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Entrem en 2018, l’últim any complet d’aquest 
mandat.  Durant estos dos anys i mig han hagut 
molts canvis a la corporació i al govern municipal 
amb la dimissió de 6 regidors (1 del PP, 1 de Ciu-
tadans, 1 d'Esquerra Unida i 3 de Canviem Entre 
Tots), dimissions que sense cap dubte afecten al 
dia a dia de l'Ajuntament. Esperem que l'any i mig 
que ens queda hi haja més estabilitat. 
També estos anys han estat marcats per una nova 
sentència expropiatòria, per la falta de fi nançament 
-com a conseqüència de les lleis del Govern d'Es-
panya que cada vegada ens ofeguen més als Ajun-
taments-, però també per una Generalitat i una 
Diputació que cada vegada ens deleguen més com-
petències i que ens envien més fons per portar-les 
endavant, per tant valorem positivament les políti-
ques dels governs autonòmics i provincials (com el 
Fons de Cooperació Municipal, el Pla Edifi cant, el 
programa concertat en matèria de Serveis Socials, 
el PIFS, PEPOS, etc.) i molt negativament les del 
govern espanyol (taxa de reposició, impossibilitat 
d'augmentar o substituir plantilles, prohibició de 
destinar els superàvits a inversions, eliminació de 
competències municipals, etc.). 
Entrem ja en la recta fi nal i tenim per davant grans 

reptes: la modifi cació del Pla General d’Ordenació 
Urbana per a redistribuir les dotacions pendents 
d'adquirir i evitar així haver de fer front a noves 
sentències expropiatòries, i l'aprovació de la nova 
relació de llocs de treball del personal al servei de 
l'Ajuntament, el manteniment dels serveis públics, 
i la millora de les infraestructures del nostre poble. 
Sobre el primer dels temes, des del grup de govern 
continuem treballant per donar resposta als reptes 
urbanístics i al model de poble que volem de la 
manera més consensuada possible. En aquest sen-
tit, cal lamentar, de moment, la gairebé nul·la vo-
luntat de posar sobre la taula propostes que estan 
mostrant les forces de l’oposició. Malgrat aquest 
fet, esperem que tots i totes assumim la nostra res-
ponsabilitat i li donem una espenta fi nal a les grans 
decisions que necessita el nostre poble. 
També voldria aprofi tar estes línies per a desit-
jar-vos a totes les veïnes i veïns de Godella una 
magnífi ca entrada d’any. Esperem que 2018 vin-
ga carregat d’agradables sorpreses i nous somnis i 
reptes per continuar creixent. Feliç 2018!

  Eva Sanchis
ALCALDESSA DE GODELLA

Bim de Godella

Eva Sanchis
eva.sanchis@godella.es
ALCALDIA
SERVEIS MUNICIPALS
URBANISME
PERSONAL
AGRICULTURA
COMPROMÍS

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

Telèfon: 963 638 056

Ajuntament de Godella 

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

Centre Cultural Xicranda 

(C/ de Manel Tomás, 2)  963 642 952

Casal Jove alMatadero 

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

Poliesportiu Municipal 

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

Centre de Serveis Socials 

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

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

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

Centre d’Art Villa Eugenia 

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

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

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

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

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

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

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

Emergències / Protecció Civil .....112

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

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

Guàrdia Civil Trànsit .....963 695 899

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

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

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

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

Un 2018 per a 
continuar creixent

Joan Alonso
joan.alonso@godella.es
MODERNITZACIÓ
TRANSPARÈNCIA
CONTRACTACIÓ

COMPROMÍS 

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

Telèfon: 963 638 056

Tatiana Prades
tatiana.prades@godella.es
CULTURA
FESTES
PARTICIPACIÓ CIUTADANA

COMPROMÍS 

Visites: vesprades, amb cita prèvia.
Centre: Centre Cultural Xicranda.

Telèfon: 963 643 006

Paco Aràndiga 
paco.arandiga@godella.es
COMUNICACIÓ
AGERMANAMENT
1R TINENT D'ALCALDE

COMPROMÍS 

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

Telèfon: 963 643 006

Salvador Soler
salvador.soler@godella.es
HISENDA
BENESTAR SOCIAL I SANITAT
PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ
2ON TINENT D’ALCALDIA
PSOE

Visites amb cita prèvia.
Centre: Serveis Socials, c/Major, 83.

Telèfon: 963 641 152 / 963 640 753

Fernando Oliveros
fernando.oliveros@godella.es
SEGURETAT CIUTADANA
ESPORTS
OBRES I MEDI AMBIENT
4AT TINENT D’ALCALDIA
PSOE

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

Telèfon: 963 638 056

Teresa Bueso
teresa.bueso@godella.es
EDUCACIÓ
IGUALTAT

PSOE

Visites: vesprades, amb cita prèvia.
Centre: Centre Cultural Xicranda.

Telèfon: 963 643 006

Institucional

M.A., Urbanisme i Obres

Agricultura

Educació

Economia i Hisenda

Tansp. Modern. i Contract.

Comunic. i Agermanament

El Racó de les Associacions

Agenda

BIM de Godella. 1er Trimestre 2018. Edita: Gabinet de premsa de l'Ajuntament de Godella. Imprimeix: Bellver Barreno. Dipòsit Legal: V 4225-1991.

Cultura

Monogrà� c

Serveis Socials

Ocupació

Esports

Biblioteca

Seguretat Ciutadana

Festes

Paquita Mocholí
paquita.mocholi@godella.es
JOVENTUT
BIBLIOTECA
PROMOCIÓ DEL VALENCIÀ

ESQUERRA UNIDA

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

Telèfon: 963 638 056

PP

José María
Musoles

Carina
Ferrer

Vicente
Estellés

José Luis
Martí

Contacte: info@ppgodella.es

Vicente
Calatayud

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

Diego
Alegría

CET Contacte: correo@podemgodella.info 

Irene
Ferré

Araceli
Cuenca

Joventut

Igualtat

Participació Ciutadana

Elvira
Navarret

AjuntamentGodella @Godella teleGodella @AjuntamentGodella

Font: Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Godella, en xifres
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 CORPORACIÓ
En una legislatura en que, fins al 
moment, s'han produït sis dimissi-
ons en el si de PP, EU, Ciutadans 
i Canviem Entre Tots, durant els 
darrers mesos hem tornat a assistir 
a la pressa de possessió d'un nou 
regidor i una nova regidora que ja 

ocupen els seus seients al ple de 
l'Ajuntament de Godella.
Diego Alegria (CET) i Elvira Na-
varret (Ciutadans) són les noves 
cares de la corporació que afronten 
aquesta recta final de legislatura 
substituint a dos companys dels 
seus respectius partits que van 
presentar la dimissió per motius 

personals.
En el cas d'Elvira Navarret, va pro-
metre complir amb les obligacions 
del seu càrrec com a regidora a 
la sessió plenària del mes d'octu-
bre. Navarret formarà equip amb 
Vicente Calatayud en Ciutadans, 
després d'ocupar el seient de Sento 
R. Cotanda.

Per la seua part, Diego Alegria 
ha estat l'últim a arribar, i ho feu 
durant la sessió ordinària del ple 
de novembre. Alegria substitueix 
a Rebeca Sanhermelando a Can-
viem Entre Tots, i ocupa el seient 
junt a la portaveu del grup, Irene 
Ferré.
En tots dos casos es tracta d'incor-

poracions a les forces de l'oposi-
ció, que ara conten amb un tota del 
9 regidors (5 del PP, 2 de Canviem 
Entre Tots i 2 de Ciutadans). En-
front, un govern que, malgrat l'úl-
tima incorporació de Paquita Moc-
holí amb Esquerra Unida, continua 
en minoria amb 8 regidors (4 de 
Compromís, 3 del PSOE i 1 d'EU). 

Institucional

Elvira Navarret i Diego Alegría, les 
cares noves al consistori godellenc
NAVARRET SUBSTITUEIX A COTANDA EN CIUTADANS I ALEGRIA A SANHERMELANDO EN CET

Elvira Navarret (esquerra) i Diego Alegría (dreta) prenen posessió del seu càrrec com a nous regidors de l'Ajuntament de Godella.

Institucional

 L'alcaldessa de Godella, Eva 
Sanchis, va participar a finals 
d’octubre a un fòrum comarcal 
organitzat pel periòdic El Meri-
diano per parlar sobre violència 
masclista.
A aquest debat, conduit per la di-
rectora del mitjà, Silvia Tormo, 
l'alcaldessa godellenca estigué 
acompanyada d'altres 11 repre-
sentants de tota l'Horta: Lola 
Sánchez (Puçol), Elvira García 
(Alaquàs), Conxa García (Pi-
cassent), Amparo Orts (Montca-
da), Carmen Martínez (Quart de 
Poblet), Eva Sanz (Benetússer), 
Eva Zamora (Alcàsser), Rosella 
Antolí (Bonrepòs i Mirambell), 
Alba Cataluña (Vinalessa), Luisa 
Salvador (El Puig), i Isabel Gar-

cía (diputada d'Igualtat).
Sanchis va comentar que «cor-
rem el risc que la generació de 
les nostres filles siga la prime-
ra en involucionar respecte als 
drets aconseguits per la nostra 
generació». A més, va apuntar 
que el fet d'involucrar els joves i 
la Junta Local de Festes ha estat 
una decisió clau per conscienciar 
i prevenir les agressions sexistes 
a les festes municipals.
A la taula debat, que es va cele-
brar a l'Espai Sequer Lo Blanch 
d'Alboraia, també es va parlar 
sobre el paper de l'educació i 
dels mitjans de comunicació en 
la creació d'uns prototips de do-
nes a la nostra societat que disten 
molt de l'ideal igualitari.

Institucional

Eva Sanchis participa a un 
fòrum comarcal d'alcaldesses 
sobre violència masclista

Dalt, foto de família de totes les alcaldesses participants. Sobre estes línies, Eva Sanchis.
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 MODIFICACIÓ PGOU
El dilluns dia 20 de novembre 
es va celebrar la comissió infor-
mativa d’urbanisme en la qual 
s’havien de tractar les propostes 
dels diferents grups municipals 
sobre la modificació puntual del 
PGOU de Godella per a la redis-
tribució de dotacions públiques.
L’esborrany de la modificació 
va ser informada per la Conse-
lleria de Territori el 9 de febrer 
de 2016 i des d’aleshores s’han 
fet diferents reunions amb pro-
pietaris afectats, amb el Consell 
Assessor d’Urbanisme i Medi 
Ambient, amb l’equip redactor 
de la modificació i amb el direc-
tor general d’Urbanisme. A totes 
estes reunions han pogut assistir 
representants dels partits polítics 
a l’oposició.
L’aprovació inicial del PGOU 
s’ha d’aprovar per majoria abso-
luta dels membres del consistori, 

és a dir, per 9 regidors de 17.
En la comissió d’Urbanisme, el 
Partit Popular i Ciutadans varen 
manifestar que no tenen pro-
postes davant esta modificació 
del PGOU, després de dos anys 
d’estudi de les possibles alter-
natives, i a més anunciaren que 
no garanteixen el vot positiu a la 
proposta de la regidoria d’Urba-
nisme, Eva Sanchis. CET sí va 
fer propostes, que no s'han pogut 
atendre per estar incompletes.
La modificació en tramitació 
consisteix en, sense augmentar 
ni un metre quadrat el sol ur-
banitzable, redistribuir les zo-
nes verdes i dotacions pendents 
d’adquirir de manera que s’ad-
quireixen per gestió urbanística 
i no per expropiació. Del PGOU 
de l’any 1990 resten per adqui-
rir 21.038 m² de zones verdes i 
42.708m2 de dotacions, el que fa 
un total de 63.746m2.

«Si estos sols no s’adquireixen 
per gestió urbanística i s’han 
d’adquirir per expropiació, Go-
della tindrà un problema molt 
greu perquè el seu cost pot su-
perar els 22 milions d'euros», va 
advertit Eva Sanchis.
Sanchis afirmà que consensuarà 
un text definitiu amb la resta de 
grups del govern i el portarà a la 
seua aprovació al ple de l’Ajun-
tament. «Cada partit haurà de fer 
el que considere oportú perquè 
després de dos anys, i en un tema 
tan important per a Godella, és 
inacceptable que persones que 
representen a este poble diguen 
que no tenen propostes. La meua 
responsabilitat era redactar un 
projecte que donara solucions a 
estos problemes. Ho fet i, a més, 
de manera molt participativa. 
Cadascú que assumisca les se-
ues responsabilitats», va declarar 
l'alcaldessa.  

Acorden una estratègia 
conjunta per a resoldre les 
inundacions

 L’alcaldessa de Godella, Eva 
Sanchis, el regidor de Medi 
Ambient, Fernando Oliveros, i 
representants dels Ajuntaments 
veïns de Rocafort, Burjassot i 
Massarrojos presentaren al di-
rector general de l'Aigua,  Ma-
nuel Aldeguer el 30 d’octubre un 
escrit conjunt on es traslladaven 
els eixos bàsics de la solució als 
problemes de les inundacions en 
estos quatre pobles.
Aquest document establia els se-
güents punts mínims: 
- Cal intervindre per tal de pal·li-
ar els efectes perniciosos de les 
concentracions de pluges torren-
cials sobre les poblacions de la 
conca.
- Cal començar les intervencions 
per la part alta de la conca, apro-
fitant les tècniques de drenatge 
sostenible i els criteris de la nova 
cultura de l’aigua, que ajudaran 
a fer poblacions més sostenibles 
i reduiran les acumulacions de 
pluvials en la part baixa del bar-
ranc dels Frares (i en altres punts 
com passa a hores d’ara).
- Ateses les condicions de possi-
bilitat i conveniència, s’ha d’es-
tablir una infraestructura verda 
de laminació en la zona del Bo-
valar, en la forma tècnica més 
adient, com a tanc de tempesta 
o parc de laminació, però en tot 
cas que faça compatible la seua 
tasca de fre i laminació de pluvi-
als amb la funció de zona verda 
accessible per a usos cívics.
- En el final del barranc dels Fra-
res, quan les aigües topeten amb 

la Séquia de Montcada, cal esta-
blir una bassa de laminació que 
frene les avingudes i permeta ca-
nalitzar-les posteriorment. Depe-
nent del disseny podria integrar 
bancals de sacrifici que es podri-
en treballar i resultar productius 
mentre no els feren malbé les 
avingudes.
- La canalització que puga caldre 
per tal de connectar des de Go-
della fins al Palmaret Alt, ha de 
realitzar-se de manera adequada 
a les necessitats reals de desguàs. 
Tant reduïda com siga possible a 
partir dels càlculs i en tot cas a 
través d’un col·lector soterrat 
amb terra d’horta.
- Les intervencions respecten els 
drets dels propietaris de la terra, 
i que en conseqüència, el preu 
oferit per a les expropiacions o 
servituds de terrenys han de ser 
justos i adequats.
- El projecte global de Con-
selleria ha d’incloure les con-       
nexions des dels pobles a les 
noves canalitzacions, a fi d’asse-
gurar que realment resulten efec-
tives les intervencions per tal de 
solucionar els problemes d’inun-
dabilitat en les zones afectades.
Finalment la Generalitat Valen-
ciana ha decidit redactar un nou 
projecte que incloga estes peti-
cions dels pobles i durant 2018 
preveurà als pressupostos de la 
Generalitat una partida per a la 
redacció del projecte i també per 
a les expropiacions necessàries. 
S’espera que durant 2019 es pu-
guen començar les obres. 

El grup de govern 
reclama un consens 
per tal d'aprovar la 
modificació del PGOU
L'ALCALDESSA I REGIDORA D'URBANISME CRITICA QUE 
ALGUNS PARTITS NO TINGUEN CAP PROPOSTA AL RESPECTE

Reunió amb el director general d'Urbanisme de la Generalitat Valenciana, Lluís Ferrando.

El Consell d'Urbanisme i Medi Ambient debat sobre el Pla Director de Pluvials
 El Consell d’Urbanisme i 

Medi Ambient del mes de no-
vembre es va dedicar exclusi-
vament a parlar de les possibles 
obres en matèria de prevenció 
d’inundacions que l’Ajuntament 
de Godella podia fer abans de 
que la Generalitat Valenciana 

connecte el Barranc dels Frares 
amb el Palmaret.
Jose Antonio Ferri, en nom de 
l’empresa AMINSA -redacto-
ra del Pla Director de Pluvials 
encarregat per l’Ajuntament de 
Godella l’any 2009-, va informar 
que les obres que l’Ajuntament 

podia fer ja estan executades en 
la seua majoria i només queda-
ria l’evacuació de les pluvials al  
col·legi Barranquet.
La resta d’obres previstes s’hau-
ran de redimensionar quan s’exe-
cuten les obres de Conselleria 
perquè començar abans podria 

ocasionar que eixes obres sigue-
ren inservibles si la Conselleria 
canviara el projecte de les cano-
nades urbanes al moment d’exe-
cutar-les per problemes d’ajustos 
de cota.
Al CUMA, el grup de govern  es 
va comprometre a que una vega-

da  executades les obres per part 
de la Generalitat, es redimensio-
naria el Pla Director de Pluvials 
i es dotaria la partida necessària 
als pressupostos municipals per 
millorar el drenatge i per separar 
aigües netes de brutes.

Representants dels diferents Ajuntaments, després de la reunió.
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Es planten 85 exemplars de 
distints arbres per tot el poble

Medi Ambient, Urbanisme i Obres

DES DE LA REGIDORIA DE MEDI AMBIENT ES DEMANA LA COL·LABORACIÓ DELS 
VEÏNS I VEÏNES PER REGAR ELS ARBRES EN ÈPOCA D'ABSÈNCIA DE PLUGES

 PLANTACIONS
Durant el mes de desembre, la 
regidoria de Medi Ambient ha 
realitzat els treballs de retirada 
de soques i plantacions d’arbres 
en alineacions viàries i en parcs 
i jardins, alguns dels quals pre-
sentaven desequilibri estructural 
i debilitament. 
En total, s’han plantat 85 exem-
plars de Melia azedarach (mè-
lia), Morus fruitless (morera), 

Cupressus sempervirens (xi-
prer), Prunus cerasifera pis-
sardii (prunera roja), Bahuinia 
purpúrea (bahuínia), Platanus 
hispanica (plataners) i Jacaran-
da mimosifolia (xicaranda), en 
escocells viaris i en zones verdes 
als carrers Salzes, i Ermita Nova, 
i les places de Vila Blanca i de 
Dalt.
Segons el regidor de l’àrea, Fer-
nando Oliveros, «amb les plan-

tacions es vol fer dels carrers 
espais més agradables, al mateix 
temps que es millora la qualitat 
ambiental». En aquest sentit, es 
demana la implicació de la ciu-
tadania per la cura dels arbres 
viaris. 
Aquests arbres tenen unes condi-
cions de vida molt diferents a les 
dels arbres dels jardins, perquè 
generalment tenen poc espai per 
créixer, dificultats per arrelar en 

un subsòl urbà i, no solen dispo-
sar de reg localitzat automatitzat. 
En absència de pluges, es dema-
na la col·laboració dels veïns i 
veïnes en el reg dels arbres per 
assegurar-ne un correcte arrela-
ment.
Per a les actuacions executades 
durant el mes de desembre de 
2017, s’han destinat  13.473,80€ 
del Fons de Cooperació Munici-
pal.

Medi Ambient, Urbanisme i Obres

Imatges d'alguns dels arbres plantats durant el mes de desembre a distintes zones de Godella.

 El regidor de Medi Ambient, 
Fernando Oliveros, ha informat 
dels resultats del Pla d’Esteri-
lització Felina dut a terme per 
l’Ajuntament de Godella. Uns 
resultats que, en paraules seues, 
«han superat les expectatives».
Des de 2006, el consistori gestio-
na els gats de carrer amb el PEF. 
L’objectiu d’aquest pla es reduir 
el nombre de gats per colònia, de 
manera que la seua presència no-
més comporte beneficis, com són 
el control de rosegadors, pande-
roles, etc.  
És per això que la regidoria de 
Medi Ambient, per tercer any 
consecutiu, vol continuar amb 
força amb aquest projecte, doncs 
el resultats 2016 i 2017 han sigut 

molt satisfactoris.
Amb la col·laboració de les clí-
niques veterinàries de Ramón 
i Cajal i Arquebisbe Fabián i 
Fuero, i la valuosa participació 
desinteressada de les persones 
voluntàries, s’aconseguirà esteri-
litzar aproximadament 160 gats 
en aquest dos anys. Si en 2016 
es van esterilitzar un total de 80 
gats, a finals de novembre de 
2017 ja s’havia superat aquesta 
xifra.
L’ajuntament, mitjançant em-
preses subministradores, facilita 
pinso a les persones voluntàri-
es, que alimenten els animals 
adequadament, amb aliments 
no peribles, que no embruten el 
carrer ni atrauen insectes, alhora 

que es guanyen la seua confian-
ça i d’aquesta manera poden ser 
capturats i portats a les clíniques 
on es faran les intervencions 
oportunes segons el seu estat de 
salut i segons siguen mascles o 
femelles.  
«És molt important conscien- 
ciar a la població de la tasca que 
estan desenvolupant estes perso-
nes, dedicant els seus esforços no 
només pel bé dels animals, sinó 
també de les persones que viuen 
a Godella», ha declarat Oliveros. 
A més d’ajudar a l’esterilitza-
ció, a l’alimentació i a contro-
lar l’estat de salut, les persones 
voluntàries també es dediquen a 
fer difusió i tramitar adopcions 
d’aquests animals.

Actualment, són voluntàries del 
pla més de 20 persones, total-
ment identificades per l’Ajunta-
ment i que compten amb el seu 
suport i agraïment. Des de la 
regidoria es demana a tota la po-
blació que respecten la tasca des-
interessada d’aquestes persones.
Junt a elles, el departament de 
Medi Ambient i la Policia Local 
presten especial control a l’aban-
donament i al maltractament 
animal. Aquesta vigilància s’in-
crementarà el pròxim any de ma-
nera que siga més efectiu identi-
ficar a les persones que puguen 
estar cometen algun presumpte 
delicte relacionat amb els ani-
mals i la salut pública.

El Pla d'Esterilització Felina supera les expectatives

 Amb el canvi de sentit de la 
carretera de Rocafort, s'han rea-
litzat altres treballs de millora de 
la mobilitat en aquesta zona.
Com ha comentat el regidor 
d'Obres, Fernando Oliveros, 
«hem reasfaltat el carrer, pintat 
i reparat el carril bici i habilitat 
nous llocs d'aparcament i zones 
de càrrega i descàrrega. La res-
posta dels veïns i veïnes de la 
zona ha estat positiva».

La carretera 
de Rocafort 
es reasfalta 
i guanya 
nous llocs 
d'aparcament

 Després d'una primera fase que 
es va dur a terme a principis d'any, 
ja s'ha escomès la segona fase 
d'ampliació del cementeri muni-
cipal, que tindrà a partir d'ara 36 
nínxols i 140 columbaris més. 
Aquest projecte ha comptat amb 
60.000€, com ha informat el regi-
dor d'Obres, Fernando Oliveros.

S'executa la 
segona fase 
d'ampliació 
del cementeri

Nou aspecte del carrer.
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 ZONES PER A GOSSOS
El regidor d’Obres i Serveis de 
l’Ajuntament de Godella, Fer-
nando Oliveros, ha informat que 
s’han habilitat dues zones d’es-
plai per a que els gossos puguen 
passejar i jugar sense necessitat 
de dur corretja, responent així a 
una demanda molt generalitzada 
entre el veïnat del poble.
La primera d’aquestes zones està 

situada a la carretera de Roca-
fort, cantó amb el carrer Mare 
Carlota, i compta amb una su-
perfície de 3.357 m2. 
Davant la bona resposta dels usu-
aris, l’Ajuntament està treballant 
per habilitar dos nous espais al 
carrer Ramon i Cajal (enfront del 
poliesportiu) i al carrer Constitu-
ció. A més de cercar els espais, 
es preveu instal·lar mobiliari 
per a l’esbarjo dels animals així 

com uns cartells per recordar les 
normes d’utilització d’aquests 
espais.
Per tal d’evitar problemes de 
convivència amb el veïnat, Oli-
veros ha recordat la importància 
i obligació per part dels amos 
de recollir els excrements de les 
mascotes i dipositar-los en les 
papereres que s’han habilitat en 
aquests espais.

Medi Ambient, Urbanisme i Obres

Medi Ambient, Urbanisme i Obres

S'habiliten vàries zones 
d’esplai per a gossos
LA ZONA DE LA CTRA. DE ROCAFORT JA ESTÀ TERMINADA. 
ARA ES TREBALLA A RAMON I CAJAL I CONSTITUCIÓ

L'excavadora treballant al solar del carrer Constitució.

 El regidor de Medi Ambient 
de l’Ajuntament de Godella, Fer-
nando Oliveros, la regidora de 
CET i representant del consistori 
al Pacte pel Clima, Irene Ferré, i 
personal tècnic del departament 
d’Agricultura, visitaren la fira 
Ecoforum.
Aquesta cita, que tingué lloc a 
València entre els dies 28 i el 
30 de novembre, comprenia tres 
espais on es presentaven les úl-
times novetats sobre medi ambi-
ent, energia i eficiència, i es de-
batia sobre el panorama actual en 
aquests àmbits. Ecofira, Egética 
i Efiaqua foren els tres esdeve-
niments sobre els qual s’articulà 

l’Ecoforum.
Aquesta primera edició de l’Eco-
forum Comunitat Valenciana 
portava per títol ‘La empresa 
front al canvi climàtic’. Durant 
aquests dies, distintes empreses 
de residus, energia i agua –entre 
les quals hi havia proveïdors de 
l’Ajuntament de Godella- pre-
sentaren solucions i exposaren 
les seues pràctiques per ajudar 
a reduir les emissions de CO2 i 
preservar el medi ambient.
Oliveros i Ferré estigueren a 
l’acte inaugural de la fira i visi-
taren els stands de les empreses 
que treballen amb l’Ajuntament 
de Godella.

Representants de l’Ajuntament 
de Godella visiten l’Ecoforum

Una de les conferències a l'Ecoforum.

 El ple ordinari del mes d’oc-
tubre va aprovar per unanimitat 
l’ordenança reguladora de l’infor-
me d’avaluació dels edificis que 
obliga a les persones propietàries 
de tota edificació catalogada o 
d’antiguitat superior a 50 anys, a 
aportar cada 10 anys un informe 
d’avaluació redactat per un fa-
cultatiu competent per a: avaluar 
l’estat de conservació de l’edifici, 
avaluar les condicions bàsiques 
d’accessibilitat universal, i cer-
tificar l’eficiència energètica de 

l’edifici. L’ordenança es publica-
rà en breu i s’obrirà en eixe mo-
ment el període d’esmenes.
L’alcaldessa de Godella i regi-
dora d’Urbanisme, Eva Sanchis, 
va explicar que aquest procés 
es realitzarà de manera gradual, 
començant pels massos i els ha-
bitatges protegits, continuant pels 
habitatges del casc antic i aquells 
que estiguen deteriorats i final-
ment tota la resta d’edificis amb 
més de 50 anys.
D’altra banda, també s’estan fent 

gestions per tal de conveniar amb 
despatxos d’arquitectura la redac-
ció d’estos informes a uns preus 
assequibles per a la ciutadania. 
L’objectiu d’aquesta ordenança 
es mantindre en condicions idò-
nies les edificacions del nostre 
poble.
A més, Sanchis va recordar que 
es tracta d’una obligació esta-
blerta per la Llei d’Ordenació del 
territori, l’urbanisme i el paisatge 
aprovada a les Corts Valencianes 
a l’any 2014.

S'aprova per unanimitat l'ordenança municipal 
reguladora de l'informe d'avaluació dels edificis

 Abans de la fi de 2017 es van 
realitzar les obres de millora de 
l'accessibilitat per a vianants a 
distints punts del barri de Cam-
polivar.
Un dels carrers on es pot obser-
var ja el resultat d'aquestes inter-
vencions és Ermita Nova, pas-

sant l'Opencor, on s'han refet un 
total de huit voreres per rebaixar 
el graó i transformar-lo en una 
rampa que facilite el trànsit de 
persones amb mobilitat reduïda. 
El regidor Fernando Oliveros, 
ha informat que aquests treballs 
s'han realitzat amb fons propis.

Es millora l'accessibilitat per a 
vianants a Campolivar

Un dels rebaixos a les voreres, al carrer Ermita Nova.
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 ESTALVI D'AIGUA
Davant l’actual situació de se-
quera, la regidoria de Medi Am-
bient de l’Ajuntament de Gode-
lla vol recordar als veïns i veïnes 
del poble que l’aigua és un bé 
escàs i que és molt important fer-
ne un ús responsable, que passa 
per modificar els nostres hàbits, 
havent d’adoptar aspectes de 
consum responsable. «Qualsevol 
gest en el nostre dia a dia pot ser 
important per a contribuir amb 
aquesta causa», ha assenyalat el 
regidor de l’àrea, Fernando Oli-
veros.
Així, seguint les directrius de 
la Conselleria d’Agricultura, 
Medi Ambient, Canvi Climàtic 
i Desenvolupament Rural, és 
important recordar les següents 
mesures d’estalvi d’aigua:
- Utilitza només l'aigua que ne-
cessites i reutilitza-la sempre que 
pugues.
- Realitza un ús responsable de 
l'aigua en tots els àmbits de la 
teua vida. Al mercat trobaràs 

dispositius, com ara cisternes de 
doble descàrrega, atomitzadors, 
aixetes, monocomandaments, 
aixetes temporitzades etc., que 
et permetran estalviar fins a un 
50% d'aigua.
- No contamines l'aigua inne-
cessàriament, tria productes de 
neteja naturals i biodegradables, 
són molt més respectuosos amb 
el medi ambient.
- No utilitzes el vàter com a pa-
perera. D'una banda, evitaràs que 
s'embosse i d'una altra, evitaràs 
interferir en el procés de depura-
ció de les aigües residuals.
- No aboques l'oli usat al des-
guàs. Deposita’l als contenidors 
específics o als “punts nets” situ-
ats a Xicranda, a Vila Teresita, al 
poliesportiu i al mercat.
- Exigeix l'etiqueta ecològica eu-
ropea al teu establiment a l'hora 
de comprar qualsevol electrodo-
mèstic.
- Quan utilitzes la llavadora i el 
llavaplats fes-ho sempre que siga 
possible amb la càrrega plena i 
selecciona els programes ecolò-

gics que estalvien aigua.
- Al jardí, el reg gota a gota és 
molt més eficient que la màne-
ga. Procura no regar en hores de 
màxima insolació per a evitar 
l'evaporació i tria plantes autòc-
tones ja que són més resistents a 
la sequera.

- Quan rentes el cotxe, porta’l al 
túnel de llavat. Si ho fas a casa, 
evita usar la mànega ja que es 
malgasta molta aigua.
- A les piscines, un bon sistema 
de depuració i l'ús de productes 
antialgues, de clor, etc. permeten 
mantenir l'aigua durant anys.

La regidoria de Medi Ambient 
insisteix en la importància 
d'estalviar aigua
OLIVEROS: «QUALSEVOL GEST EN EL NOSTRE DIA A DIA POT SER IMPORTANT»

Normes bàsiques d'estalvi d'aigua.

 L'alcaldessa de Godella i regi-
dora d'Urbanisme, Eva Sanchis, i 
el regidor de Medi Ambient, Fer-
nando Oliveros, junt a personal 
del departament d’Urbanisme de 
l’Ajuntament, es reuniren el 6 de 
novembre amb els veïns i veïnes 
del barri Conxeta per tractar de 
buscar una solució consensuada 
a les obres d'urbanització que 
s'han d’escometre en eixa zona.
Aquest barri, que conforma un 
sector de sol urbà no desenvo-
lupat urbanísticament, presenta 
com a principal problemàtica la 
falta d’execució dels serveis ur-
banístics (enllumenat, voreres, 
zones verdes, xarxa d'aigua pota-
ble, clavegueram, etc.), així com 
un considerable grau de consoli-
dació per l'edificació. La superfí-
cie total és de 78.958,67m2. 
Tal i com informà al veïnat l'al-

caldessa, Eva Sanchis, «l'obliga-
ció de desenvolupar i costejar les 
obres d'urbanització correspon 
als propietaris. Aquestes obres es 
poden realitzar per gestió directa 
de l'Ajuntament, o bé per gestió 
indirecta, amb la qual cosa serien 
els veïns i veïnes qui haurien de 
buscar una empresa constructora 
que presentara un projecte».
El regidor de Medi Ambient, 
Fernando Oliveros, comentà que 
«l'Ajuntament te la intenció de 
que la solució siga el més con-
sensuada possible, doncs no ve-
iem aquest barri com un negoci i 
en cap cas obtindrem cap benefi-
ci econòmic d'ell».
A aquesta reunió assistiren apro-
ximadament un 50% del total 
de propietaris que hi ha al barri, 
doncs al mes de juliol ja es ce-
lebrà un primer encontre. Entre 

els assistents a aquest segon, hi 
havia veus que optaven per una 
gestió indirecta i altres que pre-
ferien que fóra l'Ajuntament qui 
s'encarregara de la licitació de 
les obres.
En qualsevol cas, Sanchis va ad-
vertir que «des del consistori no 
tenim cap idea preconcebuda i 

la nostra intenció és que aquest 
tema es resolga d'una manera 
pactada -com s'ha fet amb l’uni-
tat d’execució número 2 del sec-
tor 11-, perquè així ho estem fent 
durant tota la legislatura, apos-
tant per un urbanisme de consens 
com a solució als reptes del po-
ble en aquest àmbit».

L'Ajuntament busca amb el veïnat una solució consensuada per 
al repte urbanístic del barri Conxeta

Reunió amb els veïns de Conxeta, al saló de plens de l'Ajuntament.

 Durant el mes de desembre 
s'han executat obres de millora 
del drenatge de l'aigua a distints 
punts del poble.
El regidor d'Obres de l'Ajun-
tament de Godella, Fernando 
Oliveros, ha informat que s'han 
canviat els diàmetres de les ca-
nonades i les boques d'aigua a 
la plaça Comunitat i els carrers 
Sant Bertomeu i Vila Blanca. 
Aquestes actuacions s'han rea-
litzat amb fons del pla P.P.O.S. 
concedits per la Diputació Valen-
ciana a l'Ajuntament de Godella 
durant l'any 2016. 

Es realitzen 
obres de 
millora del 
drenatge a 
distintes zones

 L'Ajuntament ha sol·licitat els 
Fons Europeus de Desenvolupa-
ment Regional (FEDER) per al 
projecte de rehabilitar i fer servir la 
casa del llac del parc de la Devesa.

Es sol·liciten 
els FEDER

Es remodelaran 
els sistemes de 
reg dels jardins

 Per a 2018, gràcies a la con-
cessió dels FIFS (Fons per a 
Inversions Financeres Sosteni-
bles), està prevista la remodela-
ció del sistema de reg dels jardins 
de la avinguda Pesset Aleixandre 
i l'ampliació del reg del parc de 
la Devesa. Amb aquesta dotació, 
a més de cobrir les necessitats 
hídriques del jardins, es pretén 
reforçar les mateixes i previndre 
els atacs per plagues causades 
per l'extrema sequera, com som 
la processionària i el tomicus 
en pins. Amb la  instal·lació de 
nous programadors i canonades 
es tractarà de fer un ús més efici-
ent de l'aigua. Tanmateix, s'apro-
fitarà per a replantar amb noves 
espècies la pujada de l'Ermita 
i augmentar la massa verda del 
terraplens i parterres amb espè-
cies autòctones, resistents i resi-
lents a la falta d'aigua.
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L’agroecologia de ‘Camí de l’Horta’ i els ventalls de la família 
Benlloch, protagonistes al programa ‘España Directo’, de RTVE

 El projecte ‘Camí de l’Horta’ 
i els ventalls de la família Ben-
lloch foren protagonistes a un 
reportatge del programa España 
Directo, de TVE, emès el darrer 
17 de novembre.
La televisió pública va ficar 
el focus en el nostre poble per 
conèixer la feina de la llaura-
dora Susana Ferrando i la seua 
companya Empar Martínez, que 
aposten per l’agroecologia i la 
venda directa dels productes que 

conreen a l’horta de Godella amb 
la seua botiga del carrer Sant 
Bertomeu.
La tradició de dissenyar i pintar 
a mà els ventalls de la família 
Benlloch també fou protagonista 
a aquest vídeo d’España Directo 
que es pot consultar a la web de 
RTVE.
Dos oficis tradicionals que, per 
un dia, estigueren presents a ni-
vell nacional gràcies a aquest 
programa de la 1.

 AGROECOLOGIA
Entre el 10 i el 26 de novembre 
es celebraren a Godella les Jor-
nades Agroecològiques, a les 
quals es va donar una visió molt 
optimista sobre el canvi de pro-
ducció agrària existent i es mos-
traren diferents models de trans-
formació agroecològica.
L’alcaldessa de Godella i regi-
dora d’Agricultura, Eva Sanchis, 
va fer una valoració molt posi-
tiva sobre estes jornades. «Hem 
conegut diferents maneres de 
treballar, experiències de diver-
sos Ajuntaments, i iniciatives 
que es podrien posar en marxa, 
no només a l’àrea de l’agricultu-
ra sinó també pel que fa al com-
postatge de residus, reutilització 
de les aigües, etc.».
Per a Sanchis, el que cal ara és 
«traure conclusions sobre possi-
bles accions que es podrien dur a 
terme a Godella i arribar a acords 
amb el Consell Sectorial d’Urba-
nisme i Medi Ambient i amb el 
Consell Agrari per traure enda-
vant diferents propostes de can-
vis en el model agroecològic».
En aquest sentit, en nom de 
‘Camí de l’Horta’, l’agricultora 
Susana Ferrando opinava que 
«han de ser les institucions pú-
bliques com ara els ajuntaments 
els que han de prendre la davan-
tera i donar exemple amb les se-
ues polítiques agràries i alimen-
tàries, dotant al poble de serveis 

i de ferramentes per poder fer les 
transformacions cap a sistemes 
agroalimentaris més resilients i 
eficaces, i possibilitant el canvi 
del model productiu actual que 
és deficitari energèticament i 
altament contaminant cap a uns 
altres més agroecològics i rendi-
bles».
Amb aquesta meta a l’horitzó ca-
minen algunes de les polítiques 
que ja s’estan duent a terme, com 
la nova Oficina de Dinamització 
Agrària, que compta amb el re-
colzament del Consell Local 
Agrari. També s'està estudiant 
la possibilitat de traure endavant 
una marca del producte local 
conreat en Godella, com ja ha fet 
l'ajuntament de Meliana, per po-
sar en valor els nostres productes 
agraris.
D’altra banda, es vol fer una 
campanya de sensibilització so-
bre la temporalitat de les verdu-
res i fruites locals perquè totes 
les persones siguen conscients 
del que és un producte de tem-
porada i de la importància de fer 
un consum de productes locals i 
de proximitat. Altre projecte que 
també es vol posar en marxa du-
rant el 2018 és la cuina municipal 
a l’edifici de Serveis Socials per 
poder donar un servei de restau-
ració saludable i sostenible amb 
preus assequibles per a tothom. 
Es tractaria, a més, de construir 
així una plataforma per la difu-
sió de criteris saludables en la 

nostra alimentació quotidiana 
amb l’objectiu d’adquirir bons 
hàbits alimentaris, amb receptes 
senzilles i amb producte local i 
ecològic.
Altre dels compromisos que es 
vol adquirir des de l’Ajuntament 
és la presa de criteris agroecolò-
gics a l’hora d’executar la com-
pra pública des del propi con-
sistori. I, per suposat, dotar de 
continuïtat a aquestes jornades, 
fent campanyes durant tot l’any 
per difondre unes pràctiques i 
uns models de vida sostenibles i 
saludables. «Esperem que aquest 
nou any 2018 ens porte totes 
aquestes transformacions muni-
cipals tan urgents com necessà-
ries que ens permeten defensar 
l'horta com un espai agrari pro-
ductiu amb molt de futur i que la 
població puga reconèixer i vin-
cular-se amb ella mitjançant una 
compra de producte local i un 
canvi més saludable en els hàbits 
alimentaris quotidians», comen-
tà Susana Ferrando.
Per últim, l’alcaldessa, Eva 
Sanchis, va recordar que «aques-
tes jornades s’han celebrat des-
prés que el ple de l'Ajuntament 
arribara a l'acord per adherir-nos 
a 'València Capital Mundial de 
l'Alimentació' i dins dels treballs 
que en el Consell Agrari s'estan 
fent per tal d'anar conduint a Go-
della a ser una ciutat més soste-
nible amb el medi ambient».
Sanchis va voler agrair «el recol-

zament de la Diputació, que ha 
estat clau per celebrar les jorna-
des, així com la presència de tots 
els actors destacats al món de 
l'agroecologia que han participat 
durant aquests dies». «Pensem 
que el més important és que tots 

aquests intercanvis d'experiènci-
es es transformen en canvis pal-
pables a la dinàmica de treball 
dels Ajuntaments i s'apliquen als 
nostres territoris», va concloure 
l’alcaldessa.

Les Jornades Agroecològiques senten 
les bases per a apostar pel producte 
local i un model de vida saludable
ESTES JORNADES SIGUEREN UN PUNT DE TROBADA PER POSAR EN MARXA DISTINTES INICIATIVES

La llauradora Susana Ferrando durant la gravació del programa.

L'alcaldessa de Godella i regidora d'Agricultura, Eva Sanchis, 
amb la vicepresidenta de la Diputació de València, Mª Josep 
Amigó (dalt) i amb el comissari de València Capital Mundial de 
l'Alimentació, Vicente Domingo (baix).

Ajudes per a 
llauradors i 
llauradores

 Recordem als llauradors i llau-
radores de Godella que a l’escor-
xador municipal els dijous de 9 
a 14 hores l’enginyera agrícola 
municipal presta assessorament 
agrícola gratuït.
També insistim als treballadors 
de la terra en la conveniència 
d’inscriure’s allí mateix en el 
cens agrari, així com de sol·lici-
tar la bonificació de l’IBI rústic.
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 XARXA JOVES.NET
L’Ajuntament de Godella, a tra-
vés de la seua regidoria de Joven-
tut, s’ha adherit a la Xarxa Joves.
net, una xarxa de treball confor-
mada per 21 pobles de l’Horta 
que serveix per establir sinèrgies 
de treball, millorar la qualitat de 
les accions dirigides als joves i 
prestigiar polítiques de joventut. 
Aquesta adhesió, juntament amb 
la de Museros, es va fer efectiva a 
la reunió que tingué lloc a Torrent 
i que va servir també per aprovar 
el programa d’activitats de l’any 
que ve. 
D’altra banda, tal i com ha infor-

mat la regidora de Joventut de 
l’Ajuntament de Godella, Paquita 
Mocholí, «s’està treballant en el 
pla de treball de la regidoria per 
a 2018, al qual s’inclouran activi-
tats de conscienciació sobre ali-
mentació, sexualitat i pràctiques 
saludables. També hi ha previstes 
accions de coneixement i millo-
ra de l’horta, així com activitats 
d’oci alternatiu per tal de fer del 
poble un lloc on els joves puguen 
gaudir».
Es tracta, com ha explicat Mo- 
cholí, «d’implicar els joves del 
poble per tal que definisquen les 
seues prioritats, necessitats i inte-
ressos i, en funció a això, dibui-

xar el camí que volen seguir». 
La nova regidora de l’àrea ha 
afirmat que «des de l’Ajuntament 
anem a treballar amb els recursos 
humans, econòmics i les infra-
estructures que tenim per tal de 
posar-los al servei de l’autogestió 
dels joves». 
En aquest sentit, es tractarà de 
revitalitzar les associacions de jo-
ves i animar al seu creixement, es 
realitzaran assemblees i es con-
tactarà amb els centres escolars 
per donar a conèixer la programa-
ció del casal jove AlMatadero i 
implicar els xics i xiques de totes 
les edats. 
Altra de les novetats serà la oferta 

d’un local d’assaig per a grups. 
La convocatòria es publicarà a la 
pàgina web municipal i s’anun- 
ciarà en el moment estiga oberta. 
Pel que fa a les activitats que es 
mantenen, cal destacar la conti-
nuïtat de les escoles de Pasqua, 
Nadal i Estiu, els festivals com 
Crític Curt i Godejam i els tallers 
bimestrals de diferents temes.
«Aconseguir la implicació dels 
joves no és senzill, intentarem 
adaptar la programació segons 
com es desenvolupe la seua par-
ticipació, i en tot cas sempre es-
tarem oberts a canvis i noves de-
mandes», ha explicat la regidora 
Paquita Mocholí.

Godella s’adhereix a la 
Xarxa Joves.net i perfila el 
pla de treball per a 2018
LA REGIDORA DE JOVENTUT, PAQUITA MOCHOLÍ, JA HA ANUNCIAT DIVERSES 
ACTIVITATS D'OCI ALTERNATIU PER A TOTES LES EDATS ALS PROPERS MESOS

Torrent va acollir la reunió de la Xarxa Joves.net a la qual ja s'ha adherit l'Ajuntament de Godella.

 Un total de 41 xiquets i xi-
quetes d'entre 3 i 12 anys parti-
ciparen a l'Escola de Nadal, que 
es celebrà al col·legi públic Cer-
vantes els dies 26, 27, 28 i 29 de 
desembre, i 2, 3, 4 i 5 de gener en 
horari de matí.
Aquest servei, oferit des de la 
regidoria de Joventut de l'Ajun-
tament de Godella, te com a ob-
jectiu, d'una banda, conciliar la 
vida laboral i familiar dels pares 
i mares, i, de l'altra, educar als 
xiquets i xiquetes participants 
en diversos valors a l'hora que 
es diverteixen jugant i fan noves 
amistats.
La regidora de Joventut, Paquita 
Mocholí, visità el col·legi Cer-
vantes per agrair el treball dels 
monitors i monitores que han tre-
ballat durant estos dies a l'Escola 
de Nadal i desitjar una bona en-
trada d'any a tots els participants.
Com no podia ser d'una altra ma-
nera, aquesta activitat ha tingut 
com a eix principal el Nadal, i 
s'han realitzat diverses activitats, 
jocs i tallers per transmetre als 
més menuts missatges de solida-
ritat i tolerància.

41 xiquets 
i xiquetes 
participen a 
l'Escola de 
Nadal

La regidora de Joventut, 
Paquita Mocholí (a la dreta) 
junt a alguns dels xiquets i 
xiquetes a l'Escola de Nadal.

Durant el darrer mes de novembre es celebraren al 
casal jove AlMatadero diverses activitats, com el 
quint i tapa o el torneig de FIFA. Jesús Muñoz Yera 
fou el guanyador en la categoria de 16 a 30 anys.

Emmarcat dins les activitats nadalenques, el 28 de 
desembre tingué lloc al casal jove AlMatadero una 
gran festa infantil, amb castells inflables i una pe-
quedisco. Una divertida manera d'acomiadar l'any.

També en novembre, el casal jove AlMatadero va 
acollir un taller de llum negra i marbling art. Els 
xiquets i xiquetes participants pintaren uns quadres 
amb materials especials que brillen a l'obscuritat.
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 ENTREVISTA
Quan començà a estudiar solfeig 
de ben xicotet, fa vora 40 anys, 
confessa que no li agradava la mú-
sica. Potser s’inicià en un primer 
moment influït per una tradició 
familiar, doncs els seus germans ja 
havien obert camí. A ell li costà uns 
anys enamorar-se profundament 
d’aquesta professió, però quan ho 
feu, va saber amb certesa que la 
música li acompanyaria durant tota 
la vida.
Aquesta és la història d’un xic go-

dellenc que, tot i les difi-
cultats per guanyar-se la 
vida com a músic, ha acon-
seguit fer-se un lloc en 
aquest món amb notable 
èxit. Començà tocant en 
la banda i en orquestres de 
ball mentre compaginava 
el treball dalt dels escena-
ris amb la seua doble for-
mació, clásica i jazzística.
Aquesta és la història d’un 
saxofonista que ha passat 
per grups com Naima o 
Saxaes i que actualment 
dirigeix la big band del 
Casino Musical de Gode-
lla, dóna classes a l’Escola 
de Música i al Conserva-
tori de Godella, i acaba de 
gravar República Cromàti-
ca, el seu primer disc d’un 
projecte personal –Manolo 

Valls Quartet– que ja és una reali-
tat.
Aquesta és la història de Manolo 
Valls. 
(Pregunta) Com foren els inicis 
de la seua relació amb la músi-
ca?
(Resposta) Al principi una mica 
complicats. La música no és el 
solfeig. El solfeig és una part im-
prescindible per a fer música, però 
és la més desagradable, i el mèto-
de antic d'ensenyança musical per 
a un xiquet de 6 anys era prou hor-

rible. Però vaig conèixer i estimar 
realment la música gràcies al meu 
mestre de l'escola, Salvador Caba-
ller Tarín, que ens ensenyava  una 
forma més rudimentària de sol-
feig en la qual la teoria era menys 
important i arribàvem abans a la 
pràctica. Tocàvem amb la flauta 
dolça la música que coneixíem, 
com per exemple la dels dibuixos 
animats que vèiem a la televisió. 
(P) En quin moment decideix 
dedicar-se professionalment a 
la música?
(R) Des de ben xicotet sempre 
havia sigut un xiquet molt crea-
tiu, i la música fou un canal més 
per a expressar-me. Quan esta-
va acabant el COU ja dedicava 
moltes hores al dia a estudiar 
música, doncs m'agradava molt. 
Fou llavors quan vaig decidir gua-
nyar-me la vida amb això. 
(P) Les big bands sorgeixen als 
anys 20 als Estats Units, però 
ací no arriben fins molt després. 
Per què?
(R) No soc un analista, però crec 
que té molt a veure amb l'aïlla-
ment de l' època franquista. La 
majoria de feixismes prohibiren 
la música de jazz perquè no es-
tava ben vista. Espanya ha estat 
molt endarrerida en alguns tipus 
de música i molt tancada a in-
fluències de la resta del món. En 
València els primers grups de jazz 

aparegueren als anys 70, i, que jo 
conega, la primera big band fou 
La Jove Jazz Band de Carcaixent, 
formada l'any 84 per José Luis 
Granell (el nostre saxo alt lead). 
Ramón Cardo també va fer unes 
quantes big bands: recorde de ben 
jovenet anar a veure actuar la Va-
lència Jazz Big Band (tocava el 
meu germà Toni i altres músics de 
Godella) i “flipar” amb la música 
que feien. I Francisco Blanco La-
tino, que formà la Big Band de Se-
daví (actual Sedajazz Big Band) a 
principis dels 90. Aquestes són les 
persones que més difusió han fet 
per la música de big band, i grà-
cies a ells es coneix un poc més 
avui en dia. 
(P) Fa cinc anys fundà la big 
band de Godella, que actual-
ment forma part del Casino 
Musical, la societat més antiga 
del poble. Com començà tot? 
(R) Fou un projecte personal que 
va eixir endavant gràcies al total 
recolçament del Casino Musical, 
que apostà des del principi per la 
creació de la Big Band com una 
formació més junt a la banda, 
l'orquestra i el cor. Vaig fer unes 
proves de selecció per triar de la 
manera més objectiva possible els 
músics. En general el nivell de 
tots els que s’hi presentaren fou 
prou alt. Pot cridar l’atenció que 
molts d’ells eren  músics  pro-

fessionals. La realitat és que un 
músic necessita tocar, i desgracia-
dament -per la falta de treball- no 
sempre troba agrupacions profes-
sionals on fer-ho . D’aquelles pro-
ves va eixir la primera plantilla de 
la big band. El públic en general i 
el poble de Godella en particular 
ens ha acollit molt bé, i la prova 
és que en els concerts sempre es 
plena el Capitolio. 
(P) Com valora aquests cinc 
anys al càrrec de la big band del 
Casino?
(R) Van passant els anys i no et 
dones compte. El planter de la big 
band ha canviat una mica, però la 
meitat dels músics actuals ja es-
taven des del principi. Pense que 
gràcies a la seua qualitat i al tre-
ball que fem cada setmana a l´as-
saig, millorem concert a concert. 
A més, hi ha bon ambient perso-
nal, molt bon rotllo. 
(P) I a nivell personal, què su-
posa per a vostè dirigir aquesta 
formació?
(R) És un somni complit, un repte 
diari i una gran motivació musical 
i personal. És un plaer i un orgull 
poder treballar amb uns músics 
tan bons i amb tan bona predispo-
sició per a fer música. Pense que 
sovint l'èxit d'una agrupació es 
personalitza massa en el director 
i no tant en els musics. Se'l feli-
cita especialment a ell, però no és 
l'únic responsable de que la mú-
sica sone be. Els que toquen són 
els músics, i se’ls ha de felicitar 
sobretot a ells. En aquest sentit, 
crec que a vegades la figura del 
director està una miqueta sobre-
valorada. 
(P) Quines són les properes ci-
tes i els propers reptes de la big 
band i de Manolo Valls?
(R) A la big band estem preparant 
el concert del 4 de març, que serà 
un monogràfic de latin jazz, un 
estil de música que de ben segur 
agradarà als assistents. I en juny 
tornarem a estar al Gothejazz 
amb un monogràfic del composi-
tor Sammy Nestico. Amb el meu 
quartet continue promocionant el 
nostre disc, República Cromática, 
i tenim unes quantes actuacions 
programades a partir de gener.

Manolo Valls: «Sovint l’èxit d’una 
agrupació es personalitza massa en el 
director i no tant en els músics»
REPASSEM AMB EL DIRECTOR DE LA BIG BAND DEL CASINO MUSICAL ELS 5 ANYS DE LA FORMACIÓ

Dalt, Manolo Valls a l'aula de l'escola de música Pintor Pinazo on assaja la Big Band del Casino. Baix, junt a la porta principal.
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 ESPAI PROPI
Per sisè any consecutiu, el centre 
d'art Vila Eugènia es va omplir 
de gom a gom en la inauguració 
d'Espai Propi, una exposició que 
conjuga tècniques, artistes i dis-
ciplines plàstiques amb una gran 
diversitat.
Com va comentar la regidora de 
Cultura, Tatiana Prades, «aques-
ta exposició demostra la força 
creativa dels nostres veïns i ve-
ïnes. Any rere any, Espai Propi 
continua sorprenent a l’especta-
dor per la seua qualitat impaga-
ble. Poder mostrar una exposició 
com aquesta és fruit del treball 
i la col·laboració d’artistes, 
tècnics, fotògrafs, muntadors, 
impressors... amb els que com-
partim l’objectiu d’oferir al po-
ble de Godella una mostra d’art 
inèdita».
L'alcaldessa de Godella, Eva 
Sanchis, va comentar en l'acte 
inaugural que «suposa un luxe 
rebre artistes de tanta qualitat. A 
més, enguany ens congratulem 
de trobar entre els pintors a jo-
ves promeses que, a poc a poc, 
busquen fer-se un lloc al món 
artístic, la qual cosa és realment 
admirable».
Per últim, l'artista i comissari de 
l'exposició, Josep Ferriol, va afir-
mar sobre la mostra que «és un 
fidel reflex del significat que té 

el segell ‘Godella, bressol d’ar-
tistes’. A Vila Eugènia podem 
observar moltíssimes disciplines 
diferents amb artistes espectacu-
lars. La nostra història plàstica és 
ben coneguda, i ara mateix gau-
deix d’una salut envejosa». 
Ferriol va voler agrair el su-
port del consistori. «Des que 
començàrem fa sis anys hem 
rebut sempre el recolzament de 
l’Ajuntament, la qual cosa és 
encomiable», va comentar el 
comissari, que també tingué un 
gest per a la tècnica de Cultura, 
Olga Torres, que va col·laborar 
en la preparació i el muntatge de 

la mostra. 
La sisena edició va comptar amb 
les obres de: Raquel Aguilar, 
Francisco Alonso, López Carras-
co, Vicente Castillo, Eduard Cor-
tina, Josep Estellés, Josep Ferri-
ol, Carlos Giner, Giner Bueno, 
Giner Godella, Cristina Ghetti, 
Marià Garrañana, Grup Modern 
Fi, Juan Lluna, MacDiego, Luis 
Marco, Bárbara Martínez, Xavi-
er Monsalvatje, Encarna Mon-
teagudo, Alfredo Pardillo, Luis 
Pérez, Miguel Ángel Ríos, Sal-
vador Rodríguez-Bronchú, Ma-
nolo Silvestre, Macarena Suris i 
Josep Vergara.

Vila Eugènia s'omple 
per rebre la sisena 
edició d'Espai Propi
A L'EXPOSICIÓ PARTICIPAREN MÉS D'UNA VINTENA D'ARTISTES

Godella fa gala de la seua 
solidaritat amb dos concerts 
que ompliren el teatre Capitoli

 La part més solidària i humana 
del poble de Godella va quedar 
patent amb dos concerts que tin-
gueren lloc al teatre Capitolio.
Primerament fou el torn del 
concert benèfic de l'associació 
ALANNA, on actuà la secció 
femenina de l'orquestra del Mar-
qués de Dos Aguas, amb la col-
laboració de l'orquestra Godayla.
Aquest espectacle, que tingué 
lloc el 24 de novembre, fou or-
ganitzat conjuntament per les re-
gidories de Cultura i Igualtat de 
l'Ajuntament de Godella, doncs 
es celebrava en el marc de la 
Setmana Contra la Violència de 

Gènere. Les regidores d'aques-
tes dues àrees, Tatiana Prades i 
Teresa Bueso -respectivament- 
llegiren un manifest a favor dels 
drets de les dones.
Més tard, el 2 de desembre, es va 
celebrar el concert de Zarzuela 
a benefici de l'Associació Con-
tra el Càncer de Godella. Actuà 
l'orquestra del Casino Musical, 
dirigida per Pilar Mor. El concert 
fou presentat per Antonio de P. 
Caballer i Amparo Bueno, amb la 
col·laboració especial d'Enedina 
Lloris. L'alcaldessa, Eva Sanchis, 
i Mª Carmen Giner, d'AECC, van 
agrair la participació.

Sergio Ballester guanya el 
concurs ‘Coneix Godella’; 
Álex Badía rep el premi juvenil

 La setena edició del concurs 
de fotografia ‘Coneix Godella’ 
ja te guanyadors. El primer pre-
mi ha recaigut sobre Sergio Ba-
llester Lorente per Nostalgia II, 
mentre que el premi juvenil ha 
sigut per a Mirant al cel, d’Álex 
Badía Andreu. L’obra Gota fre-
da a Godella, de Miguel Ángel 
Marco Escamilla, ha guanyat el 
segon premi.
Aquestes tres fotografies prota-
gonitzaran, juntament amb altres 
nou finalistes, el calendari mu-
nicipal de 2018. A més, un total 

de 18 fotografies seleccionades 
s’exposaran al centre cultural Xi-
cranda entre el 8 i el 21 de gener.
La regidora de Cultura, Tatiana 
Prades, ha volgut felicitar els 
guanyadors i agrair els 30 par-
ticipants d’aquesta edició. «En-
guany la gent s’ha animat a rea-
litzar composicions amb imatges 
antigues, com ha estat el cas de la 
fotografia guanyadora. Hem vist 
instantànies molt originals i es-
perem que tant el calendari com 
l’exposició agraden als veïns i 
veïnes de Godella», ha comentat.

Dalt, foto de família. Baix, distints moments de la inauguració. Dalt, concert a benefici d'ALANNA. Baix, gala contra el càncer.

Dalt, Sergio Ballester (1er 
premi). Baix, Álex Badía 
(premi juvenil).

El Casino celebra Santa Cecília

 Durant el mes de novembre, 
el Casino Musical de Godella 
va celebrar la festivitat de Santa 
Cecília amb diversos actes per 
a tots els públics. Des de la tra-
dicional recollida dels nous mú-
sics, casa per casa pels carrers 

del poble, fins a la cercavila de 
corones i el concert de la banda. 
Hi hagué també activitats per als 
més menuts, amb jocs infantils a 
la plaça de l'Església, i una batu-
cada que fou una de les novetats 
d'enguany.
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 ENTREVISTA
Quan Julián Cadenas Casado va 
decidir fer les maletes i marxar cap 
a Madagascar tenia només 28 anys 
i la idea de passar un breu perío-
de en el país Africà per conèixer 
aquella realitat. Ara, 30 anys des-
prés, el missioner de l’ONG SAIM 
(Solidaritat i Ajuda a la Infància de 
Madagascar) –amb que col·labora 
l’Ajuntament de Godella des de 
2014- no es planteja tornar a Espa-
nya més que per visitar a la família.
Julián Cadenas va visitar els estu-
dis de Ràdio Godella acompanyat 
d’Amparo Giner, la coordinadora 
de SAIM a València i el vincle amb 
el poble godellenc.
(Pregunta) Quina fou la primera 
impressió que recorda de Mada-
gascar quan arribà en 1987?
(Resposta-Julián) Recorde que era 
tot molt diferent, però em va sor-
prendre gratament l’amabilitat i 
l’hospitalitat de tot el món. Tenien 
i continuen tenint moltes carènci-
es en molts àmbits, i en els últims 
anys no s’ha evolucionat gaire. Per 
exemple, la sanitat és mala, escassa 

i cara. És un article de luxe, perquè 
no hi ha molts hospitals i la gent 
acaba recorrent als curanderos. Les 
ONGs i les grans organitzacions 
com l’ONU fa una tasca gegant, 
però encara així les medecines no 
arriben a tot el món. D’altra banda, 
a nivell educatiu també queda molt 
per fer. En Bongolava –la regió on 
estic- el 50% dels xiquets no tenen 
accés a l’educació. Els pares s’han 
d’organitzar per muntar escoles 
privades i pagar al mestre, però a 
Madagascar el 90% de la població 
té un salari inferior a 2 dòlars al dia, 
amb la qual cosa resulta molt com-
plicat avançar.
(P) Com neix SAIM?
(R-Amparo) Coneguérem a Julián 
a través d'uns amics que viuen en 
Madrid i decidírem formar una 
xicoteta ONG. Portem 15 anys 
treballant amb ells i ens encanta el 
projecte que porta endavant Julián. 
A més, com a veïna de Godella vaig 
conèixer el programa d’ajudes de 
cooperació internacional. Portem 
quatre anys rebent un suport enor-
me de l’Ajuntament i estem molt 
agraïts. 

(P) Quins projectes han dut a ter-
me amb aquestes ajudes?
(R-J) En 2014 vam rebre 4.500€ per 
realitzar operacions i tractaments 
a xiquets i xiquetes que pateixen 
raquitisme. En 2015, 6.500€ per 
construir dos aules a estos infants i 
donar-los l’oportunitat que puguen 
estudiar mentre dura el seu perío-
de de rehabilitació, la qual cosa és 
molt important perquè generalment 
són persones que no tenen accés a 
l’educació. En 2016 construírem 
un centre de salut amb 7.880€ que 
va servir perquè ara aquesta regió 
compte amb un metge, una infer-
mera i una matrona (cal recordar 
que un dels problemes que causa 
més morts a l’Àfrica és el part, que 
no sol estar assistit). Per últim, en 
2017 hem rebut 7.000€ per continu-
ar amb el projecte de tractament del 
raquitisme. Amb aquestes ajudes, 
l'Ajuntament de Godella ens dóna 
vida i salva vides.
(P) També realitzen projectes de 
promoció de la dona.
(R-J) Sí, a més del centre sanitari 
matern-infantil tenim diversos pro-
jectes per ajudar a les dones, que 

viuen en un sistema molt patriar-
cal. Donem unes ajudes anuals de 
200 o 250€ a les dones que vulguin 
valdre’s per sí mateixes, i a més les 
ajudem en temes de sensibilització i 
planificació familiar. 
(P) Com s’articula l’ONG? Amb 
quants voluntaris conten?
(R-J) Tenim uns 36 punts de la 
regió on treballen un total de 300 
voluntaris que realitzen una funció 
primordial, doncs són els que co-
neixen realment el terreny, saben 
les necessitats i decideixen en quins 
aspectes cal invertir els recursos. 
D’altra banda, a nivell central, en la 
capital de la regió, hi ha unes ofi-
cines amb personal que s’encarrega 
de l’administració i la secretaria. 
(P) També tenen una ràdio. Qui-
na funció te?
(R-J) La ràdio és fonamental en una 
zona en que hi ha llum a molts pocs 
pobles. Tothom té un aparell recep-
tor que funciona amb piles, i la rà-
dio és un perfecte mitjà de sensibi-
lització i informació, per exemple, a 
l’hora de comunicar les necessitats 
de medecines o aliments d’un hos-
pital. També serveix com a canal 

d’entreteniment i oci. 
(P) L’ajuda de Godella no arriba 
només de l’Ajuntament. També 
el col·legi Domus col·labora amb 
vostès des de 2003.
(R-A) Sí, cada any apadrinen 17 
xiquets i xiquetes els quals formen 
part de l’aula, encara que no físi-
cament, ja que es segueix la seua 
evolució acadèmica i se’ls ajuda 
amb recursos escolars. La realitat 
és que necessitem més apadrina-
ments, perquè l'educació és l'única 
manera que un poble puga alçar-se 
i avançar.
(P) Per últim, noten eixa barrera 
que existeix entre el Primer i el 
Tercer Món, i sobretot eixe gran 
desconeixement que des de la 
nostra societat tenim d’aquella?
(R-J) La meua vida està allí, i des-
prés de tants anys ja m’he acostu-
mat. Però sí que es nota un gran 
abisme, especialment en les zones 
a les que no arriba la carretera. És 
ací quan comença un món comple-
tament diferent, sense llum i sense 
aigua. Però des de ONGs com la 
nostra treballem cada dia per tractar 
d’acurtar aquestes diferències.

Julián Cadenas (SAIM): «La sanitat 
és un article de luxe a Madagascar»
JULIÁN CADENAS, EL MISSIONER DE L'ONG SAIM, VIU DES DE FA 30 ANYS A MADAGASCAR (ÀFRICA)

A l'esquerra, Julián Cadenas i Amparo Giner posen a l'Ermita de Godella. A la dreta, la regió de Bongolava agraeix l'ajuda de l'Ajuntament de Godella.

14 usuaris es beneficien del 
préstec de material ortopèdic

 Un total de 14 persones s'han 
beneficiat durant 2017 del servei 
de préstec de material ortopèdic 
de la regidoria de Serveis So-
cials. En aquests moments, 10 
usuaris fan ús de les diferents ca-
dires de rodes, llits, grues i cami-
nadors amb que compta l'Ajun-
tament. També durant aquest 
any s'ha adquirit nou material 

com accessoris d'higene perso-
nal que no estava subvencionat 
per la Conselleria. El regidor de 
l'àrea, Voro Soler, ha destacat 
que es tracta d'una «inversió ne-
cessària que ens permet tindre en 
estoc materials susceptibles de 
ser prestats». A més, recordà que 
qualsevol persona pot donar ma-
terial per a aquesta causa.

166 famílies reben les ajudes 
d'emergència social

 Vila Teresita va acollir durant 
els mesos d'octubre i novembre 
dos xarrades oferides per Dipu-
tació i enfocades a les persones 
majors. 'Com adaptar la nostra 
vida a la jubilació' i 'Prevenció 
d'accidents i seguretat domèsti-
ca' eren els títols d'aquestes dos 
conferències que tingueren una 
bona acollida.

 Durant l'any 2017, un total 
de 166 famílies de Godella han 
rebut les ajudes d'emergència, 
cofinançades entre la Generali-
tat Valenciana i fons propis de 
l'Ajuntament de Godella. L'àrea 
de Serveis Socials ha gestionat 
aquestes ajudes, que han suposat 
un total de 102.424€, destinats a 
ajudar a persones que es troben 

en una situació delicada. Les àre-
es a què han anat destinats estos 
diners han sigut el lloguer d'ha-
bitatge habitual, les necessitats 
bàsiques de la llar i altres accions 
extraordinàries. «És una prioritat 
d'este grup de govern estar al 
costat dels veïns i veïnes de Go-
della que més ho necessiten», ha 
comentat el regidor, Voro Soler.

Xarrades per a 
persones majors
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 ADA LOVELACE
El darrer 11 de desembre comen-
çà a funcionar la nova aula d'in-
formàtica 'Ada Lovelace', ubi-
cada a l'edifici Vila Teresita. Es 
tracta d'un projecte conjunt de les 
regidories d'Igualtat i Ocupació 
enfocat a dones en situació de re-
cerca activa de treball i amb una 
baixa formació en matèria d'in-
formàtica.
Aquesta aula, finançada en part 
per la Diputació de València i en 
part amb fons propis de l'Ajunta-
ment de Godella, serveix per im-
partir cursos de noves tecnologies 

i mitjans digitals a aquelles dones 
que precisen d'aquesta formació 
per tal d'ajudar-les en la seua re-
cerca d'ocupació.
Durant el mes de desembre ja es 
realitzaren els dos primers cur-
sos, un de nivell bàsic i un altre 
de nivell intermedi, amb 10 dones 
inscrites en cadascun d'ells. La 
regidora d'Igualtat, Teresa Bueso, 
el regidor d'Ocupació, Voro So-
ler, i la diputada d’Igualtat, Isabel 
Garcia, foren els encarregats de 
lliurar els diplomes a les primeres 
alumnes.
Tant Bueso com Soler han valorat 
molt positivament el funciona-

ment inicial d'aquest projecte, que 
pretén convertir-se en un referent 
de formació digital en el munici-
pi, amb nous projectes a la vista 
com el curs de vídeo currículum.
L'aula 'Ada Lovelace', que comp-
ta amb 10 ordinadors amb conne-
xió a Internet, rep el seu nom de 
la que és considerada la primera 
dona programadora d'ordinadors 
de la història. Augusta Ada King, 
comtessa de Lovelace, va néixer 
a Londres el 1815 i fou l'autora 
del que avui es reconeix com el 
primer algorisme de la història 
destinat a ser processat per una 
màquina.

20 dones realitzen 
els primers cursos de 
l'aula 'Ada Lovelace'
ES TRACTA D'UN PROJECTE DE LES REGIDORIES D'IGUALTAT 
I OCUPACIÓ ENFOCAT A DONES QUE BUSQUEN TREBALL

La regidora d'Igualtat, Teresa Bueso, el regidor d'Ocupació, Voro Soler, i la diputada d'Igualtat, Isabel 
Garcia, amb les dones que realitzaren el primer curs de formació a l'aula d'informàtica 'Ada Lovelace'.

 El regidor d'Hisenda, Voro So-
ler, ha informat que recentment 
s'ha efectuat el primer pagament 
a l'empresa EDIFESA per la sen-
tència d'expropiació del parc del 
Bovalar.
Un pagament de 850.000€ que 
s'ha cobert amb el romanent po-
sitiu de tresoreria de l'any 2017 
de 810.000€ més els 40.000€ 
provinents de la generació de 
crèdits per majors ingressos, és 
a dir, per haver ingressat durant 
el darrer any més diners dels que 
estaven previstos. 
Soler ha assenyalat que aquest 
pagament s'ha realitzat d'acord 
amb el segon escenari, a l'espera 

de que el consistori puga rebre 
o no el FIE (Fons d'Impuls Eco-
nòmic). En cas de rebre aquesta 
ajuda, es continuaria amb el pla 
previst al primer escenari i el 
deute es podria liquidar abans de 
la fi de 2020.
A hores d'ara, el deute total de 
3,21 milions d'euros queda reduït 
a 2,36 milions.
Cal recordar que el darrer 6 de 
juliol el Tribunal Superior de 
Justícia va homologar en la Sala 
Contenciosa-Administrativa de 
la secció quarta el conveni subs-
crit per l'Ajuntament de Godella 
i EDIFESA el 30 de juny per al 
pagament d'aquesta sentència.

Es realitza el primer pagament 
de 850.000€ a EDIFESA

 La primera edició de la ‘Fes-
ta de Nadal’ de l'Associació de 
Comerciants i Professionals de 
Godella va congregar a prop d'un 
centenar de persones en la plaça 
de l'Església on va tindre lloc el 
sorteig de les dues cistelles de 
Nadal oferides pel col·lectiu.
La guanyadora del concurs de 
cartells de l'Associació de Co-
merciants, l'alumna del col•legi 
Domus, Carla Roca, va ser la mà 
innocent que va triar les papere-
tes guanyadores del sorteig de 
les dues enormes cistelles amb 
productes i serveis dels associats 
valorats en 9.000 euros i de la 
pedrea –5 xecs de 100 euros ca-
dascun.  Els nombres que van re-
sultar agraciats van ser el 000472 
(primer premi), el 000980 (se-
gon premi) i el 002309, 003173, 
004016 i 001435 (pedrea).

Més de 10.000 paperetes van ser 
introduïdes en l'urna que va ser 
la gran protagonista de la vetlada 
junt amb la xocolata i les llengües 
de gat que van oferir els comerci-
ants a totes les persones que van 
assistir a la cita. L'alcaldessa de 
Godella, Eva Sanchis, i els porta-
veus del Partit Popular, José Ma-
ría Musoles, i de Canviem Entre 
Tots, Irene Ferré, també van parti-
cipar en la ‘Festa de Nadal’.
«Estem molt satisfets amb el 
desenvolupament d'aquesta ini-
ciativa –va comentar la presi-
denta de l'Associació, Lupe 
Rodríguez–; ha hagut una gran 
participació i la jornada ha sigut 
un èxit». 
El regidor d’Ocupació, Voro So-
ler, també va valorar de forma 
molt positiva aquesta nova ini- 
ciativa.

Un centenar de persones 
participen en la ‘Festa de 
Nadal’ dels comerciants

Foto de família després del sorteig.

 En l'exercici de tancament de 
l'any 2017, i seguint amb la valo-
ració positiva dels resultats d'Hi-
senda assolits per aquest con-
sistori, el responsable de l'àrea, 
Voro Soler, ha destacat que s'ha 
aconseguit reduir el període de 
pagament de factures a proveï-
dors externs.
L'Ajuntament de Godella, que 
abans pagava amb una mitjana 
de 60 dies, ara ho fa amb menys 
de 30, canvi que s'ha produït als 
dos últims trimestres de 2017.
«Actualment estem entre els 
ajuntaments que millor paguen 
del nostre entorn», ha apuntat 
Soler.

Pagament de 
factures

Soler fa una anàlisi dels 
programes d'ocupació de 2017

 Amb la fi de l'any és moment 
per fer una valoració i una anà-
lisi dels programes i les iniciati-
ves que s'han realitzat en matèria 
d'ocupació al consistori gode-
llenc. El regidor de l'àrea, Voro 
Soler, ha presentat els resultats 
que ha qualificat com a «força 
positius».
En primer lloc, sobre el progra-
ma d'immersió laboral i apode-
rament de les dones, Soler ha 
destacat que «ha servit per in-
corporar a tres dones durant un 
període d'un any en el qual ad-
quireixen les habilitats necessà-
ries per a una major inserció en 
el món del treball i unes majors 
garanties en la posterior etapa de 
recerca d'ocupació».
Amb aquest programa s'han 
assolit els següents objectius: 
millorar les habilitats sòcio-   

laborals, normalitzar la vida quo-
tidiana, millorar l'accés al mercat 
de treball, estimular la capacitat 
per a l'apoderament, disminuir 
els nivells de pobresa de les do-
nes, situar-les en el centre de la 
presa de decisions, visibilitzar 
i ficar en valor la igualtat entre 
gèneres, i modificar la posició de 
desigualtat i subordinació de les 
dones respecte als homes en di-
ferents àmbits.
D'altra banda, el Pla d'Ocupació 
de la Diputació Valenciana ha 
permès contractar durant quatre 
mesos a persones de més de 55 
anys que estaven a l'atur i en una 
situació complicada pel que feia 
a la recerca de treball.
Per últim, la subvenció del pro-
grama EMCORP ha servit per 
donar feina a distints col·lectius 
vulnerables durant sis mesos.
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 EDIFICANT
L’alcaldessa de Godella, Eva 
Sanchis, la regidora d’Educa-
ció, Teresa Bueso, i el regidor 
d’Obres, Fernando Oliveros, es 
reuniren el 12 de desembre amb 
el secretari general territorial 
d’Educació, Santiago Estañán 
per tal de parlar sobre l’adhesió 
d’aquest Ajuntament al pla Edi-
ficant de la Generalitat Valenci-
ana.
Estañán va explicar als represen-
tants del consistori en què con-
sisteix aquest pla i quins són els 
procediments administratius que 
cal seguir per adherir-se. Una 
reunió que tots coincidiren en 
qualificar com a «molt profito-
sa», doncs fou la primera presa 
de contacte i el primer pas per tal 
d’escometre les obres de reha-
bilitació i millora en els centres 
públics Barranquet i Cervantes.
Tal i com va explicar a la fi de 
la reunió la regidora d’Educa-
ció, Teresa Bueso, en el cas del 
Barranquet es pretén realitzar 
una rehabilitació i reforma inte-
gral, doncs es tracta d’un centre 
que no ha sofert cap modificació 
substancial des de la seua cons-
trucció fa aproximadament 30 
anys. En el Cervantes –que sí va 
ser objecte d’una reforma fa uns 

cursos- es continuarà treballant 
per millorar les seues instal·la-
cions.
Bueso va destacar que l’adhesió 
a aquest pla Edificant no supo-
sarà cap despesa per a l’Ajun-
tament, doncs des del consistori 
únicament s’encarregaran de la 
gestió administrativa i tècnica, i 

la partida pressupostària proce-
deix de la Conselleria d’Educa-
ció. 
Els següents passos seran els de 
donar compte als consells es-
colars de cada un dels centres 
i al consell escolar municipal. 
Seguidament, l’adhesió al pla 
Edificant s’haurà d’aprovar en 

el ple municipal, cosa que pro-
bablement ocurrisca en la sessió 
ordinària de gener. Una vegada 
aprovada l’adhesió, el consistori 
godellenc haurà de presentar una 
memòria amb totes les necessi-
tats dels dos col·legis i esperar la 
resolució de la concessió per part 
de la Generalitat.

Godella s’adherirà al pla 
Edificant per millorar el 
Barranquet i Cervantes
EN EL BARRANQUET ES REALITZARÀ UNA REHABILITACIÓ I REFORMA 
INTEGRALS, MENTRE QUE EN EL CERVANTES ES MILLORARAN LES INSTAL·LACIONS

Juan Vicén rep 
un prestigiós 
premi de mans 
de Norman 
Foster

 El veí de Godella, Juan Vi-
cén, i els seus companys Daniel 
Orient i David Pistoni –tots tres 
fundadors de Hyperloop UPV- 
van rebre el guardó de la Fun-
dació Everis, atorgat a la seua 
empresa emergent, Zeleros, per 
l'originalitat a l'hora de combinar 
les millors prestacions de la in-
dústria aeronàutica i ferroviària. 
L'arquitecte Norman Foster, un 
referent internacional en innova-
ció, va ser l'encarregat de fer el 
lliurament del guardó, dotat amb 
60.000 euros.
Zeleros és el nom de l'empresa 
nascuda al si de la Universitat 
Politècnica de València, a fi de 
comercialitzar tecnologia rela-
cionada amb Hyperloop. Daniel 
Orient, Juan Vicén i David Pis-
toni, van participar en el primer 
SpaceX Hyperloop Pod Compe-
tition llançat pel visionari Elon 
Musk, i el seu projecte hi fou do-
blement premiat. Dos anys d'es-
tudi i desenvolupament més tard, 
a la fi del 2016 s'animaren a fer 
el pas al món empresarial, amb la 
incorporació de més socis: Paula 
Baeza, Iván Torres, José Félix 
González i Daniel Fons.
Noves tecnologies de transport 
disruptives
El jurat, compost per inversors 
internacionals, professors d'uni-
versitat, periodistes i represen-
tants del món científic, va valo-
rar de Zeleros la proposta que fa 
de convertir Europa en una po-
tència en el desenvolupament de 
noves tecnologies de transport 
disruptives. La idea guanyadora 
permetria transportar persones 
i mercaderies a més de 1.000 
km/h d'una forma sostenible a 
través d'un tub despressuritzat.
L'equip gaudirà, a més, d'un 
servei d'assessorament per part 
d'i-deals (grup everis) estimat en 
altres 10.000 euros. Per a David 
Pistoni, cofundador i CEO de 
Zeleros, aquest premi permetrà 
«accelerar el desenvolupament 
d'aquestes noves tecnologies 
amb l'ajuda dels nostres col·la-
boradors, acostant-nos cada ve-
gada més a aquesta revolució del 
transport que canviarà la forma 
en què vivim».

Font: upv.es

Oliveros, Bueso i Sanchis, amb el secretari general territorial d’Educació, Santiago Estañán.

 Trinidad Aguilar, Ruth Reolid 
i Elena Lanzarote, tres alumnes 
del taller de creació literària de 
l'EPA presenten al BIM els seus 
treballs en forma de microrelats 
que a continuació reproduïm.

HABITACIÓ 242
Quan Anna obrí els ulls, va des-
cobrir una filera de llums que 
se succeïen al corredor circular, 
plagat de portes que conduïen 
a vides com la seua, pendents 
d´un fil en un abisme de tristesa 
i resignació.
En arribar a l'habitació 242, Eva, 
l'infermera, li posà el degotador. 
Anna la mirava amb enveja, els 

cabells daurats, la calidesa en el 
somriure i felicitat per tot arreu, 
ella mai podria entendre el seu 
mal.
Mentrestant, Eva somniava amb 
arribar a casa, llevar-se la perru-
ca rossa i amb un mocador cenyit 
al cap nuet, donar les gràcies per 
un dia més.

Trinidad Aguilar Navarro.

MI GATA
Verdes perlas sus ojos, piel gris 
jaspeada, orejas atentas como 
una alarma, bigotes firmes de 
soldado; ella siempre está cuan-
do no queda nadie.
                                    Ruth Reolid.

MY WAY
Ahuyentó los negros pensa-     
mientos con la música de la ra-
dio. Creyó oír que el locutor de-
dicaba una canción a las mujeres 
que como ella caminan solas y 
dejó el vino sobre la mesa. Sonó 
My Way “Y ahora el final está 
aquí”. 
No llegó sentada a la última es-
trofa “la historia muestra que 
asumí los golpes” y muy a lo 
lejos, escuchó la voz de Sinatra 
como si saliera de las profundi-
dades, “Y lo hice a mi manera”. 
El veneno había actuado con ra-
pidez.

Elena Lanzarote

Trinidad Aguilar, Ruth Reolid i Elena Lanzarote 
presenten els seus relats del taller d'escriptura

 El darrer 23 de novembre es 
van realitzar als centres docents 
no universitaris les eleccions per 
a les renovacions dels consells 
escolars, que són els òrgans re-
presentatius de la comunitat edu-
cativa de cada centre. Es tractava, 
per tant, d'un procés d'eleccions 
en que participà tota la comunitat 
docent. En Godella s'han renovat 
els consells escolars del conser-
vatori de música Pintor Pinazo, 
l'Escola de Persones Adultes i 
els diferents centres educatius. 
Tal i com ha informat la regidora 
d'Educació, Teresa Bueso, pro-
perament es renovarà el Consell 
Escolar Municipal.

Es renoven els 
consells escolars
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 EPA I CONSERVATORI
L'alumnat de l'Escola de Perso-
nes Adultes i del conservatori de 
música Pintor Pinazo acomiada-
ren l'any abans de les vacances 
de Nadal amb una exposició i un 
concert, respectivament.
La regidora d'Educació, Teresa 
Bueso, estigué amb ells i elles 
per desitjar-los una bona entrada 
al 2018 i agrair, tant al professo-
rat com a l'alumnat, el treball que 
realitzen durant tot el curs.
«La qualitat dels treballs artístics 
ha estat impressionant, tant en el 
cas del taller de l'EPA com en el 
concert oferit pels estudiants del 
conservatori. En tots dos casos 
ens continuen sorprenent any 
rere any amb la seua evolució», 
comentà Bueso.
Primerament fou el torn de la 
mostra del taller de ceràmica de 
l'EPA, que s'inaugurà el dilluns 
18 al centre cultural Xicranda i 
que estigué oberta fins el diven-
dres 22 de desembre. Els profes-
sors José Vicente Domínguez i 
Amparo Marí, juntament amb 
el director de l'EPA, Enric Cala-
tayud, i la pròpia Teresa Bueso, 
presidiren l'acte d'inauguració 
d'aquesta exposició. Un acte que, 
en certa manera, va servir de co-
miat per a Vicente Domínguez, 
doncs anuncià que aquesta seria 
probablement la seua darrera ex-
posició perquè a final de curs es 
jubila.
D'altra banda, el dimecres 20 de 
desembre tinguérem l'oportuni-
tat de presenciar al teatre Capi-
tolio el concert de Nadal del con-
servatori de música.
Sobre l'escenari, els alumnes i 
les alumnes del cor i l'orquestra 
ens delectaren amb la seua mú-
sica que també va servir per aco-
miadar l'any i que, a més, s'em-
marcava dins la programació 
especial de Nadal organitzada 
per les distintes àrees de l'Ajun-
tament de Godella.
Després de les vacances, s'han 
reprès les classes tant a l'EPA 
com al conservatori.

Exposició i concert 
de l'alumnat de l'EPA 
i del conservatori per 
celebrar el Nadal
LA MOSTRA DEL TALLER DE CERÀMICA DE L'EPA I EL 
CONCERT DEL CONSERVATORI ACOMIADAREN L'ANY 

Dalt, exposició de l'EPA a Xicranda. Baix, concert al Capitolio.

Xiquets i xiquetes de Godella 
participen al Dia Internacional 
dels Drets de la Infància

 Amb motiu del Dia Interna-
cional dels Drets de la Infància, 
el darrer 20 d'octubre, l'alumnat 
dels col·legis Barranquet i Cer-
vantes participaren al 'Parlament 
dels xiquets i xiquetes', organit-

zat per l'Ajuntament de Rocafort.
Els joves godellencs acudiren 
al poble veí per llegir diversos 
textos i reivindicar així els seus 
drets en nom de tots els xiquets i 
xiquetes de tot el món.

L'alumnat de Secundària de 
Gençana presenta “37 miradas 
para encender otros ojos”

 El dijous 16 de novembre es 
va presentar al centre educatiu 
Gençana de Godella el projecte 
“Miradas” d’enguany, que porta 
com a títol “37 miradas para en-
cender otros ojos”.
Es tracta d’una sèrie de treballs 
pictòrics i de creació de textos re-
alitzats pels alumnes d’Educació 
Secundària en les àrees d’Educa-
ció Plàstica, Llengües, i Música, 
seguint un tema monogràfic. Una 
combinació de treball d’anàlisi 
plàstic, tècnic i contextual reflec-
tit en una selecció de quadres i 
en la realització de textos poètics 

que parteixen de cadascuna de 
les obres com a estratègia inter-
pretativa. Finalment, es treballa 
amb els poemes creats per a la 
seua musicalització.
En la presentació, els alum-
nes d’Educació Secundària van 
mostrar els assistents les seues 
creacions, amb una representa-
ció escènica on la poesia va ser 
la protagonista juntament amb 
l’acompanyament musical d’un 
instrument de corda.
L’exposició roman oberta al hall 
del Centre Educatiu Gençana 
fins el mes de gener.

S'incrementa el personal de 
l'Escola Matinera

 El serveis de l'Escola Ma-
tinera, oferit per la regidoria 
d'Educació de l'Ajuntament de 
Godella, ha incrementat en una 
monitora el seu personal, per tal 
de cobrir la forta demanda que 
està experimentant i ajudar així a 
la conciliació de la vida familiar 
i laboral de les persones que en 
fan ús.

Aquest servei funciona en horari 
de 7:30 a 9:00 h, abans de l'ini-
ci de les classes, tant al col·legi 
públic Barranquet com al Cer-
vantes.
Al primer dels dos, l'Escola Ma-
tinera compta amb dos monitors, 
i al segon, amb la nova incorpo-
ració, ja són tres les persones que 
hi treballen.
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S'aprova el pressupost municipal 
2018, una proposta amb alternatives 
per al repte dels propers dos anys
PP, CIUTADANS I CET PROTESTAREN ABANDONANT EL PLE EN QUÈ S'HAVIEN D'APROVAR ELS 
PRESSUPOSTOS I LA VOTACIÓ ISQUÉ ENDAVANT PER MAJORIA ABSOLUTA AMB ELS VOTS DEL GOVERN

 PRESSUPOSTOS
En la recta final de la legislatura, 
el grup de govern de l’Ajunta-
ment de Godella ha tret endavant 
un Pressupost Municipal per a 
2018 que conté «les alternatives 
per respondre als reptes que han 
de vindre durant els propers dos 
anys». Així ho va explicar el re-
gidor d’Hisenda, Voro Soler, du-
rant la presentació del pressupost 
que tingué lloc al saló de plens.
Un pressupost de 19.709.785,92€ 
que es va aprovar per unanimitat 
a la sessió plenària celebrada a 
principis de novembre, després 
que tots els partits de l’oposi-
ció (PP, Ciutadans i Canviem 
Entre Tots) abandonaren el ple 
en senyal de protesta, al·legant 
l’absència de Diego Alegria -el 
regidor de CET que havia de 
substituir a Rebeca Sanherme-
lando i que encara no havia pres 
possessió-, i el poc de temps que 
tingueren per revisar el pressu-
post i fer propostes. 
L’alcaldessa Eva Sanchis va vo-
ler recordar que aquest ple extra-
ordinari estava previst de cele-
brar-se des del dia 19 d’octubre, 
i Sanhermelando va presentar 
la seua dimissió el 23. «Aquest 
Ajuntament ha tingut períodes 
en que el ple ha comptat amb al-
gun regidor menys, la qual cosa 
no suposa cap obstacle legal per 
a la convocatòria i celebració de 
la sessió plenària prevista per al 
9 de novembre», va comentar 
l’alcaldessa.
Així, amb els vots favorables de 
Compromís, PSOE i EU, es va 
aprovar per unanimitat aquest 
pressupost que, com comentà 
Voro Soler, «garanteix l’estabi-

litat econòmica i financera del 
municipi, i permet mantindre 
uns serveis de qualitat malgrat 
la gran llosa que han suposat les 
sentències per les expropiacions 
dels parcs de la Devesa i el Bo-
valar per a aquest Ajuntament».
Precisament la necessitat de fer 
front al pagament d’aquestes ex-
propiacions fou un dels temes de 
que es parlà a la presentació del 
pressupost, a la qual també es va 
projectar un vídeo explicatiu de 
les principals despeses i ingres-
sos del consistori, i que es pot 
consultar al canal de Youtube de 
l’Ajuntament de Godella.
Soler va explicar com quedarien 
els possibles escenaris en cas de 
rebre o no el Fons d'Impuls Eco-
nòmic (FIE), sol·licitat per a fer 
front al pagament de les expro-
piacions, i que suma un total de 
8.695.714,29€. En qualsevol cas, 
l’Ajuntament ja ha liquidat amb 
fons propis procedents del ro-
manent de tresoreria de 2017 els 
primers 850.000€ corresponents 
a la sentencia d’EDIFESA.
El regidor d’Hisenda ha desta-
cat que, malgrat aquestes sen-
tències, l’Ajuntament continua 
prestant i millorant els serveis 
municipals, com és el cas de la 
recollida de fem i neteja viària 
(831.636€), el subministrament 
elèctric (342.000€), la repara-
ció i manteniment d’infraes-
tructures (340.000€), o el servei 
de jardineria (252.000€), entre 
d’altres. A més, es mantenen i 
augmenten partides com les dels 
programes de benestar social 
(133.000€), les ajudes socials 
(8.200€) i el fons de solidaritat 
internacional (37.000€).
També tenen continuïtat els con-

venis i subvencions amb distintes 
entitats com el Consorci Pactem 
Nord (18.000€) o el Consorci SS 
Horta Nord (4.200€), i amb asso-
ciacions del poble com el Casino 
Musical (50.000€), l’Associació 
Música de Cambra (7.000€), 
així com altres entitats culturals 
(18.400€) i associacions locals 
(9.000€), per citar alguns exem-
ples.
Per últim, altre fet a destacar és 
la reducció del deute públic, que 
a hores d’ara és de 3,5 milions 
d’euros i es preveu que per al ge-
ner de 2019 es situe en torn als 3 
milions. 
Després de debatre's al ple extra-
ordinari de novembre, a la sessió  
ordinària del mes de desembre es 
va aprovar amb els vots a favor 
de Compromís i PSOE, les abs-
tencions de Ciutadans i PP (que 
va comptar amb l’absència de 
José María Musoles), i els vots 
en contra de CET i EU, l’inad-
missió de les reclamacions als 
pressupostos municipals.
L’alcaldessa de Godella, Eva 
Sanchis, va deixar clar que l’in-
forme de l’assessor jurídic de 
l’Ajuntament deia que, en cas 
d’haver-se aprovat aquestes re-
clamacions, es podia incórrer en 
una infracció de llei. Amb tot, al-
guns membres de l’oposició van 
mostrar la seua disconformitat, 
cosa que no canvià el resultat de 
la votació.
Així, amb la seua aprovació de-
finitiva, podem dir que el poble 
de Godella compta per a 2018 
amb un pressupost realista i al 
mateix temps ambiciós per fer 
front als nous reptes que han de 
vindre des d'aquest moment i fins 
a l'any 2020.

Monogràfic

Votació dels pressupostos amb l'absència de l'oposició.
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Votació dels pressupostos amb l'absència de l'oposició.

Aquest pressupost 
garanteix l’estabilitat 
econòmica i financera 
del municipi, i permet 
mantindre uns serveis de 
qualitat”.

Voro Soler, regidor d'Hisenda.

“
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La gala de FEDI CV reconeix 
els esportistes amb diversitat
LA PRIMERA EDICIÓ D'AQUESTA GALA DE L'ESPORT VA OMPLIR EL TEATRE

 I GALA ESPORT FEDI
El divendres 22 de desembre va 
tindre lloc al teatre Capitolio de 
Godella la 1ª Gala de l’Esport 
FEDI-CV, organitzada per les re-
gidories de Cultura i Esports. 
Una gala que va servir, a més de 
per reconèixer a tots els esportis-
tes amb diversitat intel·lectual, 
tècnics, clubs, familiars i volun-
taris que col·laboren en el dia a 
dia d’aquesta federació, també 
per fer una exposició dels resul-
tats aconseguits durant la tempo-
rada.

La gala tingué un caràcter lúdic, 
amb actuacions com la d’Aspro-
na Timbals, la primera batucada 
inclusiva que es va crear a Valèn-
cia, formada en part per persones 
amb diversitat funcional. També 
tinguérem l’oportunitat d’escol-
tar la música en directe del grup 
valencià ESIR, format exclusi-
vament per dones, i presenciar 
l’espectacle de Circo Diverso, un 
projecte gestionant per la FEDI 
juntament amb la companyia La 
Finestra Nou Circ en col·labora-
ció amb Alter Valencia.
El regidor d’Esports, Fernando 

Oliveros, va rebre i felicitar a 
tots i cadascun dels esportistes 
premiats a aquesta gala, i va des-
tacar la gran tasca que es realitza 
des de la federació per promoci-
onar l’esport adaptat i facilitar la 
integració d’aquests joves mit-
jançant la pràctica de les distin-
tes disciplines.
Per la seua part, l’alcaldessa de 
Godella, Eva Sanchis, va desta-
car sobre la gala que «ha de ser-
vir per posar en valor tot el que 
feu, tant esportistes com famili-
ars i treballadors i treballadores 
de la federació, i que té molt de 

mèrit».
Per la seua part, el president de 
FEDI CV, Antonio Esteban, va 
voler «agrair a l’Ajuntament 
de Godella per haver-nos ofert 
aquesta casa per poder fer un 
tancament d’or a aquest primer 
any del projecte esportiu que ens 
ocupa».
Per últim, el vicepresident de 
FEDI CV, Ximo Gisbert, va 
explicar que «el fet de vindre 
a Godella no és casual, doncs 
ens consta l’especial sensibilitat 
d’aquest Ajuntament per tots els 
temes socials». 

L'alcaldessa Eva Sanchis i el regidor Fernando Oliveros feliciten als guardonats, i diverses actuacions que amenitzaren la gala.

Esports

El Club de 
Pilota Godella 
compleix 25 
anys

 El Club Pilota Godella està 
d'enhorabona, dons ha complit 
25 anys des que es va fundar 
al nostre poble el 1992. Per re-
passar la trajectòria del club i 
les activitats previstes, el soci 
fundador, Llorenç Martínez, i el 
secretari, Xavi Ferrer, estigueren 
als micròfons del BIM Ràdio, de 
Ràdio Godella 98.0 fm.
«Tot va començar arran d'una 
iniciativa de l'exalcalde Enric 
Bargues, que es posà en contacte 
amb un antic jugador i es mon-
tà una escola que actualment es 
gestiona des de l'Ajuntament», 
comentà Llorenç Martínez. «És 
un vertader orgull haver resistit 
tants anys en un ambient tan hos-
til», va afegir. 
El darrer 28 d'octubre, els antics 
i els nous membres del club es 
reuniren per celebrar aquest ani-
versari tan especial. Segons co-
menten, tenen previst formar un 
equip per participar al campionat 
de llargues. Abans, però, a la fes-
ta del 9 d'Octubre, realitzaren la 
tradicional exhibició de pilota, 
que Xavi Ferrer valorà de mane-
ra molt positiva: «És molt impor-
tant que hi haja pilota al poble, i 
que la gent que passa pel carrer 
puga gaudir de l'espectacularitat 
de presenciar en viu una parti-
da», comentà.
Actualment, el Club Pilota Go-
della compta amb 33 socis i està 
en plena campanya de captació. 
«L'objectiu primordial és inten-
tar passar el testimoni a la gent 
jove que ve darrere, encara que 
sabem que és complicat man-
tindre als xiquets i xiquetes que 
comencen i que normalment aca-
ben optant per altres esports més 
populars com el bàsquet o el fut-
bol», deia Llorenç Martínez.
Els entrenaments del club són 
els dimecres de 19 a 20 h, en el 
frontó del poliesportiu o en el 
carrer Pilota del pavelló, depe-
nent de l'oratge. I els divendres 
de vesprada entrena l'escola. Si 
esteu interessats en apuntar-vos 
al club, podeu contactar amb ells 
a través del mail clubpilotagode-
lla@gmail.com, o bé preguntar 
en consergeria del poliesportiu.
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CB L'Horta i EMB es 
presenten en societat
MÉS DE 600 JUGADORS I JUGADORES DESFILAREN PEL PAVELLÓ

 BÀSQUET
El divendres 24 de novembre 
va tindre lloc al pavelló munici-
pal la presentació conjunta dels 
equips de l'Escola Municipal 
de Bàsquet de Godella, el C.B. 
L'Horta Godella, i l’Units de la 
Asociación Crecer en Positivo. 
El regidor d'Esports, Fernando 
Oliveros, va participar d'aquest 
multitudinari acte en que desfila-
ren els 21 equips de la EMB Go-

della, els 21 equips del club i els 
17 equips dels col·legis. En total, 
49 equips i 600 jugadors i juga-
dores que representen al nostre 
poble per tot el país.
Després de la desfilada de juga-
dors i entrenadors van tindre lloc 
els reconeixements. El regidor 
d’Esports, Fernando Oliveros, 
i el president del club, Damián 
Grau, van retre homenatge a la 
primera junta directiva formada 
per Eugeni Arlandis, Luis Giner, 

Sara Capuz, Maribel Gimeno, 
Ernesto Pascual, Miguel Án-
gel Parreño, Dolores Escamilla 
i Juan Carlos Sánchez. També 
fou protagonista l'expresidenta 
Anna Montañana i, finalment, es 
va reconèixer la trajectòria dins 
de la EMB i del club de quatre 
jugadores que ara formen part 
del sènior femení: Núria Palan-
ca, Clara Orts, Natalia Asensio i 
Sara Micó.

Dalt, foto de família de tots els equips del club, l'escola i l'Units Godella. Baix, reconeixements a 
quatre jugadores de la casa, a la primera junta directiva i a l'expresidenta Anna Montañana. 

L’Units, campió d’Espanya de bàsquet adaptat!
 L’equip Units Godella va 

participar a principis de novem-
bre al campionat d’Espanya de 
bàsquet adaptat organitzat per 
la FEDI que es celebrava a San 
Fernando (Cadis), on va aconse-
guir uns grans resultats. El grup 
d’Habilitats Esportives va que-
dar campió d’Espanya, mentre 
que en la categoria Competició 
s’aconseguí un subcampionat i 
en Segona Adaptada un sisè lloc. 
Un gran èxit que ha volgut re-
conèixer i destacar el regidor 
d’Esports, Fernando Oliveros, 
felicitant els jugadors. «L’ob-
jectiu principal és afavorir que 
els integrants de l’Units Godella 
puguen gaudir practicant esport i 
que estiguin integrats dins d’una 

entitat com és el club de bàsquet. 
Si això, a més, ve acompanyat 
d’èxits esportius, la satisfacció 
és doble», comentà.
Per la seua part, Oswaldo Már-
quez, cofundador (juntament 
amb Fran Borcha) i coordinador 
de l’associació ‘Crecer en Posi-
tivo’ de la qual depèn l’Units, va 
estar als micròfons de Ràdio Go-
della per parlar d’aquest projec-
te. «El fet de participar amb tres 
equips al campionat d’Espanya 
és una aposta des de l’associa-
ció, perquè pensem que tots els 
esportistes que venen a entrenar 
durant l’any han de tindre l’opor-
tunitat de poder viure una expe- 
riència com aquesta. La finalitat 
de tot això no és el bàsquet en 

sí, sinó que tots els esportistes 
cresquen a nivell personal i es 
desenvolupen durant quatre dies 
de convivència amb més de 300 
esportistes de tot el país», digué. 
Márquez va voler agrair al club 
CB l’Horta Godella pel suport 
que els ofereix a nivell esportiu 
i logístic, i a tot el cos d’entrena-
dors que formen par de la família 
de ‘Crecer en Positivo’: Rosa, 
María, Edu, Julián, Pablo, Car-
los i Paula.

El Cantonet tira la vista enrere 
amb una exposició dels 30 anys

 El 2017, el club ciclista Can-
tonet estigué d'aniversari, doncs 
celebrava 30 anys i ho feia amb 
diverses activitats com l'exposi-
ció que es va programar al centre 
cultural Xicranda de Godella du-
rant el mes d’octubre. 
A aquesta mostra hi havia una 
gran quantitat de fotografies 
històriques, així com mallots, 
llibrets i algunes bicicletes curi-
oses, com un tàndem invertit i un 
tàndem tricicle construïts a mà 
per José María Monje, un dels 
socis més antics.
A la inauguració de l'exposició 
va estar present el regidor d'Es-
ports, Fernando Oliveros, que 

volgué felicitar en persona els 
integrants del club per aquests 
30 anys. 
Per celebrar aquest aniversari, 
també es va fer una etapa molt 
especial, de 45 km a Nàquera, 
que fou la primera de la que es 
guarda registre a un llibret i que 
data del 3 de febrer de 1991.

Es celebra el torneig solidari 
de Nadal de tenis i pàdel

 El 16 de desembre es va cele-
brar al poliesportiu per tercer any 
consecutiu el Torneig Solidari de 
Nadal de tenis i pàdel, amb un 
total de 36 participants entre to-
tes dues disciplines. El regidor 
d'Esports, Fernando Oliveros, 
lliurà els premis als guanyadors: 
Pàdel grup A: Paula García-Jor-
ge Lluch (campions) i Fran 
Caballer-Pep Moreno (subcam-    

pions). 
Pàdel grup B: Marc Clemares- 
Santi Figueroa (campions) i Mari 
Carmen Gómez-Juanjo Delgado 
(subcampions).
Tenis: Héctor Vinaixa (campió) i 
Javier Collado (subcampió).
Durant el transcurs de la jornada 
es van recollir aliments per a la 
Plataforma de Solidaritat Ciuta-
dana de Godella.

Obres de millora al poliesportiu

 El regidor d'Esports, Fernan-
do Oliveros, ha informat de les 
últimes actuacions que s'han rea-
litzat al poliesportiu per millorar 
les instal·lacions.
En primer lloc, s'ha pintat la pis-
ta exterior de bàsquet, s'ha canvi-
at el sòl de la mini pista de futbol 
i bàsquet i s'ha reparat la zona de 
jocs infantils. 

D'altra banda, s'ha construit una 
graderia amb sostre al camp de 
futbol que es podria ampliar en 
un futur. 
Per últim, s'han canviat les dos 
calderes d'aigua calenta del pa-
velló.
Totes aquestes obres han comp-
tat amb un pressupost total apro-
ximat de 48.000€.
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 REIS MAGS
Un gran nombre de xiquets i xi-
quetes, acompanyats dels seus 
pares i mares, portaren durant es-
tos dies la seua il·lusió i alegria 
pels carrers de Godella. 
Primerament, el dia 3, omplint 
el saló d'actes de Vila Teresita, 
on els esperaven els Reis Mags 
d'Orient per rebre les seues car-
tes. I després, a la tradicional ca-
valcada del dia 5, com a prèvia a 
la nit més màgica de l'any.
La regidora de Festes, Tatiana 
Prades, ha fet una valoració for-
ça positiva d'aquests dos actes.
«L'èxit de la festa de recollida 
de cartes per als Reis Mags cal 
agrair-li-ho a la comparsa dels 
Cavallers Templaris, que són els 
que van promoure aquesta festa 
ja fa molts anys i els que enca-
ra mantenen el seu esperit, ara 
amb la col·laboració de l’Ajun-
tament», comentà.
Pel que fa a la cavalcada, que 
aquest any tingué la temàtica del 
Nadal pel món, van poder veu-
re desfilar a 11 països diferents, 
amb algunes estructures espec-
taculars com el drac de la Xina 
o l'elefant de l'Índia. «Cada cop 
tenim unes festes més partici-
patives, amb la implicació de 
penyes, clavaries i la sempre im-
portant col·laboració de la banda 
del Casino Musical. Tots ajuden 
a mantindre la il·lusió dels més 
menuts», afegí Prades.

Els Reis Mags reparteixen il·lusió als 
menuts en la nit més màgica de l'any
LA TRADICIONAL CAVALCADA DEL 5 DE GENER PORTAVA ENGUANY LA TEMÀTICA DEL NADAL PEL MÓN

Imatges de la cavalcada dels Reis Mags, de la recollida de cartes a Vila Teresita i de la disfressa guanyadora de la falla Dr. Valls.

 Durant la programació de 
Nadal, la regidoria de Festes ha 
comptat amb la col·laboració de 
la Junta Local Fallera de Godella, 
que ha organitzat diverses activi-
tats per a tots els públics.
Per exemple, es celebraren les 
competicions de jocs de taula 
o els concursos de targetes na-
dalenques i de portals de Betlem. 
Aquest darrer el guanyaren els 
xiquets i xiquetes de la falla Sant 
Sebastià. 
D'altra banda, el dia 15 de de-
sembre tingué lloc el sopar de 
Nadal de la Junta Local Fallera. 
Un acte d'agermanament en que 
també participà la regidora de 

Festes, Tatiana Prades. «Resulta 
molt gratificant rebre el suport 
i la col·laboració de col·lectius 
com el faller en les festes de Na-
dal, festes on també caben totes 
aquestes propostes alternatives», 
comentà. 
Ara, finalitzades aquestes cele-
bracions, des de la Junta Local 
Fallera ja compten els dies per 
a les Falles 2018. Les primeres 
cites tindran lloc al teatre Capi-
tolio, amb les presentacions de 
les falles Sant Sebastià (20 de 
gener), Dr. Cabo (27 de gener), 
Cervantes (3 de febrer) i Dr. Valls 
(10 de febrer), i l'exaltació de les 
falleres majors (17 de febrer).

La Junta Local Fallera s'involucra a les activitats nadalenques 
i prepara amb il·lusió les Falles 2018

La regidora de Festes, Tatiana Prades, visita un dels Betlems.

Unes festes més 
participatives

 La Junta Local de Festes de 
Godella ha experimentat durant 
els darrers anys un creixement 
espectacular. 
Amb l'arribada de les dos darrers 
penyes el passat estiu, cada cop 
són més els joves que s'involu-
cren en la part lúdica i d'oci del 
poble. 
«A Godella tenim la sort de po-
der gaudir d'unes festes pensades 
pels i per als joves», ha comen-
tat la regidora de l'àrea, Tatiana 
Prades.
«Aquesta implicació parla molt 
bé de la joventut del poble, que 
s'acosten a la regidoria per pro-
posar-nos activitats», ha afegit.
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 PRESSUPOSTOS
La partida de 40.000€ amb que 
estan dotats els pressupostos 
participatius ja ha donat els seus 
fruits, doncs les quatre propostes 
guanyadores després de la vota-
ció popular ja han estat executa-
des i són visibles a distints punts 
de Godella.
Tal i com va informar la regidora 

de l'àrea, Tatiana Prades, un to-
tal de 426 persones participaren 
d'aquest procés de votació, que 
per primer cop enguany es realit-
zava de manera telemàtica.
Després dels anàlisi de viabilitat 
econòmica per part dels tècnics 
municipals, quatre han estat les 
propostes que s'han executat: 
l'adquisició de material per a 
activitats festives i culturals, la 

millora i construcció d'accesos 
per a persones majors i amb 
mobilitat reduïda, la reparació i 
reposició de fanals en Campoli-
var, i l'adquisició de gronxadors 
i joguets adaptats per a xiquets 
i xiquetes de 0 a 3 anys al parc 
situat a la carretera de Rocafort.
Els veïns i veïnes de Godella 
poden ara gaudir dels fruits dels 
seus pressupostos.

Millores per a persones amb mobilitat reduïda, banys adaptats a Vila Teresita i nous fanals a Campolivar.

ELS 40.000€ DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS S'HAN FET SERVIR, ENTRE D'ALTRES COSES, PER 
MILLORAR L'ACCESIBILITAT A DISTINTS PUNTS DEL POBLE, O REPONDRE ELS FANALS DE CAMPOLIVAR

Les propostes executades amb els 
pressupostos participatius, ja visibles

 El dissabte 2 de desembre es 
va celebrar al centre d'art Vila 
Eugènia una jornada formativa 
dirigida a les associacions de 
Godella i organitzada per la regi-
doria de Participació Ciutadana. 
Després de detectar les necessi-
tats de les associacions del po-
ble, des de la regidoria es va de-
cidir contactar amb professionals 
amb experiència a aquest l'àmbit 
per impartir una formació que es 
centrà, sobretot, en la part eco-
nòmica i financera, és a dir, com 
justificar les subvencions, signa-
tures de convenis, etc.
La regidora de Participació 
Ciutadana, Tatiana Prades, va 

comentar que aquesta fou «una 
experiència molt positiva, per-
què algunes associacions es van 
donar a conèixer a les altres i tots 
es posaren cara». Prades destacà 
que «Godella compta amb un tei-
xit associatiu molt gran, i aques-
ta jornada va servir per fomentar 
la col·laboració entre les distin-
tes entitats, no només a nivell de 
participació, sinó també pel que 
fa a l'organització d'activitats».
En definitiva, «fou un dia molt 
profitós, i així ens ho han trans-
met molts dels participants, que 
digueren estar molt contents de 
la inversió de temps que feren 
per tot el que pogueren apren-

dre», sentencià Prades.
Durant el matí es realitzaren di-
verses dinàmiques de grup, i per 
la vesprada hi hagué una part 
teòrica més enfocada a l'aspec-
te econòmic i financer. En total, 
participaren unes 30 persones de 
les següents associacions: penya 
Blafexats, penya Pebreretes, pe-
nya Tot per l'aire, Juniors Som 
Rent, associació de Comerciants, 
falla Sant Sebastià, falla Doctor 
Valls, falla Doctor Cabo, AMPA 
del CEIP Barranquet, Criterio 
21, Catacumba, Bostezo i A cada 
lluna. 

Es celebra a Vila Eugènia una jornada 
formativa per a les associacions de Godella

Dalt, una de les dinàmiques de grup. Baix, la foto de família.
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La carretera de Rocafort 
passa a ser d’un únic sentit
A PARTIR D'ARA, L'ENTRADA AL POBLE ES REALITZARÀ PEL POLÍGON

Imatge de la carretera de Rocafort en el moment en que s'estava executant el canvi a un únic sentit.

 CTRA ROCAFORT
A finals de novembre s’execu-
taren els treballs per dotar d’un 
únic sentit la carretera de Roca-
fort. Com ha explicat el regidor 
d’Obres, Fernando Oliveros, 
amb aquesta nova planificació la 

carretera passa a tindre un únic 
sentit, que serà d’eixida del po-
ble, és a dir, des del carrer Ar-
quebisbe Fuero cap a Rocafort. 
I l’entrada cap a Godella es farà 
pel polígon. 
D’altra banda, també s’ha millo-

rat l’estacionament dels vehicles. 
A partir d’ara s’estacionarà en 
bateria on abans només es podia 
en cordó. I a la zona de la piscina 
fins al col·legi Barranquet s'esta-
cionarà en cordó. També s’ha fet 
alguna zona de càrrega i descàr-

rega per als comerços. 
Oliveros ha afirmat que «amb 
aquestes modificacions s’incre-
menta el nombre de llocs d’esta-
cionament i es millora el trànsit a 
una zona tan concorreguda com 
és aquesta».

 El dissabte 2 de desembre, 
l’agent de la Policia Local de 
Godella, José Ribera Arnal, va 
rebre la medalla al mèrit policial 
amb distintiu roig per posar en 
risc la seua vida en un acte de 
servei. El regidor de Seguretat 
Ciutadana de l’Ajuntament, Fer-
nando Oliveros, i l’intendent en 
cap de la Policia Local, Santia-
go Garfella, li acompanyaren en 
aquest dia tan especial.
El reconeixement va estar propo-
sat per l’Ajuntament de Riba-ro-

ja, on l’agent prestava servei 
abans d’incorporar-se al cos go-
dellenc. La medalla ve motivada 
per una intervenció realitzada en 
el compliment de les seues fun-
cions, durant el transcurs de la 
qual va sofrir una agressió per 
arma blanca. 
Tant Oliveros com la resta de la 
corporació municipal, els com-
panys de la Policia Local i veïns 
i veïnes del poble, s’han sumat a 
aquesta felicitació i han mostrat el 
seu orgull per José Ribera Arnal. 

Un agent de la Policia Local 
de Godella, condecorat amb la 
medalla al mèrit policial

El regidor de Seguretat Ciutadana, Fernando Oliveros, l'agent José 
Ribera, i l'intendent en cap de la Policia Local, Santiago Garfella.

 A finals d’octubre, dos agents 
de la Policia Local de Godella 
van detindre a una persona per 
un delicte de furt. 
En aquesta intervenció es van 
confiscar diferents objectes que, 
segons informaren fonts del cos 
policial, servirien per esclarir un 
nombre important d’infraccions 
penals. 
L’operatiu es va dur a terme amb 
la col·laboració de la Guàrdia 
Civil de Montcada, que va tras-
lladar a la Policia Local de Go-
della la seua felicitació i l’agraï-
ment pel servei prestat.

La Guàrdia 
Civil de 
Montcada 
felicita a dos 
agents de la 
Policia Local 
de Godella

 Agents de la Policia Local de 
Godella van col·laborar a princi-
pis de desembre en un operatiu 
per localitzar a un xiquet de 5 
anys que havia desaparegut.
Els fets van tindre lloc a la loca-
litat veïna de Burjassot, en una 
zona pròxima a Godella. A mig-
dia es va rebre una telefonada 
per denunciar la desaparició del 
menor, i la ràpida mobilització 
dels efectius de la Policia Local 
de Godella juntament amb la co-
ordinació amb la Policia Nacio-
nal i la Policia Local de Burjas-
sot, va permetre la localització 
en menys d'una hora. També van 
col·laborar en aquest operatiu els 
companys de Protecció Civil de 
Godella.
El xiquet fou localitzat junt a un 
supermercat en perfecte estat. 
Tant el regidor de Seguretat Ciu-
tadana de l'Ajuntament, Fernan-
do Oliveros, com l'intendent en 
cap de la Policia Local de Gode-
lla, Santiago Garfella, felicitaren 
tots els cossos i els agents invo-
lucrats en aquesta operació per la 
seua resposta i gran implicació 
que facilità tornar al xiquet amb 
els seus pares ràpidament.

La Policia 
Local localitza 
un xiquet 
de 5 anys 
desaparegut
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 El regidor de Seguretat Ciu-
tadana, Fernando Oliveros, ha 
informat sobre les distintes ac-
tuacions que s'han realitzat en 
aquest àmbit amb l'objectiu de 
reordenar i millorar el tràfic al 
poble.
A més del canvi a un únic sen-
tit de la carretera de Rocafort, 
també ha hagut modificacions 
en els carrers Pensament i Madre 
Carlota de Santa Teresa, atenent 
a les peticions dels veïns de les 
zones properes. 
D'altra banda, s'han col·locat se-
nyals lumíniques de limitació de 

la velocitat a 30 km/h a distints 
punts d'entrada a Godella. Una 
d'aquestes senyals està situada 
al carrer del poliesportiu, altra a 
la rodona de l'EPLA i altres dos 
junt al col·legi Cervantes i la car-
retera de Rocafort. Es tracta de 
senyals alimentades amb ener-
gia solar, doncs compten amb 
un xicotet panell que produeix 
l'electricitat suficient de manera 
no contaminant. 
Aquestes senyals s'han col·lo-
cat també per respondre a les 
demandes veïnals en zones amb 
afluència de xiquets i xiquetes. 

Com ha comentat Oliveros, de 
moment la valoració és positiva, 
i si tot continua segons el previst, 
l'any que ve s'instal·laran més a 
altres zones.
Per últim, Oliveros també ha va-
lorat de forma molt positiva el 
funcionament de la nova rodona 
situada entre els carrers Aca-
cias i Ermita Nova, a l'entrada 
de Campolivar. Aquesta rodona 
ha permès als veïns de la zona 
guanyar en seguretat, donat que 
obliga als cotxes que entren al 
barri a disminuir la velocitat i 
circular amb més precaució.

 El regidor de Seguretat Ciuta-
dana, Fernando Oliveros, va im-
pulsar -responent a una petició 
dels veïns i veïnes de Godella- 
una campanya de control de so-
nometria en motos i ciclomotors, 
que fou executada per la Policia 
Local del poble en una primera 
fase de 15 dies i amb controls 
posteriors que es repetiren de 
forma periòdica.
L'actuació va constar de dos fa-
ses. En la primera es realitzaren 
mesuraments amb un sonòmetre 
i amb l'ajuda de l'enginyer muni-
cipal per garantir la total transpa-
rència i precisió. No va haver-hi 
més que un parell de denúncies, 
ja que aquests mesuraments so-
len ser correctes si el vehicle ha 
passat la ITV.
En la segona fase es realitzaren 
més controls als quals es bus-

cava, a més, que les motos i els 
ciclomotors hagueren superat la 
ITV i, en cas de no ser així, es 
demanava una ITV extraordi-
nària si es considerava oportú. 
A més, es comprovaven altres 
elements, com els tubs de fui-
ta modificats o ineficaços, així 
com el carburador o la cilindra-
da. En aquest cas les denúncies 
foren més nombroses. Oliveros 
destacà d'aquesta campanya que 
ha servit per conscienciar als 
conductors i donar resposta a les 
demandes del veïnat.
D'altra banda, l'intendent en 
cap de la Policia Local, Santia-
go Garfella, ha informat que de 
cara al proper anys estan previs-
tes noves campanyes com les de 
conscienciació d'estafes, tinència 
d'animals i prevenció de riscos 
amb material pirotècnic.

Es realitza una campanya de 
control de sonometria en motos i 
ciclomotors a petició dels veïns

 No són pocs els anuncis en 
mitjans de comunicació a nivell 
nacional que veiem sobre la ne-
cessitat d'utilitzar el cinturó de 
seguretat. 
Encara així, resulta necessari 
realitzar campanyes de control 
com les que cada cert temps or-
ganitza la DGT i a les quals s'hi 
sumen cossos com els de la Poli-
cia Local de Godella. 
El regidor de Seguretat Ciutada-
na, Fernando Oliveros, ha quali-
ficat com a «essencials» aquest 
tipus de campanyes que busquen 
conscienciar a la ciutadania so-
bre la necessitat d'utilitzar els 
distints elements de seguretat 
quan ens posem al volant. 
En concret, la campanya que tin-
gué lloc a Godella a principi del 
curs escolar i amb una duració 
d'una setmana aproximadament, 
tractava de sensibilitzar no no-
més sobre la utilització del cintu-
ró de seguretat, sinó també sobre 
la cadira per a xiquets i xiquetes 

i el casc en motocicletes. 
En torns de matí i vesprada es  
realitzaren distints controls se-
guint amb les recomanacions i 
normes difoses per la DGT. Pel 
que fa a la cadira especial per a 
menors, el resultat fou força po-
sitiu, doncs es comptabilitzaren 
escasses denúncies en aquest 
sentit. No fou així en la utilit-
zació del cinturó en adults, que 
sembla encara no està tant interi-
oritzat, i el fet que continuen ha-
vent conductors que no el facen 
servir evidencia la necessitat de 
continuar realitzant aquest tipus 
de campanyes.
Oliveros va apuntar que, a més 
de l'actuació al carrer, «el fet 
d'adherir-se a una campanya de 
la DGT resulta molt interessant 
perquè també comptem amb el 
suport dels anuncis que constant-
ment apareixen a tanques publi-
citàries, ràdio i televisió, la qual 
cosa ajuda a enfortir els efectes 
preventius d'aquests operatius».

Godella s'adhereix a una 
campanya de la DGT de 
control del cinturó de seguretat

Oliveros valora de 
forma «molt positiva» 
les mesures de 
reordenació del tràfic
LA NOVA RODONA I SENYALS LUMÍNIQUES DE LÍMIT DE 
VELOCITAT ESTAN FUNCIONANT SEGONS LES EXPECTATIVES

Dalt, la rodona d'Acacias amb Ermita Nova. Baix, una senyal de límit de velocitat al Poliesportiu.
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La biblioteca 
de Godella 
amplia la 
velocitat del 
seu WiFi

 Es tractava d'una demanda 
històrica de les persones usuàri-
es de la biblioteca municipal de 
Godella que ara s'ha vist coberta. 
Des del mes de novembre, els 
veïns i veïnes que fan servir les 
instal·lacions de la biblioteca ja 
disposen d’una major connec-
tivitat a Internet gràcies a un 
increment en la velocitat de la 
xarxa WiFi.
El que abans era un cabak de 2 
MB de 'baixada' i de 200 kbps de 
'pujada' ha sofert una modifica-
ció significativa, doncs ara s'ha 
pasat als 8 MB de 'baixada' i 2 
MB de 'pujada'.
La velocitat dels 8 ordinadors 
públics que es troben situats 
a la biblioteca, i també de tots 
aquells dispositius que es conec-
ten a Internet a través del WiFi, 
s'ha vist ara substancialment in-
crementada.
Gràcies a les gestions dels de-
partaments de Modernització i 
de Biblioteca d’aquest Ajunta-
ment, i les demandes de molts 
altres municipis, la Diputació de 
València ha incrementat el cabal 
per a la connexió d'Internet a 
través del servei que manté actu-
alment en totes les biblioteques 
públiques que estan acollides al 
projecte ‘La Dipu Sona WIFI’.
Aquesta millora de la connecti-
vitat repercutirà en benefici de 
totes aquelles persones usuàries 
del servei en la biblioteca, millo-
rant tant la velocitat com la pos-
sibilitat de múltiples connexions. 
Cal recordar també que les con-
nexions gratuïtes que es fan en 
aquesta xarxa, com en altres de 
públiques, estan limitades en els 
seus continguts i queden enregis-
trades per possibles infraccions i 
accessos no legals de les perso-
nes usuàries que prèviament han 
d'haver-se registrat.
El regidor de Modernització, 
Joan Alonso, i la regidora de Bi-
blioteca, Paquita Mocholí, han 
valorat molt positivament aquest 
canvi, que respon a una demanda 
històrica de les persones usuàries 
de la biblioteca municipal.

Biblioteca

 Els xiquets i xiquetes de Go-
della han tingut l'oportunitat de 
gaudir d'un Nadal diferent a la 
biblioteca municipal.
El darrer dijous 28 de desembre 
es va celebrar una activitat infan-
til, amb conta contes de Nadal i 
un taller de globusflèxia. Tot a 
càrrec de la companyia de ser-
veis educatius i d'oci 'La Titella'.
La regidora de Biblioteca, Paqui-
ta Mocholí, va destacar d'aquesta 
activitat que «es tractava de con-
jugar la part educativa del conta 
contes amb la part lúdica i més 
atractiva per als xiquets i xique-
tes, com fou el taller de globus-

flèxia». 
El conta contes tenia, com no 
podia ser d'una altra manera, una 
moralitat. «A través dels llibres, 
els més menuts poden aprendre 
valors molt importants com són 
la solidaritat, la igualtat i la em-
patia amb els més desfavorits», 
comentava Mocholí. 
Precisament sobre aquesta lí-
nia versava el relat contat per la 
companyia 'La Titella', que tractà 
de combatre aquest esperit con-
sumista del Nadal i substituir-lo 
per un de més generós.
Els xiquets i xiquetes s'ho passa-
ren d'allò més bé a la biblioteca. La biblioteca es va omplir per escoltar el conta contes de Nadal.

Els clubs de lectura i les 
presentacions de llibres 
continuen guanyant adeptes

 Com ve sent habitual cada 
mes, la biblioteca municipal de 
Godella ofereix als seus lectors 
més àvids uns clubs de lectura 
per a comentar distintes obres 
proposades pel tècnic municipal.
Durant estos darrers mesos, els 
llibres protagonistes han estat 
Patria, de Fernando Aramburu 
(octubre), El doctor Zhivago, de 
Boris Pasternak (novembre), i 
Nunca me abandones, de Kazuo 
Ishiguro (desembre).
Per al 31 de gener a les 19:00 h 
està previst comentar l'obra La 
flor púrpura, de Adichie Chi-
mamanda. Un club de lectura 
que, recordem, està obert a totes 
aquelles persones que vulguen 

participar. Per demanar més in-
formació, poden acostar-se a la 
biblioteca municipal -situada al 
primer pis del centre cultural Xi-
cranda- en el seu horari habitual.
D'altra banda, des d'aquesta regi-
doria també s'organitzen presen-
tacions de llibres, com la que tin-
gué lloc el 18 de gener de l'obra 
Luna de Perigeo, d'Elena Casero 
Viana.
Per als propers mesos estan or-
ganitzades les presentacions de 
Visiones, de Norma González 
Peralta, el 22 de febrer a les 
19:00 h; i de La función perdida, 
de María García-Lliberós, el 8 de 
març a les 19:00 h. Totes dues a 
la biblioteca municipal.

El Nadal arriba a la biblioteca 
amb activitats infantils

Imatges del club de lectura a una de les aules de Xicranda.

EL CONTA CONTES I EL TALLER DE GLOBUSFLÈXIA TINGUEREN UNA BONA ACOLLIDA
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Promoció del valencià

'La tornada', de Dori 
Palencia guanya 
el III Concurs de 
Microrelats en valencià

 A finals d'octubre va tindre 
lloc a la biblioteca municipal el 
lliurament de premis de la terce-
ra edició del Concurs de Micro-
relats. 
La regidora de Biblioteca, Pa-
quita Mocholí, i l'alcaldessa de 
Godella, Eva Sanchis, foren les 
encarregades de rebre i felicitar a 
les guardonades. 
Amparo Romero, amb l'obra 
Modern times, fou la guanyado-
ra del premi al millor microre-
lat en castellà, mentre que Dori 

Palencia, autora de La tornada, 
rebrà el reconeixement al millor 
microrelat en valencià. Precissa-
ment aquest últim el reproduïm 
íntegrament a continuació.

Vaig arribar tard a la reunió fa-
miliar que tots els anys acostu-
màvem  fer per aquelles dates. 
Feia uns dies que havia perdut la 
meua cartera i amb ella tota la 
documentació.
Entrí a la casa familiar i me 
n’adoní que tots em miraven 

amb estranyesa. Vaig  observar 
que ningú d’ells em reconeixia, 
inclús ma mare m’observava 
sorpresa asseguda a la seua bu-
taca.
Quan passí davant de l’espill 
antic, tampoc jo em vaig reconèi-
xer. Nerviosa i intranquil·la vaig 
recórrer les estances de la casa. 
Allí estava l’habitació, amb les 
meues coses i una antiga foto on 
posava “Mai t’oblidarem”.

Sopa de lletres, una divertida 
manera d'aquirir nou vocabulari

 Des de la regidoria de Promo-
ció del Valencià, dirigida per Pa-
quita Mocholí, vos proposem un 
divertit joc per practicar la llen-
gua i aprendre nou vocabulari en 
valencià. 
Saps quin animal és un mussol? I 
un tauró? Sabies que zebra i gira-
fa, malgrat que sonen molt simi-
lar al castellà, s'escriuen de for-
ma diferent? Encertaries a l'hora 
d'accentuar dofí, lleó, camaleó, 
ós o àguila?
Si et sembla, agafa un bolígraf 
de color roig i acompanya'ns pel 

zoològic d'aquesta sopa de lle-
tres en què has de descobrir on 
s'amaguen tots aquests simpàtics 
animalets. 
Però t'advertim que alguns po-
den estar tombats al terra, altres 
penjant en vertical, en una estra-
nya posició diagonal, i inclús a 
l'inrevés. 
A la part de baix tens les soluci-
ons, però ets capaç de terminar el 
joc sense mirar-les? 
I si desconeixes el significat 
d'alguna d'aquestes paraules, no 
dubtes en consultar el diccionari.

Solucions

A l'esquerra, Dori Palancia (1er premi en valencià). A la dreta, Amparo Romero (1er premi castellà).

REPRODUÏM ÍNTEGRE EL RELAT GUANYADOR: 'LA TORNADA'
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Igualtat

Fermesa contra la 
violència de gènere
GODELLA CELEBRA AMB UNA COMPLETA PROGRAMACIÓ EL 
DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA

 25N
Amb motiu del 25N, Dia Inter-
nacional contra la Violència de 
Gènere, la regidoria d’Igualtat 
de l’Ajuntament de Godella va 
organitzar tot un seguit d'actes 
per reivindicar els drets de les 
dones i contribuir a la lluita per 
eradicar aquesta lacra. A més, al 
ple de novembre es va aprovar 
per unanimitat una moció per de-
manar més recursos per a que les 
Administracions locals puguen 
actuar contra la violència mas-
clista.
La regidora d’Igualtat, Teresa 
Bueso, va presentar un progra-
ma d’activitats que contemplava 
diversos actes de sensibilització 
amb col·laboració amb associa-

cions de dones com Calidad de 
Vida o Amas de Casa y Consu-
midores Tyrius, un concert be-
nèfic de l’associació ALANNA, 
un certamen de curtmetratges 
per la igualtat, xarrades contra la 
violència de gènere i una lectura 
dramatitzada a càrrec de l’alum-
nat del taller de teatre de l’EPA.
A més, el dissabte 25, Dia Inter-
nacional contra la Violència de 
Gènere, va tindre lloc una con-
centració a la porta de l’Ajunta-
ment, a la qual la pròpia Teresa 
Bueso va llegir un manifest per 
la igualtat dels drets entre homes 
i dones, acompanyada per veïns 
i veïnes, i representants del con-
sistori.
D'altra banda, al ple extraordi-

nari que tingué lloc el dia 9 de 
novembre, el grup de govern va 
presentar i aprovar per unanimi-
tat una moció contra la violència 
de gènere. La regidora d’Igualtat, 
Teresa Bueso, va manifestar el 
compromís d’aquest poble amb 
les víctimes. Un compromís que, 
segons digué, «ha de ser constant 
i ha d’establir els mecanismes 
d’actuació necessaris entre les 
distintes Administracions». Amb 
aquest objecte, Bueso recordà 
que «s’ha de dotar de personal 
i de pressupost als Ajuntaments, 
que són una peça clau i juguen 
un paper fonamental en aquesta 
lluita per previndre, assessorar, 
protegir i acompanyar a les víc-
times».

Acte institucional a la porta de l'Ajuntament, el 25 de novembre.

Bueso presenta els nous 
projectes en matèria d'Igualtat

 La regidora d'Igualtat, Teresa 
Bueso, ha informat sobre les dis-
tintes accions i projectes que s'es-
tan duent a terme en aquesta àrea, 
entre els quals destaca el primer 
protocol contra l'assetjament se-
xual i el Pla d'Igualtat de Godella 
i de l'Ajuntament, pendent de la 
seua aprovació en ple.
D'altra banda, s'ha habilitat l'au-

la d'informàtica 'Ada Lovelace' 
en Vila Teresita per a  dones  en   
situació de recerca de treball, 
s'ha dut a terme la campanya de 
joguets no sexistes de la Gene-
ralitat i s'ha elaborat un glossari 
d'igualtat, disponible en la web 
municipal. A més, s'està treba-
llant en l'elaboració d'un consell 
d'Igualtat, entre altres projectes.

La IX Trobada d’Associacions 
de Dones de l’Horta Nord 
parla sobre pressupostos amb 
enfocament de gènere

 Dones pertanyents a diferents 
associacions de l´Horta Nord es 
van reunir a principis de novem-
bre a Godella en la IX Trobada 
per parlar d'economia i dona i 
posar en comú projectes, experi-
ències i inquietuds i, sobretot, 
aprendre i intercanviar coneixe-
ments. 
La jornada, organitzada con-
juntament pel Consorci Pactem 
Nord, l'Ajuntament de Godella 
i la Federació de Dones i Col-
lectius per la Igualtat de l'Horta 
Nord, va ser oberta per l'alcal-
dessa de Godella, Eva Sanchis, 
la regidora d'Igualtat, Teresa 
Bueno, la presidenta de la Fe-
deració de Dones i Col·lectius 
per la Igualtat de l'Horta Nord, 
Concha Alcover, i el gerent de 
Pactem Nord, José Antonio Na-
varro. En la presentació totes les 
persones van coincidir a destacar 
la gran importància d'aquest ti-
pus de trobades, no solament per 
a les dones, sinó sobretot per a 
la construcció d'una societat més 
justa i integradora.
Durant la trobada participaren 
expertes que aportaren els seus 
coneixements sobre economia 
i dona. Amb el títol “Mapa de 
les dones a l'Horta Nord. Pers-
pectiva laboral”, Isabel Pina, 
responsable de l'àrea de promo-
ció econòmica de Pactem Nord, 
va realitzar un recorregut pels 
principals indicadors que ens 
permeten conèixer la situació de 
les dones en cadascun dels muni-
cipis de l'Horta Nord i, d'aquesta 
manera, poder planificar progra-
mes i iniciatives conjuntes. 
Feminització de la precarietat 
laboral, menors pensions, ma-
jor risc de pobresa, dificultats 
de conciliació, menor accés a la 
formació tècnica i llocs de treball 
feminitzats, foren algunes de les 
conclusions exposades més re-
llevants. Segons la informació 
aportada per la tècnica, el món 
trigarà 118 anys a tancar la bret-
xa econòmica entre homes i do-
nes. A Espanya “es calcula que 
es trigarà uns 70 anys”. 

Per la seua banda, la doctora en 
estudis de gènere i agent d'Igual-
tat de la Universitat de València, 
Mónica Gil, va descriure els vin-
cles entre feminisme i economia, 
fent especial incidència en la im-
portància que els pressupostos 
públics contemplen la perspecti-
va de gènere de forma explícita i 
s'avalue clarament el seu impac-
te i eficàcia, tal com estableix la 
legislació. En aquest mateix sen-
tit, al debat posterior, es va plan-
tejar entre les assistents la impor-
tància de la implicació del teixit 
associatiu en la confecció i ava-
luació d'aquests pressupostos. 
Com a exemples significatius, va 
indicar que la crisi ha significat 
en molts casos retalls en qüesti-
ons socials, com per exemple la 
reducció dels dies d'hospitalitza-
ció de les persones, “la qual cosa 
ha significat que moltes dones 
hagen de fer-se càrrec dels fa-
miliars a casa”. En aquest sentit, 
Mónica Gil va advocar per con-
feccionar els pressupostos des 
d'una perspectiva de gènere, amb 
l'objectiu de fomentar la igualtat, 
«es pot transformar la manera 
de fer política i les desigualtats 
existents», assenyalà l'experta.
En el context de la jornada tam-
bé es va presentar el llibre de 
poemes de Josefa Montagud Des 
del Sud fins al Nord una llàgri-
ma. En aquest poemari l'autora 
de Montcada presenta amb tota 
«cruesa el món patriarcal en el 
qual vivim», assenyalà la poeta, 
que també va llegir en públic al-
gun dels seus versos. Altres com-
panyes del Col·lectiu de dones 
feministes de Montcada també 
van llegir alguns poemes verita-
blement commovedors d'aquest 
poemari.
La trobada va concloure amb 
la lectura del manifest contra la 
violència de gènere en el qual 
quedà palès per part de les parti-
cipants «el nostre profund rebuig 
a totes les formes de violència de 
gènere i fomentar models alter-
natius de convivència, basats en 
el respecte i la igualtat».
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 RÀDIOS MUNICIPALS
A finals de novembre es va ce-
lebrar a Burjassot una reunió 
entre À Punt i la Xarxa d’Emis-
sores Municipals Valencianes 
(XEMV). La directora general 
de la Societat Anònima de Mit-
jans de Comunicació (SAMC), 
Empar Marco, la directora d’in-
formatius d’À Punt, Remei Blas-
co, i el cap de la unitat de Pro-
jecció Social, Albert Vicent, van 
presentar el model de col·labora-
ció entre tots dos ens.
Aquest document suposa la pos-
sibilitat per als mitjans de proxi-
mitat de col·laborar activament 
amb l’ens públic autonòmic a 
través de diferents nivells. En 

paraules del regidor de Comu-
nicació de l’Ajuntament de Go-
della, Paco Aràndiga, «es tracta 
d’una oportunitat única i un gran 
pas endavant per a les emisso-
res municipals com és el cas de 
Ràdio Godella. A partir d’ara co-
mençarem a treballar per establir 
sinèrgies i poder oferir cada cop 
una programació més variada i 
ambiciosa, tant a nivell informa-
tiu com tècnic». 
Després d’aquesta reunió, el se-
güent pas serà el d’elaborar un 
document conjunt entre À Punt i 
la XEMV en que es concrete el 
marc de col·laboració i es verte-
bre aquest nou model comunica-
tiu de proximitat.
A aquesta reunió també estigue-

ren presents el secretari general 
de la Federació Valenciana de 
Municipis i Províncies, Vicent 
Gil i la seua secretària i inter-

locutora amb la XEMV, Maite 
Noguera, així com representants 
de les diferents emissores muni-
cipals de la Xarxa.

À Punt compta amb la Xarxa 
d’Emissores Municipals 
Valencianes per al seu model 
comunicatiu de proximitat
PACO ARÀNDIGA: «ES TRACTA D’UNA OPORTUNITAT ÚNICA I UN GRAN PAS 
ENDAVANT PER A LES EMISSORES MUNICIPALS COM RÀDIO GODELLA»

Godella, a les 
Marchés de Noël

 Un any més, membres del co-
mitè d'Agermanament de Gode-
lla van participar en els Marchés 
de Noël de Bailly i Noisy le Roi. 
Durant dos caps de setmana, a fi-
nals de novembre i principis de 
desembre, les poblacions formen 
mercats de Nadal, als quals par-
ticipen tan comerciants com as-
sociacions. El comitè godellenc 
hi participa, conjuntament amb 
membres del comitè francès, per 
donar a conèixer les activitats i 
poder organitzar les properes 
cites de 2018. Tanmateix, es re-
alitzen reunions de treball per fer 
el balanç de les activitats de l'any 
que acaba. Amb aquest mateix 
objectiu, el comitè es tornarà a 
reunir a principis d'any.

Reunió entre À Punt i la XEMV a Burjassot.

Comunicació i Agermanament

 El regidor de Comunicació de 
l'Ajuntament de Godella, Paco 
Aràndiga, ha presentat les nove-
tats que ja es poden observar tant 
a la web com a l'app municipals.
D'una banda, la nova versió de 
l'app 'Portales' -en què s'inclou 
l'Ajuntament de Godella i que 
està disponible tant per a An-
droid com per a iOS- inclou una 
sèrie de característiques noves 
com, per exemple, els mapes 
temàtics on es poden filtrar i lo-
calitzar els llocs d'interés muni-
cipal, els comerços i serveis del 
poble i els restaurants i negocis 
d'alimentació. També és nou el 
llistat de telèfons d'interés, als 
quals poden telefonar directa-
ment des del nostre mòbil. A 
més, es poden consultar les far-
màcies de guàrdia de Godella i 
Burjassot i notificar incidències. 
D'altra banda, pel que fa a la 
pàgina web, s'està treballant 
per remodelar totes les seccions 
dels diferents departaments de 
l'Ajuntament, amb menús, ico-
nes, banners i dissenys adaptats 
per a cada àrea.

Aràndiga 
presenta les 
novetats de 
l'app i la web 
municipals

 Els membres del comitè 
d’Agermanament de les locali-
tats franceses de Bailly i Noisy 
le Roi; Inés, Louis Hanquiez, 
Mathilde Barbey, Marie France 
Dequeker, Olivier Barbey, Del-
phine, Philippe, Lola, Tim Be-
nayoun, René, Yvette Fourcade, 
Christophe Piorry i Marc Toure-
lle vingueren a València per par-
ticipar en la Mitja Marató, que 
tingué lloc el 22 d’octubre.
A la cursa, cal destacar el resultat 

de Marie France, que aconseguí 
la 15ª posició de la seua catego-
ria. Els altres participants van 
realitzar igualment bones mar-
ques i van quedar agradablement 
sorpresos per la bona organitza-
ció de l’esdeveniment. El regi-
dor d’Esports de l’Ajuntament 
de Godella, Fernando Oliveros, 
també va prendre part d’aquesta 
carrera amb els ciutadans france-
sos. 
Després de la prova a València, 

els membres del comitè francès 
vingueren a Godella  per partici-
par en la primera Olimpíade de 
Societats Musicals de l’Horta 
Nord al col·legi Sagrat Cor. Lola 
Benayoun guanyà la cursa en la 
seua categoria. També tingueren 
oportunitat per passejar i conèi-
xer el nostre poble.
L'endemà, francesos i godellencs 
realitzaren junts un passeig en 
bicicleta per la ciutat de Valèn-
cia, i feren un recorregut històric 

guiats per un membre del comitè 
godellenc.
Després d’un contacte molt pro-
fitós i agradable, els represen-
tants de Godella adquiriren el 
compromís de participar en la 
mitja marató de Noisy le Roi el 
proper 23 de març i de continuar 
preparant esdeveniments per fer 
cada cop més estrets els lligams 
entre les poblacions de Godella, 
Noisy le Roi i Bailly.

Membres del comitè d’Agermanament de Bailly i Noisy le Roi 
visiten Godella i participen en la Mitja Marató de València

D'esquerra a dreta: olimpíades esportives, passeig en bici per València i Mitja Marató.
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Personal

Quantes persones i en quines àrees 
treballen per a l'Ajuntament?
EL PERSONAL AL SERVEI DE L'AJUNTAMENT DE GODELLA COSTARÀ EN 2018 UN TOTAL DE 5.090.164€

 El personal de l’Ajuntament 
de Godella ja fou protagonista 
a la pàgina d’Hisenda del darrer 
BIM, on explicàrem com fun-  
ciona i quins costos tenen cadas-
cun dels apartats que componen 
aquest capítol 1 dels pressupos-
tos generals.
Uns pressupostos generals que 
per a 2018 seran de 19.709.785€, 
i dels quals una partida de 
5.090.164€ anirà destinada al 
pagament de les nòmines de to-
tes les persones que treballen per 
a aquest consistori. En aquest 
apartat ha hagut un increment 
de més de 400.000€, doncs són 
molts els serveis que, mitjançant 
la gestió directa, l’Ajuntament 
presta a la ciutadania. 
Precisament aquesta gestió di-
recta ha estat una de les senyes 
d’identitat d’aquest grup de go-
vern durant la present legislatu-
ra. «Gestionar l'àrea de personal 
en este Ajuntament és una tasca 
difícil donada la diversitat de 
contractes laborals que tenim, ja 
que açò requereix ampliar l'es-
tructura tècnica de l'Ajuntament 
per a prestar un millor servei», 
destaca l’alcaldessa de Godella i 
regidora de Personal, Eva Sanc-
his. 
En les següents línies podeu veu-
re de quina manera està estructu-
rada la plantilla que actualment 
conforma l’Ajuntament de Go-
della:
ALCALDIA I PARTICIPACIÓ
1 administrativa.
1 auxiliar.
SEGURETAT
1 intendent de policia.
1 inspector de policia.
4 oficials de policia.
22 agents de policia.
1 guarda rural.
ADMINISTRACIÓ
1 secretària.

1 vicesecretària.
1 tècnic d’administració general.
1 tècnic informàtic.
7 administratius.
2 auxiliars.
4 subalterns.
ECONOMIA
1 interventora.
1 tresorera.
1 tècnic mitjà de gestió.
2 administratius.
1 auxiliar.
SERVEIS SOCIALS I 
PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ
3 treballadores socials.
2 psicòlogues.
1 agent de desenvolupament local.
1 professora de serveis socials.
1 monitora de tallers.
2 auxiliars.
2 subalterns.
URBANISME I 
SERVEIS MUNICIPALS
1 arquitecte.
1 tècnic d’administració general.
2 arquitectes tècnics.
1 enginyera agrícola.
1 administratiu.
1 auxiliar.
2 oficials d’il·luminació i so.
4 peons de serveis diversos.
1 oficial electricista.
1 peó de cementeri.
PROMOCIÓ D’ACTIVITATS
3 administratius.
1 auxiliar.
5 professors de l’escola d’adults.
4 monitors de l’escola d’adults.
19 professors del conservatori.
4 monitors d'escoles matineres.
2 subalterns de col·legis públics.
1 coordinador de ràdio.
3 subalterns de cultura.
2 animadors sòcio juvenils.
47 monitors esportius.
1 encarregat del material.
6 subalterns d’esports.
1 tècnic d’arxius i biblioteques.
1 bibliotecària.
2 subalterns.

Professors de l'EPA, policies, professors de l'escola de música i conservatori, monitors juvenils i 
d'esports són alguns exemples de personal que treballa per a l'Ajuntament.

 La Junta de Govern Local 
de l’Ajuntament de Godella ha 
decidit aprovar en oferta públi-
ca d’ocupació la majoria de les 
places que estan vacants a la 
plantilla per a la seua cobertura 
definitiva. 
D’altra banda, també s’ha pres la 
decisió d’obrir de nou les borses 
de treball que estan esgotades.

«D’aquesta manera fomentem 
l’estabilitat laboral i l’accés a 
la funció pública pels criteris de 
mèrit, capacitat, igualtat i publi-
citat», ha comentat l’alcaldessa 
de Godella i regidora de Perso-
nal, Eva Sanchis.
Les places que eixiran a concurs 
d’oposició són les següents:
- 3 places d’auxiliar administra-

tiu.
- 1 plaça de coordinador/a de rà-
dio.
- 1 plaça d’oficial d’il·luminació 
i so.
- 7 places de personal subaltern.
- 1 plaça d’intendent de policia.
- 1 plaça d’animador/a i forma-
dor/a juvenil.
- 1 plaça de treballador/a social.

Ixen a concurs públic d'oposició 15 places Ajudes socials a treballadors/es
 A la sessió del ple extraordi-

nari del mes de desembre es va 
aprovar, amb el vots favorables 
de Compromís, PSOE i Canvi-
em entre Tots, el vot en contra 
del Partit Popular i l’abstenció 
de Ciutadans, les ajudes socials 
per als treballadors i treballa-
dores municipals per import de 
26.735€.

Tal i com ha informat l'alcaldessa 
de Godella i regidora de Perso-
nal, Eva Sanchis, amb aquestes 
ajudes les persones que treballen 
a les diferents àrees de l’Ajunta-
ment de Godella poden optar a 
rebre diners per a llibres, estudis, 
tractaments mèdics, guarderies, 
maternitat o paternitat i casa-
ment.
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Transparència, Modernització i Contractació

 INFORMÀTICA
Amb motiu de la convocatòria de 
subvencions del Pla Provincial 
d'Obres i Serveis i el Pla d'Inver-
sions Financerament Sostenibles 
de la Diputació de València, el 
departament de Modernització 
de l’Ajuntament de Godella ha 
sol·licitat el finançament de la 
nova versió del programa de 
gestió del padró municipal d'ha-
bitants i la millora de l'aplicació 
de firma electrònica de factures.
A hores d'ara, el programa de 
gestió del padró municipal per-
met, a través de la seu electròni-
ca de l'Ajuntament, descarregar 
automàticament un certificat 
d'empadronament individual a 
totes aquelles persones usuàries 
que accedisquen amb certificat 
digital. Amb la nova versió, a 
més a més de millorar la gestió 
i la connectivitat del programa, 
es permetrà, amb les garanties 
legals oportunes, la descàrrega 
automàtica de certificats de con-
vivència.
Respecte a la millora de l'apli-
cació de firma electrònica de 
factures, es podrà signar les 

factures des de dispositius mò-
bils, permetent a les persones 
responsables de les diferents re-
gidories fer aquests tràmits sen-
se necessitat d’estar físicament 
en l'Ajuntament. El regidor de 
modernització, Joan Alonso, ha 
valorat molt positivament les 
millores. Pel que respecta al pro-
grama de padró, «facilitarà les 
tramitacions relacionades que ha 
de fer la ciutadania»; i respecte a 
la firma electrònica, «donat que 
la majoria de regidors i regido-

res compatibilitzen el seu treball 
amb la dedicació a l'Ajuntament, 
agilitzarà la tramitació dels paga-
ments, permetent a l'Ajuntament 
mantindre el període mitjà de pa-
gament en els terminis tan curts 
que s’han aconseguit en l’exerci-
ci 2017», ha comentat. Respecte 
a la previsió de funcionament, 
des de la regidoria afirmen que 
la implantació de les millores es 
farà en el termini més breu pos-
sible, probablement en el primer 
trimestre de 2018.

Milloren les aplicacions 
informàtiques de 
l'Ajuntament

El regidor de Modernització, Joan Alonso, explica el funciona-
ment de la seu electrònica en un vídeotutorial.

LA NOVA VERSIÓ DEL PROGRAMA DEL PADRÓ MUNICIPAL I LA 
SIGNATURA ELECTRÒNICA, SÓN ALGUNES DE LES NOVETATS

Transparència, Modernització i Contractació

Nova versió de la seu electrònica
 Des de la regidoria de Mo-

dernització va a impulsar-se la 
implantació de la nova versió de 
la seu electrònica, que soluciona 
molts dels problemes que pre-
senta la versió actual.
En el mes de febrer de 2018 està 
prevista la migració d'una versió 
a l'altra, pel què segurament la 
plataforma de gestió d'expedi-
ents electrònics i la seu electrò-
nica romandrà durant unes hores 

fora de funcionament.
El regidor de Modernització, 
Joan Alonso, ha informat que 
aquesta versió solucionarà els 
problemes de connectivitat amb 
Java i facilitarà l'accés de la ciu-
tadania amb uns requisits mí-
nims  per als navegadors web. 
A més, la nova versió de la seu 
electrònica millorarà la interfície 
de sol·licituds i tràmits i la car-
peta ciutadana.

S'encarrega un estudi per decidir sobre la gestió 
del servei públic de proveïment d’aigua potable

 El darrer mes d'octubre es 
va incorporar un nou becari al 
departament de Modernització, 
dins del programa de Beques de 
Postgrau de la Diputació de Va-
lència.
Aquest programa ha permès a 
l'Ajuntament de Godella avan-
çar molt en l'estudi dels procedi-
ments i tràmits de l'ajuntament i 
la seua adaptació a la normativa 
en matèria d'Administració Elec-
trònica, Transparència i Procedi-
ment Administratiu.
En una primera fase, que va fina-
litzar en el mes de juny de 2017, 
es va realitzar un estudi dels di-
ferents procediments i tràmits 
de l'àrea de Secretaria, amb les 
subàrees de Personal, Contracta-
ció i altres de transversals. Igual-
ment, es van definir alguns trà-
mits específics en la plataforma 
electrònica de gestió d'expedi-
ents i es van normalitzar algunes 

sol·licituds.
La segona fase, a la que s'incor-
pora un nou becari, vol ser una 
fase molt més pràctica, de defini-
ció concreta i publicació de trà-
mits en la seu electrònica cara a 
la ciutadania, que permeta avan-
çar cada Departament en la im-
plantació de procediments total-
ment electrònics amb l'ajuda del 
departament de Modernització.
En paraules del regidor de mo-
dernització, Joan Alonso, «la 
gran càrrega de treball que sig-
nifica la implementació real de 
l'Administració Electrònica en 
els Ajuntaments no seria possible 
sense les ajudes que, en aquest 
cas, amb un projecte de Beca de 
Postgrau, posa a disposició de les 
administracions locals la Diputa-
ció de València, pel què valorem 
molt positivament la iniciativa, 
tant del projecte inicial com de la 
possibilitat de pròrroga».

Nou becari per a Modernització

 L’Ajuntament de Godella està 
en procés d’estudi del sistema 
de prestació del servei públic de 
proveïment d'aigua potable en el 
terme municipal i ha decidit con-
tractar una empresa per realitzar 
l’informe que permeta decidir la 
forma apropiada de gestió.
En el procés es va convidar a par-
ticipar a quatre empreses – PW-
ACS, Universitat Politècnica de 
València (Escola de Camins), 
SOLUMED i ACAL-IDEUS. No 
obstant això, finalitzat el termini 
de presentació de propostes, no-
més es va presentar l'empresa PW 
ADVISORY I CAPITAL SER-
VICES SL, pel què, una vegada 
analitzada la documentació, ha 
resultat adjudicatària del contrac-

te per a l’estudi.
Aquest informe haurà de contin-
dre la liquidació de l’actual con-
tracte, l’estudi de la viabilitat de 
la gestió municipal del servei, la 
redacció de tots els documents 
tècnics necessaris (des de l’anà-
lisi de la xarxa actual de prove-
ïment d’aigua potable en tota la 
seua extensió, les relacions la-
borals, l’anàlisi de la informació 
econòmica del servei que permeta 
conèixer la rendibilitat del projec-
te, fins a l’anàlisi del sector amb 
estadístiques sobre l'explotació 
del servei en poblacions similars 
o en l'entorn comarcal, entre al-
tres).
També s’hi inclou la redacció de 
l’avantprojecte d'explotació del 

servei d'acord amb la normativa 
vigent, així com l’estudi sobre la 
implantació d'un nou model de 
gestió directa de titularitat 100% 
pública amb el desenvolupament 
jurídic, econòmic i tècnic d'aquest 
model.
En conclusió, el que espera la cor-
poració de l’estudi és la definició 
dels  avantatges i inconvenients 
de tots dos sistemes de gestió (di-
recta o concessió), i la viabilitat 
immediata a curt, mitjà i llarg ter-
mini, tenint en compte la situació 
real del municipi de Godella a ni-
vell de l'estat de la xarxa, plantilla 
de personal, situació econòmica 
de l'Ajuntament, etc. Una vegada 
conclòs i lliurat l’estudi, la corpo-
ració decidirà la forma de gestió.

 El departament de Contracta-
ció executarà el Pla Estratègic de 
Millora de la Contractació Pública 
amb la incorporació de personal 
associat a un contracte-programa.
Ja a finals de 2016, la Junta de 
Govern Local, va adoptar l’acord 
d'aprovació del Pla Estratègic de 
Millora de la Contractació Públi-
ca de l'Ajuntament (PEMECO). 
Les línies estratègiques d’aquest 
pla preveien avançar en l’agilitat 
i seguretat jurídica en la tramita-
ció d’expedients i la contractació 
electrònica en el termini de 2 anys 
i mig. Aquests objectius, a hores 
d’ara, s’han assolit parcialment. 
S’han aprovat diversos plecs mo-
del i s’han dut a terme algunes li-
citacions en base als models apro-
vats. Així, s’han impulsat en base 
a estos plecs model les licitacions 
del servei de piscina descoberta 
per a 3+1 anys. De la mateixa for-
ma s’han iniciat els processos de 
licitació del servei de neteja d’edi-
ficis i del programa informàtic per 

a la gestió tributària i de recapta-
ció de l’Ajuntament de Godella 
(en procés de remunicipalització). 
No obstant, el pla estratègic enca-
ra te un recorregut, doncs és ne-
cessari aprovar més plecs model i, 
a més, cal actualitzar els aprovats 
a la nova Llei 9/2017, de 8 de no-
vembre, de Contractes del Sector 
Públic, per la qual es traslladen a 
l'ordenament jurídic espanyol les 
Directives del Parlament Euro-
peu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 
2014, publicada en el BOE de 9 
de novembre de 2017 i que entra-
rà en vigor als quatre mesos de la 
seua publicació. És per això que 
en la Junta de Govern Local de 5 
de desembre de 2017 es va apro-
var un programa per al reforç dels 
recursos humans del departament 
de Contractació associat a l’exe-
cució del PEMECO, per tal de 
poder contractar personal tècnic 
qualificat mentre estiga vigent el 
pla estratègic.

Pla de millora de la contractació
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 THL
El 19 d'octubre va tindre lloc al 
centre d'art Vila Eugènia la pre-
sentació de Querns nº7 a càrrec 
del Taller d'Història Local de 
Godella.
Un llibre que, en paraules de 
la regidora de Cultura, Tatiana 
Prades, «esperem sempre amb 
impaciència perquè cada cop ens 
descobreix coses noves sobre el 
nostre poble».

L'acte fou presentat per Cèsar 
Vercher, i comptà amb la pre-
sència de la pròpia regidora, 
així com del president del Taller, 
Josep Vicent López Gil; el cate-
dràtic de comunicació del taller, 
Julio Montagut; i el professor, 
poeta i traductor, Vicent Alonso 
Catalina.
Montagut feu una presentació 
amb imatges fent referència als 
temes tractats al llibre, com per 
exemple la sèquia de Montcada, 

l'escorxador, el bar Central, les 
Saleses o les coves de Godella, 
entre d'altres racons del nostre 
poble. 
Per la seua part, Vicent Alonso 
va oferir una visió retrospectiva 
de la història del Taller, destacant 
la figura de Vicent Senent per la 
seua tasca com a fundador, i tam-
bé la de Don Ricardo García de 
Vargas, a qui considera el verita-
ble instigador i promotor de totes 
aquestes tasques que avui desen-

volupa el Taller d’Història.
Els socis del Taller d'Història 
Local de Godella van omplir la 
sala de Vila Eugènia i van poder 
recollir el seu exemplar d'aquest 
Querns nº7 que, com de costum, 
ha tingut una excel·lent accepta-
ció.
D’altra banda, el 12 de desembre 
es presentà el Cantals nº 34, una 
revista que en aquesta nova edi-
ció inclou continguts sobre els 
trofeus del Dorna Godella, la II 

Gala de l’Esport, el sopar solidari 
del Casal de la Pau, la fàbrica de 
teixits de seda de Ricardo Blas-
co al carrer de Sant Bertomeu, i 
un reportatge sobre Andrés Pozo 
Galindo, l’últim guardabarrera 
del trenet de Godella.
Totes dues publicacions es po-
den llegir i descarregar de forma 
totalment gratuïta a la pàgina 
web del Taller d'Història Local: 
http://tallerhistoriagodella.org/

El Taller d'Història Local de Godella 
presenta ‘Querns nº7’ i ‘Cantals nº 34’
TOTES DUES PUBLICACIONS ES PODEN LLEGIR I DESCARREGAR GRATUÏTAMENT A LA WEB DEL THL

Imatges de la presentació de Querns nº7, al centre d'art Vila Eugènia, amb la presència de la regidora de Cultura, Tatiana Prades.

 Des del dia 22 de desembre 
fins el 4 de gener de 2018 l’As-
sociació Ferroviària de Godella 
conjuntament amb Ferrocarrils 
de la Generalitat Valenciana i 
l’Asociación Valenciana de Ami-
gos del Ferrocarril van participar 
en una exposició de modelisme 
ferroviari.
En aquesta mostra, que es rea-
litzà per tancar l’any del 30 ani-
versari de Ferrocarrils, es pogué 
visitar un reproducció de l’esta-
ció de Pla de la Vallesa (Paterna) 
i entorn del bosc, ambientada en 
el ‘trenet’ dels anys 70 realitza-
da de manera artesanal a escala 
0 (1:43) i amb una llargària de 
15 metres lineals. Esta maqueta 
forma part d’un conjunt modular 
que està desenvolupant el soci de 

l’associació godellenca, Joaquín 
de la Mata, rememorant el Tre-
net de València amb decoració 
i trens de la línia construïts des 
de zero amb la tècnica del “la-
sercut”. La maqueta, única en el 
món es presentà en la mostra fer-
roviària i es preveu que s’amplie 
amb noves estacions i trens en 
funcionament amb idea de repre-
sentar en un futur part del nostre 
trenet entre Burjassot, Godella i 
Rocafort.
Per altra part, l’Associació pre-
sentà en conjunt amb Ferrocar-
rils una sèrie d’elements ferro-
viaris històrics tals com senyals, 
elements de comunicació, manu-
als ferroviaris i altres peces d’in-
dumentària ferroviària de cap 
d’estació i d’interventor. 

Altres peces destacables són 
l’antiga finestreta de venda de 
bitllets de l’estació de Burjas-
sot-Godella, una carretilla fer-
roviària i una reproducció de 
l’antiga estació de Pont de Fus-
ta realitzada a escala exacta per 
Paco Pons, així com una sèrie de 
projeccions de vídeos de temàti-
ca ferroviària.
Finalment, en la mostra també 
es podia contemplar una xicote-
ta maqueta modular a escala H0 
amb circulacions ferroviàries de 
trens digitals, per part de l’Aso-
ciación Valenciana de Amigos 
del Ferrocarril i una exposició 
amb els dibuixos que han parti-
cipat en el concurs de dibuix ‘El 
metro al Nadal’ de Ferrocarrils 
de la Generalitat Valenciana.

L’Associació Ferroviària de Godella participa 
en una exposició de maquetes de trens

Imatges de l'exposició de modelisme ferroviari.
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 MEMÒRIA HISTÒRICA
El darrer dimecres 6 de desem-
bre, dia de la Constitució, es va 
commemorar el primer aniver-
sari de la inauguració del mo-
nòlit dedicat a les víctimes de 
la repressió franquista. L’acte, 
organitzat per l’associació Pa-
raules contra l’Oblit, va comptar 
amb la participació del Grup per 
la Recuperació de la Memòria 
Històrica, i amb la presència del 
regidor Fernando Oliveros i les 
regidores Paquita Mocholí i Ire-
ne Ferré.
El coordinador del GRMH, Ma-
tías Alonso, va recordar que «els 
valors representats en la bandera 
republicana dipositada en el mo-
nòlit són el nexe entre la gene-
ració que els va defensar enfront 
de l'agressió franquista i els que 
hui fonamenten la Constitució».
Una Constitució que, en parau-
les d’Alonso, necessita d’una 
«reforma a fons amb un gest i 
una altura política com es van 
produir en el 77, i la millor for-
ma per fer-ho és amb consens, 
cosa que de moment no han estat 
capaces d’aconseguir les forces 
polítiques actuals».
Junt al monòlit –que es va inau-
gurar el 6 de desembre de 2016 
amb Pressupostos Participatius- 
es van llegir poemes en pro de 
«les llibertats i els valors de-

mocràtics que van defensar tots 
aquells que sofriren les represà-
lies del regiment franquista», va 
assenyalar el sociòleg i president 
de Paraules contra l’Oblit, Xavi-
er Costa.
D’altra banda, abans, el 27 d’oc-
tubre, va tindre lloc un acte sobre 
‘El Mestre Senabre i l’Educació 
Moderna’, que es celebrà a Vila 
Eugènia amb una gran afluència 
de públic. 
La Presidenta Lola Zanón, va 
presentar l’acte, va explicar al-
guns aspectes de la seua gran ex-
periència com a antiga alumna, 
i presentà a la família Senabre. 
Alícia Senabre, néta major, i tots 
els seus cosins, havien preparat 
una exposició sobre la figura 
del seu iaio, referint-se a diver-
sos aspectes de la seua vida com 
a mestre i investigador, i també 
explicaren el sofriment de la 
família durant els períodes més 
difícils. 
A continuació, Xavier Costa pre-
sentà al ponent, José A. Vidal 
Castaño, doctor en Història espe-
cialitzat en temes de la memòria 
col·lectiva. Vidal Castaño, que 
fou també mestre represaliat, va 
elaborar paral·lelismes entre la 
vida de son pare i la de Senabre, 
i, entre d’altres coses, parlà de la 
vitalitat de les idees educatives 
de la República, així com de les 

influencies de la Institución Li-
bre de Enseñanza. 
José Senabre va vindre a Gode-
lla com a mestre titular durant el 
curs 1937-1938, i ocupà la seua 
plaça oficial de Director al Cen-
tre Juan Bautista Peset, popular-
ment conegut com el Molí.
Quan vingué havia estat ja en 
altres pobles d’Espanya, i era un 
mestre experimentat, que defenia 
amb seguretat les seues idees pe-
dagògiques modernes, basades 
en l’activitat dels infants, i en 
altres principis de La Institución 
Libre de Enseñanza. 
El Mestre Senabre, com altres 
mestres de la República, va patir 
la brutalitat de la repressió Fran-
quista, i estigué en la presó quasi 
dos anys, on va patir una greu 
malaltia. 
Tanmateix, amb l’ajuda de la 
seua família, va fundar l’Aca-
dèmia Senabre, continuada per 
la seua filla Alícia. Gràcies a la 
família Senabre va ser possible 
estudiar, i fer el Batxiller a Go-
della durant molts anys, cosa que 
sens dubte va augmentar el nivell 
cultural del poble. 
Amb aquest acte se li feu un ho-
menatge a José Senabre, com a 
representat nostre dels mestres 
de la Repúbica, de la Institución 
Libre de Enseñanza i de l’Educa-
ció Moderna.

EL GRUP DE MEMÒRIA HISTÒRICA CELEBRÀ EL PRIMER 
ANIVERSARI DEL MONOLIT A LES VÍCTIMES I ORGANITZÀ 
UNA XARRADA SOBRE L'EDUCACIÓ A LA REPÚBLICA

 Entre el 20 de novembre i l'1 
de desembre va tindre lloc al 
centre cultural Xicranda el ras-
trell solidari del Casal de la Pau, 
que aconseguí recol·lectar més 
de 2.000€ gràcies a la venda de 
diversos productes (roba, articles 
de decoració, etc.), aportades de 

forma dessinteresada pels veïns 
i veïnes de Godella. El fundador 
del Casal de la Pau, José Antonio 
Bargues, i la resta d'associats, 
agraïren tota aquesta solidari-
tat, i també la col·laboració dels 
conserges de Xicranda, Amparo 
Penedés i José Luis Fernández.

El Casal de la Pau recolecta més 
de 2.000€ al seu rastrell solidari

 L'associació Horts Municipals 
La Coscollosa, conscient de la 
problemàtica pel que fa al con-
sum d’aigua i el període de se-
quera, en desembre va substituir 
les canalitzacions per a l'aigua de 
reg per una tela i un nou siste-
ma que substitueix a les antigues 

portelles. L'activitat s'emmarcà 
en les jornades de treballs comu-
nitaris que l'associació realitza 
regularment per al manteniment 
dels horts. Més de 30 associats 
van participar en un ambient 
festiu que van finalitzar amb una 
torrà d'embotits i verdures.

La Coscollosa canvia els 
sistemes de canalització d'aigua

Esquerra, acte en memòria de les víctimes del Franquisme. Dreta, conferència sobre el mestre Senabre.

Paraules contra l'Oblit
ret homenatge al mestre 
Senabre i a les víctimes 
del Franquisme
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FEBRERMocions

PLE DEL 26 D'OCTUBRE
Moció Cs: "Ampliar la xarxa de 
marquesines de l'autobús muni-
cipal".
Favor: 17

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

Moció PP: "Condemna atacs al 
sector turístic espanyol".
Favor: 7
Contra: 10 

Moció PP: "Consens bàsic al 
model lingüístic valencià".
Favor: 7
Contra: 10 

Moció PP: "Recolzament forces 
i cossos de seguretat de l'Estat".
Favor: 7
Contra: 10 

Moció CET: "Repulsa violència 
9 d'Octubre".
Favor: 12
Contra: 5 

Moció PSOE: "Dotar de mitjans 
a l'Ajuntament i Policia Local 
per augmentar la seguretat".

Favor: 17

PLE DEL 9 DE NOVEMBRE
Moció grup de govern: "Contra 
la violència de gènere".
(l'oposició abandonà el ple)

Favor: 8

PLE DEL 30 DE NOVEMBRE
Moció CET: "Modifi cació de la 
regla de despesa i en suport a 
l'Ajuntament de Madrid".
Favor: 10
Contra: 7 

Moció grup de govern: "Control 
i gestió de l'energia elèctrica".

Favor: 15
Contra: 2 

PLE DEL 21 DE DESEMBRE
Moció grup de govern: "A favor 
de l'autoconsum energètic".
Favor: 16

Moció Cs: "Tinença d'animals".
Favor: 16

CONSULTA L’AGENDA ACTUALITZADA AL MOMENT A WWW.GODELLA.ES/AGENDA

NOVA VERSIÓ DE 
L’APP DE GODELLA

Mapes interactius

Telèfons d’interès

Farmàcies de guàrdia

MERCAT DE VENDA DIRECTA

Tots els dissabtes de matí, 
activitats i tallers gratuïts 
a la plaça de l’Ermita.

Agricultura i Medi Ambient Godella

Exposició fotogràfi ca.
Inauguració el dilluns 22 de gener a les 19:00 h.
Lloc: Centre Cultural Xicranda

EXPOSICIÓ ‘OBRIM FRONTERES’22/1

al2/2
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ill
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n

s

Lloc: Teatre Capitolio
Horari: 17:30 h

EXALTACIÓ FALLERES MAJORS17

D
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sa
b

te

Inauguració el dilluns 29 de gener a les 19:30 h.
Lloc: Vila Eugènia

EXPOSICIÓ 40 ANYS KOYNOS

D
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n

s

29/1

al28/2

Inauguració el dilluns 19 a les 19:00 h.

Lloc: Centre Cultural XicrandaD
ill

u
n

s

19
al 25

EXPOSICIÓ CERÀMICA I COSTURA EPA:
CARNESTOLTES

Autora: Norma González Peralta.

Lloc: Biblioteca
Horari: 19:00 h

PRESENTACIÓ LLIBRE: ‘VISIONES’22

D
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u
s

Concert benèfi c de l’orquestra del Casino Musical 
de Godella per a les persones malaltes d’Alzheimer.

Lloc: Teatre Capitolio
Horari: 20:00 h

CONCERT CASINO MUSICAL24
D

is
sa

b
te

Exposició de l’alumnat del taller de pintura de l’EPA.
Inauguració el dilluns 5 a les 19:00 h.
Lloc: Centre Cultural Xicranda

EXPOSICIÓ PINTURA EPA: ‘ISMES’

D
ill

u
n

s

5
al 16

Organitzen: clavaries del Rosari i del Salvador.

Lloc: Parc del Molí
Horari: 23:00 h

FESTA DE CARNESTOLTES24

D
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b

te

Lloc: Teatre Capitolio
Horari: 17:30 h

PRESENTACIÓ FALLA DR. VALLS10
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11:00 h. Trasllat de la Verge des de la Falla Dr. Cabo 
fi ns a la Falla Dr. Valls.
14:00 h. Dinar de germanor.
Organitza: Junta Local Fallera.

TRASLLAT DE LA VERGE25

D
iu
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en

ge

Tres sessions de dos hores en rocòdrom els dies 13, 14 
i 15. Una eixida pràctica a la muntanya el dia 18.
Lloc: Poliesportiu
Preu: 55€
Inscripcions: 699977352 / 963643006

CURS INICIACIÓ ESCALADA

D
im

 a
 d

iu

13
al18

Llibre: ‘Las aventuras del buen soldado Svejk’
Autor: Jaroslav Hasek.

Lloc: Biblioteca
Horari: 19:00 h

CLUB DE LECTURA28

D
im
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s

Fira infantil amb jocs i peque disco.
Lloc: Casal Jove AlMatadero
Horari: 17:00 h

FIRA INFANTIL DE CARNESTOLTES9

D
iv

en
d

re
s

Conta contes amb titelles a càrrec de l’associació Ameba.

Lloc: Casal Jove AlMatadero
Horari: 18:00 h

CONTA CONTES: ‘EL DÍA DE RAMIRO’16

D
iv

en
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11:00 h. Missa a la parròquia Sant Bertomeu.
12:00 h. Benedicció d’animals al carrer Major.
Organitza: Regidoria de Festes.
14:00 h Calderes d’arròs amb fesols i naps. 
Cadascú haurà de portar el seu recipient per 
a emportar-se l’arròs.
Organitzen: Clavariesses del Rosari.

4
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g
e

FESTA SANT ANTONI

Lloc: Teatre Capitolio
Horari: 17:30 h 

3

D
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b
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PRESENTACIÓ FALLA
CERVANTES-SANT BLAI


