000 € 21.038 m2

DOTACIONS XARXA PRIMÀRIA
Parc m2 totals m2 pendents d'adquirir

Jardí de les Pedreres 10.800 m² 10.800 m²
Parc esportiu les Pedreres 20.900 m² 20.900 m²

Jardí de la quartella 8.220 m² 4.693 m²
Servei públic junt a xicranda 4.522 m2 1.615 m²

ampliació cementeri 13.940 m2 4.700 m²
ToTaL PaRcS 58.382 m2 42.708 m²

ToTaL ZoNES VERDES 60.153 m2 21.038 m2

TOTAL PARCS I ZONES VERDES 158.535 m2 63.746 m2

aquest ajuntament no pot pagar ja més sentències expropiatòries 
milionàries si no és a costa de pujar impostos, tancar serveis o 
acomiadar a personal, però aquestes no són les solucions desitjades”

“
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 ocUPació i aTUR
amb 13.029 habitants (segons 
dades de l'institut Nacional d'Es-
tadística en 2016), Godella és el 
primer municipi de tota la co-
munitat Valenciana al seu rang 
de població amb menys taxa 
d'aturats.
La taxa d'ocupació del 13,39% 
al juny de 2015, s'ha reduït fins 
el 11,14% al juliol de 2017, xifra 
que situa a Godella al capdavant 
de la llista de municipis valenci-
ans d'entre 10.000 i 40.000 ha-
bitants que menys desocupació 
tenen.
«Estem molt satisfets del que 
hem aconseguit, i això ens fa 
continuar treballant en la ma-
teixa línia de col•laboració amb 
els distints sectors implicats, que 
són els que possibiliten obtin-
dre uns resultats com aquests», 
comenta el regidor d'ocupació, 
Voro Soler.
En l'esmentat període, s'arribà a 
un màxim de 768 aturats a l'agost 
de 2015, i es va registrar un mí-
nim de 621 als mesos de febrer i 
juny de 2017. Del total d'aturats 
amb que es tancà el mes d'agost 
d'aquest any, aproximadament el 
54% són dones, i el 46% restant 
homes, tendència habitual que 
s'observa a la totalitat de l'estudi.
Però, quines són les claus 
d'aquesta evolució de l'atur a 
Godella? Per esbrinar-lo, hem 

de conèixer una mica més a fons 
l'agència d'ocupació i Desen-
volupament Local (aoDL), que 
és un servei públic i gratuït de 
l'ajuntament al qual poden tin-
dre accés totes les persones de 
Godella demandants de treball i 
inscrites al SERVEF.
L'aoDL s'articula en quatre 
grans àrees: 
1. administració i Gestió. El 
personal tècnic i auxiliar s'encar-
rega de dur a terme i gestionar 
les subvencions que arriben de 
diferents organismes i instituci-
ons, com ara els programes de 
La Dipu te Beca, la Beca Post, 
el Pla d'ocupació de la Diputa-
ció, EMcoPR, Salari Jove, EM-
cUJU, EMPUJU, convenis de 
col·laboració Educativa, etc.; i 
també els programes propis de 
l'ajuntament de Godella com el 
Pla d'immersió i Empoderament 
de les Dones.
2. atenció a comerciants i em-
prenedors. L'agencia d'ocupa-
ció és el vincle entre l'associació 
de comerciants i l'ajuntament 
de Godella. ací s'atenen totes les 
demandes i necessitats (com  ara 
la formació especifica en Mani-
pulació d'Aliments i Al•lèrgens 
per a comerciants), i també s'ofe-
reix un servei d'atenció i forma-
ció per a emprenedors, conjun-
tament amb el pacte territorial 
Pactem Nord al qual està inscrit 

Godella des de 2010.
3. Borsa d'ocupació Munici-
pal. aquest recurs serveix per 
ficar en contacte els aturats de 
Godella amb les empreses que 
busquen distints perfils professi-
onals. A finals de febrer d'aquest 
any, hi havia inscrites unes 2.430 
persones (residents i no resi-
dents a Godella). Els interessats 
a apuntar-se a la borsa de treball 
o els que han d'actualitzar les se-
ues dades, ho poden fer a l'edifici 
de Vila Teresita (c/ Major, 83) en 
horari d'11 a 14 h els dimarts i 
dijous.
4. Formació per a aturats. ací 
trobem diferents cursos que es 
duen a terme tots els anys, com 
el de manipulació d'aliments o el 
taller de vídeo currículum, en el 
qual és pioner aquest municipi. 
De manera addicional, l'últim di-

vendres de cada mes, es celebra 
a Vila Teresita un taller del SER-
VEF en que s'explica als usuaris 
com fer servir la plataforma per 
inscriure's a les ofertes de treball, 
donat que s'ha detectat que el 
65% de les persones inscrites a la 
borsa d'ocupació de Godella no 
tenen coneixements informàtics.

amb aquestes polítiques actives 
d'ocupació, articulades a través 
de l'aoDL, Godella ha aconse-
guit en només dos anys reduir 
considerablement el seu nombre 
d'aturats fins situar-se al capda-
vant de la comunitat Valenciana 
com un dels municipis referèn-
cia. Una tendència que continua 
gràcies als diferents programes 
de formació i d'ajuda als deman-
dants d'ocupació que segueix du-
ent a terme aquest ajuntament.

Godella, un exemple autonòmic 
per la seua política d'ocupació
GoDELLa éS EL PRiMER MUNiciPi DE ToTa La coMUNiTaT VaLENciaNa 
D'ENTRE 10.000 i 40.000 haBiTaNTS aMB MENyS Taxa D'aTURaTS (11,68%)

L'escorxador 
acull la primera 
reunió comarcal 
d'aoDLs

 L'escorxador de Godella va 
acollir ahir, dijous 29 de juny, la 
primera reunió comarcal de per-
sonal tècnic d'aoDL organitza-
da pel consorci Pactem Nord. 
aquesta jornada es va celebrar 
amb la finalitat de fer un di-
agnòstic territorial al voltant de 
les següents línies de treball: 
perspectiva laboral, vertebració 
territorial i perspectiva empresa-
rial. 
Participaren tècnics de dife-
rents pobles de l'horta com ara 
Massamagrell, Puçol, El Puig, 
Montcada o alboraia, i també re-
presentants dels sindicats i de la 
banda empresarial com el gerent 
d'aSiVaLco i el del polígon in-
dustrial del Mediterrani.
Durant la jornada inaugural, es-
tigueren presents l'alcaldessa de 
Godella, Eva Sanchis, el regidor 
d'ocupació, Voro Soler, i el ge-
rent del consorci Pactem Nord, 
José antonio Navarro.

Evolució de l'ocupació a Godella entre juny de 2015 i juliol de 2017.

 El 31 de juliol s'incorporaren 
a l'ajuntament cinc persones con-
tractades a partir dels programes 
d'ocupació Pública Juvenil (EM-
PUJU) i Ocupació Qualificada 
Juvenil (ENcUJU).
Els dos programes estan pensats 
per a la incorporació al mercat la-
boral durant un període set mesos 
de joves menors de 30 anys que 
pertanyen al sistema de garantia 
juvenil. Enguany és la primera 
vegada que s'implanten en tots els 
ajuntaments.
El regidor d'ocupació, Voro 
Soler, afirmà que «els dos pro-
grames estan pensats per a po-
tenciar la incorporació al món 
laboral dels joves. D'aquesta 

manera, s'aconsegueix que xics i 
xiques sense experiència laboral 
tinguen contacte amb empreses i, 
com en aquest cas, amb una ad-
ministració local com és l'ajunta-
ment». A més, afirma que «és un 
programa innovador amb el qual 
estem segurs que s'aconseguiran 
resultats interessants de cara a la 
incorporació dels joves en el món 
laboral».  
L'alcaldessa, Eva Sanchis, va 
afegir que «els joves formen un 
sector al qual hem d'adreça-nos i, 
donada la tassa d'atur preocupant 
que pateixen a nivell de tot l'Estat 
espanyol, s'han de fer polítiques 
actives d'ocupació per a ells». Per 
aquest motiu, «Godella s'adhereix 

a aquesta política de la Generali-
tat que considerem molt conve-
nient i així posem a la disposició 
d'aquest joves tant al personal 
d'administració com als edificis 
de l'ajuntament per a que vin-
guen, es formen i al mateix temps 
ens ajuden a portar endavant les 

nostres tasques», sentencià.
Els cinc tècnics qualificats con-
tractats per als departaments de 
cultura, igualtat, informàtica, 
Personal, contractació i Secre-
taria, i alcaldia, foren rebuts per 
l'alcalde accidental, Francesc 
aràndiga.

cinc joves comencen a treballar a l'ajuntament gràcies als 
programes d'Ocupació Pública i Ocupació Qualificada Juvenil

Els joves, durant el seu primer dia a l'Ajuntament.

Els comerciants 
preparen el seu 
sorteig de Nadal

 L'associació de comerciants 
i Professionals de Godella sorte-
jarà tres cistelles de Nadal i lliu-
rarà 5 xecs valorats en 100 euros 
als clients que isquen agraciats 
en el tradicional sorteig de Na-
dal. així ho va decidir el col·lec-
tiu en una junta oberta a tots els 
seus membres, en la qual també 
es va proposar la celebració d'un 
concurs escolar de cartells per a 
promocionar el sorteig.
com cada any, els clients dels 
comerços associats rebran els 
bitllets en comprar qualsevol 
article i, una vegada emplenat 
amb les seues dades, podran lliu-
rar-ho de nou en qualsevol nego-
ci de l'associació o dipositar-ho 
en l'urna de Serveis Socials. 
El dia 16 de desembre es celebra-
rà el sorteig sota l'arbre de la pla-
ça de l'Església i entre nadales. a 
l'acte estaran convidades les au-
toritats municipals i tots els ve-
ïns de la localitat els qui, a més, 
podran degustar una xocolatada 
calenta oferida pel col·lectiu.
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 hiSENDa
al darrer BiM, des de la regidoria 
d'hisenda es va impulsar la cre-
ació d'un espai divulgatiu en que 
s'explica a la ciutadania quines 
són les diferents despeses de 
l'ajuntament i de quina manera es 
distribueixen els ingressos per fer 
front a aquests pagaments.
Després de fer una introducció 
general on es detallaven les dife-
rents àrees en que s'articulen els 
diners del consistori, en aquesta 
ocasió -començant per les despe-
ses- li arriba el torn al capítol 1 
dels pressupostos generals. 
aquest primer capítol correspon 
al Personal de l'ajuntament, i 
va suposar en 2017 una suma de 
4.676.000€, és a dir, el 45% del 
total del pressupost anual, que són 
10.386.000€. Veiem doncs la gran 
importància que te aquest capítol 
respecte al volum total pressupos-
tari de les arques municipals de 
Godella. 
El de Godella és un ajuntament 
que ha apostat decididament per 
assumir, sempre que siga possible, 
la gestió directa del personal, i per 
aquesta raó trobem un gran volum 
de treballadors i treballadores en 
les distintes àrees, inclús en algu-
nes com les d'Educació, Joventut 
o Esports, en que es podria comp-
tar amb una empresa externa per 
la prestació dels diversos tallers 
i activitats. Però la gestió directa 

ha estat una aposta ferma d'aquest 
Govern durant els darrers anys.
L'alcaldessa i regidora de Perso-
nal, Eva Sanchis, comenta que 
«gestionar l'àrea de personal en 
este ajuntament és una tasca di-
fícil donada la diversitat de con-
tractes laborals que tenim. Seria 
convenient ampliar l'estructura 
tècnica de l'ajuntament per a 
prestar un millor servei».
No obstant, també s'ha de tindre 
en compte que, tot i el gran vo-
lum de personal que treballa a 
l'ajuntament i que inicialment 
pot semblar una despesa molt ele-
vada, no ho és així donat la gran 
quantitat d'activitats que es porten 
endavant. és a dir, en paraules del 
regidor d'hisenda, Voro Soler, 
«els diners invertits en Personal 
es rendibilitzen molt bé a aquest 
ajuntament».
altra cosa a assenyalar és que, 
malgrat la gran xifra invertida en 
Personal, des del consistori no es 
descuiden, en la mesura de les 
possibilitats, els programes de 
promoció de l'ocupació. Durant 
l'últim any, s'han contractat 28 
persones gràcies a aquests progra-
mes subvencionats per distintes 
institucions.
a la següent taula podem obser-
var de quina manera es distribueix 
la plantilla i el gran esforç econò-
mic que fa el consistori en la retri-
bució del seu personal.

Com es distribueix i quant ens costa 
el Personal de l'Ajuntament?
a aqUESTa SEGoNa PaRT DE La SEcció 'La hiSENDa PÚBLica, a Poc a Poc', DETaLLEM coM ES 
DiSTRiBUEix EL PRESSUPoST DESTiNaT a PaGaR EL PERSoNaL DE L'aJUNTaMENT DE GoDELLa

El professorat del conservator, els agents de la Policia Local i els membres de la corporació municipal, són alguns dels exemples de personal municipal del cap. 1.

PERSONAL
Àrea Pressupost

administració general 
(secretaria, intervenció, re-

gistre, urbanismte, etc.)
1.620.000€

Educació, Esports, cultura i 
Joventut 1.170.000€

Policia Local 1.127.000€
Serveis Socials i aoDL 360.000€
corporació municipal 

(regidors i regidores del 
Govern i de l'oposició)

208.000€

Programes de promoció de 
l'ocupació (La Dipu te Beca, 
EMcoRP, EMPUJU, EN-
cUJU, Salari Jove, etc.)

175.000€

TOTAL 4.660.000€
Xifres corresponents al pressupost municipal de l'any 2017.
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 cEE KoyNoS
El centre d'Educació Especial 
Koynos de Godella està d'enho-
rabona, doncs aquest any com-
pleix 40 anys i ho celebrarà amb 
diversos actes que arrancaren el 
3 d'octubre i s'estendran fins el 
mes de juny de 2018.
aquest 3 d'octubre tingué lloc al 
centre cultural Vila Eugènia la 
presentació oficial de tot el pro-
grama d'actes del 40 aniversari 
i una taula rodona de debat per 
parlar de l'important paper dels 
centres d'educació especial a 
l'hora de proporcionar els recur-
sos necessaris per als alumnes 
amb diversitat intel·lectual.
L'alcaldessa de Godella, Eva 
Sanchis, va obrir aquesta jorna-
da acompanyada del president 
de Plena inclusió cV, Mario 
Puerto, i el president del consell 
Rector de la cooperativa Koy-
nos, Ernestro Lapiedra. També 
estigué present la directora del 
centre, Encarna Pozo, la regido-
ra d'Educació, Teresa Bueso, i 
altres companys de la corporació 
municipal.
Sanchis va recordar els forts vin-
cles que existeixen entre l'ajun-
tament i la cooperativa, i va 
animar a la resta d'institucions 
i actors de la societat a «treba-
llar per buscar llocs de treballs 
adaptats per a la gent amb diver-

sitat intel·lectual, no perquè ho 
exigisca la llei, sinó per justícia 
social». 
al posterior col·loqui, moderat 
pel gerent de Plena inclusió GV, 
Vicen castillo, l'experta de reco-
neguda trajectòria a l'àmbit de 
l'educació inclusiva, Margarita 
cañadas, va insistir en el concep-
te de transformació de serveis, 
recordant que «moltes vegades 
les persones amb discapacitat es-
tan però no participen» i que s'ha 
de «passar de la integració a la 
inclusió». L'objectiu, va explicar, 
és «empoderar a la persona amb  
discapacitat: construir i enfortir 
les seues capacitats», un camí en 
el qual «famílies i professionals 
deuen treballar amb una mirada 
conjunta». Per la seua part, el 
també docent amb una dilatada 
carrera, Manuel Ávila, va insis-
tir en la importància de «ficar a 
l'alumne en el centre i defensar el 
dret a l'accessibilitat cognitiva».
Després d'aquesta inauguració, 
la següent cita tindrà lloc entre 
el 29 de gener i el 28 de febrer 
de 2018, quan es realitzarà una 
exposició fotogràfica a Vila Eu-
gènia amb la col·laboració de la 
pintora i fotògrafa Lola calzada 
camacho, que ha protagonitzat 
diferents mostres sobre la imatge 
i la presència de la discapacitat 
a l'art. També s'exposaran imat-

ges sobre la història i l'evolució 
de la cooperativa Koynos, des de 
la seua creació el 1977 fins l'ac-
tualitat.
El 17 d'abril a partir de les 10 
h, es celebrarà al poliesportiu 
municipal de Godella una jorna-
da inclusiva, on la cooperativa 
Koynos organitzarà tallers lúdics 
i activitats esportives dirigides a 
la població dels diferents centres 
educatius del poble. amb aquest 
acte es pretén afermar la inclusió 
de les persones amb discapacitat 
intel·lectual a nivell comunitari i 
desenvolupar una actitud positi-
va i natural a la població escolar 
cap a aquests col·lectius.
Més tard, el 28 d'abril a les 19 
h, tindrà lloc al teatre capitoli 
el concert del 40 aniversari, en 
col•laboració amb el Casino Mu-
sical de Godella. i el 21 de juny 
a partir de les 11 h, també al ca-
pitoli, l'alumnat del centre repre-
sentarà l'obra teatral de final de 
curs, 'El quijote', comptant amb 
la col·laboració dels usuaris del 
centre ocupacional Koynos.
hi ha altres activitats proposa-
des per a este aniversari, com 
són una col·laboració amb l'es-
cola de ceràmica, una campanya 
d'agraïment a la localitat, una 
jornada formativa per a fami-
liars, i la projecció d'un vídeo 
commemoratiu. 

Koynos, 40 anys treballant per les 
persones amb diversitat intel·lectual
EL cENTRE D'EDUcació ESPEciaL ha FET UN PRoGRaMa DE coMMEMoRació D'aqUEST aNiVERSaRi

Vila Eugènia va acollir la inauguració de l'aniversari de Koynos.

 L'alumnat de quart i sisè de 
Primària dels col·legis Barran-
quet i cervantes -respectiva-
ment- van poder gaudir d'una 
visita teatralitzada al Palau de la 
Generalitat Valenciana amb mo-
tiu del 9 d'octubre, dia de tots els 
valencians i valencianes.
Els escolars estigueren acompa-
nyats per les directores i tutores 
dels centres i la regidora d'Edu-
cació, Teresa Bueso, que co-
mentà que aquesta excursió fou 
«molt profitosa i interessant», 
i agraí la conselleria pel detall 

d'haver proporcionat l'autobús 
d'anada i tornada.
Els xiquets i xiquetes d'ambdós 
centres conegueren la història 
de la nostra comunitat de la 
mà d'una guia vestida d'època. 
A més, aprofitaren el matí per 
esmorzar a la plaça de la Verge, 
junt a la porta del Tribunal de les 
aigües, i passejar pels voltants 
del Museu de l'almoina. 
Bueso valorà de manera molt po-
sitiva aquesta visita i afirmà que 
tant de bo es continuara realit-
zant amb més centres.

Estudiants del cervantes i el 
Barranquet gaudeixen d'una 
visita teatralitzada al Palau de la 
Generalitat amb motiu del 9-o

Foto de família de l'alumnat de quart de Primària del Cervantes 
i sisè del Barranquet durant la visita al Palau de la Generalitat, a 
València, amb motiu del 9 d'octubre.

arranca el nou 
curs escolar

 El curs escolar ha començat a 
Godella amb la intenció de «con-
tinuar portant la bandera del res-
pecte i la igualtat», en paraules 
de la regidora de l'àrea, Teresa 
Bueso. 
Tant els centres escolars com les 
escoles matineres dels col·legis 
públics tenen una gran afluència 
de xiquets i xiquetes. Pel que fa 
al conservatori, comptarà en-
guany amb una nova especialitat, 
la viola. També han començat a 
funcionar els tallers de l'EPa, 
baix la direcció del nou director 
de l'escola, Enric calatayud. Per 
últim, hi haurà eleccions al con-
sell Escolar Municipal el 27 de 
novembre.
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La segona Gala de l'Esport 
premia els esportistes de Godella
UN TEaTRE PLE ES Va RENDiR aMB aPLaUSoS aLS ToTS ELS hoMENaTJaTS

 ii GaLa DE L'ESPoRT
El divendres 8 de setembre es 
va celebrar al teatre capitoli la 
ii Gala de l'Esport, una inicia-
tiva de la regidoria d'Esports i 
l'ajuntament de Godella, amb la 
col·laboració del consell d'Es-
ports, per reconèixer el treball i 
els èxits dels esportistes de les 
diferents disciplines que es prac-
tiquen al poble.
L'alcaldessa, Eva Sanchis, va 
agrair al consell d'Esports el 
treball que realitza per donar a 
conèixer tots els esports que es 
practiquen a Godella, així com 
la tasca feta per monitores i 
monitors, directores i directors, 

coordinadores i coordinadors, 
grups esportius i personal tècnic 
i administratiu, «que fan possi-
ble que aquest engranatge funci-
one». Sanchis va afegir que, per 
part de l'ajuntament, «lluitarem 
per mantindre la nostra política 
de gestió pública directa, mal-
grat tot l'esforç i la complicació 
que suposa, perquè apostem de-
cididament per l'esport al nostre 
poble». 
El regidor d'Esports, Fernando 
oliveros, va destacar que la ce-
lebració de la primera gala l'any 
passat no fou fàcil, però que s'ha 
arribat a aquesta segona «gràcies 
a l'esforç i la dedicació de tots 
vosaltres, els esportistes». oli-

veros va mostrar el seu orgull 
per tots els títols aconseguits en-
guany a les diferents disciplines, 
i felicità tots els guardonats i 
guardonades que recollien el seu 
trofeu.
Les persones premiades en 
aquesta segona Gala de l’Esport 
foren: en la secció d’atletisme, 
Luis hoyas Jiménez i Llum 
Brull Martínez del club a Les 
Nou; en la secció de natació ali-
cia Montesa hernández, l’equip 
absolut de waterpolo, carmela 
català Sanchis de l’equip femení 
de sincronitzada, l’equip femení 
de natació adaptada; de la Penya 
ciclista el cantonet, Eugenio 
cilla Martínez i Jose Manu-

el Bargues Lázaro; del club de 
Bàsquet horta Godella, l’equip 
infantil masculí; del club de Fut-
bol, Manolo Llorens; de l’Esco-
la Municipal de Bàsquet, l’aleví 
masculí; de l’Escola de Futbol 
Godella, alex Polo; del club de 
Pilota Valenciana, Rafa Frechi-
na; del club Karate Kenkyo, So-
nia Pereira i Pablo Pereira; i del 
col·legi Sagrat cor, carmen De 
La Torre.
hi hagué també un reconeixe-
ment a l'equip femení de futbol 
de l'any 1969, així com als cos-
sos de la Policia Local i Protec-
ció civil pel treball que realitzen.

D'esquerra a dreta i de dalt a baix: Sonia i Pablo Pereira, Carmen de la Torre, infantil CB L'Horta Godella, aleví EMB Godella, 
Eugenio Cilla i Jose Manuel Bargues, Luis Hiyas i Llum Brull, Manolo Llorens, Álex Polo, Rafa Frechina, Alicia Montesa, part de 
l'equip de natació adaptada, Carmela Català, l'equip de waterpolo, l'equip femení de futbol de 1069, Santiago Garfella i Luis Iniesta.

Esports

Torneig 
solidari de 
tennis i pàdel

 El dissabte 16 de desembre 
es celebrarà al poliesportiu mu-
nicipal el tradicional Torneig de 
Nadal Solidari de tennis i pàdel, 
de la mà de l'escola municipal. 
El torneig, de caràcter totalment 
lúdic, es jugarà en un format de 
tots contra tots, en ambdues dis-
ciplines, i es formaran dos grups 
segons el nivell dels participants.
a més, durant el torneig hi haurà 
un menjar per a tots els partici-
pants i acompanyants, i després 
de finalitzar els partits un lliu-
rament de trofeus als campions 
i subcampions de cada esport i 
categoria. Donat el caràcter soli-
dari del torneig, cada participant 
haurà d'aportar amb la seua ins-
cripció, un litre d'oli o llet o un 
quilo de menjar.

cPG guanya el 
torneig de festes

 El carrer de Pilota de Godella  
va acollir la gran final del XVI 
camionat de Llargues 'Josep Ma-
nel Torré i cepa'. Una cinquante-
na d'aficionats van gaudir d'una 
partida molt disputada amb resul-
tat favorable per als locals, que es 
va proclamar campió de la com-
petició de festes en guanyar per 
la mínima a l'equip de Nàquera. 
Els godellencs presentaven una 
important novetat en el seu equip. 
L'absència de Toni Menor al trau-
re va obrir les portes a la incor-
poració de Francesc. De menys a 
més, el traure del d'alfara va ser 
vital per tal d'aconseguir el triomf, 
mostrant un gran compromís amb 
l'equip. Davant, com a mitger, va 
tindre a xavi, que tot i no brillar 
com en la semifinal, va quallar 
una bona partida. i a la punta va 
destacar Pau, que acompanyat per 
Luis, va acabar diversos quinzes 
importants per als seus. Els de 
Nàquera van començar guanyant 
3-0 gràcies al seu potent joc i el 
bon fer de Luis i sobretot de Di-
ego a la punta. A la fi, la partida 
es va anar igualant i el que sem-
blava que seria un passeig dels 
visitants, va acabar convertint-se 
en un victòria per la mínima dels 
godellencs. Els assistents es van 
endur la satisfacció d'haver pre-
senciat un interessant duel entre 
dos equips parells. a més, van 
poder degustar orxata i fartons 
oferits pel club Pilota Godella. 
El regidor d'Esports, Fernando 
oliveros, i el de comunicació, 
Francesc aràndiga, foren els en-
carregats d'entregar els trofeus.
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 FESTES GoDELLa 2017
amb el tradicional castell de 
focs artificials del divendres 25 
d'agost i la processó del crist 
de la Pau del diumenge 27, van 
finalitzar les festes de Godella 
2017. Unes festes que han comp-
tat enguany amb un nombre molt 
elevat de penyes i d'activitats, i 
que en paraules de la regidora de 
l'àrea, Tatiana Prades, han tingut 
un resultat «molt positiu».
Les festes s'iniciaren el segon 
cap de setmana d'agost, amb 
diverses activitats que servi-
ren per calfar motors. Però fou 
a partir del dilluns 14, amb el 
pregó, que començà la setmana 
gran de Godella. activitats com 
el combat di Vino, la Tapa per 
l'aire, la jornada custom Mote-
ra o les ja consolidades paelles 
congregaren a un gran nombre 
de persones. «Les activitats que 
han organitzat les penyes han re-
gistrat molta afluència de gent, i 
les activitats que tradicionalment 
organitzen les confraries i cla-
varies s'han continuat celebrant 
amb normalitat i també amb molt 
bona acollida», ha comentat la 
regidora Tatiana Prades.
Unes festes que tingueren en el 
Parc del Molí un dels seus cen-
tres neuràlgics -especialment 
de nit- i que es desenvoluparen 
«de forma prou tranquil•la, sen-
se grans incidents i sense inter-
vencions ni d'ambulància, ni de 
policia ni de bombers». a banda 
d'aquest fet, per a la responsable 
de la regidoria, el més important 
fou que «s'ha aconseguit fer unes 
festes a les quals des dels més 
xicotets fins els més grans han 
tingut un espai per participar i 
gaudir».
altre aspecte a destacar va ser la 
bona convivència entre clavaries 
i penyes. «hem d'aprendre de 
les opinions dels veïns i veïnes 
per tal de millorar de cara a anys 
vinents, però en línies generals 
ha estat tot ben acollit per part 
del poble», va afegir Prades. 
Les festes es van poder seguir 
a les xarxes socials oficials de 
l'ajuntament (Facebook, Twitter 
i instagram) a través del hashtag 
#FestesGodella2017.
En setembre, la regidoria de Fes-
tes feu, juntament amb les clava-
ries i penyes, una reunió de valo-
ració d'aquesta edició i començà 
a preparar les festes de Godella 
de 2018.

Festes 2017, imatges per al record
PRADES: «HEM ACONSEGUIT FER UNES FESTES PER A TOTS, DES DELS MéS MENUTS ALS MéS GRANS»

D'esquerra a dreta i de dalt a baix: desfilada de gala i informal de Moros i Cristians, festa al carrer, paelles, sobretaules, jocs infantils, 
calderes de Sant Antoni, mascletà i tapa per l'aire.
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D'esquerra a dreta i de dalt a baix: duta de Sant Antoni, mascletà, correbars, sopar de Sant Antoni, apertura casa Sant Sebastià, orquestra La Pato, festa 100% Casino, jocs 
populars, Sant Bertomeu, albaes, pilota, xiquixef, jornada infantil, Crist de la Pau, Sant Antoni, musical de Broadway, castell de focs artificials, berenar i custom motera.



Tercer trimestre de 201724       bim   Godella

Festes
Festes

 9 D'ocTUBRE
com cada any, el poble de Go-
della celebra la festivitat del 9 
d'octubre amb una agenda plena 
a vesar d'activitats lúdiques, es-
portives i culturals.
«Godella celebra un any més el 
dia del poble valencià. Un dia 
que ens ha d'omplir d'orgull com 
a poble amb una llengua, una 
cultura i unes tradicions pròpies 
que estos dies estaran presents 
als nostres carrers, la nostra mú-
sica, el nostre esport, les nostres 
danses, els nostres cants, però 
també enguany al nostre cine-
ma», comenta l'alcaldessa Eva 
Sanchis. «a més, este dia ens 
ha de servir per reivindicar un 
tracte just, un finançament just, 

unes inversions justes. No volem 
ser més que ningú però tampoc 
menys i el poble valencià fa mas-
sa anys que pateix la marginació 
de l'Estat en els seus pressupos-
tos», afegeix.
Els actes començaren el dissabte 
7 amb el taller infantil i la festa 
de Moros i cristians, organitzat 
per les comparses almoràvides i 
Ben assai, al carrer Major. Més 
tard, el teatre capitoli acollí el 
concert gratuït de quamlibet, 
emmarcat dins del cicle de mú-
sica en valencià. i a la nit, Nec-
tarina DJ ens posà el ritme al cos 
a la vetllada musical organitzada 
per les comparses almoràvides i 
Ben assai al casal jove alMata-
dero.
El diumenge 8 fou el torn per al 

grup de danses El Poblet, primer 
amb un aplec des del carrer aba-
dia fins la plaça de l'Església, on 
després es celebrà el bureo da-
vant moltíssima expectació per 
part de veïns i veïnes.
El dilluns 9 fou el dia gran de la 
festa de tots els valencians i va-
lencianes. El menú per a aquesta 
jornada començava amb una par-
tida de pilota al carrer Major. al 
mateix temps, la Junta Local Fa-
llera organitzà jocs infantils per 
als més menuts. 
La plaça de l'Esglèsia s'omplí 
de nou per presenciar el concert 
de la banda del casino Musical, 
que enguany va retre homenat-
ge al pirotècnic Vicent caballer. 
Els músics comptaren amb la 
col•laboració del grup de danses 

El Poblet, Josep aparicio 'apa', 
Teresa Segarra, Tatiana Prades i 
l'alumnat de l'escola de música.
En acabar, al carrer Major tin-
gueren lloc les tradicionals cal-
deres d'arròs amb fesols i naps. 
i per tancar aquesta festivitat, la 
regidoria de cultura va organit-
zar una programació de cinema 
en valencià al teatre capitoli, 
amb la destacada pel·lícula Estiu 
1993.
Sobre el programa d'activitats, 
la regidora de Festes, Tatiana 
Prades, va destacar l'ampla par-
ticipació de molts col·lectius del 
poble, la qual cosa «és una se-
nyal de que tots treballen a una 
i ajuden a que aquesta festa siga 
plural». 
Aprofitant aquest 9 d'octubre, 

l'alcaldessa Eva Sanchis vol 
«que es reconega que estem en 
un estat plurinacional i que la di-
versitat de pobles ha de ser una 
font de riquesa, i no d'enfronta-
ment. L'immobilisme i la por al 
que és diferent o desconegut no 
és un bon camí. El poble valen-
cià hem sigut durant segles un 
poble d'acollida, ací varen con-
viure diferents religions i cultu-
res i de totes elles ens hem de 
sentir orgullosos i hem de conti-
nuar sent un poble acollidor per 
a les persones que venen ací bus-
cant un futur millor o fugint de 
les guerres».
«Tenim un passat que recordar, 
un present pel que lluitar i un 
futur per guanyar. Visca el Poble 
Valencià!!! », sentencià Sanchis.

Godella celebra un 9 d'octubre festiu 
i reivindicatiu pel poble valencià
acTiViTaTS cULTURaLS, LÚDiqUES i ESPoRTiVES PER a ToTS ELS PÚBLicS a La FESTiViTaT VaLENciaNa

D'esquerra a dreta: concert de la banda del Casino Musical, bureo del grup de danses El Poblet, exhibició de pilota valenciana i calderes d'arròs amb fesols i naps.

 com ja ve sent habitual durant 
els darrers dos anys, la cavalcada 
dels Reis Mags, la vesprada del 5 
de gener, serà especial i màgica 
per partida doble.
Des de la regidoria de Festes 
de l'ajuntament de Godella tor-
naran a organitzar el concurs 
de disfresses, amb un premi de 
300€ per a les vestimentes més 

originals.
Els xiquets i xiquetes de tot el 
poble seran els protagonistes de 
la festa més màgica i de les més 
esperades de tot l'any. 
Encara és prompte, però ja po-
deu ser bons i bones, i anar pen-
sant en les vostres disfresses per 
sorprendre als tres Reis Mags 
d'orient.

La cavalcada dels Reis Mags tornarà a tindre un concurs de 
disfresses amb 300€ per als més originals

 El dia 1 de novembre a partir 
de les 11:30 h es celebrarà la tra-
dicional Missa de campanya per 
commemorar la festivitat de Tots 
Sants.
Aquesta missa, oficiada pel ca-
pellà del poble, tindrà lloc al ce-
menteri municipal. 
Un dia molt especial per recordar 
els que ja no hi són.

Missa de 
campanya
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 Després de l'aturada de l'estiu, 
amb la represa del calendari es-
colar, tornen els clubs de lectura 
que cada mes es celebren al cen-
tre cultural xicranda organitzats 
per la regidoria de Biblioteca. 
Per als propers mesos tindrem 
diversos títols, amb els seus cor-
responents col·loquis. 
Primer serà el torn per a Patria, 
de Fernando aranburu, llibre del 
qual es parlarà el dimecres 25 
d'octubre a les 19:00 h. El clàssic 
Doctor Zhivago, de Borís Paster-
nak, ha estat l'obra triada per par-
lar el dimecres 22 de novembre a 
la mateixa hora. i el dimecres 20 
de desembre, també a les 19:00 
h, última cita de l'any amb un tí-
tol encara per confirmar.

Tornen els club de lectura de la Biblioteca amb 
nous títols per a octubre, novembre i desembre

El centre cultural Xicranda acull els clubs de lectura.

Biblioteca

Amparo Romero i Dori 
Palencia guanyen el III 
Concurs de Microrelats
ELS PREMiS D'aqUEST cERTaMEN EN qUE haN PaRTiciPaT 
448 PERSoNES ES LLiURaRaN EL DiVENDRES 27 D'ocTUBRE 
A LES 19:00 H A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE GODELLA

Biblioteca i Serveis Socials 
ofereixen un servei de préstec 
de llibres a domicili 

 La tercera edició del concurs de 
Microrelats de Godella ja ha donat 
a conèixer les guanyadores, que re-
bran els seus premis a un acte que 
tindrà lloc el divendres 27 d'octubre 
a les 19:00 h a la biblioteca muni-
cipal. 
amparo Romero, amb l'obra Mo-
dern times, ha estat la guanyadora 
del premi al millor microrelat en 
castellà, mentre que Dori Palencia, 
autora de La tornada, rebrà el re-
coneixement al millor microrelat en 
valencià. 
a més, el jurat ha atorgat cinc accès-
sits a les següents obres: Al final del 
cuento, de Margarita del Brezo; La 
costurera, de Mª Teresa hípola; La 
tienda relativa, de Toni García; Pro-
castinación amorosa, d'Elena case-
ro; i Sueños fuertes como Gloria, de 
Sonia Mele.
També s'han seleccionat un total de 
43 obres que, juntament amb els 
guanyadors i els accèssits, s'editaran 
al llibre d'aquest iii concurs de Mi-
crorelats, que enguany ha comptat 
amb la participació de 448 obres.

Biblioteca

Cartell de l'acte de lliurament de premis, el 27 d'octubre.

 Les regidories de Biblioteca i 
Benestar Social van engegar ja fa 
uns quants anys la campanya de 
la Biblioteca a casa.
aquest servei continua pres-
tant-se amb la finalitat d'eliminar 
o mitigar les barreres físiques, 
geogràfiques, socials, econòmi-
ques, culturals o de qualsevol 
naturalesa que impedeixen o 
dificulten l'accés a la cultura i 
la informació de certs grups de 
població.
El servei té un caràcter eminent-
ment social en el qual també 
col•labora la regidoria de Ben-
estar Social. «Les persones amb 
alguna discapacitat física, amb 
mobilitat reduïda o que, per ma-
laltia, no poden eixir dels seus 
domicilis, ja siga de manera tem-
poral o permanent, no poden, a 
més, tenir limitat l'accés a la cul-
tura. Per això creiem que aquest 
servei és tan important per a la 
ciutadania d'un poble solidari 
com és Godella», assenyalà el 
regidor de l'àrea, Voro Soler.
«La biblioteca, entesa com un 

servei públic, té l'obligació d'ar-
ribar a tots els usuaris potencials i 
eliminar la marginació física que 
impedisca o dificulte a aquests 
l'accés als serveis bibliotecaris», 
va comentar el llavors regidor de 
Biblioteca, Joan cardo.
El servei està a càrrec d'una vo-
luntària de la Biblioteca Munici-
pal -amb la supervisió d'un bibli-
otecari professional-, qui realitza 
personalment les visites a les 
persones que ho han sol•licitat 
i han presentat la documentació 
requerida (fotocòpia del DNi, 
formulari d'inscripció i certificat 
o informe mèdic que acredite la 
discapacitat, el problema de mo-
bilitat o la malaltia que no els 
permet eixir dels seus domicilis).
El formulari, que s'ha de compli-
mentar i presentar per tal de po-
der tindre accés a aquest servei 
municipal, es pot descarregar de 
la pàgina web municipal. Per a 
més informació, podeu contactar 
amb la bibliotecària Maria cas-
telló al telèfon 963642952.

Amb aquest servei municipal no hi ha excuses per a no llegir.

T'agrada llegir amb música?
 Si ets dels que penses que un 

bon llibre i una bona cançó fan 
sempre una parella perfecta, no 
dubtes en subscriure't a la llista 
de música de Spotify de la bibli-
oteca de Godella. 
Busca 'Music for reading (ins-
trumental)/Música para leer' a la 
plataforma Spotify i descobreix 
les quasi 400 cançons proposa-

des per acompanyar els teus mo-
ments de lectura. 
artistes com yann Tiersen, Lu-
dovico Einaudi, Rachel Port-
man, Joy Williams, Brian crain 
o Ennio Morricone -entre molts 
d'altres- estan presents a aquesta 
llista que suma més de 21 hores 
de música i més de 1.300 segui-
dors a Spotify.
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Seguretat Ciutadana

Godella celebra per primer cop el 
dia de la Policia amb una jornada 
d'agermanament entre agents i veïnat
DURaNT aqUEST Dia hi haGUé UN REcoNEixEMENT a DiVERSES PERSoNES PER La SEUa TaSca EN 
DEFENSa DE La ciUTaDaNia, UNa ExhiBició caNiNa i UNa MiSSa aL PaTRó DEL coS, SaNT MiqUEL

Dalt, imatges de la missa i l'exhibició canina. Baix, reconeixements institucionals a diverses persones per la seua tasca en defensa de la ciutadania.

 Dia DE La PoLicia
El divendres 29 de setembre, es 
va celebrar per primer cop a Go-
della la festivitat de Sant Miquel, 
patró de la Policia Local.
aquesta jornada d'agermana-
ment entre agents i veïns i veï-
nes va comptar amb una ampla 
participació de la societat civil 
i de representants tant de la Po-
licia Local de Godella com dels 
bombers, Guàrdia civil, Policia 

Nacional i Ferrocarrils de la co-
munitat Valenciana.
«L'objectiu principal d'aquest 
dia era fer que la ciutadania i 
la Policia es conegueren millor 
i estiguen més en contacte», va 
afirmar el regidor de Seguretat 
ciutadana, Fernando oliveros.
«Es tractava d'una ocasió ideal 
per fomentar les relacions del 
cos amb tots els col·lectius de 
Godella», va afegir l'intendent en 
cap de la Policia Local, Santiago 

Garfella.
Per la seua part, l'alcaldessa 
Eva Sanchis va voler «agrair a 
les persones que varen estar re-
conegudes per la seua tasca en 
defensa de la ciutadania». Fou el 
cas, per exemple, de Juan Ramón 
alarcón Taborik, socorrista de la 
piscina municipal, l'actuació del 
qual va resultar de vital impor-
tància per salvar d'un possible 
ofegament a una xiqueta aquest 
darrer estiu.

També fou reconegut l'últim 
policia a entrar al planter gode-
llenc, que intervingué a un roba-
tori a València, i Miguel Soriano 
Pérez, de Protecció civil, que va 
col·laborar al rescat d'una perso-
na. Els agents jubilats Ricardo 
carreño Pérez, José Ballester 
Beltri, antonio Rodríguez Ga-
llardo, i Elva Dolores García La-
orden -una de les primeres dones 
policia-, i el cos de Protecció ci-
vil de Godella, foren igualment 

reconeguts a l'acte institucional, 
que es celebrà a Vila Teresita.
a aquesta jornada també tin-
gué lloc una exhibició canina 
que omplí de públic la plaça de 
l'Església. Es comptà amb la 
col·laboració de diverses unitats 
canines, inclosa la de Godella, 
per mostrar com intervenen els 
gossos en tasques de detecció de 
drogues i detenció policial.
abans hi hagué una missa a Sant 
Miquel, patró de la Policia.
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Seguretat Ciutadana

 Durant el mes de juliol es 
va celebrar al saló de plens de 
l'ajuntament un curs de forma-
ció interna per als policies lo-
cals de Godella donada la seua 
adhesió a la campanya a nivell 
nacional programada per la DGT 
per a les agrupacions de tràfic 
de la Guàrdia civil i les Policies 
Locals.
L'alcaldessa de Godella, Eva 
Sanchis, i l'intendent en cap de la 
Policia Local, Santiago Garfella, 
van inaugurar una jornada en la 
qual participaren al voltant de 50 
agents de diferents poblacions de 
la comunitat Valenciana, com 
Sueca, almenara, albal, la Pobla 
de Vallbona, Montroi, Requena, 
Segorbe, Guadasuar, Loriguilla, 
Borriana, Llíria, carcaixent, So-
llana o Villanueva de castelló.
Sanchis va destacar dels policies 

locals que són la cara visible de 
qualsevol administració, i els va 
agrair la tasca que realitzen cada 
dia. a més, va parlar de la impor-
tància de les jornades de forma-
ció com aquesta per garantir el 
bon funcionament del cos.
Les campanyes de la DGT són 
mensuals i versen sobre diferents 
matèries. En aquest cas, amb 
l'objectiu de millorar la segure-
tat vial, la policia va dur a terme 
un control centrat en l'estat dels 
pneumàtics, enllumenat, senya-
lització, plaques de matrícula i 
documentació dels vehicles, on 
es destacava la iTV i el segur de 
responsabilitat civil.
La policia també recalcà la im-
portància de la inspecció tècnica, 
element clau per garantir la se-
guretat vial. L'antiguitat del ve-
hicle suposa un factor de risc, ja 

que molts cotxes antics manquen 
dels sistemes i equipaments de 
seguretat implantats recentment, 
a més dels problemes derivats 
del seu ús.
«Aprofitant aquesta campanya, i 
dins de la dinàmica de la policia 
de proximitat, s'imparteix aquest 
curs de formació interna per as-
sumir els diferents controls que 
es realitzaran a partir de la set-
mana que ve. D'aquesta manera, 
s'aconsegueix instruir i formar 
als diferents agents perquè ad-
quirisquen més coneixements 
tècnics», explicà l'intendent en 
cap de la Policia Local de Gode-
lla, Santiago Garfella.
El cos policial ha realitzat també 
altres campanyes com la de con-
trol i prevenció del soroll de mo-
tos, promoguda per la regidoria 
que ostenta Fernando oliveros.

 La regidoria de Seguretat ciu-
tadana, atenent la proposta del 
responsable de l'àrea, Fernando 
oliveros, ha adquirit jupetins 
antibales per a tots els agents de 
la Policia Local. Una eina neces-
sària i de vital importància que 
oferirà una major seguretat a tots 
els treballadors del cos policial. 
aquests jupetins utilitzen unes 
fibres especials molt resistents 
que absorbeixen l'impacte d'una 
bala, minimitzant la força del 
mateix i impedint la perforació i 
el contacte amb el cos.

Jupetins 
antibales 
per a tots els 
policies locals

 A finals d'agost, un policia lo-
cal de Godella que estava fora de 
servei va perseguir i detenir a un 
home que havia furtat 394€ en 
material esportiu d'una tenda al 
centre de València.
Després d'agafar diverses peces 
de roba, l'home es va donar a la 
fuga i el policia, que estava dins 
de l'establiment, va eixir darrere 
d'ell. «quan vaig vore que eixia 
corrent, vaig començar a perse-
guir-lo sense pensar-ho. Es va 
escapolir en una primera ocasió, 
llançant totes les peces i va conti-
nuar corrent. Finalment, després 
de tres carrers, vaig aconseguir 
fer-me amb ell i immobilit-
zar-lo», relatava l'agent, que ha 
estat l'últim a arribar al planter 

godellenc i que porta treballant 
només dos mesos.
Els fets van tindre lloc al carrer 
Periodista azzati de la capital. 
Fins allà es van desplaçar agents 
de la Policia Local de València i 
de la Policia Nacional, que van 
detenir l'home, ja que no portava 
documentació. El delicte fou lleu 
al no superar els 400€.
Des del cos de Policia de Go-
della i des de l'ajuntament van 
felicitar públicament l'agent, així 
com també van estar diverses les 
mostres d'agraïment de veïns i 
veïnes a través de les xarxes so-
cials. a més, aquesta persona va 
rebre un reconeixement públic 
durant el Dia de la Policia, cele-
brat el 29 de setembre a Godella.

Un policia de Godella fora de 
servei intervé en un robatori en 
una tenda de València

 La Policia Local de Godella 
va intervindre a una complicada 
operació a principis d'agost en 
que, després d'un tiroteig, es va 
confiscar una plantació de ma-
rihuana al barri de la coma.
El soroll dels dispars va alertar 
els veïns del barri. agents de les 
Policies Locals de Paterna, Go-
della, Burjassot i Rocafort, i de 
la Policia Nacional es van des-
plaçar fins els lloc dels fets.
a la casa trobaren una gran 
plantació de marihuana i detin-
gueren a tres homes per la seua 
presumpta implicació en una 

agressió que tingué lloc al ma-
teix domicili, on hi havia restes 
de sang i cartutxos d'escopeta re-
centment disparats.
Malgrat això, semblà no haver 
cap ferit per arma de foc.
La plantació de marihuana 
comptava amb més d'un cente-
nar de plantes, així com extrac-
tors d'aire i llums per afavorir el 
creixement.
Els detinguts foren un pare i el 
seu fill, de 40 i 20 anys respec-
tivament, i un altre jove de 24 
anys, tots tres acusats d'un delic-
te contra la salut pública.

La Policia Local de Godella 
ajuda a una delicada operació 
antidroga al barri de la coma

 L'ajuntament de Godella, a 
través de la regidoria de Segu-
retat ciutadana i del seu regidor, 
Fernando oliveros, ha volgut 
agrair públicament la tasca rea-
litzada per Protecció civil, col-
laborant a diversos actes com 
les Festes, la cavalcada dels Reis 
Macs o el 9 d'octubre. a més, 
també han ajudat en els treballs 
de prevenció d'inundacions, tala 
d'arbres, etc. Durant els primers 
mesos de 2017, els membres de 
Protecció civil sumen 2.298 ho-
res de feina del tot desinteresada.

L'ajuntament 
agraeix la 
tasca de 
Protecció civil

 ha estat un dels últims a arri-
bar al cos i ja és el centre de totes 
les mirades.
Falcon, el Pastor alemà que s'ha 
sumat al planter de la Policia Lo-
cal de Godella, ajuda als agents 
en les tasques de detecció de 
substàncies prohibides i inter-
vencions policials. amb la seua 
incorporació s'ha creat la unitat 
canina del cos, les despeses de 
manutenció de la qual corren a 
càrrec de l'ajuntament. 
Un company fidel i de gran ajuda 
per als nostres policies.

La Policia Local 
es suma a diverses 
campanyes de la DGT
ES REViSEN aSPEcTES coM L'ESTaT DELS PNEUMàTicS o 
L'ENLLUMENaT PER GaRaNTiR La SEGURETaT ViaL

El saló de plens de l'Ajuntament va acollir la jornada formativa sobre seguretat als vehicles.

Falcon, el nou 
company de 
la Policia de 
Godella

Falcon, durant l'exhibició canina del Dia de la Policia.
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 coNTRacTació
L'ajuntament de Godella es va 
adherir en el ple del passat mes 
de setembre a la central de con-
tractació de l'Estat, a proposta de 
la regidoria de contractació. La 
central de contractació de bens 
i serveis permet accedir a preus 
competitius en contractacions de 
diferents serveis i subministra-
ments com es pot comprovar a la 
pàgina web: http://catalogocen-
tralizado.minhafp.es
Tal i com explica el regidor de 
l'àrea, Joan alonso, podríem re-
sumir els avantatges de les cen-
trals de compres en tres idees. 
El primer avantatge te a vore 
amb l'estalvi per reducció de 
preus. Els preus dels productes 
catalogats són significativament 
inferiors als del mercat per a pro-
ductes semblants i condicions 
de garantia i lliurament equiva-
lents. això és possible gràcies a 
l'increment de concurrència deri-
vada de les majors expectatives 
de vendes de les empreses que 
hi participen i a les economies 
d'escala sorgides de l'agregació 
de demanda.
En segon lloc, l'estalvi per re-
ducció de terminis de tramita-
ció. Tant en els acords marc de 
compres directes com en els ca-
sos d'una nova licitació, el temps 
total necessari per adquirir un be 
o servei és molt menor que en el 

cas de tramitar un procediment 
ad hoc. Per exemple, es redu-
eixen els terminis de publicitat 
mínima i no és necessària l'apli-
cació del termini suspensiu per a 
la interposició de recursos.
i per últim, l'estalvi per la reduc-
ció de costos administratius, re-
duint els tràmits i recursos. S'hi 
aprofiten millor els recursos hu-
mans, no havent d'elaborar uns 
plecs de contractació -només un 
breu document- ni qualificacions 

documentals.
L'ajuntament de Godella no és 
nou en aquest sistema. En l'actu-
alitat ja està adherit a la central 
de contractació de la Diputació 
de València i el contracte vigent 
de telefonia ja es va licitar mit-
jançant aquest servei.
Joan alonso, regidor de contrac-
tació, també ha advertit que «les 
centrals de contractació possibi-
liten preus millors i menor càr-
rega administrativa per a l'ajun-

tament però aquest sistema s'ha 
d'utilitzar en mesura, ponderant 
en cada moment si és adequat o 
no acudir a aquest tipus de pro-
cediment. Moltes vegades a les 
xicotetes empreses els resulta 
complicat participar en aquests 
procediments i no tant participar 
en procediments específics, pel 
què intentarem adequar les licita-
cions a les necessitats de Godella 
des de tots els punts de vista».

Transparència, Modernització i Contractació
Transparència, Modernització i Contractació

Godella s'adhereix a la central 
de contractació de l'Estat

El regidor de Contractació, Joan Alonso, durant una intervenció a un ple.

GRàciES a aqUESTa MESURa aPRoVaDa aL DaRRER PLE DEL MES DE SETEMBRE, 
S'ESTaLViaRaN DiNERS, TERMiNiS DE TRaMiTació i coSToS aDMiNiSTRaTiUS

campanya 
d'ajuda per 
accedir a la 
seu electrònica

 La regidoria de Modernitza-
ció ha posat en funcionament un 
programa d'ajuda a la ciutadania 
per a l'accés a la seu electrònica 
de l'ajuntament, on es poden 
presentar les sol·licituds de for-
ma telemàtica sense necessitat 
de desplaçar-se i així evitar cues 
innecessàries. El programa trac-
ta d'ensenyar a tota aquella per-
sona que demane cita com s'ha 
d'accedir a la Seu Electrònica de 
l'ajuntament, com traure el cer-
tificat digital o firma electrònica, 
i com tramitar una sol·licitud 
concreta. Si vols fer ús d'aquest 
servei cal que demanes cita al 
correu electrònic: oficinavirtu-
al@godella.es, o be que telefo-
nes a l'ajuntament (963638056) 
i et passen amb el departament 
d'informàtica. L'horari d'aten-
ció és d'11:00 a 14:00 hores de 
dilluns a divendres. En el correu 
de confirmació o telefònicament 
t'informaran de la documentació 
que has de dur.
aquesta campanya d'ajuda for-
ma part de les actuacions que 
està fent la regidoria de Moder-
nització en col·laboració amb 
la conselleria de Transparència, 
Responsabilitat social, Partici-
pació i cooperació de la Gene-
ralitat Valenciana, per a la im-
plantació completa i foment de 
l'administració Electrònica, no 
només en els actes de l'adminis-
tració sinó també en les relacions 
amb la ciutadania. També s'han 
posat en marxa una sèrie de ví-
deo-tutorials divulgatius tant de 
l'administració Electrònica com 
del Portal de Transparència.
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 RàDio GoDELLa
El darrer 8 d'octubre Ràdio Go-
della va ser una de les protago-
nistes a la festa de la celebració 
del 25 aniversari de Ràdio Túria, 
la ràdio municipal de l'Eliana. 
En aquesta celebració es van 
lliurar els premis als millors pro-
grames de la xarxa d'Emissores 
Municipals Valencianes i el pro-
grama La represa, que realitza 
Francesc Fort a la nostra casa, va 
ser un dels tres guanyadors. 
aquests premis es basen en 
l'elecció per part dels diferents 
responsables de les emissores 
municipals valencianes entre tots 
els programes que aquestes ma-
teixes emissores emeten. a més 
el programa El vaixell, també 
de Ràdio Godella, va quedar en 
quarta posició.
Un vertader orgull per a la ràdio 
municipal de Godella i una bona 
mostra de que fer ràdio de qua-
litat és possible més enllà de les 
grans emissores generalistes.
La represa es pot escoltar a la 
98.0 FM els dilluns a les 15:00 h, 
els dimecres a les 18:00 h, els di-
jous a les 20:00 h, els divendres 
a les 11:00 h, i els dissabtes a les 
13:00 h.
El vaixell sona els dilluns a les 
20:00 h, els dimarts a les 10:00 
h, els dijous a les 16:00 h, i els 
diumenges a les 18:00 h.

'La Represa', de 
Ràdio Godella,
premiat a l'aniversari 
de Ràdio Túria
'EL VaixELL', TaMBé D'aqUESTa caSa, qUEDà EN qUaRTa 
PoSSició a La GaLa DE La RàDio DE L'ELiaNa

Una alumna del Koynos dissenya els planells d'agermanament
 Paloma cámara Pastor, alum-

na del CEE Koynos i filla del 
difunt pintor valencià Pedro 
cámara Gozálvez va realitzar el 
disseny dels ròtols dels planells 
d'agermanament amb Noisy-Le 
Roi i Bailly ubicats al final del 
terme de Godella. Va fer uns dis-
senys increïbles que llueixen des 
de juliol, quan es van col•locar 
aprofitant l'arribada de la delega-
ció francesa que visità Godella i 
que estava composada per les se-

güents persones: Marc Tourelle 
(maire de Noisy), claude Jamati 
(maire de Bailly), Nicolas cor-
dier (regidor de cultura i ager-
manament de Noisy), Jacques 
Thillaye-du-Boullay (regidor 
de cultura de Bailly), Patrick 
Boykin (regidor de comunicació 
i agermanament de Bailly), Ro-
land Villeval (regidor d'Esports 
de Bailly), i annick Theis-Vi-
emont (presidenta del comitè 
Francès d'agermanament).

Francesc Fort, als estudis de Ràdio Godella.

Comunicació i Agermanament

 Ràdio Godella va estrenar ofi-
cialment la seva programació per 
a la temporada 2017/18 el passat 
9 d'octubre. Per a aquesta tempo-
rada presenta una graella carre-
gada de novetats i consolidació 
de programes ja clàssics en la 
seua oferta. 
Pop, músiques del món, clàssica, 
jazz, rock, música electrònica, 
informatius, agenda, magazines, 
cinema, videojocs, literatura, cò-
mics, solidaritat, misteri, humor, 

animalisme... Des de les 9 del 
matí fins a les 12 de la nit podràs 
gaudir de música de tots els es-
tils, informació local i de proxi-
mitat, i de programes temàtics de 
tot allò que pugues imaginar. 
Els més de 30 col·laboradors i 
els programes compartits amb 
la xarxa d'Emissores municipals 
valencianes ens van a brindar 
una temporada d'allò més inte-
ressant. com sempre, a la 98.0 
FM i en www.radiogodella.com.

La programació de Ràdio 
Godella per a la temporada 
2017/2018 torna el 9 d'octubre 
amb importants novetats

La graella de Ràdio Godella ofereix una programació variada i 
per a tots els gustos i públics.

Descarrega't
la nova versió 
de l'app

 L'app 'ajuntaments de Va-
lència', a la qual està adherida 
Godella, ha tret una actualització 
per millorar el seu disseny i ren-
diment. S'han incorporat mapes 
de servicis i comerços i s'ha am-
pliat la informació municipal, a 
més de les farmàcies de guàrdia, 
els horaris de metro i bus, etc. 
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Participació Ciutadana
Participació Ciutanada

 PaRTiciPació
Després de les dos fases de vota-
ció i de la celebració el 3 d'octu-
bre, de la segona mesa dels Pres-
supostos Participatius, ja s'han 
decidit quines seran les propostes 
que finalment s'executen amb 
els 40.000€ amb que està dotada 
aquesta partida municipal. Un to-
tal de 426 persones participaren 
al procés de votació, que deixà 
uns resultats finals molt igualtats. 
La primera opció que s'executarà, 
amb un pressupost de 12.464,45€, 
serà la d'adquirir material (ca-
dires, taules, tarimes, altaveus, 
focus i llums) per a activitats cul-
turals i festives en Godella, que 
fou la més recolzada amb 91 vots.
En segon lloc, amb 90 vots, esta-
va la proposta del cercat del parc 
del carrer Santa Teresa, però des-
prés dels estudis dels tècnics mu-
nicipals i reunions amb els veïns, 
aMPa i direcció del centre impli-
cat, el Barranquet, s'ha decidit per 
consens desestimar-la.
La següent proposta que s'execu-
tarà, que comptà amb el suport de 
89 vots, serà la millora i construc-

ció d'accessos per a persones ma-
jors i amb mobilitat reduïda, que 
costarà 18.592,26€.
També es podrà atendre íntegra-
ment la reparació i reposició de 
fanals en campolivar, que regis-
trà 79 vots i que comptarà amb 
7.178€ per a la seua execució. 
Per últim, ha sobrat un roma-
nent de 1.700€ que es destina-
ran a comprar algun gronxador 
i joguets adaptats per a xiquets i 
xiquetes de 0 a 3 anys, proposta 
que tingué 37 vots. Per davant 
d'aquesta, va quedar la reparació 
i asfaltat en campolivar, amb 70 
vots, que s'ha desestimat perquè 
amb aquest xicotet romanent no 
es podia atendre, ni tan sols en 
algun carrer concret. 
La proposta de millores en el te-
atre, que consistia en l'adquisició 
d'un ciclorama i un linòleum, 
que tingué 58 vots i que costava 
5.400,68€, s'executarà però no 
amb diners de Participació ciuta-
dana, sinó amb el PFiS (Pla d'in-
versions Financerament Sosteni-
bles), concedit per la Diputació 
Valenciana. A l'esquerra, la regidora de Participació Ciutadana, Tatiana Prades, i l'alcaldessa Eva Sanchis. 

Sobre estes línies, gràfiques recollides de la web de Participació Ciutadana (participa.godella.es).

L'aDqUiSició DE MaTERiaL PER a acTiViTaTS cULTURaLS i FESTiVES, La coNSTRUcció 
D'accESSoS PER a PERSoNES aMB MoBiLiTaT REDUïDa, La REPoSició DE FaNaLS EN caMPoLiVaR 
i L'aDqUiSició DE JoGUETS PER a xiqUETS DE 0 a 3 aNyS, haN ESTaT LES PRoPoSTES TRiaDES

Quatre propostes s'executaran amb els 
40.000€ dels Pressupostos Participatius

 El consell de Participació ciu-
tadana ha aprovat les subvenci-
ons de 2017. FSMcV L'horta 
Nord, rep 1.890€ per dur a terme 
l'olimpíada esportiva. campoli-
var en Godella i Pat. rep 674,09€ 

per ficar en marxa la seua pàgina 
web. i Paraules contra l'oblit rep 
324,24€ per al seu projecte de 
recull d'expedients sumaríssims 
de les víctimes del Franquisme. 
D'altra banda, Felcan s'ha quedat 

fora de l'adjudicació al no haver 
presentat projecte ni documen-
tació. La regidora de l'àrea, Ta-
tiana Prades, ha assenyalat que 
s'ha decidit donar a totes les as-
sociacions el màxim de pressu-

post permès (el 90% del que es 
demana), i s'han gastat un total 
de 2.888,33€ dels 5.000€ amb 
que està dotada aquesta partida. 
Prades ha comentat que des de 
la regidoria «animem a la resta 

d'associacions que no tenen con-
veni amb l'Ajuntament a aprofi-
tar aquesta bona oportunitat per 
llançar i promoure activitats que 
puguen comptar amb un suport 
econòmic del consistori».

aprovades les subvencions de Participació ciutadana per a les associacions
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 aSSoc. FERRoViaRia
El passat dia 8 d'agost, l'Estació 
del Nord de València, va fer cent 
anys des de que entrà en funci-
onament al 1917, substituint la 
primitiva estació situada al Grau.
L'Estació del Nord, inaugurada 
per la companyia de caminos de 
hierro del Norte de España i més 
tard Renfe en l'any 1917, és una 
gran terminal ferroviària de 12 
vies de la que parteixen tots els 
trens de rodalies de València, al-
guns serveis regionals i de llarga 
distància, situada en el centre de 
la ciutat, declarada Ben d'interès 
cultural i amb un gran valor pa-
trimonial i artístic.
Dissenyada per l'arquitecte va-
lencià Demetrio Ribes, autor de 
l'Estació del Nord i les naus que 
l'acompanyen en el Parc cen-
tral, l'estació va tardar 10 anys 
en construir-se i finalment fou 
inaugurada sense acte polític un 
8 d'agost de 1917, dia en el que 
els trens deixaren de passar per 
davant de les seues portes, pro-
cedents de l'antiga estació de la 
plaça de l'ajuntament i comen-
çaren a eixir des d'esta majes-
tuosa estació. Durant els mesos 
d'agost i setembre s'han realitzat 

una sèrie d'activitats commemo-
ratives organitzades per la Fede-
ració d'amics del Ferrocarril de 
la comunitat Valenciana i en les 
quals participà l'associació gode-
llenca.
El 8 d'agost es va celebrar el 
centenari de l'estació mitjançant 
una concentració, un recull de 
fotografies i pastís. Més tard, a 
finals d'agost s'habilità una expo-
sició arquitectònica i fotogràfica 
del centenari en les estacions del 
Nord i l'estació d'alta velocitat 
de Joaquim Sorolla en les que 
es podia repassar la construcció, 
trajectòria i us de l'estació des de 
la seua inauguració fins els nos-
tres dies.
El dia 8 de setembre tingué lloc 
el descobriment i inauguració 
d'una placa commemorativa pel 
centenari amb la presència de 
l'Excel·lentíssim alcalde de Va-
lència, Joan Ribó, el president 
d'adif, Juan Bravo, i una sèrie 
d'alts càrrecs. Després del desco-
briment de la placa, penjada per 
la Federació d'amics del Ferro-
carril de la comunitat Valenci-
ana tingué lloc la inauguració 
d'una exposició de filatèlia amb 
temàtica ferroviària i finalment 
un acte polític en el que el presi-
dent d'adif va tindre unes parau-
les per a esta bonica estació i el 
compromís de restaurar-la per 
complet entre els anys 2019 i 
2023. Seguint amb les activitats 
programades pel centenari, els 

dies 9 i 10 de setembre, l'asoci-
ación de amigos del Ferrocarril 
de Madrid van portar des de Ma-
drid i per via albacete i xàtiva, 
un tren especial propi anomenat 
'Tren de los 80s', en el qual, una 
composició de Renfe dels anys 
80, restaurada i amb tot en funci-
onament va estar-se en l'estació 
de València, donant oportunitat 
a la ciutadania a visitar un tren 
exprés nocturn típic dels anys 80 
i malauradament ja desaparegut. 
Un grup de socis de la l'associ-
ació de Godella els va acompa-
nyar des de xàtiva, gaudint d'un 
dels trens que fa anys circulava 
per les vies valencianes.
Finalment els dies 29 i 30 de se-
tembre i el dia 1 d'octubre tingué 
lloc la gran trobada de modelis-
me organitzada pel ‘club ibérico 
de Modelismo h0' i en part per 
alguns dels socis de Godella, 
amfitrions de la trobada de Va-
lència. En esta trobada que es 
feu a la sala de l'estació, junt a 
les vies, els assistents pogueren 
contemplar una gran maqueta 
ferroviària formada per més de 
300 metres quadrats de mòduls 
en els que estigueren rodant trens 
de totes les èpoques durant tot el 
cap de setmana.
Finalitzen ací els actes del cente-
nari de l'Estació del Nord, orga-
nitzats per la Federació d'amics 
del Ferrocarril de la cV i adif, 
amb la participació de l'associa-
ció Ferroviària de Godella.

El racó de les associacions

L'assoc. Ferroviaria, 
amb el centenari de 
l'Estació del Nord

El racó de les associacions

L'ESTació DE VaLèNcia ES Va iNaUGURaR L'aNy 1917

Godellencs a l'Estació del Nord.

 Des de l'associació, 'Godella, 
en lluita contra les inundacions i 
defensa del medi ambient', hem 
cregut necessari formalitzar i re-
gistrar el nostre grup com a as-
sociació (cV-01-057529-V) per 
a així poder transmetre les nos-
tres inquietuds a la resta de la po-
blació, ja que tots els integrants 
de la mateixa convergim en les 
mateixes línies, sent lliures i in-
dependents tant en pensament 
social, com a polític.
També ens agradaria ser la veu 
de totes i tots aquells veïns amb 
similars preocupacions, sempre 
cercant el ben comú. Davant el 
constants risc de patir una nova 
inundació, en la zona baixa de 
Godella (i no tan baixa) quan 
plou més del normal i de tots és 
sabut, l'acusada pendent del nos-
tre poble, que des de les zones 
més altes com La canyada de 
Trilles, Barri de conxeta, pas-
sant per la Montanyeta amb la 
seua Torre Pirata, descendeixen 
les aigües pluvials i va creixent 
el cabal pel Barranc dels Frares 
i altres llocs i carrers, per acabar 
inundant l'horta, cases i comer-
ços, ja que l'eixida natural de les 
aigües pel Barranquet no té sufi-
cient espai.
Sense infraestructures adequa-
des, unes vegades perquè costa-
ven molts diners o perquè hi ha-

via altres prioritats, el cas és que 
l'eixida natural de l'aigua de plu-
ja s'ha vist interrompuda per les 
noves construccions o per la via 
del tren o per la mateixa sèquia 
de Montcada, fent de “barreres” 
a l'aigua i frenant el seu pas. 
agreujant la situació en existir 
solament una canalització d'ai-
gües pluvials i fecals, aquestes 
arriben a tal saturació que queda 
desbordat el sistema d'evacuació 
i inunda tot al seu pas.
Moltes agrupacions i equips de 
treball tant locals, comunitàri-
es, estatals o ecologistes, estan 
presentant projectes per posar 
solució a aquest problema i hi ha 
motius per a ser optimistes en la 
seua solució. El canvi climàtic 
és una realitat i sembla no de-
tenir-se i tots hem de contribuir 
a evitar els creixents i imprevi-
sibles desastres naturals, evitant 
en la mesura que siga possible 
les noves construccions en zo-
nes verdes per a omplir-les de 
ciment, asfalt i rajoles, ja que 
eliminar zones “permeables” 
de bosc mediterrani o horta, so-
lament dificulta el discórrer de 
les aigües. Nombrosos tècnics 
especialistes aconsellen primer 
realitzar les infraestructures ade-
quades i no seguir engrandint el 
problema amb noves edificaci-
ons.

L'associació 'En lluita contra 
les inundacions' s'inscriu al 
registre i llança un comunicat

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

Pipo busca 
una família

 El casal de la Pau organitza 
un rastrell solidari entre el 20 
de novembre i l'1 de desembre a 
xicranda. La inauguració serà el 
dilluns 20 a les 19:00 h.

Rastrell del 
casal de la Pau

 Paraules contra l'oblit ha pre-
parat dos activitats per al pròxim 
trimestre. Primer, la conferència 
'El mestre Senabre i l'educació 
Moderna', que serà impartida 
per José a. Vidal castaño en 
Vila Eugènia el 27 d'octubre a 
les 20:00 hores. I d'altra banda, 
el curs 'Sociologia de la Re-
pressió Franquista', impartit per 
xavier costa Granell, professor 
del departament de Sociologia 
i antropologia Social de la UV, 
que tindrà lloc a xicranda durant 
nou sessions. Les primeres són a 
setembre, novembre i desembre.

Paraules 
contra l'oblit

 Fa uns 4 o 5 anys un grup de 
veïns de campolivar decidiren 
formar una associació per gesti-
onar els problemes i representar 
els seus interessos davant els 
respectius ajuntaments o altres 
organismes. «No tenim cap ban-
dera ideològica o política i, a 
hores d'ara, serem més de 140 
famílies associades», afirmen a 
un comunicat.
Representants de l'associació ja 
són membres de diverses comis-
sions de l'ajuntament de Godella 
en l'àmbit de la participació ciu-
tadana. «creiem haver aconse-
guit donar a campolivar millor 
posició en l'agenda municipal. 
Diverses de les nostres propostes 
han sigut escollides com a des-
tinatàries de fons de participació 
ciutadana. Estem permanent-
ment reclamant millores en il·lu-
minació, asfaltat, arbrat, neteja, 
voreres, etc.», afegeixen.

«Volem aconseguir que l'ajun-
tament prenga consciència de 
l'abandó en el qual ha estat la 
nostra zona durant anys i que els 
veïns tinguen informació sobre 
l'atenció que rebem perquè les 
seues decisions, inclosa la de 
vot, estiguen degudament infor-
mades, com ha de ser en una so-
cietat desenvolupada. Perseguim 
adequar els serveis que rebem i 
les infraestructures de la nostra 
zona a la nostra contribució als 
pressupostos municipals», diuen.
aquesta associació gestiona la 
vigilància de la part moderna 
de campolivar i en breu comp-
tarà amb pàgina web. conviden 
a tots els veïns a integrar-se en 
l'associació per defensar els seus 
interessos i guanyar protagonis-
me a l'agenda municipal.
Podeu contactar-los al telèfon 
963527490 o via mail a través de 
gestion@gomezbort.es

L'associació de veïns de 
campolivar busca socis per 
defensar els seus interessos

 El cor Sant Bertomeu vol 
agrair a tot el poble de Godella 
el suport incondicional i les mos-
tres d'afecte que reben cada dia. 
Darrerament, el cor ha participat 
en les celebracions de les festes 
municipals. El 25 de novembre 
col·laboraran en un concert soli-
dari amb una associació que aju-
da a les víctimes de la violència 
masclista. El 26 actuaran amb 
el cor del casino Musical per 
Sta. cecília. amb ells tornaran 
a coincidir al clàssic concert de 
Nadal, on també estaran el cor de 
la Vila i el cor Lambert alonso.

cor Sant 
Bertomeu
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Fe d'errates: la foto de l'horta utilitzada a la pàgina 7 del darrer BIM és obra de César Oltra (participant al concurs de fotografi a de 2016).
Nota: durant els mesos de juliol, setembre i octubre no s'ha presentat cap moció, i el mes d'agost no hi hagué ple, raó per la qual no apareix aquesta secció a la darrera pàgina.

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

GODELLA PER AL TEU 
SMARTPHONE

Presentació dels curtmetratges de la secció ofi cial, projeccions i 
concert de les víctimes civils.
Horari: 22:00 h
Preu: 4€

PRESENTACIÓ31/10

Horari: 17:00, 18:00 i 20:30 h
Preu: 1€ (cada sessió)

OFICIAL CURTMETRATGES1

Intervenen experts en cinema i sector audiovisual
Horari: 19:00 h
Preu: gratuït

COL·LOQUI

Horari: 12:00, 16:00 i 18:15 h
Preu: 1€ (cada sessió)

OFICIAL CURTMETRATGES4

Horari: 13:15 h
Preu: gratuït

CONCERT

Horari: 17:00 h
Preu: 2€

BOSTEZO (SEMI)CLANDESTÍ

Projecció curt secció ‘Entranyable’ i el llargmetratge ‘La montaña 
sagrada’.
Horari: 20:00 h
Preu: 2€

CONCURS DE CRITS

‘La tortuga roja’.
Horari: 12:00 h
Preu: Gratuït per als menors de 12 anys acompanyats 
d’un adult. Per als major de 12 anys, 2€.

LLARGMETRATGE INFANTIL5

Grup de música per a xiquets i xiquetes, i pares i mares.
Horari: 13:15 h
Preu: gratuït

CANTA CANALLA

Secció dedicada al curtmetratge en valencià.
Horari: 16:00 h
Preu: gratuït

VALENCIÀ CINEMA

Lo que mola es el ‘Stop Motion’.
Horari: 17:30 h
Preu: gratuït

LQMSM

Amb cinema-concert ‘Naima’ i lliurament de premis.
Horari: 20:00 h
Preu: 4€

CLOENDA
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SANTA CECÍLIA

Lloc: pels carrers de Godella
Horari: 11:00 h

RECOLLIDA NOUS MÚSICS
BANDA DEL CASINO12

D
iu

m
en

g
e

Lloc: Plaça de l’Església
Horari: 11:00 h

JOCS MUSICALS INFANTILS18
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Lloc: pels carrers de Godella
Horari: 20:00 h

DUTA DE STA. CECÍLIA

Horari: 22:00 h

CERCAVILA STA. CECÍLIA25
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Lloc: Teatre Capiloti
Horari: 22:30 h

CONCERT BANDA CASINO

Lloc: Parròquia Sant Bertomeu
Horari: 11:00 h

MISSA26
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Lloc: pels carrers de Godella
Horari: 12:00 h

CERCAVILA CORONES

Lloc: Cementeri
Horari: 11:30 h 

MISSA DE CAMPANYA1

D
im

ec
re

s

Dissabte 4: sessió de treball
Dissabte 18: curs gratuït. Límit: 20 assistents.
(inscripció: avbsecretario@outlook.com)

Lloc: Jardí Clot de Barrabàs
Horari: Des de les 9:00 h

SESSIÓ DE TREBALL I CURS ASSOC. 
VALENCIANA DEL BONSAI
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Inauguració dilluns 6 a les 19:00 h
Lloc: Centre cultural XicrandaD

ill
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EXPOSICIÓ IRIS6 al

17

Concert de cambra.
Lloc: Casino Musical
Horari: 22:30 h

IV CONCERT ‘ENRIC CULLELL’10
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Lloc: Vila Teresita
9 a 14 h: Sessió tècnica carrec de Daniel 
López i personal de Ekoizpen Orduña.
17:30 a 19 h: Projecció del documental 
‘Models de transformació agroecològics’ 
i posterior xarrada.

JORNADES D’AGROECOLOGIA:
‘MODELS DE TRANSFORMACIÓ’10
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‘Una mirada atrás’.
Inauguració divendres 10 a les 19:30 h.

Lloc: Vila EugèniaD
iv

en
dr
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EXPOSICIÓ PEPE VERGARA10/11

al 3/12

Lloc: Vila Teresita
Horari: 10:00 h

IX TROBADA D’ASSOCIACIONS DE 
DONES DE L’HORTA NORD11
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Presentació de la Musa.
Lloc: Casino Musical
Horari: 18:00 h

BERENAR AMIGUES DE LA MÚSICA11
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‘Hatta, el sombrero loco’.
Entrada gratuïta.
Lloc: Teatre Capitoli
Horari: 18:30 h

ESPECTACLE DE CIRC11
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Horaris i pel·lícules a 
facebook.com/cinecapitoliogodella
Lloc: Teatre CapitoliD

iu
m

en
g

e

CINEMA D’ESTRENA12

18

Diumenge 12: Silla
Diumenge 19: Meliana
Diumenge 26: Carrícola
Activitat gratuïta per a llauradors i llauradores
Inscripció (abans del 17 de novembre): 
Ajuntament (dilluns a divendres), Escorxador 
(dijous) o agricultura@godella.es

JORNADES D’AGROECOLOGIA:
VISITES A CASOS D’ÈXIT
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Concert de la Big Band del Casino Musical
Lloc: Teatre Capitoli
Horari: 20:00 h

5 ANYS DE BIG BAND19
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Oferit per l’Orquestra del Casino Musical.
Lloc: Residència La Saleta 
Horari: 18:00 h

CONCERT ‘LA SALETA’22
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Autor: Borís Pasternak
Lloc: Biblioteca
Horari: 19:00 h

CLUB DE LECTURA: ‘DR. ZHIVAGO’22
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‘Infraestructures i equipacions agràries’.
Presentació del Pla d’Acció Territorial de l’Horta 
a càrrec del director general d’Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Paisatge.
Lloc: Vila Eugènia
Horari: 17:30 h

JORNADES D’AGROECOLOGIA:
‘INFRAESTRUCTURES I EQUIPACIONS’17
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Inauguració el dilluns 20 a les 19:00 h
Lloc: Centre Cultural XicrandaD
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RASTRELL SOLIDARI A BENEFICI 
DEL CASAL DE LA PAU20/11

a l’1/12

Lloc: Vila Eugènia
9 a 14 h: Jornada tècnica amb Nani Moré i 
representants de les administracions.
17:30 a 19 h: Xarrada-col·loqui sobre 
menjardors ecològics i el seu procés 
d’integració progressiva.

JORNADES D’AGROECOLOGIA:
‘MENJADORS COL·LECTIUS’24
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Més informació en godella.es/joventut
Lloc: Casal Jove AlMatadero

16
    al 24

SETMANA DE LA JOVENTUT

Lloc: Teatre Capitoli
Horari: 20:15 h

CONCERT BENÈFIC DE L’ASSOCIACIÓ
ALANNA - ORQUESTRA DE DONES24
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Lloc: Vila Teresita
La programació completa es podrà consultar en 
godella.es/igualtat
Dissabte 25: Lectura de manifest a les 12:00 h a 
la porta de l’Ajuntament.

24
    al 30

SETMANA CONTRA 
LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
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Lectura dramatitzada de l’obra ‘Nora’.
Lloc: Vila Teresita
Horari: 19:30 h

TEATRE EPA30
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Quatre sesions de dos hores al rocòdrom dies 14, 
16, 21 i 23. Eixida pràctica a la muntanya dia 26.
Lloc: Poliesportiu
Preu: 55 €
Inscripcions: 699977352 / 963643006

14
    al 26

CURS D’INICIACIÓ A L’ESCALADA


