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a enlluernar el públic..P10.

L'Ajuntament proposa
al veïnat tornar el
bosc a "les Monges" i
requalificar-li'l. P03.

Cervantes Sant-Blai
s'endugué els premis
en unes falles plenes
d'actes. P24.

Vint-i-quatre
associacions, a la
trobada del Casal Jove
alMatadero. P06.

La Setmana de la
Dona incidí en la
coresponsabilitat i
l'apoderament. P09.

Les tres "parròquies"
celebraren una emotiva
i accidentada Setmana
Santa . P31.

Primer quadrimestre de 2013

2

bim n Godella

Bim de Godella
Ràdio Godella 98.0
dilluns
9.00. Nacional III
10.00. Plenari del mes
12.00. 	La vía láctea
13.00. 	El club de la serpiente
14.00. 	Siempre perdiendo
15.00. 	La hora de Kayako
16.00. Pimpers paradise
17.00. 	Contracancha
18.00. 	Epic time
19.00. 	Desconecta
20.00. 	El vaixell
21.00. Norwegian beach
22.00. We are the robots
23.00. Music factory
dimarts
9.00. 	El Musiquer
11.00. 	El Vaixell
12.00. 	Contracancha
13.00. 	Desconecta
14.00. Frontera abierta
15.00. Give me indie rock
16.00. 	Dones que han fet història
17.00. Black box
18.00. 	Emboscados
19.00. BIM Ràdio 2.0
20.00. 	Siempre perdiendo
21.00. 	Artefactos
22.00. Pimpers paradise
23.00.	La hora de Kayako
dimecres
9.00. 	Dones que han fet història
10.00. 	La vía láctea
11.00. BIM Ràdio 2.0
12.00. 	El Musiquer
14.00. 	El Vaixell
15.00. 	Artefactos
16.00. 	El club de la serpiente
17.00. 	El foro
18.00. Frontera abierta
19.00. 	La pinacoteca de radio
20.00. Uno cualquiera
21.00. Norwegian beach
22.00. 	Siempre perdiendo
23.00. Give me indie rock
dijous
9.00. 	El foro
10.00. 	Dones que han fet història
11.00. Black box
12.00. Frontera abierta
13.00. 	La pinacoteca de radio
14.00. Uno cualquiera
15.00. BIM Ràdio 2.0
16.00. 	Desconecta
17.00. 	Emboscados
18.00. 	La hora de Kayako
19.00. 	Epic time
20.00. Viva el punk
21.00. Give me indie rock
22.00. We are the robots
23.00. Music factory
divendres
9.00. BIM Ràdio 2.0
10.00. 	El foro
11.00. 	Emboscados
12.00. 	Epic time
13.00. Uno cualquiera
14.00. 	Siempre perdiendo
15.00. 	La pinacoteca de radio
16.00. 	El vaixell
17.00. Black box
18.00. Norwegian beach
19.00. We are the robots
20.00. Music factory
21.00. 	Artefactos
22.00. Pimpers paradise
23.00.	Viva el punk
dissabte
9.00. 	Artefactos
10.00. BIM Ràdio 2.0
11.00. 	La pinacoteca de radio
12.00. 	Emboscados
13.00. 	Desconecta
14.00. 	Dones que han fet història
15.00. 	El musiquer
17.00. 	Epic time
18.00. We are the robots
19.00. 	El vaixell
20.00. We are the robots
21.00. Norwegian beach
22.00. Music factory
22.00. Pimpers paradise
23.00. Uno cualquiera
diumenge
9.00. BIM Ràdio 2.0
10.00. 	El foro
11.00. 	Siempre perdiendo
12.00. 	El musiquer
14.00. 	El club de la serpiente
15.00. Frontera abierta
16.00. Nacional III
17.00. 	La vía láctea
18.00. Give me indie rock
19.00. Black box
20.00. 	El vaixell
21.00. Plenari del mes
23.00. 	La hora de Kayako

Gràcies Godella

Telèfons
d'interés

l'HONOR d'haver estat 6 anys d'alcalde
Ajuntament de Godella

Salvador Soler
salvador.soler@godella.es
ALCALDÍA
SERVEIS MUNICIPALS
HISENDA I
OFICINA DE PROMOCIÓ I ÚS DEL VALENCIÀ

PSPV-PSOE
VisitEs. Cita prèvia a l'Ajuntament.
CentrE. Ajuntament (ubicació provisional: c/ Soguers, s/n).
TelÈfon. 963 638 056

Ha arribat el moment de dir adéu com a
conseqüència del pacte dels tres partits
que conformen l’equip de govern. El meu
és un adéu emocionat. Vull aprofitar aquestes línies per acomiadar-me de totes i tots
vosaltres, veïns i veïnes de Godella, que em
féu sentir orgullós i honrat d'haver sigut
alcalde durant aquests últims 6 anys, i que
féu de Godella un poble on dóna gust viure.
“Godella un poble on done gust viure” va
ha ser el lema del PSPV-PSOE la primera
vegada que vaig eixir com el vostre alcalde
i sempre ha estat l’objectiu del meu treball.
A partir del mes de juny, Josep Manel
San Félix (EU) serà el nostre alcalde i jo
continuaré treballant com a regidor, amb
la implicació de sempre en les àrees de la
meua responsabilitat, amb la mateixa vocació de servidor públic i, a més a més, com a
portaveu del Partit Socialista (PSPV-PSOE)
la formació majoritària del grup de govern.
Continuaré treballant per una idea de Godella progressista, que mira el futur amb
il·lusió i amb esperança. Una Godella sostenible, una Godella solidària i participativa.
Des d'aquesta responsabilitat que he
exercit amb passió durant una legislatura
i mitja, hem tret endavant molts projectes
que han fet de Godella un poble singular
per la seua activitat cultural, associativa,

educativa, artística i defensora de la igualtat, del medi-ambient i de l’Horta, amb iniciatives pioneres (horts d'oci i el mercat de
venda directa). I també hem complit amb un
deute històric: la creació d’un Centre per als
joves i un Centre d’Art que donen vida a Godella. Així com un Conservatori Professional
de Música que Godella és mereixia des de
feia anys. Tot açò arredonit amb la rehabilitació del Teatre Capitoli i la piscina d’estiu.
Per a resoldre situacions difícils i perquè les persones són allò més important,
hem triplicat la partida d'emergència social,
hem fomentat l’ocupació i la formació en
col·laboració amb comerciants i empreses,
tenim la menor taxa de desocupació de la
comarca i una Hisenda Municipal sanejada.
Tenim un poble més net, amb millores en
l’accesibilitat, carrers rehabilitats i redones
que fan més ràpida i segura la comunicació
viària.
I tot això ho hem fet junts. Veïns i veïnes
de Godella, gràcies pels vostres vots, per la
vostra col·laboració i participació i per estar
a prop d’este alcalde. Sempre ho he dit, i dia
a dia em féu refermar-me: “el millor que té
Godella -i mira que en té coses bones- és la
seua gent”.
Per això és a vosaltres als que vull donar
les gràcies.

(C/Soguers, 2)...................963 638 056
Centre Cultural Xicranda
(C/Manel Tomás, 2).........963 642 952
Casal Jove alMatadero
(C/Matadero, s/n)............. 963 901 139
Poliesportiu Municipal
(C/Ramón i Cajal, s/n)....963 643 006
Centre de Serveis Socials
(C/Major, 83)...................... 963 641 152
Piscina Municipal...........96 316 01 93
Jutjat de Pau....................96 363 65 66
Centre d’Art Villa Eugenia
(Peset Aleixandre, 44)....963 630 002
Centre de Salut.................961 926 285
Correus............................ 96 390 52 98
Policia Local.................... 670 37 34 08
Ferrocarrils Gralitat......96 397 40 40
Ag. Local Tributària........ 96 316 01 15
Recollida Residus............ 902 108 998
Emergències / Protecció Civil...... 112
Policia Nacional..............96 353 95 93
Guàrdia Civil...........062 /96 317 46 60
Guàrdia Civil Trànsit.....96 369 58 99
Bombers............................................080
Ambulàncies.....................96 367 73 75
Urgèncias mèdiques......................085
Tel. contra la violència de gènere...016

Trend topic

• El trend topic de

Rosa Barat

Ferran Vilella

Hermenegildo Estellés Lola Sánchez

rosa.barat@godella.es

ferran.vilella@godella.es

h.estelles@godella.es

lola.sanchez@godella.es

BENESTAR SOCIAL
PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ
IGUALTAT

CULTURA
COMUNICACIÓ

FESTES
SERVEIS MANCOMUNATS
PROTECCIÓ CIVIL

URBANISME
MEDI AMBIENT
MODERNITZACIÓ

PSPV-PSOE

PSPV-PSOE

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

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

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

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

les xarxes socials
godelleres el comparteixen
el debat polític a Ràdio
Godella amb nombrosos
twits en directe que
competiren en originalitat,
ironia i gràcia; i l'àlbum
de fotos de facebook:
"Emotiva... i accidentada
trobada", amb 2.621 visites.
Trend Topic Tele Godella
Vídeo Sant Antoni
(147 reproduccions)
https://www.youtube.com/
watch?v=xvXPVYJxz7g
Rànquing Ràdio Godella

Josep M. San Félix

José Valenzuela

Eva Sanchis

Genís Ruiz

josemanuel.sanfelix@godella.es

jose.valenzuela@godella.es

eva.sanchis@godella.es

genis.ruiz@godella.es

1. LA HORA DE KAYAKO: 1.295

JOVENTUT
BIBLIOTECA

PARTICIPACIÓ CIUTADANA
SOSTENIBILITAT
TRÀNSIT I OBRES

EDUCACIÓ
PERSONAL
PRESIDÈNCIA DEL CONSELL AGRARI

ESPORTS
AGERMANAMENT

2. Viva el Punk: 581

ESQUERRA UNIDA

BLOC-COMPROMÍS

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

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

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

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

descàrregues:

3. Emboscados: 209
• Ple del 28-02-2013, 14
• BIM RADIO 2.0 (tertúlia)
12-02-2013: 23
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El equipo de Gobierno expuso la situación y planteó a la ciudadanía las posibles soluciones para cumplir con la ejecución de la sentencia.

Godella propone devolverle
el bosque a las monjas
LOS VECINOS EQUIPARAN EL CASO AL DE LOS DESHAUCIOS Y SE ORGANIZAN

E

l Ayuntamiento de Godella
explicó ayer a la ciudadanía
en qué punto se encuentra
la negociación con las monjas del
Sagrado Corazón tras la sentencia
que obliga a Godella a pagar cerca
de 12 millones de euros más los
intereses que se deriven por la
expropiación del bosque prevista
en el PGOU de 1990, que no se
ejecutó.
La concejala de Urbanismo y
Medio Ambiente, Lola Sánchez
expuso las posibles soluciones
para poder dar cumplimiento a la
sentencia que, en todos los casos,
pasan por el pago en especie ya
que “no existe ninguna otra posibilidad legal”, aseguró. “No es posible
acudir a la financiación externa por
ir en contra de la disposición legal
expuesta –explicó la responsible
del Área-, un incremento de gastos que no fuera derivado de aumentos permanentes de la recaudación consecuencia de cambios
normativos, también incumpliría lo
dispuesto en la Ley de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, por lo que no hay otra
fórmula posible que el pago en
especie”.
Se da la paradoja de que la
Congregación, que recurrió hasta
la última instancia la calificación
que en su día se hizo de zona verde
pública, ahora ha recurrido también hasta la última instancia para
que no se le devuelva su carácter
privativo. Esa ha sido la intención
del Ayuntamiento en todos estos
meses en los que, según el alcalde
“tuvieron la gentileza de recibirme
para decirme que no iban a negoci-

La población participó activamente.

Miembros de todos los partidos estuvieron presentes.

El bosque del Sagrado Corazón.

ar nada y que lo iban a dejar todo
en manos de los tribunales” pues
sus aspiraciones eran las de conseguir un justiprecio de 36 millones
de euros.
La valoración que el Tribunal
Provincial de la Expropiación hizo
en su día fue de 30. 855.900 pesetas (185.447,69 €). Según la Ley
del momento de la expropiación, a

ese precio habría que añadirle el
IPC de todos estos años (un 65%),
“lo que supondría algo menos de
400.000 €”, señaló Sanchez. “Pero
es que, además, el mismo tribunal
ha tasado el precio del metro cuadrado de la parcela del parque del
Bovalar, en 76 euros mientras que
el de las monjas lo justipreció en
411 euros, 7 veces más”.

Con ello, y antes de llevarlo al
Pleno extraordinario de la próxima
semana, el Ayuntamiento quiso
compartir toda la información con
la ciudadanía así como trasladarles
las tres propuestas que plantearán
para satisfacer el pago de la sentencia. La primera pasaría por recalificar los terrenos de espacio libre de
titularidad pública propios de la red

primaria de dotaciones a privativos.
Así, las monjas, se quedarían con
todo el suelo que pasaría a ser de
calificación dotacional escolar, con
lo que podría ampliar las aulas. Una
segunda alternativa sería la eliminación parcial de la calificación de
los terrenos en aquella parte en la
que no hay arbolado, de tal forma
que se recalificaría concentrando la
edificabilidad en ese suelo, mientras
que la otra parte se la quedaría el
ayuntamiento como espacio público. Y la tercera, en el caso de que
la congregación religiosa mantenga
su voluntad de que le expropien y se
cumpla el fallo, es la "constitución de
una reserva de aprovechamiento a
favor de la propiedad , que se podría
materializar en los términos y plazos
que se prevén en la normativa y que
se recogen en el oportuno convenio
urbanístico. Es decir, el consistorio
se quedaría el bosque y se ofrecería
a las monjas varias parcelas o aprovechamientos urbanísticos en los
sectores por desarrollar.
Las intervenciones del numeroso público asistente, mantuvieron,
por lo general, una línea crítica con
la actuación de la congregación y
plantearon la constitución de una
plataforma ciudadana desde la que
presionar a las monjas para que conozcan la voluntad del pueblo. “El
Ayuntamiento está obligado a cumplir la sentencia, señaló uno de los
vecinos-, pero a nosotros nos asiste
la razón y propongo que utilicemos
nuestras armas, nuestra unión para
evitar que una decisión que es un
deshaucio de majestuosas dimensiones, acabe mermando nuestra
calidad de vida”.
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Els majors amb dificultats de mobilitat es podran beneficiar del servei.

Dolors Escamilla, junt a membres de la directiva del Taller d'Història, amb els trofeus del Dorna.

La biblioteca a casa, un
servei perquè no hi haja
excusa per no llegir

Escamilla: "Aquests
èxits són de Godella" L

El servei va dirigit a persones amb
mobilitat reduïda per diferents motius

ELS TROFEUS DEL DORNA TORNEN A CASA

F

a només uns mesos es
complia el 20 aniversari del
primer campionat d'Europa
aconseguit per un equip de bàsquet femení espanyol. La gran
sorpresa la donà a la ciutat italiana de Bari el Dorna, que col·locava
Godella en el mapa mundial d'este
esport. Aquell trofeu, el que l'any
següent tornaren a conquerir una
generació de dones històrica i una
trentena de guardons més entre
els que es troben lligues, copes
de la Reina i fins i tot una Copa
del Món de clubs tornen ara a sa
casa, Godella. La gerent d'aquell
apassionat i ambiciós projecte,
Dolors Escamilla, va formalitzar
la donació recentment al Taller
d'Història Local.
L'aparició d'aquesta discreta
dona en el panorama esportiu
no va ser menys sorprenent.
"S’havia classificat un equip de
juvenils del Godella i tenien que
anar a Moral de la Mata a jugar
una eliminatòria que valia un dineral. Halgú pensaria que jo podia fer alguna cosa i vingueren a
buscar-me a casa. El fet és que
aconseguírem els diners. Eixa va
ser la meua desgràcia perquè ja
no vaig eixir-ne".
El repte, per a Lola, no era
només esportiu, era un repte de
gènere. "Jo no lluite només per
l’esport, jo lluite per l’esport i per
la dona. Jo he tingut que lluitar
molt però crec que gràcies a boges i bojos com jo les coses s'han
regularitzat, hui l'esport femení

Les dos Copes d'Europa del Dorna.

“

Jo no lluite només
per l’esport, jo
lluite per l’esport i
per la dona. Jo
he tingut que
lluitar molt però
crec que gràcies
a boges i bojos com jo les
coses s'han regularitzat,
hui l'esport femení està
professionalitzat".
dolors escamilla
exgerent del dorna godella

està professionalitzat i, afortunadament, ara les coses ja no estan
com en l’any catapun". Els títols,
els èxits i els reconeixements se
succeïren i serviren per aplanar el
camí a les següents generacions
de dones esportistes.

Després que Dorna es converira en Costa Taronja i éste en
Pool Getafe per abandonar definitivament Godella i València,
tots aquells guardons tornen al
seu poble. "Tot estava en propietat de José Ramón Guimaraes
que m'ha cedit els poder por
poder fer oficial esta donació.
Pense que el millor lloc per a estos trofeus és el Taller d’Història
perquè, són èxits de Godella".
Malauradament, la col·lecció no
és completa ja que algun dels
entorxats està en la Federació
que, de moment, no els ha cedit.
Potser igual de sorprenent
que la meteòrica carrera del
Club o l'aparició d'Escamilla en
el món de l'esport és la coherència de la seua trajectòria. "Mai
m'ha interessat entrar al món
de l'esport masculí", confessa.
Aconseguit l'objectiu amb el bàsquet, buscà reptes més elevats
com ara ajudar al fútbol femení
"que es trobava en una situació
molt diferent de consideració i
de desenvolupament", explica.
Menyspreat per molts, amb Dolors, el Llevant UE superà la fase
d'amateur i professionalitzà les
seues jugadores, aconseguí tots
els títols possibles i "dugué les
reivindicacions del futbol femení" a la Federació Espanyola i a
Europa per a que, hui, els equips
espanyols puguen, entre altres
coses, disputar la Champions i
òmpliguen estadis de futbol de
Primera Divisió.

a Biblioteca Municipal de Godella ha engegat un servei de
préstec de llibres a domicili.
El servei va dirigit a persones amb
alguna diferència funcional, amb
mobilitat reduïda o que no poden
eixir dels seus domicilis, ja siga
de manera temporal o permanent
sempre que estiguen empadronats
a Godella.
"Els objectius d'aquest programa són múltiples i molt diversos
-comentà el regidor de Biblioteca i
Joventut, Josep Manel San Félix-, a
més, per descomptat, de permetre
l'accés a les col·leccions i als serveis
de la Biblioteca per a persones que
no poden fer ús dels recursos convencionals de la biblioteca".
A més, la Regidoria pretén potenciar la Biblioteca Pública com

TALLER D'ANGLÉS. EPA.

l'entorn de formació, informació i
oci cultural de referència de tota la
població.
Per portar endavant el projecte,
el personal de la Biblioteca portarà
els recursos d'informació més enllà
de l'edifici de la Biblioteca perquè
arriben directament a les llars. Es
tracta d'un servei de visites a domicili, que soluciona el problema de
préstec a aquests lectors i, alhora,
realitza un servei social d'interès
humà.
Per poder rebre el servei serà
necessari presentar una fotocòpia
del DNI, omplir el formulari de dades disponible a la Biblioteca i presentar un certificat o informe mèdic
que acredite la diferència funcional,
problema de mobilitat o malaltia que
impossibilita l'eixida del domicili.
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Els equips guanyadors de les diferents categories. Fotos de Francsico Andrés.
La jugadora a la concentració.

Sandra Berrocal,
convocada per al
Nacional
Als èxits col·lectius de l'escola
municipal de bàsquet de Godella s'afegeixen i contribueixen els individuals.
I com ja estava passant
aquests últims anys, una jugadora de l'Escola Municipal
de Godella, Sandra Berrocal
Climent, va estar seleccionada per a jugar el Campionat
d'Espanya Mini per Comunitats Autònomes que es va celebrar el passat mes de març
a Cadis.

El Club Bàsquet
l'Horta Godella,
en racha
Los equipos del Club Bàsquet l'Horta Godella están
completando una temporada
muy esperanzadora que les
permite afrontar la recta final
con grandes expectativas. La
buena racha del equipo senior
de 1ª Nacional les ha llevado a
encadenar 4 victorias consecutivas mientras que el cadete Autonómico ganó al todopoderoso
Valencia BC y es firme candidato
a jugar la final a cuatro.

Los cuatro representantes del CW Godella en el Nacional.

El Club Waterpolo
Godella, en el
Campeonato de España
Alfredo Ballester Espinosa
Entrenador CW Godella.

E

l fin de semana del 22 al
25 de Marzo de 2013 se
celebró el Campeonato de
España Infantil de Waterpolo
por Federaciones territoriales.
El campeonato se disputó en
Madrid, en la piscina del Mundial 86 (M86) y en él, la selección
de la Comunitat Valenciana tuvo
representación tanto en categoría masculina como en femenina.
Los resultados obtenidos por
la selección autonómica fueron
fantásticos. El equipo masculino
consiguió el cuarto lugar al caer
derrotado por un solo tanto en
la lucha por el 3º y 4º puesto
contra Andalucía. Por su parte,
las chicas disputaron por primera
vez un campeonato de España y
acabaron quintas tras doblegar
en el último partido a Navarra.
Godella participaba directamente en este campeonato, ya

que el Club Waterpolo Godella
aportó a la selección valenciana
cuatro jugadores. En la categoría masculina, los elegidos fueron
Nurlan Hermida y Pepe Almodóvar, mientras que en el equipo
femenino jugaron María Ballester y María Pallarés. Ninguno de
ellos pasó de inadvertido ya que
todos ayudaron a sus selecciones
a conseguir dichos puestos, aportando entre todos los jugadores
doce goles en total.
Para los seleccionados fue
una vivencia única y muy bonita,
en la que tuvieron la suerte de
disfrutar de cuatro días de waterpolo en estado puro, y aprender
muchos de los valores que conlleva jugar a este deporte, tanto de sus compañeros como de
otros que juegan en diferentes
selecciones. El CW Godella seguirá trabajando con los niños y
niñas del pueblo de Godella para
que sigamos siendo un club de
referencia a nivel de edades.

A punto para
las finales
autonómicas

L'oferta esportiva es renova
per a l'arribada de l'estiu

La Escuela Municipal de Baloncesto continúa cosechando éxitos deportivos en las
competiciones en las que
participan sus equipos.
Los más relevantes en
las últimas fechas han sido
los resultados de los equipos alevín masculino, alevín
femenino y benjamín que
compiten en la maxima categoría. Todos ellos están en
las primeras posiciones de la
clasificación de sus respectivas ligas y son, por tanto,
firmes candidatos para jugar
las finales autonómicas.

La Regidoria d'Esports està
tancant ja tota l'oferta esportiva que es posarà en marxa
aquest estiu amb l'objectiu que
el parèntesi vacacional a penes
el noten els usuaris. Així, i encara que el curs regular acaba al
juny, durant el mes de juliol es
mantindrà una programació estable lleugerament més reduïda
que l'establerta durant el curs
però amb un important nombre
d'alternatives.
Abans, i enllaçant amb el final
de l'escoleta infantil, per possibilitar la conciliació laboral i familiar, es posarà a l'abast de tots els

amants del bàsquet el campus de
bàsquet que se celebrarà l'última
setmana de juny (del 24 al 28 de
juny), al poliesportiu. Encara que
el baló i la cistella seran els grans
protagonistes, a més d'aquesta
proposta organitzada per l'Escola
Municial de Bàsquet també es
podrà gaudir d'altres activitats
com ara la piscina.
Immediatament després, tindrà lloc el campus multiesportiu,
per al qual s'estan gestionant
noves activitats com la vela i
les arts circenses. Després de
Pasqua, començarà el període
d'inscripció.

50 equips de bàsquet
celebren l'arribada de
la primavera
l'Horta Godella rep la primavera amb el
“3x3 Welcome Spring Álbor Godella”

M

és de 200 xiquets van
participar en l'edició de la
festa del bàsquet que cada
any organitza el club l'Horta Godella per rebre la primavera, el “3x3
Welcome Spring Álbor Godella”.
El pavelló municipal va ser envaït
des de les 9.30 hores fins al migdia
amb més de 50 equips de xiquets
d'entre sis i deu anys.
Tot un matí de partits que van
comptar amb l'atenta expectació de
familiars i aficionats entre els quals
es trobaven el regidor d'Esports
i Agermanament, Genís Ruiz; i
l'alcalde de Godella, Salvador Soler.
El format de joc va concentrar tota
l'espectacularitat d'aquest esport
en una sola cistella en partits de
sis minuts a rellotge corregut amb
equips de tres jugadors cadascun.
Després de més de 150 encontres,
l'equip aleví Tempestat Celeste es
va imposar en la seua categoria
mentre que el Marixonis va aconseguir el títol de campió benjamí i
l'equip del CEIP Barranquet va ser
el guanyador de la categoria prebenjamí. El regidor d'Esports va ser
l'encarregat de lliurar els trofeus.

Ruiz, amb alguns dels guanyadors.

El viatge a la neu,
es "mancomuna"

Cartell anunciador del campus.

El tradicional viatge a la neu que
cada any organitza la Regidoria
d'Esports, en aquesta ocasió, tingué un caràcter intermunicipal ja
que, per fer possible la iniciativa i
no deixar-ne els interessats sense, Llíria i Almussafes s'afegiren a
l'aventura. En total, van ser 16 les
persones que hi participaren de
Godella d'un total de 42.
L'oratge que els va rebre va
ser prou fred però la neu estigué
en perfectes condicions i tots, experimentats esquiadors i neòfits,
pogueren practicar, ensenyar-se i,
en general, gaudir amb total seguretat de l'esport i de la convivència
de la proposta.
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Julio Rausell, Jose V. Casar, Eduard Galindo i Antonio Jurado.

El València Sénior
Quartet representarà
Espanya a Turquia

D
La trobada reuní 24 col·lectius que participaren en una jornada d'actes maratoniana.

Trobada d'associacions
al Casal Jove de Godella
A

les 11 del matí del dia 2
de març, el Casal Jove alMatadero iniciava la seua
transformació per a convertir-se
en una fira de les associacions.
L'acte, organitzat per la Regidoria
de Joventut i que va comptar amb
la col·laboració de la de Participació Ciutadana, va estar presidit per
l'alcalde de la localitat, Salvador
Soler, i els responsables de les respectives àrees, Josep Manel San
Félix i José Valenzuela.
“Un dels majors valors que té
el nostre municipi –va comentar
Soler-, són les seues gents i el seu
teixit associatiu, la intensa activitat del qual, no solament nodreix
de cultura i art tots els racons
de Godella sinó que constitueix
l'essència mateixa d'aquest poble
en el qual la cultura és un valor
intrínsec”.“Des que vaig arribar,
una de les primeres iniciatives
que vam voler desenvolupar va
ser la d'organitzar una trobada
en la qual tots els col·lectius pogueren intercanviar experiències,
coneixements i contactes –va explicar Sant Félix-, així es va forjar
la idea de convocar aquesta jornada”. Per la seua banda, el regidor de Participació Ciutadana va

recordar els seus orígens en els
quals “abans que regidor, vaig ser
membre d'un col·lectiu, procedisc
del món associatiu i crec en aquest
com a estructura des de la qual
reivindicar i aportar idees als polítics”. Des del matí fins a la nit,
les actuacions se succeïren com
ara les de l'associació Sabor a Perú o la xaranga El Puntazo, Arrop
i Tallaetes, el Grup de Danses El
Poblet o la taula redona sobre
l'associacionisme, organitzada per
l'associació cultural Letra Salvaje.
L'associació La Perrera Teatre va
representar Prohibido dar dinero a
los artistas. Finalment, passada la
mitjanit grups de rock locals com
La Caravana, Krang o Kódigo Erróneo van tancar la jornada.
Una representació dels
col·lectius va establir les següents
conclusions: "La trobada ha permés fomentar el coneixement i
l'intercanvi entre les associacions
a més de promoure el debat i la difusió de propostes participatives.
Van assistir representants de 24
associacions i cadascuna d'elles
va explicar, en un marc extraordinàriament enriquidor i veïnal,
quines eren les seues activitats
principals i quines les seues neces-

sitats per a dur a terme aquesta
activitat, com per exemple la falta
de local, d'uns majors ingressos o
de més voluntaris i col·laboradors.
Diverses associacions van manifestar, així mateix, la importància
de reforçar la solidaritat social i
ser capaces de motivar i implicar
la resta de ciutadans en la millora
del nostre poble.
Durant les intervencions
també es van realitzar diverses
propostes d'activitats conjuntes i
actuacions com la creació d'un sistema de comunicació que evite el
solapament d'actes i hi augmente
l'assistència o la millora dels canals
de comunicació amb l'Ajuntament
i de gestió dels diferents tràmits
i sol·licituds als quals s'enfronta
cada associació per separat.
Del resum obtingut per membres del Grup de Participació Ciutadana i les explicacions donades
per cadascuna de les associacions,
es va decidir recopilar totes les intervencions i realitzar una segona
trobada en la qual dur a terme algunes de les propostes llançades
a més de reforçar vincles i possibilitar la solució solidària de les
necessitats i problemàtiques de
la resta d'associacions.

ins del programa Learnning
in later life-Europe, amb el
qual la Unió Europea promociona i promou les activitats dels
majors, el València Sénior quartet,
una formació musical quasi íntegrament godellana (tres dels seus
quatre membres són locals) participa aquest 10 d'abril al concert
internacional que se celebrarà a
Ankara (Turquia).
El quartet està format per Julio Rausell, Jose V. Casar i Eduard
Galindo, tots tres clarinetistes de
Godella, i Antonio Jurado, clarinet
baix procedent d'Albuixech.
"Com a músic no puc més que
sentir-me orgullós d'aquests ago-

sarats músics, referents de molts
de nosaltres i que representen la
passió per la música i per la vida",
comentà el regidor de Cultura i Comunicació Ferran Vilella.
"Sé que algú d'ells ha hagut fins
i tot de desempolsegar l'instrument
per a l'ocasió però la qualitat que
atresoren de segur que els reporta
l'èxit que mereixen".
En l'experiència hi participaran
diferents països amb representants
de diversa procedència artística i,
fonamentalment, musical. El València Sénior Quartet acudirà en
representació no només de Godella sinó de València i de tot l'estat
espanyol.

Els alumnes de l'IES Comarcal a Ràdio Godella.

Torna “El cole a la ràdio”

C

om cada any, i dins el projecte de la Regidoria de Comunicació "El cole a la ràdio", els
alumnes de l'IES Comarcal no van
faltar a la seua cita amb la ràdio,
i durant el mes de març van visitar els estudis de Ràdio Godella
per realitzar sengles programes

radiofònics que ells mateixos van
preparar i van produir, per després abocar en directe a les ones
hertzianes. Com sempre, es van
divertir molt i van realitzar una
activitat diferent i atractiva que
ajudarà a la seua formació curricular.

bim n Godella
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Maite, becària en Cultura.

Se buscan familias Godella acull
para intercambio estudiants en
con franceses
pràctiques
Celebración de Voeux des Maires, en Noisy le Roi.

Voeux des Maires de Noisy le Roi
et Bailly 2013
Rosa estellés
comité d'agermanament

N

ada más llegar a las dos localidades de noche, lo que
sorprende, en fechas de
mediados de enero, es el hecho
de ver en las calles y en las casas,
todavía en funcionamiento, la iluminación de Navidad. Al realizar la
pregunta oportuna, se va sabiendo
que durante el mes de enero se
sigue deseando lo mejor para el
año nuevo.
De ahí que todos los ayuntamientos celebren el acto des
“Voeux des Maires”. Cada alcalde
realiza el balance del año que ha
terminado y presenta los proyectos para el año que comienza.
En este caso, el día 17 de enero
de 2013, el alcalde de Noisy le Roi,
Michel Colin, en presencia de alcaldes y de un diputado, presentó
este acto con el discurso oportuno.

El día siguiente, 18 de enero de 2013, el alcalde de Bailly,
Claude Jamatti, realizó el mismo
acto de su alcaldía.
Noisy le Roi y Bailly están
hermanados con Albión (Detroit, USA) y al ser a su vez la
celebración de los 15 años de
Hermanamiento, contamos con
la presencia de varias personas
en representación del Comité de
Albión.
Nuestro hermanamiento con
Noisy-le-Roi data del 2006 y
con Bailly del 2009. Representé
a nuestro Comité en estos actos.
Cada año se obsequia con
la medalla de la cuidad a las
personas que se han destacado por su actividad dentro de
la localidad. Relacionado con
nuestro hermanamiento, este
año, la Presidenta de Comité
Annick Theis-Viémont y Valérie
Touchain, Presidenta del Tennis

Club, recibieron dichas medallas
en ambos municipios.
Una vez finalizado el acto institucional, se tuvo la deferencia
de realizar platos relacionados
con cada cultura, en un “bar à
tapas” como son el gazpacho,
tortilla…para el Comité de Godella y un stand Candies Bar, lleno
de dulces, para la parte de Albión.
Cuidaron asimismo la decoración
con un naranjo, un olivo, un Socarrat…y fotos de Godella y Albión.
Y como el refrán dice “año de
nieves, año de bienes” durante
esos días, el frío y la nieve hicieron su presencia. Tanto es así que
el 40% de los vuelos se quedaron
sin poder despegar de los aeropuertos.
Por tanto, y siguiendo la costumbre francesa, os deseamos
que se cumplan todos vuestros
deseos, tanto en el ámbito del
Comité como personales.

Dentro de las actividades programadas para el próximo verano por
el Comité de Hermanamiento con
Noisy-le-Roi y de Bailly, varios
jóvenes franceses, de entre 13 y
15 años participarán en el campo
multideportivo que la Concejalía
de Deportes realizará durante la
primera quincena de Julio de 2013.
Esta participación se realiza
en la modalidad de intercambio,
es decir que los jóvenes franceses
durante su estancia en Godella, se
alojan en casas de familias de acogida, de características similares
a las suyas y conviven con ellas.
Posteriormente los jóvenes valencianos, viajarán a estas localidades
francesas y participaran en un programa deportivo/cultural, con estos
mismos jóvenes y con sus familias.
Se facilita así el conocimiento y la
amistad entre jóvenes europeos, se
profundiza en la práctica de idiomas
(francés/inglés) y en la convivencia
y participación en programas que
incluyen actividades deportivas,
culturales y lúdicas.
Las personas interesadas pueden dirigirse a esta Concejalía y
dejar sus datos de contacto o informarse más ampliamente, en las
oficinas del polideportivo de Godella a través del teléfono del polideportivo municiapal (963643006)
opor e-mail (esports@godella.es).

Cada vegada més les universitats
i els centres educatius promouen
pràctiques del seu alumnat de
manera obligatòria o voluntària i
cada vegada són més els alumnes
que es dirigeixen a l’Ajuntament
de Godella per poder fer les pràctiques dels seus estudis al nostre
poble.
Per aquest motiu, la regidora
de Personal ha impulsat la signatura de convenis amb universitats valencianes i amb centres de
formació professional per acollir
alumnat en pràctiques.
“Estem facilitant que els alumnes de Godella puguen fer, al nostre Ajuntament, les pràctiques per
així evitar desplaçaments innecessaris i col·laborar en la seua
formació, a més aquests alumnes
també donen suport als treballadors i a les treballadores municipals en la seua tasca ordinària. Algunes d'aquestes pràctiques (les
universitàries obligatòries) fins i
tot tenen una assignació pressupostària per ajudar els alumnes en
les seues despeses. La iniciativa
està sent ben acollida i, per això,
cada vegada són més les persones
que s’adrecen a l’Ajuntament de
Godella per a fer les seues pràctiques de formació”, va explicar la
regidora de Personal i d'Educació,
Eva Sanchis.

...I ara, paralitzat el Conservatori

A

l mes de desembre de
2011 es van encetar les
obres d'instal·lació de la
calefacció a l’Escola de Música Pintor Pinazo. El cost de les
obres ascendia aproximadament
a 83.000 € dels quals l’empresa
adjudicatària ja ha executat uns
55.000 €. Aquesta obra anava
finançada a càrrec de la Generalitat que no ha pagat a l’empresa
des d’aleshores ni una sola de les
seues factures.
Per aqueix motiu l’empresa,
en finalitzar el curs passat, va
paralitzar les obres fins que la
Generalitat no li abonara el deute pendent.
“Ha passat ja quasi un curs
sencer i continuem sense calefacció a l'escola de música i
l’Ajuntament ha hagut de comprar radiadors per a escalfar
mínimament les aules”, va assen-

SENTO HURTADO
610 727 257 - 961 826 382
sentohurtado@gmail.com

Una de les aules amb el sostre obert després d'un any.

yalar la regidora d’Educació i de
Personal, Eva Sanchis.
Encara que, segons assegura la responsable del Àrea, s’han
fet diverses gestions davant la
Generalitat, com sembla que
no paguen les obres continuen

aturades. "Esperem que paguen
prompte i al curs vinent puguem
tindre ja calefacció a les seues aules i que de la imatge de l'escola
desapareguen els sostres oberts,
que els nostres alumnes no s'ho
mereixen", conclogué Sanchis.

También en Tenor Alonso, 48
96 390 30 36

EL MERCAT
El nostre

JULI MARTÍNEZ
96 390 59 40 - 667 533 171
www.carnes-iser.es

617 847 469
MERCAT
MUNICIPAL
DE GODELLA
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Els animals de Godella,
van ser beneïts per
Sant Antoni Abat
S

ant Antoni Abat es va citar el passat 3 de febrer
amb les mascotes, animals
de companyia i cavalleries a
Godella per a beneir-los a tots
davant els més de 3.000 veïns i
veïnes de la localitat i de pobles
de tota la Comunitat que hi van
participar. El pàrroc, Ricardo
Estrems, va beneir més de mig
miler de mascotes i centenars
d'equins. “Aquesta festivitat, a
Godella, adquireix un caire reivindicatiu de les nostres arrels
i de reconeixement als nostres
pagesos –va reconèixer l'alcalde
de Godella, Salvador Soler-, en
un poble respectuós amb les
seues mascotes i animals de
companyia i sensible a les seues
necessitats”.
L'acte, celebrat al carrer
Major, va tornar a comptar
amb el mercat ambulant que
l'associació protectora d'animals
Felcan instal·la anualment en
la plaça de l'Església. Els assistents hi van poder adquirir
una gran varietat d'articles de
decoració, llibres, complements
i tot el necessari per al seu animal de companyia. Les localitats
de l'entorn es van bolcar amb
la festa.

Alumnes del taller d'informàtica consulten un dubte amb el professor.

Rècord de matriculacions
a l'Escola Permanent
d'Adults de Godella
Vora 3.000 persones participaren en la festa.

gran diversitat

Cavalls de passeig, rècues de
fins a 11 animals, cavalls espanyols d'ensinistrament, carros
de llaurar, ponis i fins rucs van
desfilar davant espectadors i autoritats. “Es tracta d'una festa
que compta amb la implicació de
molts col·lectius com la penya
taurina La Cuna, Protecció Civil
i fins i tot l'Associació de Amas
de Casa Tyrius –va assenyalar
el regidor de Festes, Hermenegildo Estellés-, i que ens permet
reunir-nos amb amants dels
animals de tota la Comunitat”.
A les quadres locals com la del
Maño, Panderola o Toni Pont es
van unir les de Vilamarxant, la
Pobla de Vallbona, Burjassot,
Montcada, Benicalap, Benifaraig,
Puçol, Borbotó, Alboraia, Alfara,
Bétera, Massarrojos, Aldaia, Benissanó, Castellar o el Puig.

Les exhibicions equines deixaren bocabadats els assistents.

L

a variada programació de
l’Escola Permanent d’Adults
(EPA) ha fet que el curs 20122013 haja superat totes les xifres
de matriculacions amb el següent
alumnat en les diferents especialitats:
Anglès – 171 alumnes
Ceràmica – 98 alumnes
Pintura – 102 alumnes
Teatre – 12 alumnes
Costura – 38 alumnes
Vidre – 15 alumnes
Informàtica – 69 alumnes
Anglès per a xiquets – 21 alumnes
Francès – 42 alumnes
Cicles Formatius – 31 alumnes
Accés Universitat – 16 alumnes
Graduat en ESO – 50 alumnes
Castellà per a immigrants – 4 alumnes
Cultura general – 9 alumnes
Pregraduat – 16 alumnes
Valencià – 22 alumnes
“Tenim al voltant de 800 alumnes en l’Escola Permanent d’Adults,
encara que ara també de xiquets, i
açò reflecteix que la programació
està ben orientada a les necessitats

Vora 800 alumnes hi ha a l'EPA.

de la població i que tenim un bon
professorat i unes taxes assequibles
per a la població, gràcies a l’esforç
que fa, sobretot, l’Ajuntament per
mantindre un bon nivell de formació al nostre poble", comentà la regidora d'Educació i de Personal, Eva
Sanchis. "Les despeses de l’Escola
Permanent d’Adults en personal i
material són finançades en un 13%
per la Conselleria d’Educació, en un
32% per les aportacions dels alumnes i en un 55% per l’aportació de
l’Ajuntament; per tant crec que és
una bona mostra del que estem primant en els nostres pressupostos
perquè per a nosaltres les persones
són el primer.” conclogué Sanchis.

Els cavalls d'ensinistrament tornaren a ser la gran atracció.

Per acabar, dinar

El programa d'actes de la jornada va concloure amb un dinar
de germanor al qual van assistir
les autoritats de la localitat amb
el seu alcalde al capdavant. Les
calderes es van celebrar en el
col·legi Sagrat Cor, que va cedir
com ve sent tradicional les seues
instal·lacions per a l'ocasió en la
qual va haver-hi més de 450 comensals.

CASA MUSEU PINAZO. VISITA DELS ALUMNES DE L'EPA.
Soler i Estellés repartiren records a tots i Felcan tornà a estar present.

bim n Godella
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Coresponsabilitat i apoderament
en la Setmana de la Dona
teatre, playbacks, xarrades, concerts i tallers per conscienciar la ciutadania
de la importància de la igualtat per al desenvolupament de la societat

V

an ser els dos termes més repetits al llarg de la setmana
en què es va commemorar el
Dia Internacional de la Dona: Coresponsabilitat i apoderament, dos
conceptes que concentren tota la
càrrega d'una lluita de segles per
la igualtat entre la dona i l'home.
Van focalitzar l'exposició inaugural
en la qual Carles Fons i Poquet va
parlar sobre les noves masculinitats i van estar molt presents en el
taller de tècniques de comunicació
sanes que va impartir la psicòloga
Alicia Corell.
“Les retallades en igualtat
són retallades en els drets fonamentals de les persones, drets
que van conquistar els nostres
avantpassats, després de segles
de lluita social; ara, patim un
retrocés, perdem tots aquells
avanços en justícia social que
podrien ser irrecuperables”, va
assenyalar l'alcalde de Godella, Salvador Soler. Els diferents
departaments de l'Ajuntament
i multitud de col·lectius i entitats del municipi, novament, es
van bolcar amb la Setmana i la
col·laboració va ser molt destacada. L'Associació de Comerciants
es va sumar amb la campanya
Anem a mitges, que va permetre
als homes aconseguir un davantal
ad hoc de manera completament
gratuïta només per fer la compra.
Un altre dels col·lectius habituals
en les programacions de la Regidoria d'Igualtat va ser el de les
mestresses de casa Calidad de
Vida. El seu playback va tornar
a ser una de les activitats més
concorregudes que comptà fins
i tot amb la intervenció del mateix alcalde, Salvador Soler, que
va recitar una poesia dedicada a
la seua mare.
Per a aqueix moment, Ràdio
Godella envaïa la seua graella de
programes especials dedicats a
la dona. BIM Ràdio 2.0 va entrevistar a l'especialista en temes de
gènere i escriptora de la localitat,
Rosa Pastor. Amb ella van analitzar els missatges publicitaris des
del franquisme fins a l'actualitat i
van revisar alguns dels exemples
més simptomàtics del llenguatge sexista en els mitjans de comunicació. El dijous 7 de març,
el teatre es va erigir en el gran
protagonista i el saló d'actes de
Villa Teresita es va desbordar per
a assistir a la representació de Entre tenebres, obra que va ser interpretada per l'alumnat de l'EPA

El taller de teatre de l'EPA representà "Entre tenebres", en un saló d'actes ple de gom a gom.

Cor a cau d'orella.

Playbacks, xarrades sobre alletar i les altres masculinitats estigueren presents en la programació.

“

amb sorprenent professionalitat i
una innovadora posada en escena. “Continua havent-hi moltíssim
treball a fer per aconseguir una
igualtat real –va comentar la regidora d'Igualtat i Benestar Social,
Rosa Barat-, la bretxa salarial continua augmentant i la crisi no ha
fet sinó servir d'excusa per aguditzar encara més les diferències
entre homes i dones”. El cor fe-

la bretxa
salarial continua
augmentant i la
és una excusa per
a aguditzar les
diferències entre
homes i dones”.
Rosa Barat
regidora d'Igualtat i benestar social

mení A Cau d’Orella” va completar
el dissabte, en Villa Eugenia, la
programació de la setmana de la
dona de Godella amb un concert
eminentment femení. Vint dones,
incloent la directora, Mónica Perales, van estar acompanyades
per un clau (Josep Ramón Gil-Tárrega) i per un violoncel barroc.
El programa, escrit expressament
per a un cor de dones va comptar

amb peces de Chiara Margarita
Cozzolani, Brahms i Mendelssohn, i va concloure amb una cançó
popular estoniana, harmonitzada
per Tormis, a manera de bis. Així
i tot, les activitats entorn de la
dona continuaran al llarg de l'any
i, el passat 25 de març es realitzà
un vídeo fórum coordinat per Raquel Barletta amb el títol “Per què
es freguen les potetes”.
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El rei de Babilònia tornà a assetjar Jerusalem cent setanta anys després que Giuseppe Verdi estrenara el seu “Nabucco” en el teatre La Scala de Milà.

El Capitoli reobri el teló
"Nabucco", LA PRIMERA ÒPERA QUE ES REPRESENTA EN LA HISTÒRIA RECENT DE GODELLA

A

mb el cartell de “no hi ha
entrades” en les taquilles
del teatre, Godella va obrir
les portes del Capitoli per assistir,
per primera vegada en la història
recent, a la representació d'una
òpera en la localitat. Cent setanta
anys després que Giuseppe Verdi
estrenara el seu “Nabucco” en el
teatre La Scala de Milà, el rei de
Babilònia, interpretat pel baríton
Giulio Boschetti va tornar a assetjar Jerusalem, aquesta vegada
en el teatre Capitoli, que posava
a prova la seua àmplia reforma,
perllongada durant dos anys pels
impagaments de la Conselleria i les
modificacions de millora –entre les
quals s'incloïa la incorporació d'una
pantalla acústica. Més de 100 artistes entre solistes, cors i músics van
traslladar al públic, que va omplir
les instal·lacions, fins al segle VI
abans de Crist, tots, acompanyats
per l'Orquestra Simfònica de Pleven (Bulgària) i sota la direcció
musical de Martin Mázik. Quatre
actes que van mantenir la tensió
del respectable durant més de 3
hores fins que Nabucco allibera els
hebreus, els autoritza a tornar a la
seua pàtria i Abigail se suïcida beneint l'amor de Fenena i Ismael. El
director artístic, Luis Miguel Lainz,
es va mostrar satisfet pel resultat
del muntatge escènic “encara que
amb les limitacions de l'espai” i va
aprofitar per ressaltar el treball
dels tècnics i de tota l'estructura
de la companyia “que no puja a
l'escenari però que fa possible la
representació”. Més de 40 perso-

Abigail descobreix que no és l'autèntica filla del rei però el sacerdot de Baal fa un colp d'Estat i llança el remor que Nabucco ha mort.

“

lamentablement,
estem en un
moment en
el qual les
administracions
no podem assumir
certs costos però la gent,
lliurement ha valorat
l'interès de la proposta
que els hem fet i ha respost
fent un esforç i omplint el
Capitoli””.
salvador soler
alcalde de Godella

Nabucco alliberant els hebreus.

nes van començar el muntatge el
divendres i el van concloure amb
la retirada de tot el material a altes
hores de la matinada del diumenge. “La cultura té molt més valor
que l'exclusivament econòmic –va
reconèixer l'alcalde de Godella,
Salvador Soler-, lamentablement,
estem en un moment en el qual
les administracions no podem assumir certs costos però la gent,
lliurement, ha valorat l'interès de
la proposta que els hem fet i ha
respost fent un esforç i omplint el
Capitoli”. “Amb aquesta actuació
històrica i la inauguració institucional que es va fer la setmana següent, tinguérem l'oportunitat de
compartir amb les nostres veïnes i
els nostres veïns l'alegria de tornar
a comptar amb el nostre Capitoli",

bim n Godella
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La Banda i l'Orquestra
del Casino tanquen els
actes d'inauguració
salvador soler: "Amb la cultura no es negocia"

L

Moment en què Abigail se suïcida.

va comentar el regidor de Cultura i
Comunicació, Ferran Vilella. Les actuacions de la Banda del Casino –el
gran referent musical local- i de la
seua Orquestra, serviren per tancar
el protocol de celebració de la reobertura del teatre amb un concert
de portes obertes.
Les obres de millora superaren
així la primera de les revàlides i la
satisfacció d'artistes i de públic
davant la millora de l'acústica va
ser unànime. "En cap cas haguera
sigut possible dur a Godella un espectacle així sense la reforma que
es va escometre ja que, encara que
bona part de l'obra no és visible per
al públic, el fossat, o el magatzem
inferior de l'escena permet allotjar
una companyia d'aquestes dimensions", comentà el regidor de l'Àrea

que preferí deixar de parlar del
temps i de les causes per les quals
havia estat aturat el teatre "tots sabem de qui és responsabilitat -assenyalà Vilella- i, ara, el que cal és
gaudir d'una ocasió com aquesta,
d'un dia tan important per al poble de Godella i d'una programació
il·lusionant que hem preparat per
a enguany".
La tragèdia lírica va congregar
en total, més de 600 persones, entre elles, una vintena de joves que
es van concentrar a l'entrada per
reclamar “solidaritat social”, convocats pel col·lectiu d'Esquerra Unida. Posteriorment, l'agrupació local
demanà disculpes per haver fet la
convocatòria amb dades errònies.
L'obra es va finançar amb l'import
de les entrades.

es actuacions de la Banda i l'Orquestra del Casino
Musical van tancar la setmana d'actes inaugurals que
s'han celebrat amb motiu de la
reobertura del teatre Capitoli
de Godella i que van començar
amb la representació de l'òpera
Nabucco , de Giuseppe Verdi.
Prèviament, els col·lectius de la
localitat l'activitat escènica des
quals els convertirà previsiblement en principals usuaris de la
instal·lació, van ser convidats pel
regidor de Cultura, Ferran Vilella,
a conèixer les entranyes de l'obra
de reforma del teatre en una visita guiada.
“Amb la cultura no es negocia –va assenyalar l'alcalde de
Godella, Salvador Soler, durant
el parlament d'inauguració oficial-, recentment, realitzàrem una
exposició a Villa Eugenia titulada
Espai propi, l'espai dels nostres
artistes plàstics i, ara, tenim el
gran honor de poder reestrenar
el Capitoli, l'espai propi de l'altra
gran família del nostre poble: la
dels músics”.Al migdia del diumenge, el Capitoli obria les seues
portes a la Banda del Casino Musical de Godella –i a tota la ciutadania- per a gaudir d'un concert
amb primícia incorporada. Sota
la batuta d'Isaac González, el
pasdoble de Roque Baños dedicat a la seua mare va servir per
a comprovar un dels elements
millorats: l'acústica de l'edifici.
A continuació, els músics de la
banda van interpretar l'obertura de Candide, opereta de Leonard Bernstein i, encara abans
del descans, el Highlights from
Chess , arranjat per Johan de
Meij. La segona part del concert
la va ocupar íntegrament el Poeme Montagnard, la sorpresa de la
matinal. La peça, obra de Jan van
der Roost serà la que l'agrupació
músical presentarà en el pròxim
Certamen Provincial de Bandes
i que es va estrenar davant el
públic godellà per a l'ocasió.
Mozart i Bach a l'orquestra

A la vesprada, va arribar el torn
de l'Orquestra del Casino que,
sota la direcció de la també concertino Pilar Mor, va interpretar el
Divertimento en re major KV 136
de Wolfgang Amadeus Mozart i el
Concert per a dos violins i orquestra nº 26 en re menor de Johan
Sebastian Bach. En aquest últim,
va destacar el paper de solistes
dels joves Nel Cardo i Lluc Pla. En
la part final de l'audició, la secció

La Banda i l'Orquestra s'afegiren a la festa de la reapertura.

Nel Cardo i Lluc Pla.

Pilar Mor, directora i concertino.

de vent de la banda es va incorporar a l'escenari per a participar
juntament amb els membres de
l'orquestra en la Simfonia nº 40 en

sol menor de Mozart, una peça la
dificultat tècnica i popularitat de
la qual va exigir la màxima precisió i inspiració de tots els músics
que van superar amb nota les exigències pròpies de l'obra.“Des del
principi, vam voler que la societat
civil més antiga d'aquest poble,
que és, a més, el nostre referent
musical, participara en els actes
de reinauguració del Capitoli –va
reconèixer el regidor de Cultura,
Ferran Vilella-; i agraïm al Casino
la seua predisposició per acompanyar-nos en un dia tan important
per a tots que, per descomptat,
ha sigut un dia de portes obertes i
en el qual, en tots dos casos, hem
fregat la meitat de l'aforament de
l'auditori”.

“

Des del principi,
vam voler que la
societat civil més
antiga d'aquest
poble, que és, a
més, el nostre
referent musical,
participara en els actes de
reinauguració del Capitoli".
Ferran vilella
regidor de cultura i comunicació
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begoña moreno

Los cultivos transgénicos
y la seguridad
alimentaria

L'agricultura
ecològica i la
permacultura

La FAO, organización para la Alimentación de Naciones
Unidas nos demanda esfuerzos para alcanzar la seguridad
alimentaria. Esto es, deberemos garantizar que todas las personas tengan acceso a alimentos nutritivos que satisfagan
sus necesidades y les permita llevar una vida activa y sana.
En el año 2013 todavía hay mil millones de personas que
padecen desnutrición y hambre. El panorama del siglo XXI no
es halagüeño. Esperamos alcanzar una población de 12.000
millones de personas, estimándose que será necesario triplicar la producción de alimentos actual. Los cultivos vegetales
constituyen la base de la producción de alimentos, ya sea
mediante su consumo directo o mediante su incorporación
a los piensos para producir alimentos de origen animal. A lo
largo de la historia el hombre ha modificado las plantas para
domesticarlas y hacerlas más productivas y tolerantes a
condiciones ambientales adversas, como el frío o la sequía, o
más resistentes frente al ataque de patógenos, como insectos,
hongos o bacterias entre otros. De tal forma que compramos
plantas que han sido alteradas en algún momento, no importa
dónde hagamos la compra, directamente al agricultor, en la
tienda de barrio, en los mercados o en los supermercados.
Dichas modificaciones son genéticas y se heredan a través de
las semillas. Las mutaciones se han producido de forma natural, o mediante el uso de agentes químicos o de radiaciones,
por empaquetamiento de genomas de una o varias especies,
utilizando cruces genéticos que combinan los genes de los
parentales al azar, a veces entre individuos de la misma especie o mediante cruces inter-específicos forzados y finalmente
mediante técnicas de ingeniería genética dando lugar a los
cultivos transgénicos. La ingeniería genética permite aislar
un gen concreto e introducirlo en una variedad de cultivo
que ya ha sido mejorada y añadirle una propiedad nueva de
forma dirigida. Estas técnicas suponen un gran avance para
mejorar las características de las plantas y para acercarnos
a los objetivos de la seguridad alimentaria.
Sin embargo, la agricultura industrializada está generando problemas medioambientales a nivel global. Se trata de una
agricultura muy productiva que utiliza una gran parte de la
superficie del planeta lo que pone en riesgo la biodiversidad
y unos recursos energéticos muy elevados que liberan gases
de efecto invernadero, tanto por el uso de maquinarias como
en los procesos de fabricación de fertilizantes de síntesis.
Además, cuando las prácticas agronómicas no son las apropiadas, se producen, a menudo, procesos de contaminación
de los acuíferos por fertilizantes, como los nitratos o fosfatos,
e incluso por los plaguicidas cuando se usan en exceso o
de forma incorrecta. Si queremos dar respuesta al desafío
de la seguridad alimentaria tan importante es mejorar las
características de las plantas como asegurarnos unas prácticas agronómicas sostenibles. Debemos combinar técnicas
menos agresivas con el medio ambiente como las utilizadas
en la agricultura ecológica e introducir estrategias en la agricultura industrializada como el mantenimiento de franjas de
terreno sin cultivo para preservar la biodiversidad, o utilizar
las semillas más productivas en cada lugar que nos permitan
utilizar la menor superficie de espacio natural para producir
los alimentos que necesitamos. En definitiva, el futuro será
la coexistencia de cultivos derivados de semillas mejoradas
por técnicas tradicionales o de ingeniería genética y la utilización de técnicas agronómicas sostenibles. Desterremos
mitos, ¿porque no ensayar las semillas transgénicas con
técnicas agronómicas ecológicas?

El passat mes de gener vaig partipar a les xarrades de medi ambient que va organitzar Pep
Albert a Godella. Com a infermera, autodidacta i llauradora a xicoteta escala d'agricultura
ecològica em semblà interessant participar per
reforçar la tendència actual cap a aquest tipus
d'agricultura i per enfortir i aclarir-ne el rol en
la salut humana i de la totalitat del planeta.
La conferència es desenvolupà en tres
eixos: agricultura ecològica, on parlí de la importància de la diversitat de cultius, associacions
favorables i rotació per optimitzar els recursos
a nivell de nutrients de la terra.
També s'aclarí la importància de les bardisses, com a barrera front a contaminants
o accions del vent i com a element altament
positiu per l'efecte de biòtop, estètic i creador
d'elements permanents als horts.
El segon punt va ser la permacultura, nova
vessant d'agricultura ecològica que fa referència
a la necessitat de fer un disseny dels elements
del sistema per optimitzar els recursos i entendre el conjunt com a una suma de relacions
bidireccionals, a la qual, l'objetiu que es vol
aconseguir és un sistema permanent de vida,
en el qual es tenen en compte els cultius, les relacions humanes, les estructures, l'habitatge....
Per últim, vaig fer una xicoteta presentació
del treball de M. Fukuoka que amb els seus
estudis i pràctiques agrícoles ha revolucionat
la idea de la relació home-natura.
Quant a la justificació d'aquesta ponència
aquesta és clara, i gira al voltant d'eixos evidents: respecte a la natura, seguretat alimentària, salut, recuperació de la saviesa tradicional,
sobirania alimentària, aprofitament de recursos
i, sobretot, prevenció de la vida.
Front les promesses científiques de
l'empresa agroquímica i farmacèutica, que amaguen o acallen conseqüències nefastes per a la
nostra salut i del planeta, que plantegen solucions màgiques a problemes que es deriven d'un
ús irresponsable dels avanços o bé, volen fer
negoci sense una visió de conjunt i considerar
generacions venidores,... l'agricultura ecològica
és una tècnica perfecta per a l'equilibri i la seguretat, sense riscos o problemes com els que
ha suposat l'ús de plaguicides amb efectes teratògens, augment de la incidència de problemes
respiràtoris, contaminació de l'aigua i subsòl...o
bé de l'agrobusiness de les llavors híbrides que
neguen el dret a la sobirania alimentària i creen
dependència de grans multinacionals, o com ara
és el tema dels transgènics, que es mostraren
com a solució a la fam al món mentre resulta
mes fàcil, innocu i senzill fer una millor gestió
dels aliments i tenir una visió biocentrista.
Espere que la conferència haja servit per
a iniciar la gent a tècniques d'agricultura respectuoses, donar a conèixer tendències actuals,
descobrir alguna que altra coseta i generar debat.
Gràcies.

Godella, referent
comarcal en
l'impuls agrari
El mercat de venda directa i els horts
d'oci, dues iniciatives encadenades

E

l 21 de maig de 2011, Godella encetà un camí que mostrava les credencials d'un projecte que entroncava amb el que un any abans s'havia
encetat als horts de la Coscollosa. La
revalorització de l'horta mitjançant el seu
ús, es complementava amb la creació del
mercat de venda directa de productes
del camp, a través dels quals, els agricultors poden vendre els seus cultius sense
passar per intermediaris. Però, a més de
servir de factor de promoció de l’activitat
comercial a la població cobreix una demanda específica de la població local (i

dels municipis del voltant) consistent en
l’accés directe a productes agrícoles de
l’horta frescs i amb garantia de qualitat.
Ara, l'Ajuntament, ha engegat una
tercera fase que permetrà ampliar
l'activitat del mercat amb la incorporació de venda de producte agrícola elaborat -que mantinga els mateixos criteris
de sensibilitat ambiental i proximitat-,
artesania -prioritzant l'artesania local i
tradicional- i comerç local -de productes
relacionats amb el mercat com ara ferramenta agrícola i de jardineria, viverística,
utillatge per a la culinària o complements
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JOSÉ ALBERT

L'emergència
planetària i la crisis
econòmica

La situación
medioambiental en
Godella

L’actual crisi econòmica no es pot tractar si ignorem la seua vinculació a un conjunt de greus
problemes socioambientals, com ara una contaminació pluriforme i sense fronteres, l’esgotament
dels recursos més bàsics, la degradació generalitzada dels ecosistemes, el desarreglament climàtic,
la pèrdua de diversitat biològica i cultural, o els
desequilibris insostenibles entre una cinquena part
de la humanitat que viu confortablement i milers
de milions d’éssers humans que pateixen una pobresa extrema i condicions de vida insuportables.
Tots aquests problemes –fruit d’un sistema
socioeconòmic que aposta pel creixement econòmic indefinit en un planeta finit - estan estretament vinculats i es potencien mútuament. Així ho
reconeix el secretari general de Nacions Unides,
Ban Ki-moon, fent-se ressò dels estudis científics:
“Els problemes més apressants (crisi econòmica,
canvi climàtic, esgotament de recursos, pobresa
extrema...) estan vinculats”. Podem recordar, com
exemple del que diuen els científics, la conclusió
de Jared Diamond en el seu llibre Col·lapse, després
d’analitzar una dotzena de problemes que caracteritzen l’actual situació: “Si no resolem qualsevol de
la dotzena de problemes patirem greus perjudicis
(...) perquè tots ells s’influeixen mútuament. Si en
resolem onze, però no el dotzè, encara ens veuríem
en dificultats, amb independència de quin fóra el
problema no resolt. Hem de resoldre’ls tots”.
La situació és doncs insostenible, d’autèntica emergència planetària, i reclama una urgent
transició a la sostenibilitat, una profunda i urgent
reorientació del sistema productiu, des de l’actual
economia “marró”, contaminant, depredadora i
insolidària, a una economia verda, baixa en carboni, basada en la cooperació i la solidaritat i a un
desenvolupament (que no creixement) realment
sostenible i satisfactori pel conjunt de la població
mundial. Així ho mostren nombrosos informes
fonamentats. Podeu accedir lliurement a aquesta
informació, per exemple, a la pàgina web http://
www.oei.es/decada, dedicada a la Dècada de l’Educació per un futur Sostenible, on es pot aprofundir
en l’estudi de la situació d’emergència planetària,
les seues causes i les mesures per fer-ne front.
Tenim, doncs, els coneixements necessaris
per aconseguir -recolzant-nos en una política fiscal
justa- la transició a la sostenibilitat, crear milions
de llocs de treball verd, enfortir els serveis públics,
protegir la diversitat biològica i cultural, acabar
amb la pobresa extrema i, en definitiva, aconseguir
l’ampliació i universalització dels drets humans.
Però això no es produirà sense una forta pressió social sobre aquells que segueixen apostant
per l’actual sistema productiu per maximitzar els
seus beneficis particulars a curt termini. Cal doncs
generar un clamor ciutadà d’exigència fonamentada de les mesures encaminades a construir un
futur sostenible. És l’única forma de superar la
crisi actual en benefici de tothom.
Amparo Vilches (Amparo.Vilches@uv.es)
i Daniel Gil i Pérez (daniel.gil@uv.es)
Universitat de València

de gastronomia-, per tal de fer més abellidora i completa la proposta. Aquest procés
d'ampliació fou aprovat pel plenari municipal mitjançant un Reglament de gestió
propi, una vegada la direcció General de
Comerç valorà favorablement l'ampliació.
"L'objectiu general del mercat -assenyala la regidora d'Urbanisme i Mediambient, Lola Sánchez- és generar un espai
de dinamització econòmica i cultural en el
municipi. Partim de l'eix central d'un punt
de venda directa de productes del camp
que abanderen els agricultors locals i els
de poblacions pròximes i complementem
l'oferta amb comerç local, artesania, i productes tradicionals, per tal de promoure uns
hàbits de consum més saludables i justos
alhora que es potencia el comerç local i revitalitzem l'horta".
"El mercat de venda directa, en coordinació amb altres actuacions pendents de
realitzar o en estat embrionari, com ara la
xarxa d'itineraris patrimonials, la potenciació de la gastronomia i l'artesania local, la
regulació i l'optimització del trànsit rodat en
el municipi o la visualització de l'oferta cultural municipal permetrà crear les suficients
sinergies per afavorir l'activació econòmica de sectors clau al municipi (restauració, agricultura, oci, servicis...) i potenciar
l'aprofitament dels recursos i el patrimoni",
conclou Sánchez.
Directament vinculada amb la visió
d'equilibri sostenible entre l'activitat comercial i agrícola entre la conservació paisatgística i la recuperació de l'horta, es troba un altre projecte pioner. El president de
l'associació Horts Municipals La Coscollosa,
Vicente Viñals Blasco, el defineix així: "Els
horts municipals la Coscollosa de Godella
s'emmarquen en un nou concepte d'espai
verd en el qual els usuaris participen en el
disseny, manteniment i gestió".
Però no es tracta únicament de traballar una parcel·la i replegar la collita. "En
l'actualitat, els horts municipals la Coscollosa estan plenament integrats en la configuració urbanística del municipi de Godella
i contribueixen a la millora de la qualitat
ambiental del municipi, a la conservació
del paisatge, al manteniment de la identitat
com a poble i a la millora de la qualitat de
vida dels seus ciutadans", comenta Viñals.

La consolidació d'esta iniciativa ha sigut vertiginosa i el veïnat de Godella ha
desbordat una, rere altra, les ofertes de
terra que l'Ajuntament ha anat concedit i
adquirint per aquest ús. "Prova de la bona
acollida que ha tingut entre el veïnat la
iniciativa municipal de crear un espai verd
-confirma el president del col·lectiu- és que
en el curt període de tres anys s'han passat
de les 14 parcel·les inicials a l'any 2010 a
les 125 a l’any en curs, i estan previstes 30
parcel·les més per aquest any".
"Cal destacar que en l'esmentat nou
concepte d'espai verd, juga un paper fonamental l'element socialitzador -aclareix
Vicente Viñals-; els usuaris són elements
actius, participen en la presa de decisions
i es corresponsabilitzen de la gestió. Per
això la gestió dels horts municipals la Coscollosa és doble, d'una banda l'ajuntament
és promotor i adjudicador de parcel·les i
de l'altra s'ha hagut de crear una associació -Associació d'Horts Municipals la
Coscollosa-, a la qual pertanyen tots els
adjudicataris, que entre altres funcions
té la d'organitzar i coordinar el funcionament intern, servir d'interlocutor vàlid amb
l'ajuntament i dinamitzar i promoure activitats que redunden en una bona convivència i un bon ambient entre els usuaris".
Segons el representant dels horts dòci, en l'actualitat són més de 250 els socis i sòcies que pertanyen a l'esmentada
associació entre els quals hi ha mestres,
metges, aturats, estudiants, comerciants,
jubilats, professors etc.
"Els horts municipals la Coscollosa en
l'actualitat constitueixen un espai d'esplai
i oci saludable que a més d'ajudar a la socialització, la col·laboració i la comunicació entre els associats, està proporcionant
aliments frescos d'alta qualitat, està ajudant a la recuperació de varietats hortícoles locals, està permetent la recuperació
de pràctiques agrícoles ja en desús, està
conscienciant al voltant de la problemàtica
mediambiental i està sent una potent eina
per a l'educació mediambiental entre els
nostres joves. Benvingudes siguen totes
aquelles iniciatives que a més de posar en
valor l'horta, contribueixen a la sostenibilitat, incrementen la biodiversitat i afavoreixen les relacions humanes", acaba Viñals.
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A pesar de que más de veinte premios Nobel han reconocido la realidad del cambio climático, mucha gente lo
ignora o vive contribuyendo a este desastre irreversible.
Pero primero de todo, veamos cuál es LA SITUACIÓN
MEDIOAMBIENTAL DE GODELLA:
El agua que bebemos y el aire que respiramos se
controlan periódicamente y ningún contaminante está
por encima de los valores permitidos. Los labradores
cumplen las normativas del uso de plaguicidas y la administración controla (por muestreos) que las cantidades
presentes en los alimentos que tomamos, estén por debajo de los valores establecidos.
Respecto a la generación de residuos sólidos urbanos, Godella está por debajo de la media española pero
debemos tener en cuenta la pequeña contribución industrial que se da en nuestro pueblo. Según datos recogidos
en todo el PV, la cantidad de vidrio (44%), cartón (31%) y
envases (22%) procedentes de la basura doméstica que
son reciclados, no ha variado en los 3 últimos años. Lo
cual, aplicado a nuestro pueblo, significa que el 70% de
los y las godellenses no reciclan a pesar de disponer de
la información e infraestructuras necesarias: las pilas
pueden depositarse en edificios municipales y junto a
algunos contenedores de papel. También hay depósitos
para el aceite usado y para reciclar tubos fluorescentes,
CD, electrodomésticos…debemos llamar al Ayuntamiento.
Así pues.... ¿CÓMO PUEDO SER PARTE DE LA SOLUCIÓN?
Aplicando las 3 «R» a nuestro modo de vida: Reciclar, Reducir y Reutilizar, disminuyendo el consumo
de energía:
- Si todos recicláramos nuestra basura sería 100%
orgánica y podría utilizarse como abono agrícola en lugar
de ser incinerada. Además, se crearían puestos de trabajo
relacionados con el reciclaje y el Ayuntamiento tendría
que pagar menos por la recogida de residuos.
- Consumir sólo lo que realmente necesitemos y
aplicar un punto de vista crítico a nuestras compras, en
el cual consideremos el coste energético y de emisiones
de CO2 que conllevan. A diferencia de las grandes superficies, los comercios y productores locales permiten
obtener una información directa de los productos, disminuir la emisión de gases a la atmósfera, al ahorrar
desplazamientos y emplear menos embalajes.
Si quieres productos ecológicos sin pesticidas, acude al mercado de los sábados en la ermita o cultiva tus
propias verduras en los pequeños huertos que el Ayuntamiento pone a disposición de todos.
- Una pequeña búsqueda en internet ofrece múltiples ideas para ahorrar luz, agua y aumentar el rendimiento energético de nuestro hogar.
- Desplázate a pie por el pueblo. Utiliza el transporte
público o la bicicleta.
- Como ciudadanos podemos influir sobre las decisiones políticas participando a través del movimiento
asociativo en el Consejo de urbanismo y medio ambiente o acudiendo a los PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
para pedir la implantación local de acciones a favor del
medioambiente como por ejemplo, la reducción de la intensidad del alumbrado público o el cambio de bombillas
a otras de bajo consumo.
- Por último: ¿Podríamos crear una asociación de
MEDIO Ambiente en Godella? Si estás interesad@ escribe
un mail a godellaverde@gmail.com
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Els personatges

"L'única forma de
protegir l'horta
és treballant-la"
SUSANNA I MANU "agrofever" són
llauradores d'agricultura ecològica a la
caseta de taina; amb treball i honestedat
s'han guanyat el respecte del món del camp
Innovadores en un món tradicional;
conscienciades, en una societat
sense valors. Susanna i Manu estan acostumades a anar contracorrent. Ho han fet abandonant les
seues professions per dedicar-se, al
camp. Manu deixà el treball social i
Susanna, la filosofia.
-Com heu anat a parar ací?
-Manuela: Això em pregunte jo tots
els matins. Tot comença per Susanna, i per un somni que un dia t'armes
de valor, i dius, perquè no?
-Susanna: Es un projecte que he
tingut sempre al cap. Mon pare és
agricultor de tota la vida però citricultor. Jo comencí a formar-me en
agricultura ecològica fins que van
esdevindre els moviments de defensa de La Punta. Va ser una de les experiències més interessants que he
viscut, va ser molt bonica i, alhora,
molt dolorosa; una experiència que
em va marcar. L’Horta estava fentla desaparéixer un tipus de progrés
basat en grans inversions i infraestructures. Allí vaig impartir un curs
d’agricultura ecològica i vaig revifar
la meua consciència. Després, em
vaig posar a treballar amb Albert,
un company de Carpessa. El final
d'aquesta histporia era inevitable.
Tenia possibilitat de tindre terra a
Godella. Horta en l’Horta de Godella.
Com no anava a aprofitar-ho?
-I després arriba Manu?
-Manuela: Em quedí a l'atur i comencí a col·laborar amb Susana. D'això,
ara fa 4 anys.
-I naix Agrofever, contra els elements...
-Manuela: L'agricultura s'ha relacionat tradicionalment amb la ignorància. D'on jo vinc, l'agricultor, a més,

“

fem agroecologia,
que va un pas
més enllà al de
l'agricultura
ecològica amb
la denúncia cap
al sistema que
provoca mà d’obra barata.
Som agricultores per
consciència, per respecte a
nosaltres i al nostre medi".

no tenía ni terra, era poc menys
que l'esclau del cacique. Els nostres
pares rebutjaren este món i ara nosaltres els hem de convéncer que el
volem recuperar.
-Susanna: Jo ho he tingut un poc més
fàcil, perquè mai vaig deixar d'estar
vinculada amb l'horta. L'horta va ser
el meu hàbitat des de menuda. Els
nostres pares, amb el temps han
aprés a valorar que realment estem
fent allò que ens agrada.
-Què ha significat la Caseta de Taina
en este projecte?
-Susanna: La caseta de Taina és un
símbol d'allò que volem. Era dels
meus pares però quan arribàrem
estava destrossada. La recuperàrem
poc a poc. Férem una placa solar i la
pintada contra l'autovia Parc Nord.
Era un compromís amb nosaltres
mateixes. Férem la pintada fora,
abans de pintar la casa per dins
perquè volíem deixar clara la nostra postura de defensa del territori.
Es tractava d'un lloc estratègic per
tractar de remoure consciencies.
Per ací passa molta gent passetjant per gaudir de l'entorn i volíem
dir-los que tot açò ho volien convertir en una autovia. A més, algun

dia, potser, podrem vendre ací els
nostres productes. Ara, atenem les
comandes per telèfon (682 444 477).
-L'agricultura exclussivament, vos
dóna per a viure?
-Manuela: Per a malviure, però sí.
-I féu, només, agricultura ecològica?
-Manuela: Sí, agroecologia, que va
un pas més enllà amb la denúncia
cap al sistema que provoca mà
d’obra barata. Tenim la sort de ser
el que volem. Som agricultores per
consciència, per respecte a nosaltres
i al nostre medi. L'agricultura ecològica creix. Els productors ens hem
multiplicat per tres o per quatre.
Ara estem mirant d'associaciar-nos
a Ecollaures.
-I com ha afectat la crisi al sector?
-Manuela: El consum jo diria que
no ha descendit, encara que sí s'ha
ralentit, el que passa és que, com et
deia, els productors hem augmentat.
-Formats i idealistes?
-Susanna: Sí, però jo renunciaria
abans als idealismes que a la terra.
Jo vull viure de la terra i això està per damunt de la resta, perquè
l'única forma de protegir l'horta és
treballant-la
-Quina relació teniu amb els llauradors de Godella?
-Susanna: Al principi va ser distant,
eren excèptics, fins i tot irònics, però
com jo sóc filla de llaurador crec que
ens respectaren més, potser si no,
hauria sigut més difícil. Ara tenim
molt bona relació amb tot el món.
Hem aprés moltes coses de parlar
amb llauradors de tota la vida. La
terra, l’aigua, el clima, tot això són
ells qui millor ho saben. Són el millor
llibre.

“

Férem la pintada fora, abans de pintar la
casa per dins perquè volíem deixar clara la
nostra postura de defensa del territori".

Manuela i Susanna davant la Caseta de Taina.
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"Per mantindre este paisatge
han d'ajudar l'agricultor"
toni torá és un dels últims llauradors professionals de godella i el
guarda de la séquia reial de montcada des de l'any 1998
L'horta és un patrimoni del qual
Godella pot presumir gràcies,
principalment, a que generacions
senceres s'han ocupat d'ella. Hui
és difícil trobar exemples com el
de Toni Torá. Fill i net d'agricultors,
ell continua treballant les terres
que va heretar i que contribueixen a conformar el paisatge més
emblemàtic i autòcton del nostre
entorn. La seua trajectòria li valgué, a més perquè fa 15 anys li
concediren el càrrec de guarda de
la séquia de Montcada. Càrrec que
hu continua exercint amb abnegació i responsabilitat.

“

-No ha sigut fàci trobar un llaurador de Godella, a temps complet.
-En realitat, jo tampoc ho sóc perquè ho compatibilitze amb el meu
treball en la séquia.
-Per què agricultor?
-Per explicar-te això et tinc que
contar la meua vida sencera... La
meua àvia paterna era d'Almeria
però la posguerra va ser molt dura
i hagueren d'emigrar, primer a Catalunya i després a València. Ací,
mon pare es va fer jornaler de
diferents terratinents de l'horta
de Godella. En aquella època, es
cultivava molt de forment perquè
hi havia molta gana i el que calia
era el pa. Els tarongers que ara
es veuen, abans eren camps de
forment. Mon pare començà a treballar des de molt jovenet i es va
fer llaurador autodidacta. Per mon
pare no hi havia ni diumenges, ni
festes, ni teatres, ni cines ni bars.
Després conegué a ma mare, que
era la filla d'un xicotet terratinent
que es dedicava a sembrar alfals
per a les cavalleries i per al ramat,
perquè abans no hi havia tractors.
D'ací li ve el malnom a la meua
família de Herberos... i la de la
meua germana i la meua, que vam
nàixer al carrer Major, número 52
vivint de ple el món del camp i
l'agricultura.
-Tot eixe passat va ser un obstacle
per triar una altra alternativa a
la vida?
-No. Tant la meua germana com jo
estudiàrem però a casa feia falta
que treballàrem i haguérem de

La meua responsabilitat comença a Paterna,
i acaba a Rocafort després de passar
per Burjassot i Benimàmet. Tinc vora 10
quilòmetres de canal, 22 preses d'aigua i 400
ó 500 persones al meu càrrec

Toni Torá admira el paisatge on ha viscut tota la seua vida.
L'agricultura
tradicional ha
evolucionat. Jo
faig agricultura
sostenible que
sense renunciar a
la productivitat
es manté en harmonia amb
el mediambient

“

bellugar-nos i treballar al camp
per ajudar als nostres pares. No
era mal estudiant però la vida em
dugué per este camí.
-Mai has tingut la temptació
d'eixir d'aquest món?
-Estiguí treballant dos o tres anys
de pintor després d'acabar la mili
però finalment torní al camp.

-I com entres de guarda de la séquia de Montcada?
-L'any 1998 es va jubilar el guarda
que hi havia i la séquia buscà algú
amb suficients coneixements per
poder assumir la responsabilitat
del reg. Açò no és tecnologia però
has de conéixer els rolls, on acaben, les seguides, la llei de l'aigua,
i potser una altra cosa no, però
regar, sí sé perquè he regat en
molts camps amb mon pare d'esta
séquia i de la de Tormos.
-I quina és exactament la teua
funció?
-La meua responsabilitat comença
a Paterna i acaba a Rocafort, després de passar per Burjassot i Benimàmet. Tinc vora 10 quilòmetres
de canal, 22 preses d'aigua i 400 ó
500 persones al meu càrrec, a les
quals done l'aigua per a regar. En

total, 3.000 ó 4.000 fanecades. És
un treball per al qual cal conéixer
a més la idiosincràsia del reg i el
caràcter dels llauradors.
-I et queda temps per cultivar?
-Sí, tinc 12 fanecades de terra.
Ara en tinc cítrics. Com t'he dit,
mon pare era autodidacta i jo vaig
aprendre molt d'ell però no he renunciat a estudiar l'agricultura i
m'he reciclat en aquest sentit perquè considere que l'agricultura ha
de ser professional, es necessita
gent qualificada i jo he intentat
sempre formar-me.
-L'agricultura tradicional ha girat
l'esquena a l'ecològica?
-No, en absolut. L'agricultura tradicional ha evolucionat. Jo faig
agricultura sostenible que no és
ecològica, però quasi. És la que,

sense renunciar a la productivitat es manté en harmonia amb el
mediambient.
-Té futur l'agricultura
-Ací, el primer problema que tenim
és el dels minifundis. Després, la
voluntat política és fonamental.
Voluntat política de dinamitzar
l'horta i d'ajudar als llauradors
que són els que mantenen aquest
patrimoni perquè tots puguem
gaudir d'aquest jardí. Ací, tenim
el Consell Agrari que funciona des
de fa molt de temps i l'Ajuntament
ha demostrat bona voluntat però
mai hi ha que renunciar a millorar.
Quan lluites per una causa justa
i arribes fins a l'última instància,
si després no aconsegueixes la
teua meta, almenys et quedarà la
consciència tranquil·la. Si no ho
fas, decebràs la teua gent.
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Guia comercial
L'Associació de Comerciants sortejarà
300 euros pel dia de la Mare

D

avant la crisi, la unió és una de
les armes del xicotet comerç
que lluita contra les grans superfícies, la pujada de l'IVA i la dràstica baixada del consum amb proximitat, professionalitat i dedicació.
Eixes són les màximes dels membres
de l'Associació de Comerciants de
Godella que no descuiden, a més les
idees innovadores i de fidelització.
La pròxima que posaran en marxa és
la del sorteig del dia de la Mare. Es
tracta d'una iniciativa ja tradicional
queen esta ocasió, repartira 300 euros entre elsseus clients. Tres premis
de 100 euros en cupons que podran
adquirir als comerços associats i on
els hauran de consumir.
El col·lectiu, a més, col·labora en
diferents activitats del poble. Parti-

cipa activament en les festes amb
un dinar per a tots els associats i
clients el dia de les paelles i amb el
Casal de la Pau, aportant els regals
de les rifes que es reparteixen en el
sopar de la solidaritat. També, en la
Setmana de la Dona, tingué un paper important en la campanya Anem
a Mitges, on entregaren davantals
als homes que participaren a fer la
compra. "L'Associació és important
perquè individualment no tenim cap
possibilitat de supervivència; units,
ens podem fer sentir -assegurà el
president del col·lectiu, Agustín Belda-; l'Ajuntament ens ha demostrat
la sensibilitat que té cap al xicotet
comerç i està posant els mitjans de
què disposa al nostre abast". Entre altres, i deprés de les reunions

mantingudes entre la regidora de
Promoció econòmica i Benestar social, Rosa Barat, i els representants
de l'Associació de Comerciants
s'acordaren mesures com el foment
de l'activitat del col·lectiu mitjançant
falques en la ràdio municipal i suport tècnic en la reactualització de
la seua pàgina web. "L'Ajuntament
ens consulta quan han de prendre
decisions que ens afecten com feren
per rebutjar la liberalització d'horaris
o per a estudiar una proposta que
els férem d'instal·lar mobiliari urbà
de senyalització institucional i comercial.
En total són 42 els comerços que
actualment estan associats, el que
equival apromidament a un 25% dels
comerços de Godella.

bim n Godella

LLISTA DE COMERCOS				
Categoria
Nom
Domicili
Telèfon
ACADÈMIA anglÈs
English Center
C/ Ramón y Cajal, n. 63
963 635 425
ADM. LOTERIA
n. 31
Tenor Alonso, n. 79
963 639 696
BAR
Central
Pza Comunidad Valenciana, n. 5
963 639 979
CAFETERIA
Charo
Salvador Giner, n. 4
963 900 513
CARNISSERIA
Marco
Tenor Alonso, n. 44
963 632 791
CARNISSERIA
Ramón Llorens
Salvador Giner, n. 40
963 638 035
CARNISSERIA
Iser
C/ Ample, n. 45 Mercado Municipal 667 533 171
CLÍNICA VETERINARIA Amparo Alonso
C/ Ramón y Cajal, n. 20
963 639 548
CLÍNICA VETERINARIA Godella
Arzobispo Fuero, n. 46
963 636 798
CONFECCIONS
Fidela
C/ Burjassot, n. 1
963 637 037
CRISTALLERIA
CAMACHO
C/ Victoria, n. 4
963 643 143
DROGUERIA
Fidela
Tenor Alonso, n. 91
963 632 001
FARMÀCIA
Masia Tarazona
C/ Ample, n. 33
963 904 504
FARMÀCIA
La Estación
Tenor Alonso, n. 87
963 638 033
FARMÀCIA
Mateo Javaloyes
C/ San Bartolomé, 46
963 639 866
FERRETERIA
Ferromos
S Antonio, n. 4
963 901 616
FLORISTERIA
Laura y Paco
C/ Ramón y Cajal, n. 76
963 631 262
FOTÒGRAF
Amado Bimbo
C/ Mayor, n. 30
963 901 116
FRUITERIA
Dekategoria
Cervantes, n. 37
963 904 250
FRUITERIA
Salvador Domenech
C/ Ample Mercado Municipal
610 057 021
GUARDERIA
La Casa Rosa
Santa Magdalena Sofia
963 906 644
HERBORISTERIA
Nogal
Tenor Alonso, n. 99
963 903 179
IMPREMTA
Gráficas Godella
C/ San Bartolomé, 63
963 641 457
IMPREMTA, ESTUDI
Mas de Veintiuno
Ctra Rocafort, n. 8
963 836 740
INSTR MUSICALS
Agora
Arzobispo Fuero, n. 60
644 376 001
JOIERS
ANDIJOR
Arzobispo Fuero, n. 52
963 630 101
MOBLES
Marco
C/ Mayor, n. 62
963 631 042
ÒPTICA
Zas Vision
Arzobispo Fuero, n. 60
963 636 343
PANADERIA
Els Paiportins
Tenor Alonso, n. 48
963 903 036
PAPERERIA
Cervantes
Cervantes, n. 47
963 902 824
PASTISSERIA
Castillo
Tenor Alonso, n. 70
963 638 209
PERRUQUERIA
Josefa
San Blas, 30
963 631 127
PERRUQUERIA
Nova
C/ Ample, n. 70
963 630 976
PESCADERIA		
Arzobispo Fuero, n. 40
961 826 362
RELLOTGERIA
El Brillante
Músico José Caballer, n. 6
963 637 639
RESTAURANT
La Llotgeta
C/ Mayor, 28
963 903 868
RESTAURANT
Ida y Vuelta
C/ Ample, n. 5
963 903 113
RESTAURANT
Matalafer
Subida Ermita, n. 4
963 639 801
RESTAURANT
El Cantó
C/ Ramón y Cajal, n. 1
963 644 249
RESTAURANT
La Estación
Pza Estación, n. 1
963 903 981
ULTRAMARINS
Ananoe
Ctra Rocafort, n. 2
963 904 540
ULTRAMARINS
Ródenas
Tenor Alonso, n. 56
963 638 830
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Pujada cap a Ermita Nova

Lluita contra els
abocaments

La visita al monasterior del barrio de Orriols reunió a 93 alumnos.

Tras San Miguel de los
Reyes, la EPA se va a
Simat y a La Murta

C

erca de un centenar de alumnos de la Escuela Permanente de Adultos participó el pasado invierno en la visita organizada por la Concejalía de Educación
al Monasterio de San Miguel de
los Reyes. Ahora, con la vuelta del
buen tiempo, las visitas de interés
cultural y patrimonial regresan a la
agenda de la EPA con la propuesta
que el 23 de abril acercará a los
interesados hasta el Monasterio
de la Valldigna, Simat, La Xara y
la Murta. El viaje, que incluye el
traslado en autobús, la comida y la
ruta guiada costará 15 euros para
los asociados y 18 para el resto.
El Monasterio de la Valldigna
es un templo cisterciense fundado en 1298 por orden de Jaime II.

Actualmente se están realizando
importantes obras de restauración
a fin de retomar su majestuosidad
de antaño. Existe cerca una antigua mezquita de La Xara (actual
ermita de Santa Anna), que conserva todavía arcos y elementos de
arquitectura musulmana, únicos en
la Comunidad Valenciana.
El Valle de la Murta, por su parte, se encuentra en Alzira y es un
paraje de un alto valor paisajístico
y natural. A la belleza del conjunto,
hay que sumar el valor paisajístico. El botánico Antoni J. Cavanilles, resaltó la gran cantidad de
especies vegetales existentes en
el valle (algunas únicas). También
se visitará el Monasterio (jerónimo)
de la Murta.

L'Ajuntament de Godella, a través de la Regidoria de Serveis
Municipals, ha posat en marxa
una nova mesura per a intentar
evitar els abocaments de runes
en la partida de l'Ermita Nova.
Es tracta d’una barrera realitzada amb el mateix terreny de
la partida l’objectiu de la qual
és impedir que es puga accedir
amb els vehicles a les parcel·les
que no es troben tancades.
“Hem optat per aquest sistema
respectuós amb l'entorn i que
ens garanteix un major grau
de protecció –va assegurar
l'alcalde i regidor de l’Àrea, Salvador Soler–, a més, hem augmentat la senyalització per advertir a tot el veïnat que és una
zona en la qual l'abocament de
runes està prohibit”.

Es redefineixen
les bases de les
subvencions als
col·lectius
La Regidoria de Participació
està modificant les bases de
les subvencions per a les associacions amb la intenció
que el document garantisca la
imparcialitat en els processos
d'adjudicació. "Hi ha qüestions
de forma que cal redefinir
després de la desaparició de
l'OAM", va comentar el regidor
de l'Àrea, José Valenzuela. La
reelaboració de les bases permetrà, a més, revisar els criteris utilitzats fins ara i assolir
la màxima objetivitat possible.

antoine alerini. pianista
francÈs.
El pianista i compositor Antoine
Alerini s'endugué a Villa Eugenia
el repertori per a piano més
contemporani per seduir i sorprendre
el públic assistent. El jove músic
d'origen cors va actuar a Godella
gràcies a la col·laboració que
manté l'Institut Francès. El seu
repertori repassà obres de Jhon
Cage, de Mickael Levinas, de Félix
Ibarrondo, de Claude Debussy i
d'Ernest Chausson amb qui va tancar
l'actuació.

Una de les assemblees del passat exercici.

El 24 d'abril arranquen
els pressupostos
participatius de 2013
l'assemblea general se celebrarà a villa
teresita on s'aprovarà l'autoreglament

L

a Regidoria de Participació Ciutadana ha engegat
el procés d'elaboració dels
pressupostos participatius i ja
ha establert les dates en les
quals tindran lloc les assemblees
de les quals eixiran les propostes per al 2013. Els pressupostos
participatius són un instrument
per a la participació pel qual la
ciutadania pot proposar, decidir
i realitzar el seguiment de part
dels recursos municipals.
El principal objectiu d'aquest
instrument és desplegar la participació directa de la ciutadania
amb la finalitat de situar en el
centre d’atenció les demandes i
necessitats en matèria d’inversió
pública i ajudes socials.
Específicament, els objectius
dels pressupostos participatius
es concreten en solidaritat, justícia social, equitat entre sexes,
edats, barris, defensa d’allò
públic, eliminació del gasto superflu, en definitiva, capacitació
popular en la presa de decisions
i exercici de la democràcia directa.
Suposen un procés de fer
propostes, discutir-les, seleccionar les que es consideren més
importants i, posteriorment, ferne el seguiment.
Els pressupostos participatius es basen en assemblees
públiques en què les decisions,
demostrada prèviament la seua
viabilitat tècnica i legal, són
incorporades al pressupost municipal.
En els pressupostos participatius s’arreplegaran totes les
propostes referides al gasto
públic municipal; les que es referisquen a inversions i ajudes
socials seran incorporades al
procediment establit pels pressupostos participatius. La resta
de demandes serà remesa als

respectius departaments municipals com a possibles orientacions per a la gestió corresponent sense caràcter vinculant.
En les assemblees poden
participar totes les veïnes i tots
els veïns de Godella majors de
14 anys d’edat. Els veïns que hi
assistisquen podran presentar
tantes propostes com vulguen.
24/04

Assemblea informativa per a la
ciutadania de Godella.
lloc: Villa Teresita.
hora: 19.30 h.
objecte: Donar a conèixer els pressupostos partipatius, captació de
voluntaris per a la participació en
els pressupostos i aprovació de
l'autoreglament.
7-9-14 /05

Assemblees dels barris Campo
Olivar, Centre Antic i Ciutat Jardí
lloc:
7: Pavelló Municipal
9 i 14: Villa Teresita
hora: 19.30 h.
objecte: Formulació de propostes
d'inversió al barri corresponent,
definició i unificació de propostes,
i posterior votació, així com elecció de dos representants per a la
mesa de pressupostos per cada
una de les assemblees de barri.
16-21-23/05

Assemblees temàtiques de:
1. cultura, festes, joventut i esports
2. urbanisme i medi ambient
3. serveis socials, serveis municipals i transport.
lloc: Saló d'actes de Villa Teresita.
hora: 19.30 h.
objecte: Formulació de propostes
d'inversió en funció de la temàtica i elecció de dos representants
per a la mesa de pressupostos
per cada una de les assemblees
temàtiques.
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Taller d'escriptura
All i pebre

Esmorzar d'homenatge a la primera promoció de l'EPLA.

EPLA homenatja la
seua primera promoció
la commemoració coincidí amb tecnoepla

L

es Escoles Professionals Lluís
Amigó (EPLA) van celebrar el
passat mes de gener l'acte de
commemoració del 50 aniversari de la primera promoció que va
concloure els seus estudis en el
centre. Ho va fer coincidint amb
l'exposició biennal Tecnoepla i en
una matinal d'activitats que va
reunir antics alumnes, professors
i autoritats de la localitat. L'alcalde
de Godella, Salvador Soler, va visitar
l'exposició tecnològica de les empreses col·laboradores de l'entitat
i en les quals realitzen les seues

“Frontera
abierta”, premiat
per la Universitat
de València
El programa "Frontera abierta" que
emet Ràdio Godella, produït per
la Xarxa d’Emissores Municipals
Valencianes,a la qual Ràdio Godella contribueix amb la producción
de sis programes més, ha obtingut
una menció d'honor en la modalitat
de reportatge periodístic dels Premis Manuel Castillo de la Universitat de València. El jurat d'aquesta
edició, presidit pel rector Esteban
Morcillo, ha considerat oportú
fer aquesta menció especial "a la
trajectòria del programa i la seua
tasca sensibilitzadora a través de
la Xarxa d'Emissores Municipals
Valencianes".

pràctiques bona part dels alumnes.
“Realment és una exposició molt
completa –va comentar Soler-, que
demostra l'envergadura de l'EPLA,
centre amb el qual mantenim una
relació de col·laboració molt estreta i als alumnes de la qual també
se'ls ofereix la possibilitat d'exercir
les seues pràctiques formatives
en els diferents departaments del
nostre Ajuntament”. En l'exposició,
a més de mostres de companyies
d'il·luminació, robòtica, eines, topografia, sistemes de control de
l'aigua, telefonia, seguretat, tele-

comunicacions o 3D, entre moltes
altres, també es van habilitar espais
per als projectes d'edificació dels
alumnes, panells amb les fotografies concurrents a un concurs intern
i maquetes de trens de l'Associació
Ferroviària de Godella. Després de
la visita a la mini-fira, l'Associació
d'Antics Alumnes va homenatjar a
les promocions que complien 50
i 25 anys de la seua llicenciatura
amb una missa i un aperitiu. Finalment, l'alcalde, Salvador Soler, va
presidir el lliurament d'insígnies als
exalumnos homenatjats.

RG, jurat al concurs
“Historias de cerca para
escucharse de lejos”
Ràdio Godella ha participat com a
jurat en el concurs Premi llatinoamericà de producció radial “Historias de cerca para escucharse de
lejos”, convocat per l'associació
cultural local Bostezo.
El programa de formació de
l'Associació Mundial de Ràdios
Comunitàries-Amèrica Llatina i
Carib (AMARC ALC), l'Associació
Llatinoamericana d'Educació Radiofònica (ALER) i l'Associació
Cultural Bostezo, amb el finançament de l'Agència Espanyola de
Cooperació Internacional per al

Desenvolupament (AECID), convoquen aquest premi de producció i sensibilització radial dirigit
a emissores comunitàries, populars i educatives i col·lectius de
comunicació dels països de Llatinoamèrica.
L'objectiu de la convocatòria
és difondre internacionalment la
tasca social i cultural d'aquestes
emissores i col·lectius i incentivar
la producció de peces radiofòniques per a ser difoses a través
d'emissores espanyoles i llatinoamericanes.

Paco el Xancles va agafar el
mornell i, poc a poc, l’introduí en
l'aigua. Son pare, Dionís, mentrestant, subjectava fermament
la perxa recolçada en el fons de
la llacuna. Així la xicoteta barca
quedaria immòvil, segura, i Paco
faria tranquil·lament la seua feina. Havien eixit del port de Catarroja ben esmorçats, a mig mat í,
i en mitja hora curta ja estaven
en el Fangaret. Allí és on tenien
costum d'anar-hi quan d'anguiles
es tractava ja que les millors de
totes, les anguiles mareses, entraven per la gola del Perellonet, situada a poca distància, tal com si
acudiren a la seua cita anual amb
l'home, que les conduiria fins al
seu desti ineluctable, l'all i pebre.
Van esperar una llarga estona
fins que pensaren tenir ben ple el
mornell. Sabien que no podria ser
com abans, anys enrere, quan el
llac donava generosament quilos
i quilos d'anguiles. Dionís, amagant un rot sobrevingut que li va
evocar l’entrepà d'embotits devorat al bar del port, enyorava els
temps passats quan , prou més
jove, eixia amb son pare i tots dos
tornaven feliços amb els poals a
vessar d'anguiles. Ara ja no seria el mateix. El llac, víctima de
l'acció humana i com penedit de
la seua anterior generositat, s'havia tornat ronyós. Ara, pensava,
Si "pillaven" quatre o cinc anguiles
ja en seria massa.
Paco va alçar el mornell una
mica sense treure'l totalmente de
l'aigua per tal de comprovar-ne
el pes i, considerant que ja era
suficient, va decidir abocar-lo
al bidó. Després farien una tria.
Llençarien al llac llises i tenques
i es conformarien amb algun llobarro o anguila que segurament
haurien escapat a l’avarícia lacustre. El bidó quedá quasi ple
amb una coberta platejada i un
tràfec de resplendors rutilants a
causa de l'angoixa patida per les
llises tretes del seu medi natural.
Paco i Dionís van mamprendre a
tornar-les d'una en una a l'aigua
tot tenint cura que no les acompanyara qui no deuria. Tot allò
que els jnteressara l'apartarien
al poalet del costat.
Era prop de migdia i ja estaven acabant la feina. Només dos

llobarros s'agitaven al poalet.
Sobtadament els quatre ulls es
clavaren en un objecte, menut
com un pot. Una brutícia més
de les que acompanyen la pesca,
pensaren. Estava cobert de fang.
Paco l'agafà amb una mà. Pesava.
No era una llanda que algú, després d'haver-la consumida hauria
llençat negligentment a l'aigua.
Li picá la curiositat. Amb l'altra
mà, li va traure el fang i comprovà
que era un envàs de vidre, una
conserva. A l'etiqueta, que encara
es podia llegir, apareixia:
"Artesania gastronómica. Anguilas en all i pebre".
Jordi Durá Martínez

Aya
Aya, ve donde haya una haya
y sin errar, haz uso de tu huso
hasta que el barón vaya, comiéndose una baya regalada
por aquel bello varón cubierto
de vello y permite que la vaca
coma hierba, mientras yo dejo
que hierva el agua en este vasto
paraje con mi basto ropaje; porque aunque eres sabia, no sabes
qué hacer con la savia. Luego
hazte una onda en tu pelo cano,
coge el atajo y ora hasta que
llegue la hora de grabar en la
roca; ”no a la horca”.
Dolores Martinez

Tenía en la
cabeza...
Tenía en la cabeza todo el sol
del verano; andaba y se movía
como las palmeras de un oasis
y en sus ojos se reflejaba todo
el Mediterráneo.
Estaba en la flor de la edad,
aún le faltaba para llegar a que
el sol del verano se convirtiese
en niebla y se arrugase como
un papel mojado por una lluvia
triste.
Dolores Martinez

D'interès
Recollides (previ avís)
Trastos > Dimecres
Ramatge > Dimarts i divendres
Ple > Últim dijous de mes
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A propòsit de "Nosaltres
els valencians"
el taller d'història va organitzar l'acte

E

Garrañanà llegí un "manifest" en pro de l'art.

Mariano Garrañana
homenatja els seus
clàssics a Villa Eugenia
“Davant del tsunami de la crisi, jo
reclame el dret a pintar i a gaudir de
la pintura”. Amb aquestes paraules,
va rebre els primers visitants de la
seua exposició Mariano Garrañana.
Amb el títol Trànsit de verge a núvia
o quadrat negre sobre fons blanc,
amb a penes una vintena d'obres
amb el segell inconfusible del constructivisme permeten a l'artista godellà homenatjar els seus clàssics.
De Goya a Lisstitzki passant per
Rembrandt i tornant a Ukiyo-e. Mariano és un autor que se separa de
l'estructura lineal del suprematisme
occidental per incorporar al constructivisme els principis de la cultura
axonomètrica del zen japonès.
Aquarel·la, pastel, guaix, sanguina, tinta, grafit… El domini de la
tècnica és precís i l'ús de materials
generós i reflexiu. “És interessant el

“

És interessant
el treball de
recerca que ha
fet Mariano fins a
arribar a aportar
el sentit necessari
a cada obra i a
homenatjar autors tan
dispars des de la línia del
constructivisme””.
ferran vilella
regidor de cultura i comunicació

treball de recerca que ha fet Mariano fins a arribar a aportar el sentit
necessari a cada obra i a homenatjar autors tan dispars des de la línia
del constructivisme”, va comentar
Vilella.

l 50 aniversari de la primera edició de Nosaltres
els valencians (1962), de
Joan Fuster va ser l'argument
arreplegat pel Taller d'Història
Local de Godella per organitzar
una jornada dedicada a reflexionar sobre l'obra de l'escriptor de
Sueca. L'historiador Pau Viciano i
l'escriptor Vicent Alonso, dos dels
autors participants en el monogràfic que la revista L´Espill -fundada pel mateix Fuster en 1979dedicara, a mitjan any passat, al
mig segle de vida d'aquesta obra,
van ser els ponents que van exposar les seues diferents visions,
versions i experiències sobre Nosaltres els valencians i sobre la
figura de Fuster.
Viciano va ressaltar el llegat
de l'obra fusteriana -"una obra
cabdal per a interpretar el País
Valencià en els últims anys"- i el
seu caràcter polièdric: "Fuster és
escriptor en tota l'amplitud de la
paraula: assagista, poeta, estudiós de la literatura, columnista
de premsa...". “A pesar que s'havia
pronosticat així, la història no està tancada i les idees de Fuster
continuen vives... la utopia de
Fuster es representa en els valencians que encara avui estem
preocupats per la nostra cultura,
per la nostra llengua, pel nostre
territori. En tots els pobles del
País Valencià hi ha xarxes de
persones que continuem defensant la nostra identitat". Vicent
Alonso va llegir fragments del seu

VIcent Alonso i Pau Viciano exposaren la seua visió sobre Fuster.

“

Sens dubte,
Nosaltres els
valencians va ser
el llibre iniciàtic
per als joves que
en aquells anys
de dictadura
descobrírem el que amb
tant zel se'ns havia ocultat
i que, a partir d'aquell
moment, va marcar el
sentit de la nostra vida”
Vicent Alonso
escriptor

text publicat en L’Espill, partint
des d'un punt de vista diferent
al de Viciano, basat en la seua
experiència personal i en la d'una
generació famolenca d'idees i
necessitada d'arguments identitaris: "Sens dubte, Nosaltres els
valencians va ser el llibre iniciàtic
per als joves que en aquells anys
de dictadura descobrírem el que
amb tant zel se'ns havia ocultat
i que, a partir d'aquell moment,
va marcar el sentit de la nostra
vida”. “L'oposició a la dictadura
franquista –va assenyalar Alonso-, reclamava l'exigència de la
lluita; ara vivim immersos en la
desolació resignada i paralitzadora, malgrat açò, un té la sensació
que el llibre no ha perdut la seua
vigència i que continua sent necessari".

Quince desempleados
de Godella, empiezan a
trabajar en Consum

E

l pasado jueves 21 de marzo
abrió sus puertas el tercer
centro comercial que Godella
inaugura en poco más de un año.
Tras el Día que se instaló el pasado
año en la calle Ancha y el Aldi que
estrenó la zona comercial de nueva
creación a la entrada de Campolivar,
a las 9 de la mañana, uno de los
Consum más amplios de España
subió la persiana anexo al supermercado alemán. Cuarenta trabajadores y trabajadoras conformarán
el personal de la empresa, veinte de
los puestos son de nueva creación y
15 de ellos, de personas de Godella.
“La Agencia de Empleo y Desarrollo Local está volcada en la
generación de empleo, es nuestra
principal prioridad –comentó la con-

cejala de Promoción económica y
Bienestar social, Rosa Barat-, hemos realizado un riguroso proceso
de selección en el que los centros
nos han marcado sus necesidades
y más de 20 personas entre los 3
centros han entrado en este mercado laboral tan constreñido”.El nuevo
centro comercial consta de 1.600
metros de tienda y cerca de 500
plazas de aparcamiento en 2 zonas.
“Quiero daros la bienvenida a todos
–comentó al personal de Consum el
alcalde de Godella en el acto oficial
de inauguración-, a un pueblo que
comparte los criterios de esta empresa de aspirar a la excelencia, un
pueblo con sentido de pueblo y que
valora la filosofía de corresponsabilidad que caracteriza a Consum”.

La plantilla del centro comercial, junto al alcalde de Godella y la concejala de Promoción Económica.
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El cor Lambert Alonso
ompli amb el "Rèquiem"
Vora 600 espectadors van assistir al concert
amb què s'encetà la Setmana Santa

P

rop de 150 persones van
participar en la memorable
interpretació del Rèquiem
de Mozart i de la Trilogia sacra
d'Ernest Artal que van interpretar el cor Lambert Alonso i
l'Orquestra Filarmònica de Requena. Vora 600 espectadors van
assistir a un concert amb un profund sentit religiós que va servir
per iniciar la Setmana Santa. En
la primera part, els tres moments
d'Artal van repassar la puresa, la
mort i l'eternitat amb Cristina
Laia i Gonzalo Manglano com a
solistes i tots, sota la batuta del
deixeble del mateix Artal, Josep
Manel Campos.
"Una volta més es demostra
que era qüestió prioritària recuperar l'ús del nostre teatre per poder
gaudir de propostes com aquesta
-comentà el regidor de Cultura,
Ferran Vilella-, només cal vore la
resposta del públic que ha tornat
a omplir el Capitoli".
Després de l'equador, l'obra inacabada de Mozart, la seua Missa
de rèquiem, va adquirir tot el protagonisme. La peça, estructurada
en 8 parts, també va ser dirigida
per Campos i, en aquesta ocasió,
va comptar, a més, amb les veus
de Quiteria Muñoz i Giorgio Celenza, que es van afegir a les de
Laia i Manglano com a solistes.
Lluny de veure's superats per un
repte tan ambiciós, el cor Lambert
Alonso va demostrar la seua qualitat i professionalitat amb una actuació emotiva que va comptar
amb nombroses col·laboracions
de membres d'altres corals de la
localitat i de la comarca. Va ser
aquesta la segona ocasió en la
qual la coral godellana va oferir
un concert de tan gran enverga-

La història està ambientada en un decadent cabaret.

El Capitoli ballà al son
de la Sarsuela Hall
el musical repaSsà el repertori del gènere

El cor, l'orquestra i els quatre solistes interpreten la "Missa de rèquiem".

“

Una volta més
es demostra
que era qüestió
prioritària
recuperar l'ús
del nostre teatre
per poder gaudir
de propostes com aquesta,
només cal vore la resposta
del públic que ha tornat a
omplir el Capitoli”.

Artal, en la primera part.

ferran vilella
regidor de cultura i comunicació

dura després del Glòria, de Vivaldi, que es va representar en 2010
en l'Església de Sant Bertomeu,
en aquella ocasió, al costat de
l'Orquestra del Casino Musical
de Godella.

El públic tornà a omplir el Capitoli.

Godella amplia les
voreres de Lauri Volpi

L

a brigada d'obres de l'Ajuntament
de Godella amplià les voreres de
Lauri Volpi en els trams que es
comprenen entre els carrers del Tenor Alonso, de la Santíssima Trinitat
i Ample. L'obra es va fer possible després de tot un procés de transmissió
de drets en el qual l'Ajuntament de
Godella ha aconseguit la cessió de
la gestió d'aqueixa zona del vial que
pertanyia a la Diputació. “Després
de sol·licitar de forma reiterada, a la

Diputació, que s'ampliaren aqueixos
trams de vorera, i veient que no hi havia voluntat d'accedir a la nostra petició, decidírem reclamar la gestió del
sòl per poder intervenir en aqueixa
zona que suposava un risc per a la
integritat dels vianants”, va comentar
l'alcalde de Godella, Salvador Soler.
Les voreres afectades han sigut ampliades a un metre i vint centímetres
per a adequar-les a la normativa. “Es
tracta d'uns trams amb un elevat

Moment de realització de les obres.

E

l baríton Javier Galán, el
tenor Julio Morales, les
soprano Amanda Puig i
Beatriz Lanza i el pianista Borja Mariño, dirigits per Carmen
Rosa es van endinsar den el
gènere d'opereta per a explorar els passatges en els quals
la música de ball són protagonistes.
“Hem assistit a un espectacle en el qual s'han barrejat
l'humor, la ironia, la paròdia i el
ritme amb la música i el ball, un
espectacle en el més ampli sentit de la paraula”, va comentar
el regidor de Cultura i Comunicació, Ferran Vilella. Sarsuela
Hall va portar al Capitoli els
moments més animats de clàssics com El barbero de Sevilla,
El niño judío, Los gavilanes, El
arte de ser bonita, La del manojo de rosas, El último romántico, Don Manolito o La eterna
canción. Amb un fil conductor
desenfadat, per l'espectacle,
ambientat en un cabaret, van
anar deixant la seua petjada

cambreres, clients, vicetiples,
estrangers i compatriotes, joves i vells… i fins i tot algun
estel del cel·luloide.

trànsit de vianants, l'amplària dels
quals no superava el mig metre –va
explicar Soler-, ara, la senzilla situació
de creuar-se dos veïns no suposarà
posar en perill cap d'ells, millorem,
per tant, l'accessibilitat per a persones amb diferència funcional, famílies
i, en definitiva, la qualitat de vida del
nostre poble, el disseny del qual està pensat per a les persones, per a
gaudir-ne caminant, amb seguretat
i sostenibilitat”.
L'alcalde de Godella va lamentar
haver hagut de recórrer a aquesta
mesura d'“apropiació d'un vial de la
Diputació” però la “desídia i el desistiment de la institució provincial no
podien pagar-la els veïns i les veïnes
de Godella, i aqueixa era la prioritat
per a aquest equip de Govern”.
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E duo en plena actuació.

Giner i Ibáñez i el
“neoclassicisme”

Marta, Alejandro i Arturo reberen el reconeixement de mans d'Estellés.

Música Cordis recupera
el "Stabat Mater"

L

a joven orquesta godellana
Música Cordis se unió a los
actos de celebración de la
Semana Santa con el concierto
que ofreció junto al coro de las
Trinitarias el pasado 28 de marzo
en el teatro Capitolio. Un concierto
con un profundo sentido religioso
en el que la primera parte estuvo
protagonizada por la obra que Giovanni Pergolesi dedicó a su madre
en el primer cuarto del siglo XVIII.
Stabat Mater, considerada como
una metáfora del máximo dolor
padecido por un madre, el de ver
sufrir a su hijo, representados en
María de Los Dolores y en Jesus
de Nazaret crucificado, contó con
las solistas Paula Almendros, Eva
Paula Bonora, Elena Catalán, Celia
Ferragud y Nize Mesquita. Las sección femenina del coro y la orquesta
de cuerda estuvieron dirigidos por

Carlos Marquina tanto en la primera
como en la segunda parte. Para ésta, el programa dio un salto de dos
siglos hasta llegar al Adiemus II de
Karl Jenkins, una pieza casi étnica
en la que las voces –masculinas y
femeninas-, se convierten en un instrumento más. Y no fue el único. A
la orquesta y el coro se incorporó la
sección de viento y de percusión del
Centro Artístico Musical de Bétera.
En esta ocasión, Almudena Igualá y
Gloria Gómez fueron las solistas de
la coral de cuya dirección se ocupa
Carmina Moreno.
Ambas formaciones, la orquesta
de cuerda y el coro trinitario responden a una misma filosofía de
trabajo y ya han coincidido en otras
ocasiones. Jóvenes músicos que no
superan los veinte años de edad y
mantienen el compromiso con la
música y con sus compañeros.

junta local contra el càncer. nou local
La Junta Local contra el càncer estrenà el seu nou local cedit per l'Ajuntament a
les instal·lacions de l'edifici dels Serveis Socials.

Un piano i una flauta van bastar a Luís Giner i a Joan Ibáñez
per presentar, a Villa Eugenia, la seua proposta musical
“neoclassicista”. La Sonata per
a flauta i piano de Muczynski,
el llenguatge de la qual recorda
irremeiablement el jazz, va servir per obrir el concert d'aquest
dueto. Amb una picada d'ullet
purament neoclàssica i una peça
del compositor francès André
Jolivet inspirada en la mitologia
grega, es va arribar al descans.
La segona part va arrancar amb
la melodia transparent i lluminosa de la Sonata en re major
per a flauta i piano de Prokofiev i va acabar amb una de les
obres més emblemàtiques de
l’autodidacta Poulenc, també
una sonata, composta en els últims anys de la seua vida quan
va aportar el major lirisme i els
contorns melòdics clars a les
seues composicions.

El Centre de
Salut canvia el
seu telèfon
El Centre de Salut de Godella
va anunciar recentment el
canvi dels números de telèfon mitjançant els quals poden
sol·licitar cita prèvia i posar-se
en contacte amb les urgències.
A partir d'ara, per contactar amb les urgències caldrà
telefonar al 961 926 285 mentre que per sol·licitar cita prèvia així com per fer qualsevol
altre tipus de consultes, el
telèfon assignat serà el 961
926 280.

Besamanos instalado en las Carmelitas.

La Cofradía de la Mare
de Déu se prepara para
homenajear a la Patrona
los días 8, 11 y 12 de mayo, los actos

E

n los días que centran la
estación primaveral, coincidiendo con las jornadas de
la fiesta litúrgica de la Virgen en
Valencia, la Cofradía de Ntra. Sra.
de los Desamparados establecida
en Godella desde 1885 celebrará,
entre otros actos, el besamanos
público en el templo del antiguo
convento de Carmelitas.
Este besamanos se instauró
el año pasado en Godella resultando un gran éxito entre los
devotos, simpatizantes y fieles
de la “Mare de Déu”, puesto que
fueron muchas las personas de
Godella, colegios de la localidad,
comisiones falleras, cofradías y
comisiones de fiestas, que, tanto a título personal como a nivel grupal, acudieron a besar la
imagen de la Patrona mientras
ofrendaban su donativo en unas
cestas. Todo lo recogido superó
los ochocientos euros y se destinó íntegramente a ayudas a familias necesitadas, canalizadas a
través de Caritas interparroquial
de Godella.
Igualmente en esta ocasión,
el besamanos se desarrollará el
miércoles 8 de mayo en el antiguo
templo de las Carmelitas durante

toda la jornada, disponiendo la
imagen para ser venerada por los
fieles hasta a las 20 h. y cerrando el día con la Misa vespertina.
Igualmente se dispondrán las cestas, confiando en la solidaridad de
los participantes, para que se depositen los donativos en favor de
las necesidades de las personas
atendidas por Cáritas de Godella.
actos del día 12

Para la madrugada del domingo
12 de mayo, se realizará la VIII
peregrinación a Valencia, partiendo de la Parroquia de San
Bartolomé, con el objetivo de
llegar para participar de la inigualable “Missa de Descoberta”
en la Real Basílica.
La Cofradía cerrará los actos
del mes de Mayo en honor a la Patrona ese mismo día 12, celebrando en el templo de las Carmelitas
la Eucaristía solemne a las 12.30
h. En el marco de esta celebración
se les impondrá la medalla a los
nuevos cofrades. La Cofradía de
Ntra. Sra. de los Desamparados de
Godella se encuentra en una fase
de renovación e invita a todas las
personas que quieran a integrarse
y colaborar en la misma.

toni garcía. guanya el concurs
fotogràfic “Coneix Godella”
La imatge del Centre d'Art Villa Eugenia
des d'un plànol poc habitual, seguint rigorosament la regla dels terços i en blanc
i negre van ser les claus de la fotografia
guanyadora de la segona edició del concurs Coneix Godella, obra de Toni García.
La instantània estigué acompanyada d'una
vintena més en una col·lectiva que va ser,
a més, la base del calendari municipal. Paz
Nabila Zamorano, amb la seua foto Ofrena fallera, es va alçar amb el segon premi
mentre que la visió de Cristiana Cotanda
de Les Pedreres va quedar en tercer lloc.
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Jérémy Peret.

El cicle de
guitarra clàssica
de Villa Eugenia
es consolida

L'alumnat del CEIP dedica al públic una coreografia musical en el tancament del dia inaugural.

El Cervantes celebra el
seu 75 aniversari
el 30 de gener arrancà l'any commemoratiu

L

a immensa família del CEIP
Cervantes va iniciar dimecres passat els festejos de
commemoració del seu 75 aniversari. Una inauguració de gala a la
qual no van faltar les autoritats
del món de l'educació més rellevants de la Comunitat Valenciana.
El secretari autonòmic d'Educació, Rafael Carbonell; el director
territorial d'Educació, Ismael Martínez; l'alcalde de Godella, Salvador Soler; la regidora d'Educació,
Eva Sanchis; i l'inspector i regidor
del PP, Rafael González; a més
d'inspectors i de directors dels
centres educatius de la localitat
que van participar en un acte que
començà amb la recepció oficial i
un breu recorregut per l'exposició
de documents, imatges, vídeos i
orles que es va instal·lar en el
centre. A continuació, el gimnàs
del col·legi es transformà en saló
d'actes per a escoltar les obres literàries preparades pels alumnes
i dedicades al col·legi i a la seua
efemèride; un vídeo documental
sobre els seus tres quarts de segle i els parlaments de l'alcalde de
la localitat, el secretari autonòmic
i la directora, Amàlia Gómez.
“Vull felicitar i agrair al col·
legi Cervantes i a tots els que han
fet possible que estiguem celebrant aquest 75 aniversari –va
afirmar Soler-, per haver format
tantes generacions de veïnes i
veïns de Godella, per haver exercit amb vocació i dedicació una
funció que, encara hui, malgrat
les dificultats i les retallades, ens
permeten poder presumir de tenir
a Godella educació pública, laica i

Verdi també hi participà.

Una de les promocions del centre.

Les autoritats educatives i polítiques no faltaren.

de qualitat”. Carbonell, per la seua banda, va recordar l'evolució
del sistema educatiu en les últimes dècades: “Hem aconseguit
eradicar pràcticament de forma
íntegra l'analfabetisme gràcies a
les mesures adoptades per tots
els responsables polítics que hem
estat en els òrgans de decisió de
la Conselleria d'Educació, més

enllà del nostre color ideològic”.
Finalment, Amalia Gómez, va
agrair a tots els assistents la seua participació en un acte “tan
important per al col·legi “de dalt
en la muntanyeta”, i va posar
especial èmfasi en alguns dels
antics directors presents. “Em
sent orgullosa i privilegiada de
ser la directora d'aquest centre i

de celebrar aquest aniversari i només espere que d'ací a 25 anys,
us enrecordeu de mi i em convideu al centenari”, bromejà. En
l'acte, es va fer pública part de la
programació de la resta de l'any
abans que, en el pati, una marea
de xiquets esperara per cantar el
seu particular “aniversari feliç trilingüe” i un espectacle musical en
el qual van implicar també familiars, antics alumnes i autoritats.
Finalment, la xocolata i les ensaïmades oferides per l'empresa de
catering del centre (Servalia) va
servir per coronar una jornada
memorable. "Hem empatitzat des
del primer moment amb la il·lusió
i el sentit d'aquesta celebració -va
comentar la regidora d'Educació
i Personal, Eva Sanchis-, perquè,
efectivament, pot ser l'última ocasió que tinguem de celebrar-ho
amb els protagonistes que el van
vore nàixer".
més actes

La programació del centre continuà amb diferents actes per al
públic en general i per l'alumnat.
El compositor romàntic Giuseppe Verdi va ser un dels últims
il·lustres personatges que han
passat pel CEIP Cervantes l'any
del seu 75 aniversari. L'autor de
Nabucco o La Traviata va estar
present en el centre durant les
últimes setmanes en què es va
celebrar el bicentenari del seu
naixement. La soprano Belén
Roig, el baríton Sebastià Peris i
el pianista i director José Poveda
van homenatjar Verdi davant tot
l'alumnat de l'escola i amb la presentació d'Ana Bort.
El mateix alumnat implicat en
l'efemèride del centre ha tingut
també ocasió d'oferir als seus
companys i familiars representacions teatrals com Això era i no
era de Pasqual Alapont, dirigits
per Rosa Carulla i Dolça Berna.
Els actes continuaran el pròxim
16 d'abril amb la conferència que
oferirà J. A. García Esparza, sobre
l'arquitecte Alfredo Baescheslin i,
el 10 de maig, amb el concert que
interpretarà, en el Capitoli Música
Cordis.

Són joves, francesos i grans
amants de la música i de la guitarra espanyola. Els concertistes que
protagonitzen el cicle de guitarra
clàssica de Godella han aconseguit
fidelitzar el públic que a poc a poc
ha anat omplint les instal·lacions
de Villa Eugenia. Els recitals, organitzats per la Regidoria de Cultura
i que compten amb la col·laboració
de l'Institut Francès, formen part
de la programació prèvia del Certamen Biennal Josefina Robledo que
se celebrarà al mes de novembre.
L'últim a actuar va ser Pierre
Lelièvre amb un programa molt
ampli que anà des del barroc de
Bach fins a la música contemporània de Toru Takemitsu passant
per Manuel María Ponce. Lelièvre
és un dels guitarristes invitat regularment a tocar a París i no va
decebre a Godella on hagué de fer
fins a dos bisos donada la gran
ovació concedida pel públic.
Abans que ell, Thomas Csaba ja
havia deixat una empremta a Villa
Eugenia. El guitarrista francès va
oferir un concert amb un repertori
divers però interpretat amb l'homogeneïtat impregnada per l'artista i una energia que va convèncer
el nombrós públic que va acudir
a la cita. La Simfonia per a piano
de Bach va obrir una audició en la
qual Schubert va tenir una notable presència amb Liebesbosthaft
i Aufenthalt (aquesta última transcrita pel mateix Thomas Csaba). La
Sonatina de Lennox Berkeley i el
Music of memory de Nicholas Maw
van aportar les notes més contemporànies al programa. Finalment,
de nou Schubert va emergir a l'escenari per tancar la seua actuació
amb un bis molt aplaudit.
El tercer dels guitarristes
convidats oferí una interpretació
rigorosa i un programa meticulosament seleccionat. Jérémy Peret,
professor de l'Escola Nacional de
Música d'Avairon es va endinsar en
el repertori romàntic amb Mauro
Giuliani i Giulio Regondi. Les notes brillants de la Gran obertura
del primer i de la Introducció i el
Capritx del segon havien estat precedides de la transcripció que el
mateix Peret havia fet de la Suite
per a Violoncel n. 4, de Bach.
En l'última part de l'audició, va
interpretar 8 dels 12 estudis per a
guitarra realitzats pel compositor
brasiler Heitor Villa-Lobos introduint les notes més contemporànies
a un concert que va ser reconegut
amb un sonor aplaudiment.

24

Especial Falles

Falles 2013
Ple de Cervantes-Sant
Blai, un any més, a les
Falles de Godella

P

er segon any consecutiu, la Comissió
Cervantes-Sant Blai es va imposar en
els premis de les Falles de Godella. Ho
va fer amb gran autoritat després d'imposar-se en els guardons més importants: el
de millor monument infantil i major. Ana
Villodre i Marta Hernández, falleres majors
de Cervantes-Sant Blai, rebien amb emoció
la fallada del jurat en l'acte celebrat al Casino
Musical de Godella. L'alcalde i president nat
de la Junta Local de Falles, Salvador Soler era
l'encarregat de llegir els premis i de fer-los
públics des de la balconada de l'edifici.
Cervantes-Sant Blai repetia, així, el ple
del passat any amb el reconeixement tant als
seus monuments com als ninots d'ambdues
falles i s'alçava, a més, amb la banderola, de
nova creació, que reconeix la millor comissió
de Godella i consolidà, d'aquesta manera, la
seua hegemonia després del regnat que en
els anys anteriors va ostentar Dr. Valls. En
aquesta ocasió, la comissió d'Amparo García i Lidia Cortina es va quedar a les portes
amb dos segons premis molt meritoris. El
tercer i quart premi també requeien conjuntament. En aquest cas, en la Falla Sant
Sebastià-Arquebisbe Fuero, els dos tercers, i,
en Dr. Cabo, els quarts. Va destacar l'exquisit
comportament de tots els fallers i músics
participants en l'acte i, especialment, el gran
sentit de l'esportivitat dels membres de la
Comissió de Dr. Cabo que, juntament amb
els de Cervantes-Sant Blai, van ser els més
animats del matí. Fora de l'ordre del dia, la
Junta Local Fallera també va lliurar una placa
al regidor de Festes, Hermenegildo Estellés,
pel seu treball en les festes josefines. El mateix alcalde va ser l'encarregat de lliurar-li-la
i destacar “la seua entrega i el seu compromís de servidor públic”. Estellés va agrair
el gest i també va voler reconèixer l'esforç
dels membres de la Junta Local que, “en una
època tan difícil com la que estem vivint, han
treballat de valent i s'han implicat perquè la
festa continue”.
Però no van ser les de les comissions les
úniques falles que es plantaren a Godella. Els
papers de Bárcenas, les retallades en serveis
socials o els escàndols de corrupció d'Iñaki
Urdangarín no van escapar de les flames de
la falla dels majors que, com cada any, es va
avançar al dia de Sant Josep i va iniciar la
recta final d'aquestes festes. L'alumnat dels
tallers de manualitats van instal·lar el seu
mordaç monument en el jardí de Villa Teresita que, malgrat el vent, va ser pastura del
foc davant l'atenta mirada de la regidora de
Benestar Social, Rosa Barat i de l'alcalde de
la localitat, Salvador Soler.
Tampoc va faltar el minicastell de focs
artificials ni la inestimable col·laboració dels
voluntaris de Protecció Civil que van vetlar
per la seguretat dels assistents. Sobre els últims calius, desenes de persones van embolicar les cendres en un rogle que va rodar al
so de l'estoreta velleta abans de degustar el
merescut berenar de xocolata i ensaïmades.
També els centres educatius de la localitat
celebraren el dia de sant Josep de bestreta,
amb monuments artesanals. El del col·legi
sant Bertomeu estigué dedicat a Pinazo a
qui se li ha dedicat l'any pel centenari de la
concessió de la medalla d'or.
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Ponents de la tertúlia.

bim n Godella

Ruta del proyecto Cien Pies.

Reflexions sobre les Godella trabaja por
retallades socials
la sostenibilidad
i els efectes en la
El concejal de Tránsito y Sostenibilidad, José Valenzuela participó reciensanitat pública
temente en uno de los itinerarios del
El cercavila de moros i cristians coincidí amb el de Diumenge de rams.

Els Moros i Cristians
celebren el Mig Any
L

a Federació de Moros i Cristians va celebrar el Mig Any
amb un cap de setmana ple
d'activitats on hi hagué moments
per a tots i propostes per a totes
les edats. El dissabte 23 per la
vesprada arrancaren els actes amb
uns tallers per a xiquets i posteriorment se celebrà un sopar de
germanor al jardí de Villa Teresita que es tancà amb una vetlada
musical. L'endemà, arribà el dia
gran. La cavalcada que rememorà
el gran cercavila del mes d'agost

dugué totes les comparses per on
recorregut que inclogué l'hab itual
baixada per Peset Aleixandre, el
carrer Ample i el carrer Major on,
la comitiva es va trobar amb la
commemoració de Diumenge de
rams.
Acabada la passetjada, de nou
el parc dels Mestres Senabre va
excercir de seu de les celebracions
on s'entregaren diferents reconeixements. El regidor de Festes va
lliurar sengles plaques d'agraïment
a Enrique Tortajada, propietari de

la gelateria Je's i a Federico Contreras, per la seua col·laboració amb
la festa dels Moros i Cristians. "Em
sent molt orgullós de fer este xicotet homenatge a dos persones
tan implicades amb el nostre poble
-comentà el el regidor de Festes i
Protecció Civil, Hermenegildo Estelles,- Federico, a més s'ha entregat personalment ha treballat de
forma abnegada per mantindre les
festes de Godella en les quals ha
participat des d'artista faller fins
a paeller".

Amb l'objecte d'informar la ciutadania sobre la complexa situació
social del moment, el Moviment
Cultural de Godella va oferir la
primera d'una sèrie de conferències i taules redones amb el títol “Pèrdues en la democràcia i
reducció de l'estat del benestar”.
Antoni Benlloch, metge del
Servei de Salut de Castella-la
Manxa; Josep Vidal, psiquiatra
del Servei Valencià de Salut; Manola Pascual Zapater, treballadora
social de salut mental del Servei
Valencià de Salut, i Xavier Costa, sociòleg de la Universitat de
València, van ser els encarregats
d'acostar, al centenar de veïns que
va omplir Villa Teresita, la realitat
econòmica actual, el seu context
i les conseqüències directes de
les mesures preses en la sanitat
pública. En les exposicions, es va
abordar també la censura i la manipulació mediàtica que, segons
van assegurar, obliga a buscar
altres fórmules.

proyecto Cien Pies durante el cual
pudo reconocer las dificultades con
que se encuentran a diario los viandantes de este recorrido y valorar las
posibles mejoras de la ruta.
"Es una experiencia muy interesante, los jóvenes observan en vivo
la escasa educación vial que existe
y les ayuda a ser más responsables
y respetuosos", comentó Valenzuela.
En la misma línea de trabajo,
desde la Concejalía, se ha informado de la puesta en marcha de una
campaña que tiene como objetivo
concienciar la ciudadanía de la necesidad de desplazarse por la localidad
con medios alternativos, prorizando
los trayectos a pie y la bicicleta. "En
breve se repartirá un tríptico a todos los colegios públicos y concertados, así como a las asociaciones
con recomendaciones de seguridad
vial", explicó el responsable del área
que confió en que con este tipo de
medidas se minimice el uso de los
vehículos y se refuerce el uso del
transporte público y que "los peatones recuperen las calles".

Xicranda es vesteix de roig
vora 70 obres amb el color roig com a leitmotiv en una mostra molt concorreguda

S

eixanta-sis obres dels alumnes del taller de pintura de
l'Escola Permanent d'Adults
vestiren la sala d'exposicions del
Centre Cultural Xicranda durant
15 dies. De color roig , va ser
l'exposició col·lectiva que estigué
exposada al públic des de finals
de febrer fins al diumenge 10 de
març i que utilitzà el color roig
com a fil conductor de sesenta-sis
històries completament diferents
en temàtica, estil i tècnica però
coincidents en qualitat i il·lusió
dels seus artistes.
“Es tracta del segon any en el
qual engeguem una proposta temàtica –va comentar el professor
del taller de l'EPA, el pintor Germà
Lloris-, després de l'exposició sobre el cinema, la del puntillisme
i la de Pinazo, hem triat el color
roig que no és més que una elecció anecdòtica, una excusa a partir de la qual treballar les nostres

habilitats”. L'alcalde de Godella,
Salvador Soler, que va presidir
l'acte d'inauguració al qual també va assistir la regidora de Personal i Educació, Eva Sanchis, va
destacar la qualitat de les obres i
va enaltir el “gran treball dels servidors públics, als quals es fa referència en molt poques ocasions
i que són els responsables que
puguem gaudir de mostres com
aquesta, d'un nivell tan elevat, i
que repercuteixen de forma tan
directa en la qualitat de vida dels
seus participants, l'autoestima i
la formació”.
Rèpliques d'obres de grans
autors, de pintors desconeguts,
creacions originals, retrats, paisatges... El treball dels últims
mesos de l'alumnat del taller
de pintura estigué a disposició
de tot el poble que pogué valorar els resultats del seu procés
d'aprenentatge.

Un dels alumnes del taller.

Inauguració de l'exposició.

Lloris, amb un dels seus alumnes.
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Joan Carles Membrado, Salvador Soler i Jorge Hermosilla (d'esq. a dta.) en la inauguració de l'exposició.

Els tècnics i l'Alcalde en una de les visites a l'obra.

Godella, exemple per la
iniciativa d'horts d'oci

Soler: “L'Ajuntament
estarà acabat en els
terminis previstos”

E

l treball de la Regidoria de
Medi Ambient per regenerar l'horta i posar-la en valor amb iniciatives pioneres com
les dels horts d'oci van reclamar
l'atenció del Vicerectorat de
Participació i Projecció Territorial de la Universitat de València
que trià Godella per presentar la
seua visió sobre aquest entorn
natural. Ho va fer a través d'una
exposició que el 7 de març va inaugurar l'alcalde de Godella, Salvador Soler; el coordinador de la
mostra, Joan Carles Membrado;
i el vicerector, Jorge Hermosilla,
a Villa Eugenia. En total, 27 panells d'un metre i 20 centímetres
per 80 centímetres elaborats per
més d'una trentena de docents i
d'investigadors de les diferents
disciplines que integren la Universitat, així com dels principals
centres de recerca, els estudis
de la qual es troben relacionats
amb l'horta.

“La Universitat compta amb
més de 7.000 professionals dedicats a la investigació –va explicar el vicerector-, el treball dels
quals és aproximar la Universitat
als municipis del nostre entorn i
inicdir en el compromís social i
territorial que ens hem marcat”.
agraïments

El primer edil de la localitat
també va ressaltar l'esforç dels
empleats públics: “Últimament,
pose l'accent de les meues intervencions en els treballadors públics de Godella que són els que
ens permeten que mantinguem
la qualitat dels nostres serveis i
hui tinc la possibilitat d'agrair, a
més, als empleats públics de la
Universitat de València, la nostra
Universitat e seu treball”. Soler
també va destacar el compromís professional i personal de la
regidora de Medi Ambient, Lola
Sánchez, present en l'acte, “ar-

tífex i responsable última d'una
experiència pionera i que ha funcionat fins a tal punt que en breu
posarem una nova parcel·la a la
disposició dels nostres veïns i superarem així les 130”. Experiència
que, segons va informar l'alcalde
de Godella, ha transcendit les
fronteres del municipi i que ha
sigut adoptada per altres localitats com la de Rocafort, que va
aprovar en la seua última sessió
plenària la creació dels seus primers horts d'oci.
Aquesta exposició itinerant
arribà a Godella després d'haver
passat ja per Burjassot i pel Museu Comarcal de l'Horta Sud i,
després d'eixir de Villa Eugenia,
s'instal·laria a Picanya. Es tracta,
a més, de la cinquena iniciativa
en aquesta línia que engega la
Universitat de València després
de les del Parc Natural de l'Albufera, la del Túria, la serra Calderona i el massís del Caroig.

D

esprés de l'adjudicació de
l'obra de rehabilitació de
l'Ajuntament a l'empresa
Dragados SA, l'oferta de la qual va
ser la més avantatjosa en el concurs públic al qual es van presentar fins a 60 empreses candidates
de tot el territori espanyol, les
obres de l'edifici de l'Ajuntament
de Godella han evolucionat a un
ritme constant i sense incidents.
En les visites regulars a l'obra
a les quals assisteixen periòdicament el personal tècnic de
l'Ajuntament, de la constructora,
l'arquitecte del projecte i el mateix
alcalde de la localitat, Salvador
Soler, han pogut confirmar la ce-
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leritat de l'actuació i la satisfacció
de totes les parts pel que fa als
terminis.
“Realment està molt avançada
l'obra –va assegurar Soler-, en poc
més d'un parell de mesos es va solucionar tota la part estructural de
l'edifici annexe i, si seguim sense
sobresalts, els tècnics consideren
que tota l'obra podria estar acabada abans que acabe l'any o en
els primers mesos de 2014”. En
concloure l'última de les visites,
Soler va destacar el bon treball
que s'està duent a terme i va citar el personal tècnic a una nova
revisió conjunta en un breu espai
de temps.

Godella instal·la
punts de recollida
selectiva a l'horta
La presidenta del Consell Agrari,
Eva Sanchis, amb la col·laboració
de la Policia Local i de la guardería
rural ha posat en marxa un punt de
recollida selectiva d’envasos fitosanitaris adreçat als llauradors i planteristes del nostre poble. El punt de
recollida -SIGFITO- està instal·lat en
les Basses de Godella i estarà obert
dilluns de 17 a 19 hores i dissabte
de 10 a 12 hores. “Esperem que utilitzen aquestrs productes fitosanitaris i dipositen els seus envasos a
aquest nou punt per a col·laborar
entre tots i totes en una millor conservació del medi ambient i de la
nostra horta”- manifestà Sanchis.

david celma. donant forma a les coses.
Malgrat tractar-se d'una exposició de fotografies, la mostra que al
mes de març es va instal·lar al Centre Cultural Xicranda va anar
més enllà de la simple representació de la realitat, de la captació
d'instants o de paisatges. La proposta Donant forma a les coses,
del fotògraf David Celma, presentà una cridanera col·lecció
d'imatges manipulades amb la mateixa intenció que segles arrere,
altres moviments artístics descobriren que la realitat va molt més
enllà del que es percep a través dels sentits.
Eva Sanchis i l'intendent en cap de la Policia, Eduardo Padilla.
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El Casino Musical
presenta la seua
Big Band de Jazz

Pares, mares i alguns veïns en el Taller de Llars Verdes.

Pares, mares i alumnes en la Reforestació a Agullent.

La presidenta de l'AMPA, María Carrasco, amb la guanyadora de la
bicicleta, Carol Martínez de 1ºB.

AMPA IES. RESPECTE MEDIAMBIENTAL.
L'AMPA de l'IES Comarcal segueix treballant per conscienciar,
tant als pares i mares, com als alumnes de l'institut en el
respecte al medi ambient. Per això, aquest 2n trimestre, va
realitzar diverses activitats amb caràcter ecològic: Sorteig
d'una bicicleta en la qual van participar els alumnes, prèvia
presentació d'un treball sobre aquest mitjà de transport
alternatiu, a més a més ha facilitat a les famílies de l'institut
participar en el taller de "Llars Verdes" organitzat pels
Ajuntaments de Burjassot i Godella, el qual s'està fent en
el nostre institut i finalment, va organitzar una segona
reforestació a Agullent amb l'entitat de voluntariat ambiental
La Codolla, on es van plantar 100 arbres.

Encara que són encara poques,
algunes societats musicals del
nostre entorn ja ofereixen al
seu públic propostes fora del
que pot considerar-se més habitual, allunyades certament del
tradicional món de les nostres
bandes. El Casino Musical de
Godella ha decidit recentment
pujar a aquest tren i formar la
seua Big Band de Jazz, que es
presentarà al públic de Godella
el proper 14 d’abril, a les 19.30
hores, al teatre Capitoli.
El projecte començà a gestar-se fa aproximadament un
any, des de principis de 2012,
a partir de les propostes de qui
hui és el director de l’agrupació,
Manolo Valls. Finalment, durant
els mesos de setembre i octubre
passats arrancà la seua activitat,
i s'organitzaren les proves per a
la selecció de la plantilla d’entre
tots els músics que acudiren a
aquesta oferta, alguns ja membres del Casino Musical i també
molts altres sense relació prèvia
amb la societat.
El resultat d'aquest procés
ha sigut una formació d’una vintena de músics, amb una sòlida
experiència en el món del jazz
en alguns casos. Els assajos començaren al mes de novembre,
i es demostrà ja des del primer
moment la qualitat i el gran potencial que té aquesta nova agrupació del Casino Musical.
Amb aquesta nova formació,
el Casino Musical diversifica més
encara la seua proposta, ja de
per si rica amb la seua Banda,
Orquestra de corda i Cor, junt
amb les dues agrupacions juvenils que nodreixen la Banda i
l’Orquestra. Oferta que, de fet,
ja ha cridat l’atenció als músics
que ara formen la Big Band i que
en alguns casos no tenien cap
relació anterior amb el Casino
Musical. I que també cridarà de
segur l’atenció d’un nou públic
que demana aquestes propostes,
sempre innovadores quan vénen
d’una societat musical diguemne clàssica com és el Casino.
Amb açò, en definitiva, el Casino Musical amplia el seu cercle
de membres que hi participen
amb la seua música, i també el
dels amics que l’acompanyen
com a públic de les seues activitats. Després del període inicial
al llarg del qual la formació s’ha
consolidat musicalment, la Big
Band de Jazz del Casino Musical de Godella ja és una realitat.
Arriba el moment de presentar al
públic de Godella tot aquest treball fet durant els darrers mesos,
amb un resultat que, de segur,
sorprendrà més d’un.

Ple a vessar en el primer concert del cicle oferit per Villanueva i Lapaz.

Torna el cicle de
concerts del Casino

U

n centenar de persones
va assistir divendres
passat a l'estrena de la
nova temporada de concerts
del Casino per aventurar-se en
“un viatge pel virtuosisme líric”.
Amb aqueix suggeridor títol, el
clarinetista Alejandro Villanueva
i el pianista Enrique Lapaz van
interpretar obres de Carnicer,
Weber, Debussy i Lutoslawski
en una audició que va recórrer
els segles XIX i XX.
Villanueva, deixeble de Rafael Fernández i del mateix Joan
Enric Lluna, és, amb tan sols 25
anys, una de les fermes realitats
de la música nacional. El godellà,
fundador del Quintet Frontela,
va estar acompanyat per un al-

tre dels joves valors del país, al
piano. Lapaz va respondre, igual
que Villanueva, al gens pretensiós títol amb un virtuosisme
que va ser reconegut pel nombrós públic que va omplir la sala
de la primera planta del Casino.
El Grand duo concertant op. 48,
de Carl Maria von Weber va
servir per arrancar les primeres
admiracions dels assistents que
es van entregar per complet amb
la Fantasia de Ramón Carnicer.
En la segona part del concert, la
Danse preludes de Witold Lutoslawski i la Première rhapsodie de
Claude Debussy van completar
una vetlada musical a la qual
no li va faltar el bis reclamat pel
públic.

Felcan realiza una rifa
benéfica virtual

F

elcan ha organizado un sorteo benéfico virtual en el
que el ganador puede ser
premiado hasta con 600 euros.
Desde principios de febrero y
hasta el 21 de junio, se podrán
adquirir por medio del email sorteo@felcan.org diferentes participaciones para optar al 30% de
la recaudación de los números
vendidos.
Felcan ha puesto a la venta
un total de mil números, que se
venderán por el módico precio de
dos euros. Las bases del sorteo,
así como la forma de participar
se pueden ver en la web de la
asociación www.felcan.org
La idea con la que se ha creado este sorteo virtual es el mismo
que se usa en las rifas navideñas,
por el que el participante elige los
números con los que quiere entrar en el sorteo. Será agraciado
con el premio, aquel cuyos tres
últimos números coincidan con

el sorteo de la ONCE del 21 de
junio. La diferencia con las rifas
de la época de Navidad es que se
han usado las nuevas tecnologías
para la realización del mismo, ya
que todo se va a hacer por correo
electrónico y la web.
Es el segundo año consecutivo que se realiza este sorteo benéfico virtual, pero este año, se ha
puesto en marcha con la ilusión
de seguir recaudando fondos para la compra de la parcela donde
Felcan tiene previsto construir el
nuevo refugio de animales abandonados.
Son muchas las campañas
que Felcan está organizando para
conseguir fondos para la compra
de la parcela. Todas ellas se pueden ver en la web www.felcan.org
así como consultar el proyecto y
las licencias otorgadas. Para hacer donativos se ha habilitado la
cuenta de Banesto 0030-308217-0298077273.
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L'última actuació de l'Orquestra del Casino Musical de Godella, amb Pilar Mor com a directora-concertino.

El qüestionament del sistema democràtic originà un debat animat.

La participació
ciutadana enfront
dels poders establerts

E

l doctor en Administració i
Direccció d'Empreses i autor de l'assaig Democràcia
i crisi econòmica, Fernando García va exposar dijous passat, al
Centre Cultural Xicranda, la seua
anàlisi sobre els mals que afligeixen un sistema que “es perpetua
per culpa dels poders públics”.
García va apel·lar a la perversió
del sistema per explicar per què
els ciutadans “estem alienats de
la política”. “No obstant açò –va
reconèixer-, la pressió social és
efectiva, hi ha exemples al llarg
de la nostra història que ens
demostren que és possible doblegar el sistema, com la lluita
contra els desnonaments”.
“El sistema s'enforteix amb la
desídia dels ciutadans i per açò
són tan molestos moviments
com els del 15 M els principis
del qual podríem haver subscrit
la majoria”, va indicar el ponent.
La pèrdua en la qualitat de vida,
els rescats del sistema financer,
el balafiament del sector públic,
els escàndols i la corrupció política són, en opinió de Fernando
García, factors que redunden en
l'apatia social i en el descrèdit
d'uns polítics “que també aspiren a sostenir un sistema per
injust que siga”. Un dels arguments esgrimits pel conferenciant que major debat va generar

va ser el seu vehement rebuig
de la figura i dels privilegis dels
polítics, dels partits i del sistema
de repartiment d'escons. “La llei
d’Hondt i, sobretot, les circumscripcions impedeixen l'accés a
la vida política d'aquells partits
xicotets que podrien aspirar a
canviar les coses i, mentrestant,
un diputat segueix gaudint dels
seus 1.800 euros nets només en
dietes”. La regidora d'Educació
i de Personal, Eva Sanchis, que
va estar present entre el públic,
es va mostrar d'acord amb la necessitat de modificar el sistema
però va rebutjar l'acusació que
són els partits polítics els responsables de els entrebancs que el
sistema posa a la participació
ciutadana efectiva. “Crec que
tots podem treballar per millorar la nostra democràcia –va comentar Sanchis-, des del nostre
partit, des del nostre sindicat o
des de la nostra associació”. Raquel Aguilar, responsable del col·
lectiu Banc del Temps de Godella,
organizador de la xarrada, que
va comptar amb la col·laboració
de la Regidoria de Participació
Ciutadana de l'Ajuntament de
Godella, va assenyalar que “cal
adquirir un sentiment de col·
lectivitat davant un model de
societat que el que cerca és incidir en la individualitat”.

El Casino Musical
presenta "La Dolorosa"
els pròxims 27 i 28 d'abril, al capitoli, en doble funció, amb
Godayla teatre i el grup de danses el pobleT

E

l Casino Musical, juntament
amb el Grup de Teatre Godayla i el Grup de Danses
El Poblet, oferirà al públic de
Godella la sarsuela La Dolorosa
els propers dies 27 i 28 d’abril a
les 20.00 hores al teatre Capitoli.
El projecte, encapçalat per Pilar
Mor com a directora musical i Tono Berti com a director d’escena,
compta com a parella protagonista
amb el tenor Antonio Gómez, en
el paper de Rafael, i la soprano
Susana Montesinos, en el paper
de Dolores. Comptarà, a més, amb
Amparo Bueno i Antonio Caballer
com a duet còmic, en els papers de
Nicasia i Perico, i també amb Salvador Giner (baríton) i Josep Aparicio
Apa (tenor). A aquests s’afegiran la
resta d’actors i de músics del grup
de teatre Godayla i de la rondalla
del Grup de Danses El Poblet, i els
membres de l’Orquestra del Casino
Musical de Godella.
La Dolorosa és una obra en dos
actes, composta per l’espanyol José
Serrano. Va ser estrenada a València, en el Teatre Apolo, el 23 de maig
de 1930, amb text de Juan José Lorente. Aquesta obra reflecteix quadres típics i costums aragonesos.
Abans de compondre-la, Serrano va
haver de patir la tragèdia de perdre
un fill i l’obra deixa entreveure, en
alguns moments, la grandesa que
cimenta el dolor. La Dolorosa rares

“

Encara que no
és la primera
producció de
sarsuela que el
Casino Musical
ofereix a Godella
és esta una ocasió
especial al contar ja amb
les reformes del teatre
Capitoli i de les seues
noves possibilitats pel
que fa a representacions
escèniques”
Juan Llorens
president del Casino Musical

Ilustración de José Serrano.

vegades es representa en l’actualitat; en les estadístiques d’òpera
base apareix amb només una representació en el període 2005-2010.
Com altres conegudes sarsueles
d'aquest autor (La reina mora, La
canción del olvido, o Los claveles,
per citar-ne algunes), tendeix cap al
teatre còmic però sense perdre mai
càrrega dramàtica. És per això que
pot situar-se més a prop del génere
d'opereta.
"Encara que no és la primera
producció de sarsuela que el Casino Musical ofereix a Godella –l’any
2003 ja va presentar La canción del
Olvido, també de José Serrano– és
aquesta una ocasió especial perquè
es compta ja amb les reformes del
teatre Capitoli i de les seues noves
possibilitats pel que fa a representacions escèniques", assenyalà el president de l'entitat, Juan Llorens. La
preparació de l’espectacle, en marxa
ja des de finals del passat mes de
febrer, culmina ara durant les properes setmanes amb els assajos
generals que reuniran de forma
molt intensa a totes les parts que hi
participen. El projecte, que compta
amb la col·laboració i el suport de
l’Ajuntament de Godella a través
de la seua Regidoria de Cultura, de
segur que farà gaudir el públic del
bon treball que les associacions i els
amics del nostre poble de Godella
estan fent per fer-lo realitat.
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Comença la
campanya
vacacional per
als majors

Isaac González dirigint la Banda del Casino Musical.

La Banda del Casino
està de certamen

F

eia ja vora deu anys que el
Casino Musical de Godella
no participava en cap dels
nombrosos certàmens de bandes
que es celebren al llarg de la nostra geografia. Després d'aquest
temps, enguany la Banda torna a
concursar i participarà al XXXVII
Certamen Provincial de Bandes
de València, a la segona secció.
La cita serà el proper 19 de maig,
a partir de les 17.00 h, al Palau de
la Música de València.
La preparació d'aquest certamen començà ja al mes de novembre passat, quan es prengueren
les primeres decisions al respecte.
A finals de gener, se celebrà el sorteig per determinar, d’entre totes
les societats inscrites, quines serien les bandes participants en el
concurs i les que quedaven descartades, sorteig que, afortunadament, obrí de forma definitiva la
porta d'aquest certamen al Casino
Musical. A partir d’ací, el treball
setmanal dels músics de la Banda del Casino no deixa de créixer
en intensitat, amb el seu director,
Isaac González, al capdavant.
El Casino Musical competirà
amb les societats de Centre Eslava d’Albuixec, la Unió Musical
de Catarroja, la Unió Musical de
Quartell i l’Associació Musical Jove
de València. Totes elles interpretaran com a obligada l’obra D’un
passat en present, del composi-

tor Ildefonso San Cristóbal Férriz,
composició d’encàrrec proposada
per la Diputació d’Alacant.
Com a obra lliure, l’elecció
del Casino Musical ha sigut Poeme Montagnard, de Jan van der
Roost. Aquest poema simfònic ens
recorda clarament, amb la seua
música, èpoques passades, i és un
homenatge a la vall d’Aosta i als
episodis històrics allà ocorreguts
al segle XV. Obra de considerable
complexitat tècnica, s’ajusta veritablement bé a les possibilitats
que aquesta secció del certamen
ofereix, amb una plantilla màxima
de 65 músics.
El passat 10 de març ja tinguérem l’ocasió de gaudir de tot
aquest treball de preparació del
certamen en el concert que la Banda va oferir per tancar la setmana
d’activitats de reobertura del teatre Capitoli, concert al qual ja va
presentar al públic l’obra de lliure
elecció Poeme Montagnard. La següent cita, última parada abans
del certamen, serà el proper diumenge 12 de maig a les 19.30 hores, també al teatre Capitoli. Amb
aquest concert se celebrarà a més
el tradicional Festival Comarcal
de Bandes 2013, organitzat per
la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana.
Acompanyarà en este concert al
Casino Musical la banda de la Unió
Musical d’Albalat dels Sorells.

La Regidoria de Benestar Social
ha engegat la campanya vacacional per a majors amb dues
alternatives diferenciades, la de
destinacions i la de balnearis.
En el primer cas, les localitats
que s'han acollit a la promoció
són Xátiva, València, Albufera,
Moixent, Vallada, Ontinyet, Gandía, Sagunt, el Puig, Requena,
Utiel, Cullera i Tavernes de la
Valldigna. El paquet vacacional
constarà de 5 dies i 4 nits, de
diumenge a dijous, i el preu és
de 86 euros.
Quant al programa de balnearis, les destinacions possibles
són els de Hervidero de Cofrents
i Chulilla. També es tracta de 5
dies i 4 nits, de diumenge a dijous, i el cost és de 145 euros.
Per a tots dos casos, els requisits són tenir com a mínim 65
anys complits; ser pensionistes
de jubilació del Sistema Públic
de Pensions i ser majors de 60
anys; pensionistes de viduïtat
del Sistema Públic de Pensions,
l'edat de les quals siga igual o
superior a 55 anys; altres pensionistes del Sistema Públic de
Pensions i prejubilades, en tots
dos casos amb 60 anys complits. Es consideraran, a més,
persones beneficiaris en qualitat d'acompanyants els cònjuges d'aquestes persones, encara
que no cal que reunisquen els
requisits d'edat i pensió. La proposta inclou autobús d'anada i
tornada, estada en hotel en règim de pensió completa, visites
i excursions i està restringit als
mesos d'abril, de maig i de juny
de 2013. La documentació que
s'ha d'aportar és una fotocòpia
del DNI de la persona sol·licitant
i acompanyant (si escau), certificat de pensions de la Seguretat
Social i sol·licitud signada. El
termini de presentació conclou
el 15 d'abril de 2013.

Fernando Díez: “Cal cuidar
l'excel·lència en el treball"

L

a dimensió moral del treball va
ser explorada a Villa Teresita en
la conferencia-tertúlia organitzada pel Moviment Cultural de Godella.
El treball, en contraposició a l'ocupació, és a dir, l'ocupació que transcendeix allò utilitari i allò instrumental, va
ser reivindicada per Fernando Díez,
professor d'Història Contemporània
de la Universitat de València.
Díez va identificar les diferents
formes del treball entre les quals va
destacar el treball simple com aquell
en el qual les funcions estan completament parcel·lades, i que fóra exaltat per Taylor com la millor forma
per augmentar la productivitat. Ford,

primer a usar el taylorisme unit a la
cadena de muntatge, va combinar
aquesta fórmula amb salaris molt alts,
cosa que va provocar la glorificació
del treball simple, pensat per a una
societat en sèrie, standarizada.
En contraposició al treball simple
i recuperant els valors del treball artesanal, Fernando Díez va proposar com
a alternativa el concepte de treball
neoartesanal com aquell en que, malgrat ser industrial s'utilitzen elements
substancials del treball artesanal:
manipulació, destresa, intel·ligència i
creativitat on entrarien oficis i disciplines com la publicitat, la gastronomia
o la moda.

Èxit de participació en el curs intensiu.

Desenes de persones,
al taller de globoflèxia
una trentena de persones va participar
en el curs del casal jove almatadero

E

l Casal Jove de Godella va ser
l'escenari del concorregut taller de globoflèxia que es va
celebrar dimarts dia 12 de març.
Durant quatre hores, la trentena de
participants que es van inscriure
en el curs intensiu van poder descobrir els secrets i trucs d'aquest
art que va transcendir les fronteres del circ per a expandir-se als
carrers i que hui dia està present
en la pràctica totalitat de les festes
infantils.
“Estem molt satisfets amb la
resposta que ha tingut aquesta
proposta –va comentar el regidor
de Joventut i Biblioteca Josep Manel San Félix-, el nostre objectiu és
convertir aquest Casal en l'espai
de referència dels nostres joves i
esperem que aquest tipus de tallers contribuïsquen a donar-lo a

“

el nostre objectiu
és convertir
aquest Casal
en l'espai de
referència dels
nostres joves
i esperem que
aquest tipus de tallers
contribuïsquen a donar-lo
a conèixer”.
JOSEP MANEL SAN FÉLIX
regidor de JOVENTUT I BIBLIOTECA

conèixer”. Flors, espases, conills,
tot un planter multicolor de globus… AlMatadero va ser envaït
per tota mena d'objectes i animals
l'únic límit dels quals tan sols el
podia posar la imaginació.

Programació EPA
9 d’abril: Inauguració de l’exposició
de socarrats (gran format). 20.15 h.
17 d’abril: Club Lectura. Fumiko
Enchi: “Los años de espera”. 19 h.
23 d’abril: Viatge al Monestir de La
Valldigna, Simat, la Xara i La Murta
15 de maig: Viatge a l’Albufera, Racó de l’Olla i El Palmar
22 de maig: Club Lectura. A les 19h
28 de maig: “Ruta literària pel Burjassot de Vicent Andrés Estellés”
Guida per Clàudia García.
Fernando Díez durant la conferència.

Del 3 al14 de juny
QUINCENA CULTURAL

bim n Godella

Notícies

Primer quadrimestre de 2013

31

Estudi de Ràdio Godella

Debat polític a
Ràdio Godella

L'artista, amb la seua família, demostrà la seua gran habilitat.

Van Gogh amb sac i llana

M

aría Josefa Donoso Holguín té 85 anys, 8 fills i
una extraordinària habilitat. Un do que va exposar al públic
godellà a Xicranda. Una vida amb
puntades, va ser l'original proposta de l'artista en la qual Van Gogh,
Gaugin, Dalí, Picasso o Kandinsky
van ser recreats amb humils teles
de sac i utilitzant restes de llanes.
La regidora d'Educació i Personal, Eva Sanchis va inaugurar
l'exposició destacant el paper
transcendental de la generació
de l'autora: “Gràcies per servir-

nos d'exemple i de referent a
tantes dones; i per fer-ho possible en aquest edifici que serveix
d'estímul artístic i formatiu a tantes persones del nostre poble”.
Allò que va començar fa poc més
de 15 anys com una afició amb
l'objectiu de “no estar ociosa”, ara
és una extensa i apassionada obra
carregada de llum i vitalitat, com
la que va desprendre María en la
inauguració de la mostra. Familiars, amics i veïnes i veïns de la
localitat van assistir a la presentació de l'exposició.

Moment de la representació.

Els “clowndestinos”
porten “Voalos”
Gemma Solà, Santiago Parada
i Antonio Sánchez protagonitzaren l'espectacle còmic Volaos,
en el Casal Jove alMatadero.
La companyia Clowndestinos
presentà aquesta obra en la
qual els seus protagonistes

s'embarcaren en una aventura
en què mapes i plànols perderen
el seu sentit per a volar cap a
allò desconegut, amb l'esperit
confiat d'un xiquet, innocents,
oberts i vulnerables. La seua
destinació… el present.

El programa radiofònic
d'informació municipal, BIM
Ràdio 2.0 va emetre una edició especial amb motiu del Dia
Munidial de la Ràdio. Hi van
participar els portaveus de tots
els grups polítics representats
en el consistori amb excepció
de Josep Manel San Félix, a qui
un compromís personal ineludible li va impedir assistir a la
tertúlia política. El seu lloc, el
va ocupar el seu company de
partit, José Valenzuela. L'actual
alcalde de Godella, Salvador
Soler, i la regidora de Personal
i Educació, Eva Sanchis, que
ocuparà l'alcaldia en l'últim any
de legislatura, van representar,
respectivament, al PSPV i al
Bloc Compromís. Finalment, el
líder dels populars a Godella,
José María Musoles, va exercir
el seu paper com a representant de l'oposició.
El programa, pràcticament
un monogràfic dedicat a la
tertúlia, va repassar els temes
generals de la localitat.

Godella rebutja la
llibertat d'horari
comercial
L'Ajuntament de Godella ha desestimat la sol·licitud de liberalització d'horaris que un centre
comercial de la localitat havia
traslladat al Consell Sectorial
d'Urbanisme i Medi Ambient.
Atenent a la legalitat vigent que,
amb caràcter general, considera
els diumenges i festius no laborables i sentides totes les parts,
s'ha establit la resolució que és
competència de l'Ajuntament.
Tot açò sense menyscabar
la llicència d'obertura de 10 diumenges o festius a l'any que
estableix la norma i que seran:
18 de març de 2013 dilluns, festiu a la Comunitat Valenciana.
31 de març de 2013, diumenge
de Pasqua. 7 de juliol de 2013,
diumenge. 12 d'octubre de 2013,
dissabte, festiu nacional. 1 de
novembre de 2013, divendres,
festiu nacional. 1 de desembre de 2013, diumenge, Nadal/
Reis. 6 de desembre de 2013,
divendres, festiu nacional. 15 de
desembre de 2013, diumenge,
Nadal/Reis. 22 de desembre de
2013, diumenge, Nadal/Reis. 29
de desembre de 2013, diumenge,
Nadal/Reis.

La Trobada tornà a ser un dels actes més multitudinaris.

El via crucis, de Sant Bertomeu, un any més se celebrà al bosc del Sagrat Cor.

Diumenge de rams presentà als xiquets que es preparen per a la comunió.

Devoció... i esglai en la
Setmana Santa godellera
la crossa del salvador es trencà durant
la trobada i causà tres ferits lleus

L

a commemoració de la Setmana Santa a Godella va estar
marcada per l'àmplia participació i l'extensa programació que
arrancà Divendres de Dolors amb
la missa cantada pel Cor de Sant
Bertomeu. El pregó, que any rere
any va consolidant-se, obrí el teló
de les festes que continuaren amb
Diumenge de Rams. Les parròquies
de Sant Bertomeu, del Salvador i
el Convent de les Salesses celebraren totes tres aquesta fita amb la
benedicció de rams i la cerimònia
tradicional. A més, els xiquets que
enguany rebran la primera comunió
protagonitzaren l'habitual processó
pels voltants de l'església de Sant
Bertomeu.
Dijous Sant també es commemorà als tres temples amb misses
i tota una nit de portes obertes
perquè qui volguera, poguera orar
en la nit en la qual, Jesús de Natzaret va morir. L'endemà, l'ermita
del Salvador i la parròquia de Sant
Bertomeu celebraren sengles via
crucis que congregaren un bon
nombre de fidels per reproduir les
14 estacions que Jesús recorregué
abans de ser crucificat. El de Sant

Bertomeu, com ja és tradicional, va
tindre lloc al bosc del Sagrat Cor
mentre que la singularitat del del
Salvador va ser que es celebrà de
nit. Poc abans, havia tingut al casc
antic la processó del Sant Enterrament amb les imatges de la Verge
dels Dolors, el Crist de la Pau i el
Sant Sepulcre.
Dissabte, les vigílies pasquals
van ser les protagonistes mentre
arribava el gran Diumnege de Ressurrecció. La processó i la trobada
de les imatges de la Mare de Déu
del Rosari i del Salvador és una de
les fites més esperades de la Setmana Santa de Godella i compta
amb la participació dels clavaris i
les clavariesses, a més d'amb gran
quantitat de veïnes i veïns i un nodrida representació institucional
amb representants de tots els partits del consistori, amb l'alcalde, Salvador Soler, al capdavant. L'esglai
del matí el donà la crossa amb què
s'aguanten les imatges en les parades ja que la del Salvador es va
escletjar i va caure ferint tres costalers tot i que lleument. Dilluns de
Sant Vicent es tancaren els actes
amb el combregar d'impedits.

32

L'última

L'AGENDA
abril
tertúlia

"Música y matemáticas"
per Vicent Liern
Divendres 12 / 19.30 h
Casino Musical de Godella
exposició

els socarrats
Dimarts 9 / 20.15 h
Centre Cultural Xicranda
Concert

Luis Eduardo Aute
Dissabte 13 / 22.30		
Teatre Capitoli
Concert Presentació

Big Band de Jazz del
Casino Musical	
Diumenge 14 / 19.30 h
Teatre Capitoli
ConFERÈNCIA

J. A. García Esparza,
sobre A. Baescheslin
Dimarts 16
CEIP Cervantes
Teatre

“Tío Vania”, A. Txékhov
Divendres 19 / 20.00 h
Teatre Capitoli
bescanvi de llibres

dia del llibre
Dissabte 20 / 11 h
Plaça de l'Ermita

Concert

Música Cordis
75é Aniversari Cervantes
Divendres 10 / 17.00 h
Teatre Capitoli

ALUMNAT DEL Sacre Cor
Dimarts 23 / 20.15 h
Centre Cultural Xicranda
Sarsuela del casino musical

“La Dolorosa”, J. Serrano
Dissabte 27 / 20.00 h
Teatre Capitoli
Concert Coral

Cor de la
Generalitat
Dimarts 30 / 20.00 h
Teatre Capitolim

abril
maig
juny

ABRIL
comarcal de cors
Diumenge 9 / 19.30 h
Villa Eugenia

“Bailando a 4 manos”
Dissabte 11 / 20.00 h
Teatre Capitoli

alumnat de l'EPA
Dilluns 10 / 20.15 h
Fins divendres 14
Centre Cultural Xicranda

Concert

teatre epa

Dansa i piano

Banda del Casino
Musical de
Godella
Diumenge 12 / 19.30 h
Teatre Capitoli
Pintura

“TRAVESSIES”
Dimarts 14 / 20.15 h
Centre Cultural Xicranda
Teatre

“A prop”
Dissabte 18 / 20.00 h
Teatre Capitoli
concert audició

Orquestra Conservatori
Dimecres 22 / 20 h
Teatre Capitoli
Espectacle

“El amor de miss amores”
amb Rosita Amores
Divendres 24 / 20.00 h
Teatre Capitoli
“75 anys educant”
Dimarts 21
CEIP Cervantes
Guardó El Poblet
Grup de Danses El Poblet a
Vicent Alonso
Dissabte 25 / 19.00 h
Teatre Capitoli
juny

Don Perlimplín con
Belisa en su Jardín
Dijous 13 / 19.30 h
Teatre Capitoli
Festa de Sant Antoni
Grup de Danses El Poblet
Dijous 13 / 20.30 h
Pujada de l’Ermita
Concert

Orquestra del Casino
Musical de Godella
Dissabte 15 / 20.30 h
Teatre Capitoli
Concert

Orfeó Valencià
Infantil
Diumenge 16 / 12.00 h
Teatre Capitoli
eposició

tallers tercera edat
Dilluns 17 / 18 h
Fins dijous 20
Centre Cultural Xicranda
festival coral

XII festival cor
lambert alonso
Disaabte 22 / 19.30 h
Teatre Capitoli
festival

de bandes juvenils
Diumenge 23 / 12.00 h
Teatre Capitoli

Pintura i Vidre

exposició fi de curs

ALUMNAT DE L'EPA
Dilluns 3 / 20.15 h
Fins divendres 7
Centre Cultural Xicranda

ALUMNAT IES comarcal
Dilluns 24 / 20.15 h
Fins divendres 28
Centre Cultural Xicranda

Espectacle de màgia

concert

Concert

“Yunque”
Divendres 3 / 20.00 h
Teatre Capitoli

Quintet de Vent ETHOS
Dissabte 8 / 20.15 h
Villa Eugenia

Cor de la Vila
Dissabte 29 / 20.15 h
Villa Eugenia

Maig

abril
maig
juny

alMatadero

festival

Ceràmica i Costura

taula redona
exposició

bim n Godella
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cinema

cicle de curtmetratges I
Dissabte 13 / 19 h
Late for Work
En tus brazos
George Grows
Precise Peter
Humans!
Prime Time
AniBoom
A Taste of Nostalgia
The Drawer of Memory
Hello?
El Pájaro y el Hombre
El empleo

Gratuït. Tots els públics.
celebració

contacontes dia del
llibre
Divendres 19 / 18 h
Gratuït. Públic infantil.
taller

Com aprendre a
estudiar i ser creatiu
Dimecres 24 / 18 h
Gratuït. De 14 a 18 anys.
Concert

Skatutipresto
Dissabte 27
Organitza: La Burra Vella
maig
II Festival de danzas y
gastronomía
Sabor a Perú
Dissabte 4 / 13 h
Gratuït. Tots els públics
Concert

ATZEMBLA
Divendres 10 / 22.30 h
Gratuït.
Organitza: AMPA IES Com.

Lifeline
Garuad
One Life
El piano
Papiroflexia
Smile
Evergreen
Halluci
Position
Dollface
Tu firma es más poderosa de lo
que piensas
Familia solidaria
Wonderland
Paroles en l’Air

Gratuït. Tots els públics.
teatre

“Mi Maleta y Yo” de
teatre circolio
Dissabte 25 / 22 h
Preu: 5 € / Reduït: 3 €.
Tots els públics.
JUNY
taller

CosmÈtics naturals:
elaboració pròpia en
temps de crisi
Dissabte 1 / 17 h
Gratuït
cinema

cicle de
curtmetratges III
Dissabte 8 / 19 h
Un Tour
L’Égoïste
História trágica con final feliz
Heavenly Appeals
Anchored
Perfecto
Oktapodi
Solo
Puppet
Handshake
The Windmill Farmer
Placenta
El músico y la muerte
The End

cinema

Gratuït. Tots els públics.

cicle de
curtmetratges II
Dissabte 11 / 19 h

taller

Patriot
Alma

Vols Doblar una Peli?
Dissabte 22 / 18 h
Gratuït. + 14 anys.

Cursos alMatadero abril, maig i juny
Preu: 60 € el trimestre
Edats: majors de 18 anys.
Cursos:
Biodansa: Dijous de 18.00 h a 20.00 h
Percussió i batucada: Dijous / divendres 18.00 h - 20.00 h

