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Complim 1.000 dies de govern i, abans d’afrontar la 
recta final del mandat, m’agradaria fer una xicoteta 
pausa per, aprofitant este aniversari tan especial, fer 
un repàs dels assoliments que hem aconseguit i tam-
bé dels reptes que ens queden per endavant.
En primer lloc, si hi ha una cosa de la que estic ben 
orgullosa, és de com hem estructurat el funciona-
ment del grup de govern i de l’Ajuntament a través 
de reunions periòdiques, tant de polítics com de tèc-
nics, en les quals la documentació és entregada amb 
suficient antelació per tal de poder debatre i consen-
suar cada una de les decisions que es prenen. Pense, 
en este sentit, que hem construït una alcaldia molt 
participativa.
També ens alegrem d’haver obtingut el FIE (Fons 
d’Impuls Econòmic) que ens permetrà fer front al 
pagament de les sentències per les expropiacions del 
parc de la Devesa i del Bovalar. Per a nosaltres ha 
estat molt important el fet de poder estar pagant estes 
expropiacions i, al mateix temps, tindre romanents 
de tresoreria positius, la qual cosa vol dir que es-
tem fent una molt bona gestió de la nostra despesa i 
dels nostres ingressos. Ho hem fet, a més, mantenint 
la gestió pública de tot un seguit de serveis (com 
l’EPA, el conservatori o les activitats esportives) 
que ens converteixen en un poble punter en quant 
a la gestió directa. I aprofite per anunciar-vos que 
pròximament també es remunicipalitzarà l’agència 

tributària. 
Creiem que també estan funcionant de manera sa-
tisfactòria les àrees de comunicació i participació 
ciutadana, a través dels consells assessors que con-
voquem amb regularitat per tal de fer partícips a tota 
la ciutadania de les decisions municipals. Gràcies a 
l’adquisició d’una plataforma de vot telemàtic, hem 
aconseguit augmentar esta participació ciutadana.
Pel que fa a l’ocupació, ens sentim molt orgullosos 
d’un pla en el que som pioners, com és el de do-
nar treball a dones víctimes de violència masclista. 
A més, també tractem de fomentar el treball de les 
persones aturades de Godella amb contractacions 
puntuals per a recolzar els serveis municipals.
A hores d’ara, afrontem el final d’este mandat amb 
una nova Llei de Contractes, a la qual ens haurem 
d’adaptar. Amb este objectiu, hem creat una nova 
figura com és la de vicesecretari per a que es faça 
càrrec  del departament de Contractació i ens ajude 
a alleugerir els procediments de contractes que estan 
vençuts i que encara no hem licitat. 
A nivell de personal som un dels pobles en els qual 
hem aprovat les ofertes públiques de la majoria de 
les places vacants, consensuada amb els sindicats 
i atenent als criteris d’igualtat, publicitat, mèrits i 
capacitat que marca la llei. 
Per últim, m’agradaria destacar que, malgrat els 
pocs recursos que en estos moments tenim, hem 

aconseguit mantindre la nostra oferta cultural, festi-
va, esportiva, juvenil, etc. amb imaginació i molt de 
treball per part de totes les regidories. Així que apro-
fite per agrair el treball de tots els meus companys i 
companyes al consistori, i també el del personal al 
servei de l’Ajuntament.
De cara al que resta de mandat, tenim tres reptes 
per davant. El primer, aprovar la RPT, que serà fo-
namental per consolidar l’estructura retributiva de 
l’Ajuntament i la clarificació de les funcions dels 
treballadors. En segon lloc, aprovar la modificació 
del Pla General d’Ordenació Urbana per a obtindré 
amb gestió urbanística les dotacions que estan pen-
dents d’adquirir. I, per últim, obrir el parc de la De-
vesa i afrontar la redacció del seu pla director. 
Esperem que puguem comptar amb el suport i la 
participació de tots els partits polítics i de tots els 
col·lectius de la societat de Godella per debatre i 
consensuar cadascun dels temes, doncs caminar en 
la mateixa direcció és la millor manera per seguir 
creixent.

  Eva Sanchis
AlcAldESSA 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

1.000 dies de govern: assoliments i 
reptes d’una alcaldia participativa

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
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telèfon: 963 638 056
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 FIE
El darrer 13 de març, el ple de 
l’Ajuntament de Godella va apro-
var per unanimitat, en sessió ur-
gent i extraordinària, acceptar 
l’operació de crèdit a llarg termini 
per al finançament de sentènci-
es judicials fermes amb càrrec al 
Fons d’Impuls Econòmic (FIE) 
per import de 8.695.714,29 euros, 
la totalitat del deute municipal per 
expropiacions.
Amb aquest fons -tal i com va 

explicar a la seua intervenció el 
regidor d’Hisenda, Voro Soler-, 
es saldaria l’import pendent de 
pagament de la sentència d’ex-
propiació a EDIFESA per la zona 
verda del Bovalar, que ascendeix a 
3.210.000 euros, i també el deute 
corresponent a la sentència d’ex-
propiació del Parc de la Devesa, 
que és de 5.485.714,29 euros.
Soler va destacar que es tracta 
d’un préstec en unes condicions 
molt favorables, amb una carèn-

cia de principal de 2 anys (és a 
dir, en els quals no es paga amor-
tització) i que es podrà retornar 
durant els huit anys següents a un 
interès inferior a l’1 (en concret, 
el 0,838%). «Aquest acord li dóna 
un plus d’estabilitat financera a 
l’Ajuntament de cara als propers 
anys», va comentar el regidor.
El compliment dels objectius d’es-
tabilitat i deute públic (que actu-
alment es situa en el 104,68%), el 
Període Mitjà de Pagament (que 

durant el darrer trimestre de 2017 
ha baixat fins als 1,75 dies), i el fet 
d’estar al corrent de les obligaci-
ons d’informació i subministra-
ment dels requeriments econòmics 
i financers, han estat les tres con-
dicions que el consistori ha hagut 
de complir per poder optar al FIE.
L’alcaldessa de Godella, Eva 
Sanchis, va voler agrair pública-
ment el vot favorable de tots els 
partits polítics per sol·licitar l’ad-
hesió al Fons d’Impuls Econòmic, 

donat que obtindré la majoria ab-
soluta al ple era també una condi-
ció necessària. 
Després de signar el crèdit i de re-
metre la documentació al Ministeri 
d’Hisenda, a finals de març es va 
realitzar el pagament de les dues 
sentències, la qual cosa significa 
que l’Ajuntament ha aconseguit 
cancel·lar el deute amb aquestes 
dues entitats i ara haurà de tornar 
els diners a l’Estat, però en unes 
condicions molt més idònies.

L’Ajuntament rep 8,7 milions del FIE 
per a liquidar el deute d’expropiacions
AMB ESTE FOnS ES PAGA LA TOTALITAT DEL DEUTE DE LES SEnTènCIES AMB EDIFESA I EL SAGRAT COR

Acord unànime al ple de l’Ajuntament de Godella per acceptar les condicions del FIE i rebre aquesta ajuda.

 L’Ajuntament de Godella ha 
participat amb tres projectes a la 
primera edició dels Premis al Bon 
Govern, organitzats des de la Fe-
deració Valenciana de Municipis 
i Províncies (FVMP). Es tractava 
d’uns guardons adreçats a les bo-
nes pràctiques municipals i que te-
nen com a objectiu prioritari pro-
moure la qualitat de les polítiques 
públiques a nivell local.
El consistori godellenc presentà 
tres projectes en tres àrees distin-

tes: cultura, igualtat i agricultura. 
Tot i que cap d’ells fou triat pel 
jurat durant l’acte institucional 
que tingué lloc el 3 d’abril a la Be-
neficència, sí estigueren molt ben 
valorats i reberen una bona quali-
ficació d’entre el total de vora 90 
propostes presentades per Ajunta-
ments i Mancomunitats de la Co-
munitat Valenciana.
L’alcaldessa de Godella i vicese-
cretaria de la FVMP, Eva Sanchis, 
fou la representant del nostre po-

ble en un acte de lliurament dels 
premis que comptà amb un gran 
recolzament per part de la Gene-
ralitat Valenciana. El president de 
la GVA, Ximo Puig, el conseller 
d’Economia, Rafael Climent; el 
conseller d’Hisenda, Vicent Soler; 
la consellera de Justícia, Gabriela 
Bravo; i el conseller de Participa-
ció, Manuel Alcaraz; així com se-
cretaris i subsecretaris autonòmics 
de la resta de conselleries, assisti-
ren a la cita.

L’Ajuntament de Godella participa a la primera 
edició dels Premis al Bon Govern de la FVMP

L’alcaldessa Eva Sanchis fou la representant de Godella als premis.

Institucional

Institucional
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 Al ple de març es va realitzar 
l’aprovació inicial de l’ordenan-
ça per a la protecció de l’arbratge 
municipal amb els vots a favor de 
Compromís, PSOE, EU i CET.
El regidor de Medi Ambient, Fer-
nando Oliveros, va explicar que 
«fins ara, l’Ajuntament no tenia 
cap ferramenta per controlar la 
tala d’arbres, a menys que es trac-
tara d’espècies singulars. Gràcies 
a aquesta ordenança, podrem fer 
un catàleg de tots els arbres del 
municipi i protegir aquells que 
tinguen un valor especial».
Un primer esborrany d’aquesta or-
denança fou elaborat per l’Oficina 
Tècnica de l’Ajuntament entre els 
anys 2009 i 2013. Durant eixos 
anys va ser revisada i va rebre les 
aportacions dels consells muni-
cipals de participació ciutadana i 
del CUMA, però no es va arribar 
a aprovar.
Actualment, qualsevol persona 
que vol talar un arbre de la seua 
titularitat, ha de sol·licitar una lli-
cència (d’acord amb la LOTUP). 
I en la pràctica totalitat dels casos 
l’Ajuntament ha de concedir eixa 
llicència i autoritzar la tala, per-
què, encara que es tracte d’arbres 
singulars o amb algun valor espe-
cial, estranyament no estan pro-
tegits ni pel PGOU ni per la Llei 
4/2006 de Patrimoni Arbori Mo-
numental de la CV (estan protegits 
els arbres que compleixen una sè-
rie de requisits molt restrictius).
El PGOU qualifica els jardins com 
a patrimoni catalogat amb protec-
ció general de l’estructura dels 
jardins però no els elements ve-
getals en concret. I segons la Llei 
4/2006, els ajuntaments tenen la 
competència de protegir els arbres 
que estan al seu terme municipal 
(en terrenys forestals o no fores-
tals) que consideren que tenen al-
gun valor, mitjançant la Declara-
ció d’arbres d’Interès Local.
Amb l’aprovació inicial de l’or-
denança per a la protecció de 
l’arbratge municipal es pretén, en 
primer lloc, regular les qüestions 
relatives als arbres municipals. A 
més, establir un catàleg d’arbres 
(o arbredes) d’interès local, que 
amb independència de la titularitat 
tenen característiques que els fan 
mereixedors de mesures de pro-
tecció o conservació, i abordar la 
gestió d’aquest catàleg. I, per úl-
tim, crear un consell assessor que 
s’encarregue de declarar quins són 
els arbres d’interès local, a petició 
de l’Ajuntament de Godella o de 
qualsevol persona física o jurídica.

S’aprova 
l’ordenança de 
protecció de 
l’arbratge

 PEF
En el mes de febrer, el regidor de 
Medi Ambient, Fernando Olive-
ros, va lliurar els 25 sacs de 20 
kg de pinso que l’Ajuntament de 
Godella ha adquirit a través de la 
tenda Check Point Animals per al 
Pla d’Esterilització Felina (PEF) 
que des de 2006 està en marxa en 
el municipi.
Junt amb Oliveros van estar pre-
sents la coordinadora del PEF, 
Marta Ramadas Marco, la tècni-
ca de Medi Ambient de l’Ajun-
tament, Mónica Rubio Hidalgo, i 
les voluntàries Ana María Walter 
De Rossi, Astrid Karin Calatayud 
Blau, María Rosa Santonja Bellver 
i Patricia Santonja Bellver.
El consistori godellenc, mitjançant 
empreses subministradores com 
aquesta, facilita pinso a les per-
sones voluntàries, que alimenten 

els animals adequadament, amb 
aliments no peribles, que no em-
bruten el carrer ni atrauen insectes, 
alhora que es guanyen la seua con-
fiança i d’aquesta manera poden 
ser capturats i portats a les clíni-
ques on es faran les intervencions 
oportunes segons el seu estat de 
salut i segons siguen mascles o fe-
melles. D’altra banda, es potencia 
el comerç local i de proximitat, i 
es facilita així el fet que les perso-
nes voluntàries puguen apropar-se 
a la tenda per agafar el menjar dels 
gats.
«És molt important conscienciar 
a la població de la tasca que estan 
desenvolupant estes persones, de-
dicant els seus esforços no només 
pel bé dels animals, sinó també de 
les persones que viuen a Godella», 
va declarar Oliveros. A més d’aju-
dar a l’esterilització, a l’alimen-

tació i a controlar 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, totalment 
identificades per l’Ajuntament 
i que compten amb el seu suport 
i agraïment. Des de la regidoria 
es demana a tota la població que 
respecten la tasca desinteressada 
d’aquestes persones. Junt a elles, 
el departament de Medi Ambient 
i la Policia Local presten especi-
al control a l’abandonament i al 
maltractament animal. Aquesta 
vigilància s’incrementarà el prò-
xim any de manera que siga més 
efectiu identificar a les persones 
que puguen estar cometent algun 
presumpte delicte relacionat amb 
els animals i la salut pública.
Un Pla d’Esterilització Felina que 

ha superat les expectatives
Des de fa més d’11 anys, l’Ajunta-
ment de Godella gestiona els gats 
del carrer amb el Pla d’Esterilitza-
ció Felina, l’objectiu del qual és 
reduir el nombre de gats per colò-
nia, de tal manera que la seua pre-
sència només comporte beneficis 
com, per exemple, el control dels 
rosegadors.
Durant el darrer any, els resultats 
d’aquest pla «han superat les ex-
pectatives», tal i com ha informat 
el regidor de Medi Ambient, Fer-
nando Oliveros. Una de les claus 
d’aquest èxit ha estat la valuosa 
participació desinteressada de les 
persones voluntàries, així com la 
col·laboració amb les clíniques 
veterinàries de Ramón i Cajal i 
Aquebisbe Fabián i Fuero per a 
l’esterilització dels animals.

L’Ajuntament de Godella 
adquireix 500 kg de pinso per 
al Pla d’Esterilització Felina
OLIVEROS: «ÉS MOLT IMPORTAnT COnSCIEnCIAR A LA POBLACIó DE LA TASCA 
qUE ESTAn DESEnVOLUPAnT LES PERSOnES VOLUnTàRIES PEL BÉ DELS AnIMALS»

El regidor de Medi Ambient, Fernando Oliveros, junt amb les persones voluntàries a què va lliurar els 25 sacs de 20 kg de pinso.

 El regidor de Medi Ambient, 
Fernando Oliveros, juntament 
amb altres companys i companyes 
del consistori godellenc, participa-
ren el darrer 27 de gener del Dia 
Internacional de l’Arbre. 
Primerament, durant la celebració 
del mercat de venda directa, es van 
repartir distints tipus d’arbres als 
veïns i veïnes del poble per tal de 
conscienciar sobre la necessitat de 

mantindre i recuperar les espècies 
singulars de la nostra flora. 
Dies després, xiquets i xiquetes de 
diferents centres escolars planta-
ren distintes espècies vegetals als 
jardins i parcs del municipi. Tam-
bé es van plantar arbres en parter-
res de Campolivar. «Amb aquestes 
plantacions es vol fer dels carrers 
espais més agradables, al mateix 
temps que es millora la qualitat 

ambiental», va dir el Oliveros.
Un Dia de l’Arbre que va servir 
per «conscienciar i integrar a la 
societat amb la política forestal 
de la Comunitat Valenciana per tal 
d’assegurar el manteniment i la re-
cuperació d’espècies singulars i la 
formació i manteniment dels eco-
sistemes específics», com així ho 
va explicar l’alcaldessa i regidora 
d’Agricultura, Eva Sanchis.

Godella participa del Dia Internacional de l’Arbre

Medi Ambient

Medi Ambient

El regidor Fernando Oliveros, 
junt amb els escolars
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 Durant aquest any 2018, i gràci-
es a la concessió que l’Ajuntament 
de Godella ha obtingut dels FIFS 
(Fons per a Inversions Financeres 
Sostenibles) de la Diputació de 
València, s’estan realitzant obres 
per a la millora dels sistemes de 
reg en els jardins de l’avinguda 
Pesset Aleixandre, i l’ampliació 
del reg en el parc de la Devesa.
En concret, en la Devesa es col·lo-
caran, mitjançant reg superficial,  
un total de 23 punts d’aigua que 
cobriran una superfície d’aproxi-
madament 6.500 metres quadrats. 
Pel que fa a la millora al reg de 
l’avinguda Pesset Aleixandre, 
consistirà en una actuació sectori-
al per trams. Es posaran 8 capçals 
que regaran tota la Pujada a l’Er-
mita mitjançant més de 1.200me-
tres lineals de canonada. 
Una vegada s’acabe la instal·lació 
es procedirà a la plantació dels es-
cocells i parterres mitjançant plan-
tes arbustives i arbres autòctons de 
baix requeriment hídric. 
Amb aquestes actuacions, a més 
de cobrir les necessitats hídriques 
del jardins, es pretén previndre 
els atacs per plagues causades 
per l’extrema sequera, com som 
la processionària i el tomicus en 
pins. Igualment, amb la instal·la-
ció de nous programadors i cano-
nades es tractarà de fer un ús més 
eficient de l’aigua.

S’aposta per 
una xarxa 
de reg més 
nombrosa i 
eficient

 TEXLIMCA
L’empresa Texlimca, encarregada 
de la recollida de roba i calçat uti-
litzat a Godella, ha lliurat un taló 
per valor de 2.086,40 € a l’entitat 
local Càritas Interparroquial. 
Durant l’exercici 2017, s’han re-
cuperat 20.864 quilos nets entre 
els 7 contenidors que l’empresa té 
distribuïts pel poble. 
Per cada quilo de roba i calçat 
arreplegats, Texlimca destina 10 
cèntims d’euro a associacions so-
cials de Godella. En 2015 el dona-
tiu, que va ascendir a 2.157 €, va 
anar per al Casal de la Pau, i en 
2016 els 2.272,90 € aconseguits 
foren destinats a la Plataforma de 
Solidaritat Ciutadana de Godella.
«És molt important el nostre paper 
a l’hora de reciclar, no solament 
plàstic, cartó i vidre, sinó també 
les deixalles tèxtils, ja que apro-
ximadament el 90% d’aquestes 
deixalles són reutilitzables», ha 
comentat el regidor de Medi Am-
bient, Fernando Oliveros. 
La segona vida d’aquest tipus de 
peces no solament té una eixida 
en forma de roba de segona mà, 

també serveix per a noves fibres 
que permeten l’elaboració de roba 
nova, draps, encoixinats, etc. 

«Esperem la col·laboració de tots  
els veïns i veïnes per a millorar 
el nostre medi ambient, a més de 

contribuir amb les associacions 
socials del nostre poble», ha afegit 
l’alcaldessa, Eva Sanchis.

Texlimca lliura vora 2.100€ a 
Càritas per la roba i el calçat 
arreplegats a Godella
COM CADA Any, TEXLIMCA DESTInA 10 CènTIMS A ASSOCIACIOnS PER CADA 
qUILO DE ROBA ARREPLEGADA. En 2017, S’HAn RECUPERAT 20.864 qUILOS

El regidor de Medi Ambient, Fernando Oliveros, i l’alcaldessa de Godella, Eva Sanchis, junt amb els 
representants de Texlimca i Càritas.

 L’ecoparc mòbil de l’Entitat 
Metropolitana per al Tractament 
de Residus (EMTRE) va visitar 
Godella els dies 5, 6 i 7 de març. 
Es tracta d’un camió habilitat per 
a la recollida gratuïta d’aquells 
residus d’origen domèstic que, per 
la seua naturalesa, no han de ser 
dipositats als contenidors conven-
cionals. 
Aquesta visita s’emmarcava en 
una prova pilot de l’EMTRE per 
a facilitar la recollida dels residus 
especials en aquells pobles que, 
com Godella, no disposen d’un 
ecoparc fixe i en els quals no és 
viable la seua implantació a curt 
termini.
La iniciativa va estar ben rebuda 
pel regidor de Medi Ambient, Fer-
nando Oliveros, que va manifestar 
que «Godella és un poble sensi-
bilitzat amb els temes medi am-
bientals i de segur que la ciutada-

nia respon positivament, aportant 
aquells residus que tenen a casa, 
per a que reben el tractament i la 
valorització adequada». Oliveros 
espera que «l’EMTRE consolide 
aquesta iniciativa i que l’ecoparc 
mòbil visite Godella de manera 
periòdica».
Aquest ecoparc mòbil es va ins-
tal·lar al carrer Ramon i Cajal (just 
front al poliesportiu) i va estar 
obert durant tres dies en horari de 
matí i vesprada per tal que les ve-
ïnes i veïns de Godella pogueren 
dipositar piles alcalines i de botó, 
radiografies, termòmetres, càpsu-
les de cafè, aerosols, oli de motor 
i de cuina, xicotets aparells elec-
trònics, tubs fluorescents, cartut-
xos d’impressora, bateries, tòners, 
joguets elèctrics, trastos de xico-
tet volum, pintures, dissolvents, 
DVD/CD, telèfons mòbils i car-
regadors, roba i sabates, pantalles 

de plasma o LCD, i cintes magnè-
tiques.
En canvi, no s’admetien residus 
voluminosos ni enderrocs (que 
s’han de gestionar als ecoparcs 

fixos), residus orgànics domicili-
aris, pneumàtics, residus infeccio-
sos, medicaments, residus radioac-
tius, materials amb fibra de vidre 
ni materials amb fibrociment.

L’ecoparc mòbil de l’EMTRE va visitar Godella en març

El regidor de Medi Ambient, Fernando Oliveros, a l’ecoparc.

 La regidoria de Medi Ambient 
recorda a les persones propietàries  
de gossos que, per tal d’accedir a 
les zones habilitades per al seu es-
barjo, els animals han d’estar ins-
crits al cens municipal i comptar 
amb microxip. És obligatori reco-
llir els excrements i l’ús del collar 
per facilitar la separació en cas 
d’enfrontament. A més, els gossos 
han d’entrar i eixir de l’àrea amb la 
corretja, i la porta ha de romandre 
tancada un cop estiguen dins. Està 
prohibida l’entrada a femelles en 
zel i animals amb collars de pues 
o dents. Tampoc es pot alimentar o 
banyar a les mascotes en el recin-
te, consumir begudes alcohòliques 
i deixar als animals sols en l’àrea.
D’altra banda, s’informa que s’es-
tà treballant per habilitat noves zo-
nes de pipi-can al poble.

normes dels 
pipi-can

Medi Ambient

Medi Ambient
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 JORnADES AGRàRIES
L’alcaldessa de Godella, Eva 
Sanchis, i la regidora d’Agricultu-
ra i Horta de l’Ajuntament de Va-
lència, Consol Castillo, van rebre 
a finals de febrer a l’antic escorxa-
dor de Godella a una delegació de 
representants de l’àmbit agrari de 
diferents països europeus que vi-
sitaven València per conèixer ex-
periències transformadores en els 
àmbits de l’organització, produc-
ció, comercialització, i regulació 
agràries i alimentàries.
En l’escorxador tingué lloc una 
trobada entre la delegació europea 
i el col·lectiu SPG-Ecollaures per 
tal de conèixer l’important treball 
de coordinació desenvolupat en 
els últims anys per aquest grup. 
Després d’aquesta jornada, van 
poder conèixer el procés de cre-
ació de la nova normativa desen-
volupada entre el sector produc-
tiu i les Conselleries de Sanitat i 
Agricultura que regula la venda de 
proximitat de productes primaris i 
agroalimentaris enfocada al suport 
a la producció local i el desenvo-
lupament rural. També visitaren 
el Mercat ECO d’Alzira, com a 
experiència de venda directa. A 
més, van rebre a una representació 
de la Plataforma per la Sobirania 
Alimentària del País Valencià per 
a conèixer el seu treball d’estruc-
turació en els últims 8 anys, visi-
taren la històrica ‘Tira de comptar’ 
de Mercavalència, la Comunitat de 
pescadors del Palmar i el menjador 
escolar del col·legi públic munici-
pal de Benimaclet gestionat per 
CUInATUR i que CERAI recolza 
amb activitats de formació i sensi-

bilització.
Aquestes activitats desenvolupa-
des a la província de València, que 
tingueren lloc entre el 26 de febrer 
i el 2 de març, s’emmarcaven dins 
del “Bringing Organisations and 
network Development on Higher 
Levels in the Farming Sector in 
Europe” (BOnD en les seues si-
gles en anglès), un projecte que va 
arrancar el passat 7 de novembre 
amb una reunió a Brussel·les del 
consorci d’organitzacions i insti-
tucions que lideren aquesta inici-
ativa.
Diferents organitzacions lligades 
a la Via Campesina Europea (de 
Portugal, Gran Bretanya, Hongria, 
Romania, el Sindicat Labrego Ga-
lego i COAGCV), tres universitats 
de gran prestigi (Coventry, Wage-
ningen i Córdoba), cooperatives 

de referència mundial (noruega, 
Holanda, França i Itàlia), junta-
ment amb el Ministeri d’Agricul-
tura Moldavo i l’Organització de 
nacions Unides per a l’Agricultu-
ra i l’Alimentació (FAO), partici-
pen en un consorci multiactor en 
el desenvolupament del projecte.
BOnD reconeix el paper fona-
mental que juguen els agricultors 
i les agricultores en el desenvolu-
pament mediambiental i econòmic 
sostenible del sector agrícola a Eu-
ropa, així com la importància de 
la seua organització. A més, con-
tribueix a desencadenar, enfortir i 
organitzar, el gran potencial d’ac-
ció col·lectiva i creació de xarxes, 
grups i entitats d’agricultors i ad-
ministradors de terres, centrant-se 
en països amb nivells d’organitza-
ció més baixos, amb vista a crear 

coordinacions fortes, dinàmiques i 
eficaces que tinguen veu i lloc en 
el disseny de polítiques.
Més específicament, en aquest pri-
mer pas del projecte, es visitaran 
sis contextos europeus on s’han 
identificat casos exitosos (Gal•les, 
Itàlia, França, noruega, Holanda i 
València). Després dels viatges, es 
realitzarà una trobada multitudinà-
ria a Córdoba per a posar en comú 
els aprenentatges generats i co-
mençar un treball de disseminació 
de bones pràctiques amb tallers i 
taules de negociació en diferents 
països. El llegat de BOnD serà un 
menú a la carta de processos pràc-
tics, fàcils d’usar, amb mètodes i 
eines per a orientar usuaris i usuà-
ries finals quan decidisquen com-
prometre’s i beneficiar-se de les 
sinergies de treballar amb altres.

Una comissió internacional 
de representants de l’àmbit 
agrari es reuneix a Godella
L’ESCORXADOR VA ACOLLIR Un EnCOnTRE EnTRE LA DELEGACIó EUROPEA AMB 
EL COL·LECTIU SPG-ECOLLAURES PER COnèIXER EL TREBALL qUE ES REALITzA

El públic assistent, durant la jornada de matí en l’Escorxador.

 Després que el ple de l’Ajun-
tament de Godella aprovés la bo-
nificació de fins al 95 % de l’IBI 
rústic, des de la regidoria d’Agri-
cultura es recorda els requisits i la 
gestió per beneficiar-se d’aquesta 
quota reduïda en 2019. 
En primer lloc, s’han de complir 
tres condicions: estar inscrit en el 
Cens Agrícola de l’Ajuntament de 
Gode-lla, ser propietari de la par-
cel·la treballada o familiar (fins a 
segon grau), i tindre la parcel·la en 
producció i percebre rendes agrà-
ries declarades en Hisenda.
D’altra banda, per tal de realitzar 
la sol·licitud, en cas de no estar 
inscrit en el Cens Agrícola muni-
cipal, es pot realitzar aquesta ges-
tió de dilluns a divendres d’11.00 
h a 14.00 h en el departament 
d’Agricultura de l’Ajuntament 
de Godella o dijous de 9.30 h a 
14.00 h en l’Oficina d’Atenció a 
les Persones Agricultores situada 
a l’Antic Escorxador. Una vega-
da formalitzada la inscripció en 
el cens, s’haurà de presentar l’im-
près de sol·licitud, de dilluns a 
divendres de 9.00 h a 14.00 h en 
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de 
l’Ajuntament de Godella, amb la 
següent documentació: declara-
ció responsable de percepció de 
rendes agràries i autorització de 
consulta d’aquestes dades fiscals, 
declaració responsable de mante-
niment de la terra en producció, i 
acreditació de ser propietari de la 
parcel·la treballada o familiar (fins 
a segon grau), mitjançant escriptu-
ra, còpia simple, llibre de família, 
etc. El termini per demanar la bo-
nificació de l’IBI rústic està obert 
des de l’1 de gener fins el 31 de 
desembre de 2018. 
L’alcaldessa de Godella i presi-
denta del Consell Agrari Local, 
Eva Sanchis, va declarar que amb 
aquesta reducció «queda de mani-
fest l’aposta de l’Ajuntament per 
promoure l’ocupació i l’horta no 
només com un paisatge preciós 
sinó també com una activitat agrí-
cola, econòmica i rendible».
Per la seua banda, Pepe Ferrando, 
llaurador i fundador del Consell 
Agrari de Godella, va comentar en 
representació del col·lectiu agrí-
cola que «aquesta és una reivin-
dicació històrica dels llauradors i 
llauradores del poble. Pense que 
les mesures que s’estan prenent 
des del Consell són correctes per-
què busquen protegir les explota-
cions que estan cuidades i treballa-
des. Per tant, anem pel bon camí».

Es recorden 
les gestions 
per demanar la 
bonificació de 
l’IBI rústic

 El 26 d’abril té lloc la tercera 
edició de la Marxa Escolar per 
l’Horta, que en aquest cas està en-
focada en l’horta de Vicent Andrés  
Estellés, amb l’objectiu de com-
memorar el 25é aniversari de la 
mort del poeta. L’eixida es realitza 
des del parc de Molí de Godella.
Aquesta activitat, organitzada des 
de la Xarxa d’Escoles per l’Horta, 

pretén establir un punt de trobada 
entre els centres educatius de la 
comarca que servisca per conèixer 
i posar en valor el nostre entorn 
agrari. En la edició de l’any passat, 
celebrada a Vinalesa, participaren 
uns 350 alumnes de 10 centres di-
ferents.
La Xarxa d’Escoles per l’Horta 
és una agrupació de docents tant 

de Primària, com de Secundària, 
i d’escoles d’adults, de València 
i de diferents pobles de l’horta. A 
hores d’ara agrupa a prop d’una 
quinzena de centres i més d’una 
vintena de docents. 
La Xarxa va sorgir en 2015 a par-
tir d’un grup de docents i membres 
d’associacions vinculades a l’hor-
ta, l’alimentació i l’ensenyament. 

En el curs 2015-2016, va organit-
zar en Bonrepós i Mirambell la I 
Marxa Escolar Per l’Horta, que 
comptà amb la participació d’uns 
500 alumnes de 14 centres.
La Xarxa, a més, serveix com una 
estructura de suport i difusió d’ac-
tivitats, materials i iniciatives rela-
cionades amb horts escolars, agro-
ecologia i alimentació saludable.

Godella acull la III Marxa Escolar per l’Horta de Vicent Andrés Estellés

Agricultura

Agricultura
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 L’Ajuntament de Godella vol 
portar a debat al proper Consell 
Agrari i al CUMA l’adhesió al 
manifest de ciutats per l’agroe-
cologia. En cas que aquests dos 
òrgans l’estimen convenient, es 
portaria també al ple per a la seua 
aprovació.
El manifest pretén articular tot 
un seguit de ciutats compromeses 
amb la construcció de sistemes 
alimentaris locals, respectuosos 
amb el medi ambient, sostenibles, 
inclusius, resilients, segurs i diver-
sificats que asseguren menjar sa-
ludable, sostenible i accessible al 
conjunt de la població i que poten-
cien l’ocupació local, en línia amb 
les perspectives d’Agroecologia i 
Sobirania Alimentària.
Així, les ciutats que signen aquest 
manifest, es comprometen a posar 
en marxa plans d’acció a través de 
mesures concretes i específiques, a 
desenvolupar ferramentes adequa-
des de seguiment i avaluació del 
seu compliment, i a construir un 
ideari que done cohesió i projecció 
de futur a estos plans, almenys en 
els següents aspectes.
1.El reconeixement de l’agricul-
tura periurbana i les relacions ciu-
tat-camp, així com de l’activitat 
professional ecològica i social dels 
llauradors i llauradores en els àm-
bits social, econòmic, polític i ad-
ministratiu, a partir de l’impuls de 
polítiques públiques destinades a 
potenciar el seu desenvolupament, 
incloent aquelles d’investigació, 
extensió i formació agroecològi-
ques.
2.La preservació del sòl fèrtil i les 

bones pràctiques agroeconòmi-
ques per a restaurar la capacitat 
productiva dels entorns urbans i 
periurbans des d’una perspecti-
va agroegològica,ficant en marxa 
figures i processos que faciliten 
l’accés a la terra a les iniciatives 
productives orientades a l’agricul-
tura i ramaderies ecològiques, es-
pecialment de les persones joves i 
les dones.
3.La comercialització local, per a 
impulsar una agricultura ecològi-
ca i de proximitat, basada en cir-
cuits curts, facilitant els recursos 
públics i dinamitzant els recursos 
privats, amb especial atenció als 
espais de comercialització i els 
processos de compra sostenible.
4.La sensibilització social, per a 
desenvolupar programes d’infor-
mació i de comunicació que in-
crementen la valoració del treball 
agrícola i els beneficis d’un model 
de consum basat en l’agroecolo-
gia, així com del paisatge i patri-
moni cultural agraris.
5.La gestió municipal i la gober-
nança, per a la coordinació entre 
departaments i nivells de l’ad-
ministració, promovent Sistemes 
Alimentaris Sostenibles de Ciu-
tat-Regió i la creació d’ens públics 
específics de polítiques alimentà-
ries.
6.L’articulació i extensió de les 
xarxes de ciutats, partint del marc 
d’acció del Pacte de Milà sobre 
Polítiques Alimentàries Urbanes, 
i desenvolupar indicadors i siste-
mes de seguiment dels avanços i 
de la realització.

Godella vol adherir-se al manifest 
de ciutats per l’agroecologia

 LLEI DE L’HORTA
El ple de les Corts, en la seua ses-
sió de febrer, va aprovar amb els 
vots a favor del PSPV, Compromís 
i Podem i amb els vots en con-
tra del PP i Ciutadans, la Llei de 
l’Horta de València.
Aquesta normativa pretén la seua 
«preservació i recuperació com a 
espai de reconeguts valors agraris, 
ambientals, paisatgístics, culturals 
i històrics determinants per al pro-
grés econòmic, la qualitat de vida 
de la ciutadania i la gestió sosteni-
ble de l’àrea metropolitana».
Es tracta de «posar les bases per 
a que totes les persones llaurado-
res de l’horta puguen tindre unes 
rendes suficients per portar una 
vida digna dedicada principal-
ment a l’activitat agrària i que pu-
guen disposar del sòl agrari amb 
seguretat», tal i com va explicar 
l’alcaldessa de Godella i regidora 
d’Agricultura, Eva Sanchis, en un 
dia que qualificà com a «històric».
Aquesta llei es presenta com un 
pla d’actuació territorial i de dina-
mització de l’horta, que té per ob-
jectiu la protecció i ordenació del 
sòl agrari, l’ordenació dels usos no 

agraris permesos i la recuperació 
dels espais d’horta degradats, així 
com la dinamització de l’activitat 
agrària.
S’estableixen tres tipus d’horta, 
depenent del seu nivell de protec-
ció. Es preveu la creació d’un ens 
gestor per tal de regular aquesta 
protecció. I, d’altra banda, s’arti-
cularà un pla de desenvolupament 
agrari per defendre l’horta del 
creixement urbanístic descontro-
lat, tant patent durant els últims 
anys.

Sanchis també ha explicat que un 
altre dels objectius de la Llei de 
l’Horta és assolir la professiona-
lització de l’activitat agrària. «Cal 
anar cap a unes dimensions mí-
nimes de l’explotació, lluitar per 
aconseguir ajudes de la Unió Eu-
ropea i, en definitiva, donar pas-
sos per posar en valor l’Horta no 
només com a paisatge sinó també 
-i sobretot- com a font d’una ac-
tivitat econòmica rendible», va 
concloure. 

Les Corts aproven una 
llei «històrica» per a la 
recuperació de l’Horta
LA LLEI DE L’HORTA PRETÉn DInAMITzAR AqUEST ESPAI 
AGRARI I DIGnIFICAR EL TREBALL DELS LLAURADORS

Foto de família després de l’aprovació de la llei a les Corts.

 Els llauradors i les llauradores 
de Godella tingueren l’11 de fe-
brer una forta representació a la 
tercera edició del mercat de venda 
directa ‘De l’horta a la plaça’, que 
es va celebrar a la plaça de l’Ajun-
tament de València. 
L’alcaldessa i regidora d’Agricul-
tura, Eva Sanchis, i els represen-
tants del consistori Fernando Oli-
veros i Teresa Bueso, visitaren la 
parada conjunta que l’Ajuntament 
de Godella havia muntat juntament 
amb el barri Roca de Meliana, els 
ajuntaments d’Alzira i Requena 
i el mercat Ecomaclet de Beni-
maclet. En aquest estand s’oferia 
informació sobre els mercats de 
venda directa d’aquests pobles. A 
més, es va fer una exposició dels 
productes de cadascun d’ells i una 
mostra de maquetes d’alqueries de 
l’Horta. També es celebrà un taller 

de pintura i un altre de fang per a 
xiquets i xiquetes.
Des del consistori godellenc s’ha 
valorat de forma «molt positiva» 
aquesta activitat, que ha tornat a 
ser un any més tot un èxit de con-
vocatòria. 
«Ens congratulem de que moltís-

simes de les parades que hi havia 
a València són habituals al mer-
cat de venda directa de Godella, 
la qual cosa posa de manifest que 
hem exportat la nostra aposta de-
cidida per la venda directa de pro-
ductes de l’horta», apunten fonts 
institucionals.

Godella participa al mercat ‘De l’horta a la plaça’

Oliveros, Bueso i Sanchis, al mercat ‘De l’horta a la plaça’.

 Entre el 12 i el 18 de maig es 
celebrarà a Godella una nova edi-
ció de la Setmana de les Persones 
Llauradores, organitzada des de la 
regidoria d’Agricultura.
Entre les activitats programades 
destaca el dinar de germanor del 
dissabte 12, amb persones agri-
cultores dels pobles del voltant; 
el passeig en carro per l’horta de 
Godella per a xiquets i xiquetes el 
diumenge 13; i la celebració de la 
festivitat de Sant Isidre llaurador 
el dimarts 15, amb el tradicional 
volteig de campanes, la disparada 
de salves i la benedicció del terme.
A més, durant tota la setmana esta-
rà obert el museu agrari en horari 
de 12 a 14 h i de 17 a 20 h. Les es-
coles, associacions i grups podran 
reservar cita fora d’aquest horari.

Setmana de 
l’Agricultura

 El projecte de recuperació de 
l’horta de Godella a través dels 
horts d’oci que porta a terme l’as-
sociació La Coscollosa continua 
sent, any rere any, un exemple de 
sostenibilitat en que es focalitzen 
totes les mirades. És requisit indis-
pensable pertànyer a l’associació 
per accedir a una parcel·la dels 
horts municipals. En aquests mo-
ments, està prevista una modifi-
cació de l’ordenança en base a les 
demandes del col·lectiu per tal de 
que estiguen regulades les perso-
nes que demanen una parcel·la de 
caràcter social. Aquest reglament, 
un cop aprovat al ple, es publicarà 
al BOP. D’altra banda, s’informa 
que encara queden lliures parcel-
les municipals que es poden dema-
nar a l’Ajuntament.

Horts socials de 
La Coscollosa

Agricultura

Agricultura
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 El portaveu de Ciutadans, Vi-
cente Calatayud, va preguntar en 
la sessió plenària del mes de març 
sobre les constants apagades que 
estan patint els veïns i veïnes resi-
dents en la pujada de l’Ermita i els 
carrers adjacents durant els darrers 
dies. 
L’alcaldessa, Eva Sanchis, va ex-
plicar que es tracta d’un problema 
de rosegadors, que han trencat els 

cables de la llum, la qual cosa ha 
provocat aquestes fallades elèctri-
ques. «Com que la instal·lació està 
soterrada, és molt complicat loca-
litzar quines són les faroles que 
estan provocant que bote tot el sis-
tema, però per tal de solucionar-lo 
hem sanejat i vulcanitzat els cables 
que estaven afectats i esperem que 
no torne a succeir», va explicar. 
«En qualsevol cas, demanem als 

veïns i veïnes que tinguen pacièn-
cia, perquè també estem estudiant 
la possibilitat de desratitzar el sis-
tema d’enllumenat públic si fora 
possible. Preguem que si torna a 
passar, s’avise a la Policia Local, 
que traslladaran la incidència rà-
pidament a Serveis Municipals, 
doncs és un problema nostre, no 
d’Iberdrola», va afegir Sanchis.

 FGV
El regidor d’Obres i Serveis i 
Medi Ambient de l’Ajuntament 
de Godella, Fernando Oliveros, 
es va reunir amb Andrés Sánchez 
Jordán, gerent de Ferrocarrils de 
la Generalitat Valenciana, i perso-
nal tècnic de l’empresa i del con-
sistori, per parlar sobre distintes 
demandes dels veïns i veïnes del 
poble.
La primera d’aquestes peticions 
feia referència a la sèquia propi-
etat de FGV que està situada junt 
a l’estació de metro de Godella. 
Amb les pluges es formen tolls 
d’aigua, que provoquen l’aparició 

d’un gran nombre de mosquits ti-
gre. Aquesta sèquia s’ha netejat 
diverses vegades, però la solució 
que finalment s’adoptarà i a la que 
s’ha compromès l’empresa és a ta-
par-la per tal d’acabar amb aques-
tes acumulacions d’aigua que apa-
reixen cada any.
En segon lloc, Oliveros traslladà 
a Sánchez la problemàtica amb el 
pas a nivell situat a l’avinguda Pe-
set Aleixandre, on els cotxes han 
d’envair el carril contrari per tal de 
poder girar perquè l’espai és molt 
limitat. Segons informaren des de 
FGV, la remodelació d’aquest punt 
està contemplada dins del progra-
ma de millora de passos adaptats, i 

compta amb una prioritat alta, pel 
que s’executaria en una primera 
fase, prevista per al primer semes-
tre de 2019. 
D’altra banda, es parlà sobre el 
pas a nivell del carrer Arquebis-
be Fabián i Fuero, on existeix una 
evident dificultat per creuar amb 
carrets de rodes degut al mal es-
tat en que es troba l’asfalt. A més, 
sempre que plou es queden bai-
xades les barreres per una fallada 
elèctrica. Aquesta modificació te 
una prioritat mitja en el programa 
de millora de FGV, tot i que des 
de l’empresa s’han compromès a 
visitar tots dos punts el més aviat 
possible i consensuar amb l’Ajun-

tament una sèrie de solucions pro-
visionals.
Per últim, l’Ajuntament de Gode-
lla i Ferrocarrils de la Generalitat 
Valenciana arribaren a un prin-
cipi d’acord per a la cessió de la 
parcel·la de 379 m2 propietat de 
l’empresa a la zona de l’horta que 
el consistori empraria en la cons-
trucció d’una zona d’esplai per a 
gossos. Després de definir el tipus 
de tanca adequada, i amb el vist i 
plau del departament de patrimoni 
de FGV, es procediria a signar una 
autorització de cessió de quatre 
anys prorrogable a un màxim de 
deu.

L’Ajuntament trasllada a FGV 
demandes veïnals i aconsegueix 
la cessió d’una parcel·la
EL REGIDOR FERnAnDO OLIVEROS VA DEMAnAR AL GEREnT DE FGV LA nETEJA 
DE LA SèqUIA DE L’ESTACIó I L’ARRAnJAMEnTS DELS DOS PASSOS A nIVELL

El regidor de Medi Ambient, Fernando Oliveros, junt amb el gerent de Ferrocarrils, Andrés Sánchez.

Es vulcanitzen els cables de la llum per solucionar les apagades en la pujada a l’Ermita

Detall d’un dels cables danyats.

 A la sessió plenària de l’Ajun-
tament de Godella del mes de 
gener es va aprovar declarar la 
caducitat del PAI dels sectors 31 
i 32. D’aquesta manera, es va re-
soldre l’adjudicació de la condició 
d’agent urbanitzador efectuada 
a la mercantil Cañada de Trilles, 
com a conseqüència de l’incom-
pliment per part d’esta societat de 
l’execució de les obres d’urbanit-
zació en els terminis establerts, 
doncs cal recordar que després 
d’11 anys encara no s’havia exe-
cutat aquest PAI.
«La caducitat del PAI és responsa-
bilitat exclusiva de l’inactivitat de 
l’agent urbanitzador», va explicar 
l’alcaldessa de Godella i regidora 
d’Urbanisme, Eva Sanchis. «Aques-
ta caducitat no comporta el canvi 
de qualificació del sòl, i el grup de 
govern te previst iniciar conversa-
cions amb la propietat per tal de 
resoldre el futur d’estos terrenys 
amb una urbanització més sosteni-
ble i actualitzada a les normatives 
mediambientals i d’edificació ac-
tuals», va afegir.
Tant el PP com Ciutadans van ma-
nifestar la seua intenció d’acatar 
l’informe del tècnic municipal, 
que recomanava la continuïtat 
d’aquest PAI, tot i atenent a l’in-
terès general. no obstant, Sanchis 
va assenyalar que «l’apreciació de 
l’existència d’interès general com 
a causa de no caducitat del PAI és 
competència dels representants de 
la població al ple i no d’un tècnic 
municipal».
Finalment, el Consell Jurídic 
Consultiu li donà la raó a l’Ajun-
tament, que en el mes de gener 
declarà la caducitat d’aquest PAI, 
que tenia projectades entre 550 i 
600 vivendes sobre una superfí-
cie de 158,842,65 m2 totals, i de 
92.333.30 m2 adjudicats de parcel-
les edificables.

Es caduca el 
PAI dels sectors 
31 i 32 després 
d’11 anys 
d’inactivitat

Urbanisme, Obres i  Serveis

Urbanisme, Obres i Serveis
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 PARC DEVESA
Al la sessió de març del Consell 
sectorial d’Urbanisme i Medi Am-
bient (CUMA) es varen estudiar 
les condicions en que s’hauria de 
desenvolupar el Pla Director del 
parc de la Devesa. Es va acordar 
que serà necessari desenvolupar 
un Pla Director en que s’especifi-
cara quines són totes les actuaci-

ons que es volen dur a terme. 
Amb aquest objecte, es buscaria 
un equip multidisciplinar amb 
gent especialitzada en diferents 
àrees per vetllar pel valor del parc, 
doncs tal i com digué l’alcaldessa, 
Eva Sanchis, «la Devesa no no-
més és un bosc, sinó que també té 
elements patrimonials com són la 
casa vestidor del llac que paga la 
pena estudiar per realitzar en ells 

una correcta actuació». 
Des del CUMA es va suggerir de-
limitar bé els usos del parc abans 
d’establir este Pla Director. Tam-
bé s’acordà que, per tal de triar 
l’equip, es valoraria la multidisci-
plinarietat i experiència dels seus 
membres, així com la presentació 
d’un projecte inicial en que vindri-
en desenvolupats els usos de l’es-
pai, marcats des de l’Ajuntament.

El CUMA comença a 
perfilar el projecte del 
parc de la Devesa
ES TRIARà Un EqUIP MULTIDISCIPLInAR DE PROFESSIOnALS 
PER REDACTAR Un PLA DIRECTOR DELS USOS DEL PARC

Imatge d’una de les visites obertes al parc de la Devesa.

 no han estat poques les reuni-
ons que s’han succeït entre els re-
presentants dels consistoris de Go-
della i Burjassot per parlar sobre 
la possible opció d’interconnectar 
els seus dos grans pulmons verds: 
l’Eixereta i la Devesa.
L’alcaldessa de Godella, Eva  
Sanchis, i el regidor de Medi Am-
bient, Fernando Oliveros, han vi-
sitat en diverses ocasions el poble 
veí per parlar amb el seu regidor 
de Serveis Municipals, Manuel 
Lozano, i la regidora de Medi Am-
bient de Burjassot, Lluna Arias.
Des dels dos consistoris s’ha posat 
de manifest la intenció de conver-
tir tots dos espais en un únic parc 
comú, sempre que els informes 
tècnics corresponents donen el 
vist i plau per fer fora el mur de 
separació. De ser així, cada parc 
comptaria amb la seua pròpia idi-
osincràsia. Per tant, el projecte del 
Pla Director de la Devesa el duria 

a terme l’Ajuntament de Godella 
de forma individual.
Cal recordar que el consistori go-
dellenc compta amb 16.702,54 m² 
del parc de la Devesa, després de 
l’acord assolit amb la Congrega-
ció del Sagrat Cor de Jesús. En 
aquest espai es pretén marcar dos 
zones diferenciades: una de caràc-
ter lúdic-esportiu -on la ciutadania 
decidirà a través d’un procés par-
ticipatiu quins usos vol donar-li-, i 
una altra de caire lúdic-recreatiu, 
amb una intervenció mínima per 
marcar les sendes i respectant al 
màxim la zona de bosc. 
D’altra banda, també s’està nego-
ciant amb l’arquebisbat de Valèn-
cia per tractar d’arribar a un acord 
i adquirir la zona verda de 3.000 
m2 dins del parc de la Devesa 
propietat de la diòcesis i pendent 
d’adquirir per part de l’Ajunta-
ment a través de la gestió urbanís-
tica. 

Godella i Burjassot estudien la 
possibilitat d’interconnectar la 
Devesa i l’Eixereta

El regidor de Medi Ambient de Godella, Fernando Oliveros, junt 
amb Lluna Arias i Manuel Lozano, regidors de Burjassot.

 L’alcaldessa de Godella i regi-
dora d’Urbanisme, Eva Sanchis 
(en representació de Compro-
mís), el regidor Fernando Olive-
ros (PSOE) i la regidora Paquita 
Mocholí (EU) es reuniren el 18 de 
gener amb Vicente Fontestad, ecò-
nom de l’arquebisbat de València, 
per tractar d’arribar a un acord per 
a l’adquisició de la zona verda de 
la seua propietat pendent d’adqui-
rir a través de la gestió urbanística.
Amb esta fórmula, s’evitaria l’ex-
propiació i el pagament per part 
del consistori. En cas d’arribar a 
un acord, l’Ajuntament adquiriria 
la propietat d’aproximadament 
3.000 m2 de zona verda a canvi 

d’edificabilitat per a l’arquebisbat 
en altres sectors del PGOU. 
A més, es contemplaria la possibi-
litat de que l’arquebisbat mantin-
gués la propietat de la seua zona 
destinada a pistes esportives, de-
duint la part corresponent de la 
requalificació d’este sòl dels me-
tres quadrats de sostre que li cor-
respondrien. La zona de les pistes, 
propietat de l’arquebisbat, passaria 
a ser sòl dotacional esportiu privat.
D’altra banda, l’Ajuntament ha re-
butjat la proposta de l’arquebisbat 
de requalificar els metres quadrats 
on es troben les pistes esportives i 
una altra zona contigua per a l’am-
pliació de la Universitat Catòlica.

L’Ajuntament de Godella i l’arquebisbat acosten postures sobre l’adquisició de la 
zona verda del parc de la Devesa pendent d’adquirir

L’alcaldessa Eva Sanchis i els regidors Fernando Oliveros i Paquita Mocholí, durant la reunió.

Urbanisme, Obres i  Serveis
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 LOCAL ASSAIG
L’Ajuntament de Godella, a tra-
vés de la regidoria de Joventut, ha 
posat a disposició de quatre grups 
musicals un local d’assaig situat al 
soterrani del Casino Musical (car-
rer Músic Francisco Caballer, 4).
Els grups beneficiats han estat 
‘Prims Ferms’ (reggae i ska), ‘Gre-
gal’ (folk-rock electrònic), ‘Tipos 

de interés’ (punk-rock) i ‘Bernar-
da’ (blues, funk, garaje, freak bat 
i post rock).
Tal i com va explicar la regidora 
de l’àrea, Paquita Mocholí, «l’ob-
jectiu és potenciar l’expressió ar-
tística dels joves a través de la mú-
sica i dinamitzar la creació de nous 
grups». A més, es tracta d’afavorir 
la música feta en el nostre munici-
pi, doncs un dels requisits per fer 

ús d’aquest local serà que algun 
dels membres del grup estiga em-
padronat en Godella.
A finals de gener es va obrir el 
període de demanda, i els músics 
que ho sol·licitaren van ser avalu-
ats per una comissió que finalment 
decidí quins foren els quatre grups 
amb les màximes puntuacions i, 
per tant, beneficiaris d’aquest es-
pai. A més de ser veïns o veïnes de 

Godella, l’altra condició per optar 
a la cessió era ser menors de 25.
Pel que fa a la durada de la con-
cessió, aquesta serà d’un any, en 
horari de dilluns (16:00 a 20:30 
h), divendres (20:30 a 23:00 h) i 
dissabtes (10:00 a 23:00 h). Cada 
grup trià, per ordre d’adjudicació, 
un dia d’assaig a la setmana.

La regidoria de Joventut posa 
a disposició de quatre grups 
de música un local d’assaig
LA REGIDORA PAqUITA MOCHOLí HA EXPLICAT qUE ES TRACTA DE POTEnCIAR 
L’EXPRESSIó ARTíSTICA DELS JOVES MúSICS I IMPULSAR LA CREACIó DE GRUPS

Imatge d’arxiu d’una actuació musical en la darrera edició del Catacumba Film Festival.

 L’antic escorxador, seu del ca-
sal jove de Godella, ha programat 
per als propers mesos una comple-
ta agenda d’activitats gratuïtes per 
als xiquets i xiquetes de totes les 
edats. 
Com ja ve sent habitual, continua-
ran els Diumenges a l’Escorxador, 
amb jocs i manualitats per als més 
menuts -entre 3 i 12 anys-. Els me-
sos d’abril, maig, juny i juliol el 
casal jove AlMatadero obrirà les 
seues portes.
Dins de la programació, està pre-
vist la realització d’activitats mo-
nogràfiques, com seran les dedica-
des al Dia del Llibre (22 d’abril), 
el Dia de la Mare (6 de maig), una 
jornada de jocs de taula (20 de 
maig), una actuació musical (17 
de juny) i una gimcana familiar (1 
de juliol). Per últim, el 15 de juliol 
es celebrarà l’última sessió abans 
de l’aturada per l’estiu. 
D’altra banda, l’Escorxador tam-
bé obri en un horari especial, els 
dissabtes per la vesprada i nit, 
amb les activitats del cicle d’oci 
alternatiu Godelluna. Entre les 17 
i les 21 hores, es realitzaran les 
següents activitats: làser game, 
torneig de futbolí i taller de pizzes 
(21 d’abril); ball shuffle, DJ i ta-
ller de còctels sense alcohol (5 de 
maig); taller de graffiti, taller de 
crepes i jam session (19 de maig); 
torneig de ping-pong, taller de rap, 
concert i micro obert (16 de juny); 
torneig de FIFA, taller de defensa 
personal i concert (30 de juny); ta-
ller de parkour, challenge de mu-
sically i exhibició de parkour (14 
de juliol).

Completa 
programació a 
l’Escorxador 
els caps de 
setmana

 Del 3 al 6 d’abril, més de 50 xi-
quets i xiquetes d’entre 3 i 12 anys 
participaren a una nova edició de 
l’Escola de Pasqua, que tingué 
lloc al col·legi públic Cervantes 
de Godella.
La regidora de Joventut, Paquita 
Mocholí, va visitar l’escola per sa-
ludar els xiquets i xiquetes i agrair 
el treball realitzat pels monitors i 
monitores que durant estos dies 
organitzen infinitats d’activitats i 
jocs. 
«Celebrem aquesta escola de Pas-
qua amb la intenció de continuar 
oferint un servei de qualitat que 

fomente l’aprenentatge d’una ma-
nera creativa i divertida», va dir 
Mocholí. «Des de l’Ajuntament 
som conscients de la importància 
que té aquest servei per als pares 
i mares, doncs ajuda a conciliar la 
vida laboral i familiar dels nostres 
veïns i veïnes», va afegir.
Durant estos dies, els més menuts 
realitzaren activitats típiques com 
la decoració d’ous de Pasqua i jocs 
a l’aire lliure com volar la milotxa, 
saltar a la comba o cantar cançons 
tradicionals. Una escola de Pasqua  
que continua sent un èxit i que mai 
passa de moda.

Més de 50 xiquets i xiquetes 
participen en l’Escola de Pasqua

La regidora de Joventut, Paquita Mocholí, visità els xiquets i xiquetes a l’Escola de Pasqua.

Joventut

Joventut
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 OCI JUVEnIL
Durant els darrers mesos, la regi-
doria de Joventut de l’Ajuntament 
de Godella ha rebut al casal jove 
AlMatadero la visita de distints 
grups d’escolars dels col·legis 
Sant Bertomeu, Cervantes i El 
Barranquet.
Tal i com explicà la regidora de 
l’àrea, Paquita Mocholí, «la in-
tenció d’aquestes visites era donar 
a conèixer als joves del poble les 
instal•lacions del casal i l’oferta 
d’activitats que realitzem, però so-
bretot conèixer la seua opinió i les 
seues prioritats, doncs volem que 
siguen ells els protagonistes del 
seu oci i el seu temps lliure».
Amb aquest objectiu, es passà als 

xics i xiques unes fulles amb un 
qüestionari sobre quines són les 
activitats que els agradaria que es 
realitzaren, i en base a aquestes 
preferències, la regidoria de Jo-
ventut programarà la seua oferta 
d’oci d’ací a endavant.
D’entre les activitats que se’ls 
donà a triar, i d’altres que ells ma-
teixos proposaren, destaquen les 
de làser game, cinema d’estiu, de-
fensa personal, festes de carnestol-
tes i Halloween, taller de graffitis, 
balls i DJ, gimcanes, taller de you-
tubers, parkour, tornejos i concur-
sos, taller de cuina, curs de Com-
munity Manager, eixides amb bici 
i carreres per l’horta, i concerts de 
música.

Cada grup que passà per l’escor-
xador, a més, realitzà un taller dels 
que ja es celebren habitualment. 
Els joves també van rebre infor-
mació  sobre programes com po-
den ser l’Erasmus +, els camps de 
treball de l’IVAJ, el voluntariat en 
la protectora d’animals Felcan, el 
programa d’Alumnat Actiu, o la 
possibilitat de col·laborar amb la 
Xarxa Joves.net.
En definitiva, tal i com subratllà 
Mocholí, «ha de quedar patent que 
l’Ajuntament de Godella aposta 
pels joves i confia en el seu cri-
teri per a que siguen ells els que 
decidisquen sobre el seu propi oci 
a través de l’autogestió, comptant 
sempre amb el nostre suport».

Els escolars visiten 
l’escorxador per 
decidir sobre el seu oci
LA REGIDORIA DE JOVEnTUT PROGRAMARà DISTInTES 
ACTIVITATS En FUnCIó DELS InTERESSOS DELS JOVES

 Una nova edició del curs in-
tensiu per convertir-se en monitor 
d’activitats d’oci i temps lliure es 
celebrarà al casal jove AlMatadero 
de Godella entre el 18 de juny i el 
2 de julio.
L’horari serà de dilluns a diven-
dres de 9 a 14 h pel matí i de 16 
a 21 h per la vesprada. El preu és 

de 100€ i les places són limitades. 
La inscripció es pot fer via mail 
(almataderogodella@gmail.com), 
o per telèfon cridant al 963901139 
o al 64780062. 
El curs, de 310 hores de formació 
teòrica i pràctica, està dirigit per a 
joves a partir de 17 anys.

Del 18 de juny al 2 de juliol, curs 
intensiu de monitor de temps lliure

Dalt, la regidora Paquita Mocholí, amb un grup de joves. Baix, tallers de batucada i graffiti.  El casal jove AlMatadero es va 
plenar de xiquets i xiquetes el dis-
sabte 17 de febrer per presenciar 
el conta contes ‘El dia de Ramiro’, 
oferit per Ameba Teatre.
Aquesta divertida historieta cons-

truida a través de titelles i que tam-
bé comptà amb una part de clown 
va agradar, i molt, als més menuts 
de la casa que s’aproparen amb 
els seus pares i mares fins el casal 
jove situat a l’escorxador.

Els més menuts disfruten del 
contacontes ‘El dia de Ramiro’

L’Escorxador es va omplir per presenciar aquest espectacle.

 Amb la mateixa apariència 
d’una fira, i sense res a envejar, el 
9 de febrer es va celebrar al casal 
jove AlMatadero una festa infantil 
de carnestoltes, amb jocs, crispe-
tes, cotó en sucre i pequedisco. 

També hi havia un servei de pin-
tacares per fer lluir més encara les 
disfresses dels més menuts.
Els xiquets i xiquetes s’ho passa-
ren d’allò més bé amb l’animació 
d’aquesta fira pensada per a d’ells.

El casal jove acull una fira infantil 
per celebrar el carnestoltes

Una mare amb la seua filla, en la fira infantil.

Joventut

Joventut
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 GOTHEJAzz 2018
La regidoria de Cultura de l’Ajun-
tament de Godella prepara una 
nova edició del Gothejazz, que 
tindrà lloc entre el 21 i el 24 de 
juny al centre d’art Vila Eugènia. 
Trio Brown obriran el festival el 
dijous 21 a les 22:30 h. A eixa ma-
teixa hora actuaran nina Dinamita 
& The Swing Milician el diven-
dres, i Rachel Therrien el dissabte.
El diumenge de matí, a les 12:00 
h, Sedajazz oferirà un espectacle 
infantil, que torna a ser una aposta 
després de la magnífica acollida 
que tingué l’any passat. I, per úl-
tim, la Big Band del Casino Mu-
sical posarà el punt i final el diu-
menge a les 20:00 h.
La responsable de l’àrea, Tatiana 
Prades, ha destacat que «enguany 
tindran un protagonisme especi-
al les dones, amb figures com la 
solista Rachel Therrien o el grup 
nina Dinamita, integrat exclusiva-
ment per dones».
«També en aquesta edició hem 
volgut confeccionar un cartell 
més local, amb artistes del nostre 
territori que actuen en festivals in-
ternacionals i que teníem ganes de 
poder gaudir de la seua música a 
Godella», ha afegit.
Pel que fa al disseny del cartell, 
obra d’Emilio Martí, la regido-
ra ha destacat que «sempre bus-
quem artistes joves emergents, i 
en aquesta ocasió tenim una obra 
distinta a les anteriors, amb més 
colorit i amb una dona com a pro-
tagonista». «Esperem tornar a om-
plir Vila Eugènia», diu Prades.

Compte enrere per al Gothejazz 2018
PRADES: «LES DOnES I ELS ARTISTES LOCALS SERAn PROTAGOnISTES En L’EDICIó D’EnGUAny»

A l’esquerra, el cartell d’enguany. A la dreta, imatges de la edició de 2017.

 El Casino Musical de Godella 
va preparar tres cites molt especi-
als que serviren no només per de-
lectar-nos amb la música de l’or-
questra, el cor i la big band, sinó 
també per col·laborar amb una 
bona causa.
El primer d’aquests concerts va 
tindre lloc el 24 de febrer. L’or-
questra del Casino Musical in-
terpretà peces i tangos molt re-
cognoscibles amb la col·laboració 
del cor “Les veus de la memòria”, 
integrat per malalts d’Alzheimer. 
La recaptació anà destinada a 
l’associació AFAV, que lluita per 
millorar la qualitat de vida de les 
persones que pateixen aquesta ma-
laltia.
El segon concert fou el 4 de març i 
estigué interpretat per la big band, 

que ens proposà un repertori de la-
tin jazz, amb temes d’Arturo San-
doval, Benny Carter o Dizzie Gi-
llespie, entre d’altres. En aquesta 
ocasió, els guanys per les entrades 
es van donar a La Plataforma de 
Solidaritat Ciutadana de Godella, 
que tracta de pal·liar les necessi-
tats de les famílies més desfavori-
des del nostre municipi.
Finalment el 10 de març tingué 
lloc l’últim concert, que destinà 
els seus fons a Càrites Godella, 
col·laborant en la seua lluita con-
tra la pobresa i l’exclusió.  Durant 
l’actuació poguérem escoltar el 
concert de Brandenburgo nº3 de 
Bach o la peça de Josep. R Gil 
Tárrega “Madrigal sobre un llenç” 
composta amb motiu del centenari 
de la mort del pintor Pinazo.

El Casino Musical, solidari amb AFAV, la Plataforma de Solidaritat Ciutadana i Càrites

Imatges dels tres concerts solidaris oferits per les distintes formacions del Casino Musical.
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10 anys del festival Música de Cambra
EL DISSABTE 26 DE MAIG A LES 19:00 H TInDRà LLOC EL COnCERT DE PRESEnTACIó En VILA EUGènIA

Dalt, concert de joves talents. Baix, Joan Enric Lluna, Isabel Villanueva i Juan Carlos Garbayo.

 MúSICA DE CAMBRA
Entre el divendres 6 i el diumen-
ge 15 de juliol tindrà lloc al teatre 
Capitolio i al centre d’art Vila Eu-
gènia una nova edició del Festival 
Residències de Música de Cam-
bra.
Serà una edició molt especial, 
doncs el festival compleix 10 
anys. La regidora de Cultura, Ta-
tiana Prades, ha destacat el fet que 
durant tot este temps «s’ha con-
vertit en una cita ineludible i un 
festival referència al nostre entorn, 
amb figures nacionals i internaci-
onals de la música de cambra que 
cada any s’acosten a Godella per 
oferir la seua música, la qual cosa 
és un vertader luxe».
Abans, però, el dissabte 26 de 
maig a les 19:00 h tindrà lloc en 
Vila Eugènia el concert inaugural, 
amb Joan Enric Lluna (clarinet), 
Isabel Villanueva (viola) i Juan 
Carlos Garvayo (piano), que inter-
pretaran obres de Mozart, Schu-
mann i Françaix.
Ja dins de la programació del fes-
tival, cal destacar, com sempre, 
l’espai dedicat als joves talents, 
amb classes i concerts d’artistes 
residents; i també el concert par-
ticipatiu, en el qual s’interpretarà 
La Creació de Hayden amb la col-
laboració de l’orquestra i el cor 
del festival. Tots els músics que 
vulguen sumar-se a, poden fer-ho 
escrivint al mail participatiugode-
lla@gmail.com
Per a més informació, podeu con-
sultar la web del festival: 
www.musicacambragodella.es

 El dissabte 25 de febrer, la pla-
ça de l’Església de Godella es va 
convertir en una autèntica festa 
amb la segona edició del sarau 
d’hivern del grup de danses El Po-
blet, que enguany, com a novetat, 
es celebrava al migdia, i no de nit 
com l’any passat. 
Així, els assistents no només po-
gueren combatre el fred amb els 
balls tradicionals, sinó que al fina-
litzar el sarau es va celebrar un di-
nar de germanor amb tots els veïns 
i veïnes, i els integrants del grup 
de danses. 
La regidora de Cultura, Tatiana 
Prades, va destacar d’aquest acte 
que «és una magnífica manera de 
mantindre viva la tradició del cant 
i el ball al carrer, i una bona ocasió 
per a conèixer la nostra cultura».

El sarau d’hivern del grup de danses El Poblet triomfa en el seu nou horari

La gent va omplir la plaça de l’Església ballant al ritme del grup de danses.
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Lloris, Belenguer i 
Garay expondran en 
Vila Eugènia
LA PROGRAMACIó D’ABRIL, MAIG I JUny DEL CEnTRE D’ART 
EnS PORTARà COL·LECCIOnS VARIADES D’ARTISTES LOCALS

Imatges de les mostres dels mesos anteriors: Espai Propi, 40 anys del Koynos, i equip Argo.

 EXPOSICIOnS
Després de les exposicions d’Es-
pai Propi en gener, 40 anys del 
CEE Koynos en febrer, i la mostra 
de l’equip de dones Argo en març, 
el centre d’art Vila Eugènia es pre-
para les seues parets per rebre les 
obres de nous artistes.
Primerament, entre el 13 d’abril i 
el 13 de maig, tindrà lloc l’expo-
sició individual del pintor i artis-
ta godellenc Germà Lloris, amb 
una interpretació molt personal de 
distints paisatges de València. Els 
quadres, d’estil quasi abstracte, 
es tracten des d’un punt de vis-
ta hipotètic aeri, que l’artista ha 
anant desenvolupant durant anys. 
Aquesta sèrie està també repre-

sentada de manera permanent des 
dels seus inicis al Museu Pedralba 
2000, que dirigeix el seu propie-
tari Vicent Garcia, un important 
galerista de la renovació plàstica 
valenciana i espanyola.
Després, entre el 25 de maig i el 15 
de juny rebrem la pintura de Mir 
Belenguer, un artista autodidacta 
amb més de 60 anys de trajectòria. 
Tal i com el defineix Mario An-
tolín, « És un gran pintor adscrit 
al més pur estil realista, al que ha 
arribat després d’una lenta recer-
ca de la seua pròpia personalitat 
creadora. Sap trobar l’autenticitat 
‘dramàtica’ sense convertir el seu 
poema en ‘pamflet’. El seu sorpre-
nent domini del dibuix, la sobrie-

tat buscada de l’ús del color, el seu 
rebuig de tot efectisme, la suau i 
freda matisació de la llum i el sot-
metiment del pintor a una realitat, 
no inventada, eleven l’obra de 
Mir Belenguer a la categoria dels 
més destacats pintors realistes del 
panorama pictòric espanyol».
Per últim, entre el 29 de juny i el 
29 de juliol, tindrem la mostra del 
godellenc Miguel Garay, amb olis 
i aquarel·les de pintors valencians 
dels segles XIX i XX com José 
Benlliure, Santiago Rusiñol, Vi-
cente Corella, Luis Arcas Brauner, 
Rodríguez Bronchú, Ramón Stolz, 
Miguel Vaquer, Emilio Sala, Sal-
vador Tuset, Juan Bautista Porcar, 
José navarro Llorens, etc.

 Després de l’èxit conreat en an-
teriors ocasions, Godayla Teatre 
va reestrenar la seua obra ‘yo fui 
actor cuando Franco’.
Els veïns i veïnes de Godella van 
tornar a respondre davant aquesta 
reposició, omplint el teatre Capi-

tolio durant dos dies seguits el dar-
rer cap de setmana de març.
L’obra, d’una sola veu, repassa la 
trajectòria d’un actor que arriba al 
final de la seua carrera i que parla 
amb el seu jo passat d’una manera 
tràgica i desoladora. 

Godayla Teatre recrea la seua 
obra ‘yo fui actor cuando Franco’

Un dels moments de l’actuació.

 El 14 d’abril, el poble de Gode-
lla va gaudir amb la comèdia ‘Pels 
pèls’, de Paul Pörtner, dirigida per 
Santiago Sánchez i interpretada 
per Rafa Alarcón, Carles Castillo, 
Lola Moltó, Carles Montoliu, Al-

fred Picó i Lara Salvador.
Aquesta obra policíaca narra un 
assassinat amb quatre sospitosos 
i dos policíes tancats a una perru-
queria. El públic hagué de decidir 
qui era l’assassí.

La comèdia ‘Pels pèls’ arriba al 
teatre Capitolio de Godella

 Per només 4 euros podràs gau-
dir els dies 30 d’abril, 1, 4, 5 i 6 de 
maig, 1, 3, 8, 9, 10, 23, 24, 25, 29, 
30 de juny, i 1 de juliol de la millor 
programació de cinema d’estrena 
al cine Capitolio de Godella.
Els títols més recents que també 

s’estrenen a les sales de tota Espa-
nya arribaran a Godella, amb una 
programació variada i per a tots els 
públics.
Les películ·les i l’horari de les ma-
teixes es pot consultar al compte 
de Facebook del Cine Capitolio.

La millor programació de 
cinema d’estrena

Instant de l’obra, ambientada en una perruqueria.
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L’associació de dansa 
Gerard Collins, un 
trampolí de talents
EL TEATRE CAPITOLIO VA ACOLLIR LA TROBADA DE JOVES 
TALEnTS I ES PREPARA PER REBRE LA nOVA OBRA DE 2018

Algunes de les actuacions i la intervenció de l’alcaldessa, Eva Sanchis, durant la trobada de joves talents.

 Després de les bones sensacions 
de l’edició anterior, l’Associació 
Catacumba prepara la programa-
ció de la 16ª edició del seu festival 
de cinema underground, clandestí 
i experimental que tindrà lloc del 
31 d’octubre al 4 de novembre en 
el teatre Capitoli de Godella. 
Fins al 31 de maig està oberta la 
convocatòria per a participar en 
el Festival Internacional de Curt-
metratges de Catacumba, al que 
l’any passat es van presentar més 
de 1.200 curts procedents dels cinc 
continents.

El cartell de la present edició serà 
dissenyat per l’il·lustrador Martín 
López Lam. La programació de 
Catacumba Film Festival inclou 
activitats paral·leles, com con-
certs, una matiné infantil, un ball 
de disfresses, el seu ja popular con-
curs de crits i el cinema-concert de 
clausura, en el qual els músics An-
tonio José Iglesias i Gilbertástico  
posaran banda sonora en directe a 
un clàssic cinematogràfic. 
Tota la informació del festival es 
pot seguir a través de www.cata-
cumba.org.

Catacumba Film Festival prepara 
la seua 16a edició

Actuació musical en l’edició de 2017.

 GERARD COLLInS
A principis d’abril, el teatre Capi-
tolio de Godella fou la seu de la 
catorzena edició de la trobada de 
joves talents, organitzada per l’as-
sociació de dansa Gerard Collins.
La seua presidenta, Mamen Gar-
cía, ens va explicar a través dels 
micròfons de Ràdio Godella la 
vertadera dimensió d’aquest esde-
veniment. 
«Aquest concurs enfocat per a jo-
ves d’entre 16 i 24 anys és en reali-
tat un magnífic trampolí per a que 
els estudiants dels últims cursos de 
dansa, o aquells que s’han graduat 
fa poc, puguen mostrar les seues 
peces a institucions i companyies 
referents per tal de poder ser be-

cats i tindre un primer contacte 
amb el món laboral», comenta.
I és que, com en moltes altres 
professions, molts d’aquests jo-
ves que tenen un talent enorme, 
acaben els seus estudis i no saben 
molt bé on acudir. En aquest sentit, 
Mamen García destaca de la troba-
da que és «un gran aparador i una 
molt bona oportunitat per comen-
çar a fer-se un nom en aquest món 
de la dansa».
Enguany, en la trobada de joves 
talents ha predominat la dansa 
contemporània. A més, com a no-
vetat, entre les beques ofertes, hi 
havia una d’il·luminació i so, amb 
la col·laboració de la regidoria de 
Cultura de l’Ajuntament de Go-

della. «Aquesta beca és molt inte-
ressant, doncs molts dels ballarins 
acaben sent coreògrafs», explica 
García.
L’alcaldessa, Eva Sanchis, va es-
tar pressent a la final del concurs 
per felicitar a tots els participants 
i desitjar-los molta sort en la seua 
carrera professional.
D’altra banda, la jove companyia 
de Dansa Gerard Collins ja prepa-
ra la seua nova obra de 2018, que 
s’estrenarà al Capitolio el 27 de 
maig a les 19:00 h. El públic podrà 
vore quatre peces molt diferents 
i versàtils dirigides per la pròpia 
Mamen García, Eduardo zúñiga, 
Kiko López, Feliu Torrents i Car-
mela García.

Dècim aniversari de Borumbaia
 L’escola de percussió Borumba-

ia està d’enhorabona, doncs com-
pleix 10 anys i ho celebra amb tots 
els veïns i veïnes de Godella amb 
un festival el dissabte 21 d’abril.
Entre les activitats programades 
per a aquesta cita, destaquen els 
tallers de percussió infantil i fa-
miliar, el taller de dansa africana, 
les exhibicions de calaix flamenc 
i dansa africana, i distints concerts 
al llarg de tota la jornada.
La regidora de Cultura, Tatiana 
Prades, s’ha sumat a les felicita-
cions per a este grup que després 
de 10 anys «continua mantenint 
una fe cega en el seu objectiu: en-
senyar, difondre i fer de la música 
afro-brasilera un art més accessi-

ble per a tota la societat», tal i com 
indiquen  en el seu dossier de pre-
sentació.
Amb l’ajuda i esforç de moltes per-
sones, Borumbaia ha anant crei-
xent per consolidar una gran famí-
lia que avui dia reuneix a més de 
dues-centes persones. El repertori 
de ritmes beu de diverses cultures 
i tradicions, com ara la percussió 
afro-cubana, l’africana, magrebí i 
també la música mediterrània, així 
com d’altres que deriven d’instru-
ments com la darbuka, el djembé o 
el calaix flamenc. 
«Entenem la música com un ele-
ment integrador, pedagògic, i una 
ferramenta d’intervenció social», 
diuen des de l’associació.

El 28 d’abril, festa Sona Baixet
 El proper dissabte 28 d’abril, 

entre les 12:00 h i les 20:00 h, tin-
drà lloc a la plaça de l’Església de 
Godella la festa de Sona Baixet.
Es tracta d’una iniciativa de LaCa-
saCalba que porta quatre tempora-
des oferint diversos cicles concep-
tuals de teatre i música per a tota 
la família.

En Godella podrem gaudir d’un 
espectacle que barreja diferents 
disciplines artístiques (música, 
màgia, teatre, jocs...) en un to di-
vertit i fresc i que aposta decidida-
ment per la cultura popular. Dins 
d’aquest concepte també s’inclo-
uen activitats per als pares i mares, 
però també aptes per als menuts.
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 SETMAnA DOnES
«no és un 8 de març qualsevol». 
Ho van repetit una i altra vegada 
la regidora d’Igualtat, Teresa Bue-
so, i l’alcaldessa de Godella, Eva 
Sanchis, en l’acte institucional que 
va tindre lloc aquest a la porta de 
l’Ajuntament.
I no ho va ser, doncs enguany el 
Dia Internacional de les Dones 
estava marcat per una vaga inter-
nacional convocada per organitza-
cions feministes de tot el món amb 
l’objectiu de visibilitzar la bretxa 
salarial entre gèneres.
A Godella, l’acte institucional 
del 8 de març va congregar a les 
portes de l’Ajuntament a un gran 
nombre de persones. Associacions 
de dones com les Tyrius, qualitat 
de Vida i A cada lluna, els escolars 
dels centres Barranquet i Cervan-
tes, les usuàries de la residència La 
Saleta, integrants del grup de dan-
ses El Poblet, comerciants, alum-
nat del taller de teatre de l’EPA, 
polítics, personal de l’Ajunta-
ment i moltíssimes veïnes i veïns 
del poble van participar d’aquest 
acte i de totes les altres propostes 
organitzades des de la regidoria 
d’Igualtat per a la Setmana de les 
Dones.
Amb un ambient festiu i reivindi-
catiu, es van llegir textos i poemes 
per la igualtat, així com la moció 
que en aquesta mateixa línia fou 
aprovada per unanimitat al ple de 
febrer. A més, les treballadores de 
l’Ajuntament que van recolzat la 
vaga feminista, demanaren que el 
sou que se les descomptava sigue-
ra ingressat en la partida d’Igual-
tat, amb l’objectiu de contractar 
una tècnica per a aquesta àrea.
Godella fou durant estos dies un 
vertader exemple –al igual que 
molts altres pobles i ciutats de 
tot el món- de lluita feminista per 
l’equitat de drets i la dignificació 
de les dones, demanant també un 
tracte just i una igualtat real pel 
que fa al seu salari. La multitudi-
nària manifestació del 8 de març 
a València va ser el clar exemple 
d’eixa voluntat de fer canviar les 
coses per part de tota la societat.
no obstant, malgrat que el 8 de 
març fou el dia gran d’una festa 
feminista amb aquest marcat ca-
ràcter reivindicatiu, no fou l’únic, 
i des de la regidoria d’Igualtat del 
consistori godellenc es va confec-

cionar una ampla programació per 
fer de la Setmana de les Dones un 
punt d’encontre, de diàleg i de de-
bat.
Aquesta setmana va arrancar el 
5 de març, Bueso i Sanchis pre-
sentaren el programa dels dies 
successius. Elles dos estigueren 
acompanyades per Paqui Méndez, 
diplomada en Violència de Gène-
re, directora de curtmetratges per 
la Igualtat, periodista, guionista de 
documentals i programes televi-
sius, i presidenta de l’Associació 
per la Coeducació. 
Al saló d’actes es projectaren tres 
curtmetratges. En el primer d’ells, 
Libra, poguérem comprovar com 
una dona avançava el seu part per 
poder realitzar un examen fona-
mental en la seua carrera professi-
onal. Es parlà de conciliació fami-
liar i laboral, i salut en les dones. 
La segona cinta, 55”, ens mostrà 
la dependència econòmica de les 
dones respecte als homes, els seus 
treballs no retribuïts, i la vellesa 
i la jubilació. Per últim, Pioneras 
fou també un curt molt interessant 
en què es parlà sobre les professi-
ons masculinitzades i com les do-
nes, a poc a poc, han pogut accedir 
a elles. En aquest cas, coneguérem 
el cas de la primera dona bomber 
en Espanya.
Paqui Méndez és una col·labo-
radora habitual de la regidoria 
d’Igualtat. Després de la projec-
ció dels seus curts, es va establir 
un debat en què el públic pogué 
interactuar amb la ponent per co-
mentar el significat d’allò que aca-
baven de vore.
El 6 de març no abandonàrem el 
carrer Major, i de Vila Teresita ens 
desplaçàrem al teatre Capitolio 
per presenciar l’homenatge que 
l’alumnat de l’EPA li va rendir a 
Gloria Fuertes. Dirigits per José 
Vicente Domínguez, els actors 
i actrius del taller de teatre ens 
van sorprendre amb una visió poc 
coneguda de la poeta. Fou, a més, 
una obra molt emotiva per a José 
Vicente, doncs es jubilarà a final 
de curs.
L’alumnat de sisè de Primària 
dels col·legis públics Barranquet 
i Cervantes també participaren 
d’aquesta Setmana de les Dones, i 
ho feren el dimecres 8 amb el ta-
ller ‘Masculí + Femení: trencant 
amb els estereotips de gènere’.

Godella es suma a un 8 de 
març històric a nivell mundial
RECOLzAT PER UnA VAGA FEMInISTA A nIVELL MUnDIAL, EL DIA DE LES DOnES 
FOU EL MÉS PARTICIPATIU qUE ES RECORDA DELS úLTIMS AnyS AL nOSTRE POBLE

Sobre estes línies, concentració femnisita del 8 de març.
A la dreta, diversos actes de la Setmana de les Dones.

 La Setmana de la Dona, cele-
brada a Godella entre el 5 i el 13 
de març, va comptar amb una am-
biciosa programació i una magní-
fica resposta per part de tots els 
àmbits de la societat, que s’invo-
lucraren i participaren de forma 
massiva en els actes proposats des 
de la regidoria d’Igualtat.
Les associacions de dones Tyrius 
i qualitat de Vida -amb un gran 
calat a la vida del poble-, i també 
la recentment creada A cada lluna, 
no van deixar passar l’oportunitat 
de visibilitzar la seua lluita en fa-
vor dels drets de les dones durant 
aquests dies.
Representants de les tres associa-
cions estigueren presents a la con-
centració del 8 de març, Dia Inter-
nacional de les Dones, que tingué 
lloc a la porta de l’Ajuntament. 
Finalitzat l’acte institucional, les 
Tyrius celebraren una missa a la 
parròquia Sant Bertomeu, i poste-
riorment un dinar de germanor.
Per la seua part, les dones de qua-
litat de Vida protagonitzaren el 
seu tradicional playback a Vila Te-
resita, que fou un dels actes més 
divertits d’aquesta jornada reivin-
dicativa.

Les distintes 
associacions 
de dones 
participen de les 
reivindicacions 
del 8 de març

De dalt a baix, les associacions 
de dones Tyrius, Qualitat de 
Vida i A cada Lluna.
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Sobre estes línies, concentració femnisita del 8 de març.
A la dreta, diversos actes de la Setmana de les Dones.

Eixe mateix dia per la vesprada el 
focus es va desplaçar fins el bar 
del Casino Musical, on tingué lloc 
una xarrada col·loqui sobre les do-
nes i el comerç, protagonitzada per 
la pràctica totalitat de la junta di-
rectiva de l’Associació de Comer-
ciants de Godella, encapçalada per 
la seua presidenta, Lupe Marco.
L’acte estigué moderat per natalia 
Garrido i fou presentat per la re-
gidora Teresa Bueso, qui va agrair 
tant al bar del Casino com a l’As-
sociació de Comerciants la seua 
implicació. Les dones treballado-
res ens van mostrar els seus punts 
de vista pel que fa a la conciliació 
laboral i familiar, i el que suposa 
ser una dona emprenedora. 
Per últim, després de l’exitós 8 
de març, amb eixa nombrosa con-
centració a les portes de l’Ajun-
tament, la Setmana de les Dones 
finalitzà el dimarts 13 a Vila Eu-
gènia, on tingué lloc el col·loqui 
‘Veus, paper i llapis: dones que 

escriuen’. novament presentat 
per Teresa Bueso, i amb la col·la-
boració d’Elena Lanzarote com a 
moderadora, es va establir un in-
teressant debat amb 11 dones es-
criptores que ens contaren la seua 
experiència en el món de la litera-
tura. Elles eren Amparo Romero, 
Carmen Aranegui, Carme Arnau, 
Carmela Alfaro, Dori Palencia, 
Elena Casero, Josepa Montagut, 
Lu Hoyos, Rosa Pastor, Susana 
Gisbert i Susi Bonilla.
Amb aquest darrer encontre es va 
tancar la que potser fora la Setma-
na de les Dones més participativa 
i il·lusionant dels darrers anys a 
Godella. Però, recordem, que tots 
els dies són 8 de març, i els pilars 
que es van cimentar durant estos 
dies hauran de servir per construir, 
entre totes i tots, una societat més 
justa, igualitària i que reconega en 
veu alta el paper de les dones, ator-
gant-les el lloc que mereixen.

 El ple de Godella va aprovar 
en sessió extraordinària del 28 de 
febrer, diverses propostes en pro 
de la igualtat entre gèneres, per 
reivindicar els drets de les dones, 
recolzar la vaga feminista i com-
memorar el 8 de març com a Dia 
Internacional de les Dones. També 
s’aprovà un protocol contra l’as-
setjament laboral sexual i per raó 
de sexe.
Aquest protocol és un document 
en el que la regidoria d’Igualtat 
porta treballant vora un any. Tal 
i com explicà la responsable de 
l’àrea, Teresa Bueso, «el protocol 
ha estat consensuat en la Comissió 
de Seguretat i Salut i es va aprovar 
en la mesa de negociació». Bueso 
va agrair al personal tècnic i ad-
ministratiu que va participar en la 
l’elaboració del protocol.
Es tracta d’una extensa guia en la 
que, entre d’altres coses, es fixen 
mesures preventives per evitar 
l’assetjament laboral sexual i per 
raó de sexe, es defineix un proto-
col d’actuació i s’annexa un for-
mulari de comunicació o denún-
cia davant una possible situació 
d’assetjament. El protocol va eixir 
endavant amb els vots favorables 
de tots els grups polítics excep-
te Canviem Entre Tots, que es va 
abstindre al·legant un problema 
administratiu segons el qual deien 
que aquest punt no hauria d’haver 
estat en l’ordre del dia. 
Bueso informà que es farà una 
presentació del protocol a tot el 
personal de l’Ajuntament, es pre-
pararan manuals impresos que es 
deixaran a cada departament i se li 
donarà la màxima difusió.
Pel que fa a les mocions en ma-
tèria d’igualtat, CET va presentar 
una per recolzar la vaga feminis-
ta del 8 de març. La portaveu del 
grup, Irene Ferré, va explicar que 
«acabar amb les desigualtats en-
tre homes i dones no és només un 
deure ètic sinó també un inajor-
nable compromís històric de totes 
les institucions». Ferré va donar 
algunes dades colpidores: més de 
1.000 dones han estat assassinades 
en només 14 anys víctimes de la 
violència masclista, i la bretxa sa-
larial és una mitjana del 20% ma-
jor a favor dels homes. 
En aquesta mateixa línia, s’aprovà 
per unanimitat la moció del grup 
de govern per commemorar el 8 de 
març com a Dia Internacional de 
la Dona.

El ple aprova 
propostes per 
la igualtat i un 
protocol contra 
l’assetjament 
laboral sexual
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 DEXDE
Era l’any 2014 quan els dissenya-
dors Inma Bailén i Jordi Alberola 
viatjaren a Kolda, un xicotet poble 
de Senegal, per participar d’un 
voluntariat amb dones amb diver-
sitat funcional. Les ganes de ge-
nerar un canvi i ajudar a millorar 
la vida d’aquelles persones fou el 
revulsiu que impulsà el naixement 
de DEXDE (Design For Develop-
ment), una OnG amb que col·la-
bora l’Ajuntament de Godella a 
través del programa de solidaritat 
internacional.
Pilar Alberola és el tercer vèrtex 
d’aquest projecte que, a través del 
disseny, té com a objectiu oferir 
distintes ferramentes a aquestes 
dones per tal que s’empoderen i 
puguen tindre una oportunitat a 
una societat de la que formen part 
però a ulls de la qual resulten in-
visibles.
Pilar, responsable de comunicació 
de DEXDE, va visitar els estudis 
de Ràdio Godella per explicar la 
història d’aquesta aventura solidà-
ria al Senegal i els projectes que 
s’estan duent a terme amb l’ajuda 
del consistori godellenc.
(Pregunta) Com sorgeix DEXDE?
(Resposta) En 2014, els meus 
companys Jordi i Inma realitza-
ren diversos voluntariats a Mali i 
Equador. Eixe mateix any, a través 
de la Xarxa de Consum –una OnG 
de Barcelona-, va sorgir la possi-
bilitat de treballar amb un grup de 
dones amb diversitat funcional al 
sud de Senegal, la zona més des-

favorida del país. Aquestes dones 
són invisibles; les oblidades d’en-
tre tots els oblidats. En una socie-
tat que viu sobretot de la feina al 
camp, elles no tenen la possibilitat 
d’accedir a un lloc de treball. La 
nostra idea era ficar en marxa un 
projecte de producció d’artesania, 
ensenyar-les a cosir i a confecci-
onar els seus propis productes per 
després vendre’ls i obtenir un be-
nefici que les permetera tindre una 
certa independència econòmica.
(P) Quina fou la seua primera 
impressió en arribar a Senegal?
(R) quan jo vaig anar, el primer 
que vaig vore és que són gent ale-
gre, amb moltes ganes de canviar 
la seua vida. Són dones amb molta 
força, que poden amb tot i que, a 
més, agraeixen al màxim l’opor-
tunitat que se’ls havia plantejat de 
fer-se visibles a una societat que 
les ignora. En la majoria dels ca-
sos, han tingut unes vides que no 
et pots imaginar i, amb tot, viuen 
cada dia amb la il·lusió d’aprofitar 
totes les oportunitats que tenen.
(P) Quins són els objectius que 
persegueixen? 
(R) L’objectiu principal és inte-
grar a estes dones en una societat 
en la que se les exclou únicament 
per la seua condició física. Parlem 
de gent jove, molt vital, però amb 
un handicap molt gran. Encara 
que Senegal té una llei de paritat, 
hi ha igualtat en el Congrés i una 
democràcia estable des de fa molt 
de temps, la realitat és que segueix 
sent una societat molt patriarcal. 
Estes dones ni tan sols poden 

complir amb el seu rol de dones. 
nosaltres tractem de trencar certs 
prejudicis, perquè potser no poden 
recol·lectar arròs al camp, però 
poden trobar altres vies de subsis-
tir com la costura o l’artesania.
(P) Com és el dia a dia de l’ONG?
(R) Allí, en Senegal, estan Jordi i 
Inma treballant com a dissenya-
dors als diversos tallers i realitzant 
cursos de formació en que les do-
nes aprenen els diversos passos del 
procés, des del disseny fins a la co-
mercialització, passant per la pro-
ducció. Cada grup té una tenda a la 
qual pot vendre, i a més acudeixen 
amb regularitat a la fira de Dakar. 
Realitzen productes molt enfocats 
al turista, encara que també hi ha 
una part de venda local.
(P) A més de la venda local, també 
des d’ací ajuden a la distribució.
(R) Sí, ací en Godella tenim una 
tenda física que funciona a de-
manda, és a dir, la gent ens con-
tacta per xarxes socials o correu 
i, quan compren, poden vindre 
a arreplegar els seus productes. 
També distribuïm en algunes ten-
des de València com per exemple 
Sodepau, i tractem de participar 
en diversos mercats com Palo Alto 
o Tapineria. A més, hem estat en 
altres poblacions, com Barcelona i 
Donosti. 
(P) Tenen una xarxa de col·labo-
radors. Com funciona?
(R) Hi ha una part del projecte 
anomenada Codesign, gràcies a 
la qual ja hem aconseguit que tres 
alumnes de tres universitats dife-
rents hagen pogut vindre a Sene-

gal a fer les seues pràctiques de la 
carrera o de màster. Per exemple, 
una estudiant de la UJI va col·la-
borar amb nosaltres per ajudar-nos 
a millorar les màquines de cosir. 
Ara tenim un xic que va guanyar 
el nostre concurs de disseny i ha 
vingut a desenvolupar la seua pro-
posta, uns mantells amb formes 
d’animals. També comptem amb 
una voluntària que s’encarrega de 
la gestió de la tenda online. Per 
tant, la possibilitat de cooperar 
no només està allí. Des d’ací bus-
quem gent amb ganes de treballar 
i idees fresques que ens ajude amb 
tot el procés de disseny.
(P) Des que començaren en 2014, 
quantes dones s’han beneficiat 
dels projectes de DEXDE?
(R) Al voltant de 130 persones, 
doncs no només treballem amb 

les dones que estan als tallers sinó 
també amb moltes més que acu-
deixen a les formacions obertes 
que habitualment fem. Per a elles, 
el fet de treballar juntes ha suposat 
un canvi molt important a tots els 
nivells. Per exemple, en un dels 
grups s’han organitzat com a coo-
perativa i es reparteixen els diners 
en funció de les necessitats de ca-
dascuna. A més, s’organitzen per 
cuinar i dinar totes juntes.
(P) L’experiència de DEXDE al 
Senegal la podrem vore en un 
documental. Quan estarà llest?
(R) Ja hem finalitzat la primera 
fase, que era la de rodatge, i ara 
estem amb la post producció. La 
previsió és poder estrenar-lo abans 
de la fi de juny. En qualsevol cas, 
ho anunciarem en la nostra web i 
xarxes socials. 

Alberola: «Les dones amb diversitat 
funcional són invisibles en Senegal»
L’OnG DEXDE TREBALLA PER L’EMPODERAMEnT DE LES DOnES AMB DIVERSITAT AL SUD DE SEnEGAL

Jordi, Pilar i Inma treballant a Senegal.

 El saló d’actes de Vila Teresita 
es va omplir el 21 de març per re-
tre homenatge als donants de sang 
que, amb la seua solidaritat, han 
ajudat a salvar vides. L’alcaldessa 
de Godella, Eva Sanchis, i el cap 
de servei d’hemodonacions del 
centre de transfusió de la Comu-
nitat Valenciana, el Dr. Roig, van 
agrair la solidaritat de totes aques-
tes persones.
«Ens omple d’orgull que s’haja 
pensat en Godella per fer aquest 
acte, doncs sempre hem sigut un 
poble molt solidari, i el fet que el 
saló d’actes estiga hui ple és sinò-
nim de que també estan plenes les 
convocatòries per a donacions», 

va dir Sanchis.
Per la seua part, el Dr. Roig, es va 
referir als donants per destacar que 
«són els vertaders protagonistes, 
doncs injecten amb la seua sang el 
combustible per fer que el nostre 
servei funcione, així que vaja per 
davant el nostre agraïment i reco-

neixement». 
Durant els últims 30 anys, el servei 
de transfusió de la Comunitat Va-
lenciana ha recorregut 12 milions 
de kilòmetres per buscar donants 
i salvar vides. Una xifra envejable 
en la qual ha participat el poble de 
Godella, que va rebre, a través de 
la figura de l’alcaldessa, una pla-
ca de reconeixement. També fou 
reconeguda la tasca de l’antiga 
presidenta de l’associació d’ames 
de casa Tyrius, Pepita Gimeno, 
la nova presidenta Mari Carmen 
Alonso, i el veí José Luis López, 
al qual se li va fer un homenatge a 
títol pòstum per la gran labor rea-
litzada en aquest àmbit.

Godella ret homenatge als donants de sang

Foto de família dels donants.

 L’alcaldessa de Godella, Eva 
Sanchis, va visitar, junt amb la 
treballadora social i l’AEDL de 
l’Ajuntament, l’associació Dina-
mo, que recentment s’ha instal·lat 
al nostre municipi amb el seu pro-
jecte Agrodinamo, amb 24 places 
autoritzades per la conselleria 
d’Igualtat per a xics i xiques de 
16 a 21 anys en situació de risc, 
immigrants en processos de regu-
larització, joves que deixaren l’es-
cola, menors vinculats a la xarxa 
de protecció o joves que estiguen 
complint o vagen a complir alguna 
mesura judicial. Aquesta primera 
presa de contacte ha servit per es-
tablir sinèrgies de treball.

Assoc. Dinamo
 El regidor de Serveis Socials, 

Voro Soler, ha informat que fins el 
20 d’abril està obert el termini per 
sol·licitar les ajudes al transport 
públic per a les persones jubila-
des, pensionistes o amb discapa-
citat. Per a més informació, poden 
adreçar-se a l’edifici de Serveis 
Socials en el seu horari d’atenció. 
D’altra banda, Soler també ha in-
format sobre les ajudes d’emer-
gència social que han continuat 
incrementant les seues quanties. 
S’ha passat dels 115€ mensuals 
per a necessitats bàsiques i 230€ 
per ús d’habitatge en 2017 a 125€ 
i 250€ respectivament en el primer 
trimestre de 2018.

Ajudes transport

Serveis Socials

Serveis Socials
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 LIqUIDACIó 2017
El regidor d’Hisenda, Voro Soler, 
va donar compte a la sessió ex-
traordinària de febrer de la liqui-
dació de l’exercici pressupostari 
de 2017, que es va tancar amb un 
romanent de tresoreria positiu de 
971.300 euros. «Tot i que a aquest 
exercici se li ha imputat la sentèn-
cia de 3,2 milions d’EDIFESA, la 
liquidació ha estat comparativa-
ment més positiva que la de 2016, 
quan ja tinguérem uns bons resul-
tats», va comentar Soler. 
«En qüestions econòmiques no 
serveixen les paraules, sinó que el 
que compta és posar els números 
damunt la taula i comparar», va 
afegir abans d’explicar la gestió 
econòmica del consistori a través 
de distints indicadors que posen en 
valor aquestes xifres.
En primer lloc, Soler va parlar de 
la liquiditat, que es divideix en tres 
aspectes: la liquiditat immediata 
(que ha passat del 19,9% en 2016 
al 29,5% en 2017), la liquiditat a 
curt termini (del 77% al 103%), 
i la liquiditat general (del 58% al 
63%). Aquests canvis han fet que 
l’Ajuntament de Godella tinga hui 
un superàvit estructural. 
El segon indicador d’aquesta mi-
llora és l’endeutament. Si ho ana-
litzem per habitant, hem passat de 
1.232€ en 2016 a 1.063€ en 2017. 
És a dir, en un any l’endeutament 
de Godella s’ha reduït en un total 
de 2,19 milions d’euros en relació 
amb la població. Pel que fa a l’en-
deutament per patrimoni, ha baixat 

del 39% en 2016 al 31% en 2017.
Altre dels factors a destacar és el 
Període Mitjà de Pagament (PMP), 
que ha passat dels 37,95 dies en 
2016 als 14,1 dies en 2017. Però 
durant el darrer trimestre d’aquest 
últim any s’ha baixat encara més, 
fins els 1,75 dies, raó per la qual 
l’Ajuntament ha pogut rebre el 

Fons d’Impuls Econòmic (FIE) 
per a fer front al pagament de les 
sentències.
En l’apartat dels ingressos, s’ob-
serva que en 2016 hi havia més 
volum de transferències exteriors. 
Ara, el consistori és cada cop més 
autònom respecte a la seua capa-
citat d’autofinançament, doncs 

s’han registrat 270.000€ a través 
dels ingressos tributaris.
Pel que fa a les despeses, s’han 
incrementat en 100€ per habitant. 
També han augmentat les inversi-
ons per habitant, passant de 72,7€ 
a 159€. En xifres totals, parlem de 
més de 2 milions d’euros destinats 
a inversions en el poble.

«Fixant-nos en aquests indicadors, 
observem que hem tingut un nivell 
molt alt d’execució –per sobre del 
90%-, i encara així hem aconseguit 
un resultat positiu en la liquidació. 
És a dir, ens hem gastat els diners 
que teníem pressupostats per gas-
tar –i ho hem fet sense reduir els 
serveis ni les activitats municipals, 
i sense retallar la plantilla de tre-
balladors-, i al mateix temps hem 
millorat la nostra capacitat d’in-
gressar, fins i tot per sobre del que 
estava previst», va comentar el re-
gidor Voro Soler. 
Soler també va parlar de les mag-
nituds macro de la liquidació. El 
resultat pressupostari de 2017 fou 
de 1.718.043€, amb un romanent 
de tresoreria de 971.300€. L’Ajun-
tament té un deute financer que no 
arriba al 50% si no es compten les 
sentències d’EDIFESA i el Sagrat 
Cor, a les quals es farà front amb 
el FIE. Per últim, els ingressos to-
tals foren de 10.593.000€ (això és, 
275.000€ més que en 2016), amb 
un estalvi net de 2,24 milions. 
«Tot i les sentències a què hem 
hagut de fer front, continuem 
apostant per mantindre el nivell 
de serveis sense reduir els nostres 
programes ni la nostra plantilla. 
L’informe de la intervenció ge-
neral de l’Ajuntament indica que 
som un Ajuntament sostenible fi-
nancerament, la qual cosa ratifica 
que s’estan fent bé les coses», va 
concloure Soler. 

L’Ajuntament liquida el pressupost de 
2017 amb un superàvit de 971.300 €
En 2017 S’InGRESSAREn 275.000 EUROS MÉS qUE En 2016, I L’ESTALVI nET FOU DE 2,24 MILIOnS D’EUROS

El regidor d’Hisenda, Voro Soler, durant una intervenció al ple.

 Les sentències milionàries per 
expropiacions a què s’ha vist obli-
gat a fer front l’Ajuntament de 
Godella han suposat una llosa molt 
gran en els comptes municipals. 
Malgrat això, amb una gestió de la 
hisenda pública que no ha caigut 
en la temptació de reduir les des-
peses retallant personal o serveis, 
s’ha aconseguit rebaixar força 
l’endeutament en els últims anys.
Així, tot i computant la sentència 
d’EDIFESA, el volum d’endeuta-
ment de l’Ajuntament de Godella 
és de 104,68% a la fi de l’exercici 
de 2017. Lluny queda el 126,13% 

de 2015 després de computar la 
sentència del Sagrat Cor, o el 
108% de 2016.
«Si no tinguérem en compte aques-
tes sentències, el deute financer del 
consistori no arribaria al 50%», va 
apuntar el regidor d’Hisenda, Voro 
Soler. 
«Les previsions que tenim ens 
parlen d’un Ajuntament cent per 
cent sanejat en un termini de huit 
anys», va afegir.
L’Ajuntament de Godella ha acon-
seguit reduir deute a curt termini, 
fins el punt que 2017 s’ha tancat 
sense la necessitat de fer ús de cap 

operació de tresoreria, quan fa tres 
anys aquestes operacions ronda-
ven el milió d’euros. 
«Aquest fet, sumat a l’evolució del 
deute públic, significa que el con-
sistori té una gran capacitat per a 
generar un estalvi net, que en 2017 
ha sigut de 2,24 milions. És a dir, 
parlem del 20% d’un pressupost 
que no arriba als 11 milions d’eu-
ros, el que significa que, un cop 
passem la tensió de les sentències, 
tindrem una hisenda pública sane-
jada», va concloure Soler.

L’endeutament municipal baixa 22 punts en tres 
anys malgrat les sentències d’expropiacions

Els plans d’ocupació ajuden a 
incorporar nous treballadors/es

 Gràcies a l’EMORP (el Pla 
d’Ocupació de les Corporacions 
Locals, de la Generalitat Valenci-
ana), l’Ajuntament de Godella va 
poder incorporar a finals de 2017 
a un peó i un oficial d’obra que 
ajudaran en les tasques de mante-
niment. Tots dos, veïns de Gode-
lla, estaran treballant fins a final de 
juny.
D’altra banda, a través del pla 
d’ocupació de la Diputació de Va-
lència per a persones majors de 55 
anys, també s’incorporaren a la 
plantilla del consistori un conserge  
i una administrativa.

Per últim, a finals de febrer acaba-
ren els tècnics dels plans EMPUJU 
i EnCUJU, que havien estat treba-
llant als departaments d’Igualtat, 
Personal, Informàtica, Secretaria 
i Cultura. El regidor d’Ocupació, 
Voro Soler, ha agraït la seua impli-
cació i professionalitat durant els 
mesos en què han estat al servei 
de l’Ajuntament, i ha informat que 
properament eixiran publicades 
les noves convocatòries.
Per tal d’estar al corrent de to-
tes les novetats, podeu consultar 
l’apartat d’Ocupació de la web 
municipal.

Hisenda i Ocupació

Hisenda i Ocupació
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 TALLERS EPA
El mes de febrer fou el mes de les 
exposicions dels tallers creatius de 
l’Escola de Persones Adultes de 
Godella. Les mostres es van suc-
ceir per omplir de color el hall del 
centre cultural Xicranda.
Primer, entre el 5 i el 16, fou el 
torn de l’exposició de pintura, que 
portava per títol ‘Ismes’. I més 
tard, entre el 19 i el 25 arribaren 
les mostres dels tallers de ceràmi-
ca i costura, amb un tema comú: 
les carnestoltes.
La regidora d’Educació, Teresa 
Bueso, va felicitar l’alumnat per la 
gran qualitat que, any rere any, ens 
continuen brindant. 
«És impressionant i molt grati-
ficant observar el nivell de les 
obres», va apuntar. «Agraïm la 
vostra implicació i animem a totes 
les persones que encara no s’han 
apropat a l’EPA a que ho facen i 
busquen la manera de desenvolu-
par les seues habilitats creatives», 
afegí. 
Bueso també va ressaltar el paper 
dels professors i responsables de 
tots els tallers, oferts des de la re-
gidoria d’Educació.

L’alumnat de l’EPA 
exposa els seus treballs
S’EXPOSAREn MOSTRES DE PInTURA, CERàMICA I COSTURA

Dalt, una dona contempla l’exposició de pintura.
Baix, Bueso amb alumnes i el professor José Vicente Domínguez.

 El veí de Godella, Xavier Por-
tilla Edo, enginyer informàtic, 
membre d’Hyperloop UPV i de 
Makers UPV i treballador de l’IVI, 
ha sigut el guanyador de la cinque-
na edició d’Imagine Express 2018, 
en la categoria Incubation, en el 
World Mobile Congress, que es 
celebrà a Barcelona del 26 de fe-
brer a l’1 de març. 
Portilla va idear, juntament amb 
els dos membres del seu equip, 
l’aplicació mòbil AnnA, pensada 
per tal que les dones puguen tenir 
el control de la seua fertilitat mit-
jançant una autoanàlisi de sang. 
Xavier Portilla ha assenyalat que 
«el premi és un gran assoliment a 
nivell personal, un reconeixement 
a l’esforç desenvolupat al llarg 
dels quatre dies del programa i una 
aposta ferma i clara per la innova-
ció tecnològica». 
Una app que avalua la reserva 
ovàrica
El dispositiu, enllaçat a l’aplicació 
mòbil AnnA, mesura, en temps 

real, els nivells de l’hormona an-
timülleriana (AMH), un predictor 
de la reserva ovàrica i, per tant, de 
la fertilitat. Aquest dispositiu faci-
lita a les dones, amb una sola pun-
xada al dit, la informació necessà-
ria per tal que un especialista puga 
fer un diagnòstic correcte i les do-
nes puguen prendre la decisió més 
escaient pel que fa a la seua ma-
ternitat i, si cal, que puguen pre-
servar els seus òvuls en el seu mi-

llor moment reproductiu, segons 
declaracions d’un representant de 
l’IVI-Clínica de Reproducció As-
sistida i Fertilitat, patrocinador del 
projecte AnnA i col·laborador del 
programa Imagine Express 2018. 
Portilla ha manifestat que «estem 
parlant del primer dispositiu portà-
til d’aquestes característiques que 
es podrà comprar a les farmàcies i, 
si es compara amb els sistemes ac-
tuals, tindria un preu molt més re-

duït, 30€ pels 150€ a hores d’ara, a 
què cal afegir les despeses de fer-
te l’anàlisi en una clínica».
Imagine Express 2018
Trenta-nou joves de nou països 
han participat enguany en Imagine 
Express, un programa en què, al 
llarg de quatre dies, aquells que 
havien sigut seleccionats tenien la 
missió de crear aplicacions mòbils 
de diverses temàtiques.
D’aquesta manera, ments creati-

ves i enginyers de software que no 
es coneixien de res hi estigueren 
treballant per equips per tal de de-
senvolupar solucions innovadores. 
Les guanyadores, com la liderada 
por Xavier Portilla, es presentaren 
en la trobada internacional d’em-
prenedors que es celebrà de forma 
paral·lela al Mobile World Con-
gress. «Veritablement, aquesta ha 
sigut la recompensa: poder expo-
sar el projecte en una trobada d’in-
versors, a més de desenvolupar i 
poder llançar la idea des de l’IVI», 
ha assegurat Portilla.
L’equip d’Imagine Express 
L’equip guanyador estava integrat, 
a més de per Portilla -encarregat 
del desenvolupament tecnològic-, 
també per Marta Balaguer i Albert 
Torre, responsables de les àrees 
creativa i de negoci, respectiva-
ment. Alhora, per al desenvolu-
pament de la idea comptaren amb 
l’ajuda de la doctora Anne-Lucie 
Dessapt, ginecòloga d’IVI Barce-
lona i del mentor Marco Hidalgo.

Xavier Portilla, durant la presentació en el World Mobile Congress.

El godellenc Xavier Portilla guanya l’Imagine Express 2018 en el World Mobile 
Congress amb una app que permet a les dones controlar la seua fertilitat

Cinc alumnes del Sant Bertomeu 
guanyen un premi d’innovació

 El projecte de les alumnes Ai-
tana Benavent, Ana Besa, nerea 
García, Lluna Ferrera i Ana Llo-
réns, del col·legi Sant Bertomeu de 
Godella, fou un dels guanyadors a 
la trobada “Talentum youth Con-
ference 2018”, que es va celebrar 
al centre cultural Caixa Fórum de 
Madrid. En total, més de 200 joves 
de 17 ciutats espanyoles van parti-
cipar presentant 35 propostes que 
defensaven projectes amb el lema 
“comunitats, serveis i productes 
sostenibles”.
La proposta de les estudiants de 
Godella consistia en un treball 
de recerca que ideava una aplica-
ció informàtica que optimitza els 
aparcaments de cotxes en garat-
ges particulars, és a dir, es tracta 
de posar en contacte a propietaris 
de places de garatge amb aquelles 
persones que necessiten aparca-
ment en hores determinades.

El projecte va ser valorat molt 
positivament pel jurat perquè 
complia un dels paràmetres més 
importants del concurs, que era el 
de la innovació en l’economia col-
laborativa. Aquestes alumnes, que 
eren les més joves del certamen, 
recolliren el premi acompanya-
des de la seua professora Aurora 
Córcoles, i s’uniran als altres dos 
equips guanyadors per a represen-
tar a Espanya en la trobada inter-
nacional de Talentum youth que 
tindrà lloc en Oporto en el mes de 
juliol.
A més, tindran l’oportunitat de 
comptar amb l’assessorament d’un 
mentor a càrrec de Secot per a dur 
a terme la seua proposta, i estaran 
en la trobada “Unleash de joves 
més influents en la innovació”, 
que està patrocinada per Pangea 
Official.

Les alumnes posen amb el premi.
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 COnSERVATORI
A finals de març tingué lloc al con-
servatori de música Pintor Pinazo 
de Godella tot un seguit d’activi-
tats, tallers, conferències i con-
certs que complementen la forma-
ció de l’alumnat.
Parlem de la Setmana Cultural 
que, com va destacar la regidora 
d’Educació, Teresa Bueso, «és una 
magnífica oportunitat perquè totes 
i tots puguem conèixer de primera 
mà el gran treball que es realitza 
al conservatori a nivell formatiu. 
A més, per a l’alumnat suposa una 
motivació extra el fet de poder 
continuar aprenent música de la 
mà d’artistes reconeguts que vin-
dran a impartir les xarrades».
Els tallers, les xerrades i els con-
certs van córrer a càrrec de noelia 
Belmonte, naya Mariza Espar-
za,  Ramón Cases, Jaume Dairon 
Muñoz Ruiz, Josep Lluis Granell, 
i Daniel Torres Beltrán; i van ver-
sar sobre temes com la conscien-
ciació corporal, les apps per a mú-
sics o el soundpainting.
L’últim dia, com és habitual, Vila 
Eugènia va acollir el concert de 
clausura.

El conservatori celebra 
la Setmana Cultural
XARRADES I COnCERTS PER COMPLEMEnTAR LA FORMACIó

Distints artistes oferiren concerts i xarrades per a l’alumnat.

‘Crónica de un baño anunciado’

Alumnat de Gençana guanya un accèssit al 
Certamen nacional de Joves Investigadors

 El projecte de Biologia desen-
volupat per tres alumnes del Cen-
tre Educatiu Gençana de Godella 
va ser premiat amb un Accèssit en 
el XXX Certamen “Joves Investi-
gadors”, que es va celebrar en la 
localitat de Mollina (Màlaga) del 8 
al 12 de gener.
El Ministeri d’Educació i l’Insti-
tut de la Joventut (InJUVE) van 
triar prèviament el treball com un 
dels 40 projectes per a ser expo-
sats en la fase nacional d’aquest 
concurs, en el qual van participar 
amb treballs de recerca aplicada o 
disseny de prototips joves d’entre 
15 i 20 anys estudiants d’Educació 
Secundària, Batxillerat, Formació 
Professional, o membres d’associ-
acions juvenils.
Amb el títol “Efecte dels nitrats i 
els nitrits en els organismes aquà-
tics. Estudi de l’organisme modele 
Daphnia magna” Alberto A., Julia 
V. i María M., alumnes que actu-
alment cursen 2º de Batxillerat, 

van començar fa tres anys un pro-
jecte per a conèixer l’efecte tòxic 
d’alguns components químics en 
les aigües a través de l’organisme 
conegut com “Daphnia magna” o 
puça d’aigua. En aquest projecte 
ha col·laborat personal investiga-
dor de la Universitat de València.
Cal ressaltar que aquest és el segon 
any en què un projecte de recerca 

dut a terme en el Centre Educatiu 
Gençana és premiat en el presti-
giós Certamen nacional de Joves 
Investigadors. El passat curs, el 
projecte de química presentat per 
dues alumnes va rebre tres primers 
premis i va ser triat per a represen-
tar a Espanya a nivell europeu en 
el 30th European Union Contest 
for young Scientists.

Els tres alumnes de Gençana premiats al certamen.

L’IES Comarcal acull la XXIX 
Olimpíada Matemàtica 

Dalt, els joves treballen en equip. Baix, Buesso amb el professorat.

 !Ay, ay, ay, ay!, si es que estará superfría. ¿y si lo hago muy deprisa? 
Bueno no, porque quizás me tuerza un pie cuando entre pisando alguna 
piedra. y los peces, …, qué hago si me clavo un erizo, o me roza una 
medusa. Uff, no puedo, no puedo. Y este calor, estoy sudando muchísi-
mo. A ver si me va a dar un corte de digestión con el agua tan helada. 
!ya sé!, me acercaré a la orilla y me mojaré un poquito las piernas y la 
nuca. A ver, así, así, despacito. Mmm… !qué buena está!. Pero… !!no, 
no, no!!. !Gamberros!, ¿no podríais no salpicar al entrar?. Bueno ahora 
ya da igual, estoy empapada. y yo que no quería mojarme el pelo…

Autora: Trini Aguilar

‘La lámpara’
 Estaba colgado de la lámpara con los zapatos debajo, lo miré cuando 

entré en la habitación por la noche mientras por el balcón entreabierto 
llegaba la luz de los faroles, iluminándolo de abajo-arriba.
Al día siguiente por la noche estaba otra vez allí, colgado, sucio por 
abajo, los zapatos despellejados por la puntera, la limosnera caída en el 
suelo junto al velo todo arrugado.
ya había pasado el día de mi primera comunión y no me lo volvería a 
poner.
Me sequé las lágrimas con el borde sucio del vestido.

Autora: Carmen Lara

Renovació dels consells escolars
 La regidora d’Educació de 

l’Ajuntament de Godella, Teresa 
Bueso, ha informat sobre la situ-
ació en que es troben les renova-
cions dels consells escolars dels 
distints centres escolars del poble, 
així com els del conservatori i l’Es-
cola de Persones Adultes (EPA). 

Aquestes renovacions ja s’han fet 
efectives, i queda pendent que es 
produisca també la renovació del 
Consell Escolar Municipal. Bueso 
ha avançat que la previsió és que 
aquest darrer òrgan renove el seu 
consell escolar durant els propers 
mesos.

 L’IES Comarcal de Burjassot 
va acollir la fase comarcal de la 
XXIX Olimpíada Matemàtica, 
una competició en què participa-
ren a finals de març 275 estudi-
ants de diversos centres escolars 

del territori. L’alumnat participant 
va reposar forces amb un esmor-
zar oferit per l’AMPA de l’institut 
-encapçalats per l’equip directiu-, 
amb la col·laboració de la regidora 
d’Educació, Teresa Bueso.
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 FALLES 2018
Les flames de la màgica nit de la 
cremà donaren per finalitzades 
les Falles de Godella 2018. Unes 
falles que quedaran en la memò-
ria de tots els fallers i falleres del 
poble, però especialment en els 
integrants de les comissions de 
Sant Sebastià-Arquebisbe Fabian 
i Fuero i Cervantes-Sant Blai, que 
guanyaren els premis a millor falla 
infantil i millor falla gran, respec-
tivament. 
També recordaran per sempre les 
festes d’enguany Luna, nekane, 
Laura, nayara, Carmen, Inés, ne-
rea i Andrea; les falleres majors i 
infantils de les distintes comissi-
ons. Tal i com va predir la regidora 
de Festes, Tatiana Prades, durant 
la seua exaltació, «els vestits de 
les nostres falleres lluiran per no 
fer notar els nervis de la cremà, i 
les falles no moriran amb el foc de 
la cremà ja que els records no ho 
fan».
Eixes flames del dia 19 tancaren 
uns dies de festa i convivència que 
tingueren la màxima afluència de 
públic en actes com la mascletà de 
Sant Josep, l’ofrena a la Verge, la 
cavalcada del ninot i la crida, o 
el lliurament de premis on esclatà 
l’alegria de tots els guardonats.
Però Sant Sebastià i Cervantes 
no foren les úniques comissions 
que es portaren un bonic record a 
casa. La Falla Dr. Valls va indultar 
el seu ninot infantil, mentre que 
Cervantes va fer el mateix amb el 
gran, com a preludi del que seria el 
premi posterior.
A la cavalcada del ninot, celebra-
da el primer dissabte de març, hi 
hagué premis per a tots. La Falla 
Sant Sebastià-Arquebisbe Fabian 
i Fuero guanyà la millor disfressa 
de comparsa, amb la temàtica del 
reciclatge. La millor disfressa de 
comparsa infantil va recaure sobre 
la Falla Cervantes Sant Blai, pel 
tema Avatar. La millor disfressa 
individual gran fou per a Dr. Valls, 
i la infantil per a Sant Sebastià. 
Per últim, la millor crítica fou per 
als integrants de la Falla Dr. Cabo, 
disfressats de Montoro. 
Pel que fa al millor llibret, el premi 
va recaure sobre la Falla Cervan-
tes. I Cristian Gil Gil i Javier Peris 
Ros repetiren com a guanyadors 
del cartell de les Falles de Godella 
2018. Unes festes que finalitzaren 
amb les cendres de la nit de Sant 
Josep però que ja pensen en tornar 
amb més força el proper 2019.

Sant Sebastià i Cervantes triomfen a 
les Falles de Godella 2018
REPASSEM ELS MILLORS MOMEnTS DE LES FESTES, AMB TOTS ELS GUAnyADORS DELS DISTInTS PREMIS

D’esquerra a dreta i de dalt a baix: premis dels ninots, ofrena, Junta Local Fallera, foto de família de totes les comissions, mascletà, caval-
cada del ninot, la regidora Tatiana Prades anuncia els premis de les Falles, i celebracions.
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Festivitat 
ntra. Sra. dels 
Desemparats

 La confraria de ntra. Sra. dels 
Desemparats de Godella, seguint 
la tradició dels últims anys, ha 
preparat, per retre homenatge a la 
patrona de tots els valencians i va-
lencianes, la següent programació 
d’actes.
El dimarts 8 de maig, de 10:30 a 
13:30 h, i de 17:00 h fins a la mis-
sa, tindrà lloc el besamans públic 
a l’ex convent de les Carmelites, 
amb la recollida d’aliments i dona-
tius per a Càrites Interparroquials 
de Godella. En aquest acte també 
s’imposaran les medalles al nous 
confrares i es celebrarà un concurs 
de pintura infantil amb dibuixos 
de la Verge.
El diumenge 13 de maig, a partir 
de la 1:30 h, tindrà lloc el XIII pe-
legrinatge des de la parròquia de 
Sant Bertomeu fins a la Basílica de 
València.
Els dies 16, 17 i 18 de maig a les 
20:00 h es celebrarà a la parròquia 
del Salvador el triduo a ntra. Sra. 
dels Desemparats.
El dissabte 19 de maig, a partir de 
les 20:30 h, tindrà lloc a la plaça 
de l’Ermita la ronda a la Verge, 
amb balls i cant d’estil a càrrec del 
grup de danses El Poblet. Al fina-
litzar es repartiran dolços i mistela 
a tots els assistents.
El diumenge 20 de maig, a les 
20:00 h, hi haurà la Santa Missa 
a l’ex convent de les Carmelites. 
I a continuació, solemne processó 
pel recorregut de costum acom-
panyats per tabal i dolçaina, i la 
banda del Casino Musical. Tant 
a l’eixida com a l’entrada de la 
imatge es dispararan 21 salves. 
També hi haurà concurs de carrers 
i balcons adornats, entronització 
de la Imatge i cant de l’himne de 
la Coronació.
Per últim, el dilluns 21 de maig, a 
les 20:00 h, es celebrarà la missa 
dels confrares difunts a la parrò-
quia del Salvador.

 SETMAnA SAnTA
Entre el divendres 23 de març i el 
diumenge 1 d’abril, el poble de 
Godella va celebrar la seua Set-
mana Santa amb diversos actes 
litúrgics organitzats amb la col·la-
boració de la regidoria de Festes.
El primer d’ells tingué lloc el Di-
vendres de Dolors a la parròquia 
Sant Bertomeu, amb la missa 
cantada pel cor Sant Bertomeu en 
honor a la Verge dels Dolors. Eixe 
cap de setmana tinguérem tam-
bé la processó del Diumenge de 
Rams, amb la benedicció i el seu 
tradicional recorregut.
El dijous Sant es celebrà la missa 
del ‘Sopar del Senyor’ a la par-
ròquia Sant Bertomeu, i el Di-
vendres Sant la processó de Sant 
Soterrament amb les imatges de 
la Verge del Dolors, el Crist de la 
Pau i el Sant Sepulcre, que van re-
córrer els carrers de Godella.
El dissabte 31 per la nit, el parc del 
Molí va acollir la festa de l’arc, on 
es muntà l’arc per a l’Encontre. 
Les clavariesses del Salvador i del 
Rosari van oferir dolços i xocolata 
per a tothom.
Per últim, el Diumenge de Resur-
recció, diumenge 1 d’abril, va tin-
dre lloc la processó de l’Encontre 
amb les imatges del Salvador i la 
Verge del Rosari.

La tradició de la Setmana Santa 
ompli els carrers de Godella
LA FESTIVITAT LITúRGICà ARRIBà EnGUAny nOMÉS FInALITzAR LES FALLES

Dalt, processó del Sant Soterrament. Baix, Diumenge de Rams, Via Crucis i Procesó del Encontre.

Il·luminària de 
Sant Antoni 

 La festa de la Il·luminària de 
Sant Antoni no comparà enguany 
amb els clavaris, però sí amb un 
grup de veïns i veïnes voluntaris 
que, a més, estan preparant activi-
tats per a les festes d’agost. A les 
12 h del 13 de juny es dispararan 
21 salves en honor a Sant Antoni. 
A les 19:30 h, es celebrarà la mis-
sa de campanya, que com a nove-
tat serà a la plaça de l’ermita. En 
acabar, es repartirà pa i el grup de 
danses El Poblet oferirà una dansà. 
I per tancar el dia, focs d’artifici.

 Malgrat que no es pogué ce-
lebrar en el primer moment en 
que estava prevista, la festivitat 
de Sant Antoni es va ajornar i va 
discórrer amb normalitat el 18 de 
febrer. Com ja és tradició, el car-
rer Major va rebre, un per un, tots 

els animalets del poble, que espe-
raven a ser beneïts. La protectora 
Felcan va celebrar el seu rastrell 
benèfic. I, després, els veïns i veï-
nes pogueren arreplegar el seu plat 
d’arròs amb fesols i naps, organit-
zat per les clavariesses del Rosari.

La festa de Sant Antoni 
s’imposa finalment a la pluja

Els cavalls desfilaren pel carrer Major.

 El grup de danses El Poblet 
estigué present a la festa de Sant 
Sebastià per oferir una tradicional 
dansà a la plaça de l’Església que 
va acollir a una gran quantitat de 
veïns i veïnes. Abans havia tingut 
lloc la tradicional missa a la par-

ròquia Sant Bertomeu, i també el 
dispar de les 21 salves en honor a 
Sant Sebastià.
La festa es va tancar de la millor 
manera possible, amb una degus-
tació de dolços i mistela per a tots 
els assistents.

El Poblet posa el ritme a la festa  
de Sant Sebastià

Dansà del grup El Poblet a la plaça de l’Església.
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 InVERSIOnS
El darrer 31 de març va finalitzar 
el termini de votació al procés de 
participació ciutadana per decidir 
quines seran les properes inver-
sions a Godella. El projecte per a 
redactar un Pla Director i actuar al 
parc de la Devesa ha estat el més 
recolzat amb un 24,32% dels vots 
registrats a la plataforma digital.
L’Ajuntament ja és propietari 
d’aproximadament 17.000 m2 del 
parc de la Devesa i ja s’ha executat 

la tanca de separació entre la pro-
pietat municipal i la de la Congre-
gació. Ara es tractaria de dur a ter-
me una actuació molt respectuosa 
amb l’immens valor botànic de la 
mateixa i en la que es podrien esta-
blir itineraris saludables i botànics, 
zona de jocs infantils, i zona d’es-
plai amb taules i cadires, fonts, 
llums, una pèrgola, etc.
Segons ha informat la regidora de 
Participació Ciutadana, Tatiana 
Prades, el de la Devesa serà un 

dels projectes que es demanarà a 
l’Oficina Tècnica per presentar al 
Pla Provincial d’Obres i Servicis 
(PPOS) de la Diputació Valencia-
na.
En segon lloc ha quedat la propos-
ta per condicionar l’antic mercat 
municipal i reconvertir-lo en local 
d’associacions, que ha comptat 
amb un 23,78% dels vots. Per dar-
rere i amb molta igualtat s’han re-
colzat els projectes de dur a terme 
una zona verda per a la pràctica de 

l’esport, amb un espai habilitat per 
a gossos i un altre amb paellers, 
taules i cadires, a la carretera de 
Rocafort (18,38%) i el de realitzar 
una auditoria energètica i instal•lar 
plaques solars en aquells edificis 
que siguen viables i recomanables 
(17,57%).
Les altres propostes que es podi-
en votar i que amb comptat amb 
un recolzament minoritari eren la 
de crear un espai d’oci al parc de 
les Pedreres (8,65%), condicionar 

una cuina a l’edifici de Serveis 
Socials (5,14%), i restaurar i ficar 
en ús la casa dels Peons Caminers 
(2,16%). 
Prades s’ha mostrat satisfeta amb 
la resposta de la ciutadania: «Mai 
s’havia realitzat una consulta 
d’aquesta índole i, tot i que espe-
rem que la participació vaja crei-
xent en propers processos de vota-
ció, pense que és bo que els veïns i 
veïnes del poble expressen quines 
són les seues prioritats».

La Devesa és el projecte més recolzat a 
la votació d’inversions participatives
LA REGIDORA, TATIAnA PRADES, HA InFORMAT qUE ES DEMAnARà EL PPOS PER EXECUTAR EL PROJECTE

La ciutadania va poder visitar el parc un cop assolit l’acord entre l’Ajuntament i la congregació.

 Entre finals de gener i princi-
pis de febrer es va poder visitar al 
centre cultural Xicranda una ex-
posició fotogràfica del col·lectiu 
Obrim Fronteres. Aquesta mos-
tra tractava de conscienciar sobre 
l’horror que suposa per als milers 
d’immigrants creuar una frontera 
fugint de la mort i de la guerra i ar-
ribar a Europa, on sovint no troben 
un tracte humanitari.
La regidora de Cultura, Tatiana 
Prades, i l’alcaldessa de Godella, 

Eva Sanchis, estigueren presents a 
la inauguració de l’exposició i a la 
xarrada col·loqui posterior, on es 
va posar damunt la taula aquesta 
trista realitat. 
És el cas, per exemple, d’aproxi-
madament 8.000 persones pro-
vinents d’Afganistan i Pakistan, 
que es veuen forçades a esperar 
en Serbia la seua oportunitat per 
creuar la frontera. De tots ells, un 
10% són joves d’entre 16 i 24 anys 
que malviuen en boscos fronterers 

i l’única via de contacte que tenen 
amb els seus és un mòbil.
Per aquesta raó, l’Ajuntament de 
Godella va decidir sumar-se a la 
campanya de recollida de smar-
tphones que va traure endavant 
Obrim Fronteres, demanant a la 
ciutadania que done els seus mò-
bils antics amb carregador per tal 
d’ajudar als immigrants a tindre 
una vida més digna i creuar una 
frontera injusta. 

L’Ajuntament col·labora amb Obrim Fronteres 
en la recollida de mòbils antics per a immigrants

Durant la inauguració de l’exposició hi hagué una xarrada.

Participació Ciutadana

Participació Ciutadana
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 GODELLA CF
En una societat en que la bretxa sa-
larial entre homes i dones continua 
sent una gran barrera a superar, si 
hi ha un àmbit en què aquesta di-
ferència es fa més evident és, sen-
se dubte, el futbol. Mentre que les 
grans estrelles de la lliga masculi-
na guanyen xifres astronòmiques, 
les xiques que practiquen aquest 
esport en primera línia no són, ni 
tant sols, professionals. 
En Godella, un equip femení com-
peteix cada cap de setmana des de 
fa quatre anys no només contra 
les seues rivals de Segona Regio-
nal, sinó també –i sobretot- contra 
aquest gran estigma que esperen 
trencar a poc a poc.
La capitana Paula Ferrando, la 
seua companya Xessy González, 
l’entrenador Juan Palop i el segon 
entrenador Antonio Miguel Para-
dís, visitaren els estudis de Ràdio 
Godella per parlar de l’actualitat 
de l’equip de xiques del Godella 
CF i del panorama d’aquest esport 
en la seua vessant femenina. 
(Pregunta) Quina és la situació 
de l’equip després del darrer 
canvi d’entrenador?
(Resposta-Juan) Jo era l’entrena-
dor l’any passat. A l’inici d’aques-
ta temporada vaig estar fora un 
temps i ara he tornat per a dirigir  
l’equip en la segon volta de la lli-
ga. De moment la resposta per part 
de les xiques està sent positiva. La 
seua actitud i el seu compromís 
s’està notant en els resultats. Però 
l’objectiu primordial és que apren-
guen i gaudisquen del futbol.
(P) També ha hagut canvis en el 
planter.
(R-Paula) Sí, enguany l’equip ha 
patit una forta remodelació. El 
darrer estiu hi hagueren moltes 
baixes per diversos motius i hem 
hagut de captar a xiques i recons-
truir-nos per tindre una base sòlida 
de cara a la propera temporada. 
(P) L’equip es va fundar fa qua-
tre anys. Quina ha sigut la seua 
trajectòria?
(R-Juan) El primer any només 
entrenaven, i a partir del segon ja 
competiren en Segona Regional, 
però els resultats no foren massa 
positius. L’any passat quedàrem 
dècimes en la classificació, donant 

prou de guerra al final de la tempo-
rada, i acabàrem prou contentes. 
L’objectiu d’enguany és terminar 
amb les mateixes sensacions. 
(P) Com compaginen el futbol 
amb la seua vida personal? 
(R-Paula) Jo estic estudiant i per a 
mi el futbol és una gran distracció. 
Pots tindre un mal dia, però quan 
estàs al camp gaudeixes i descon-
nectes. A més, fas exercici i et re-
laciones en un ambient agradable.
(P) Què pensen quan veuen els 
sous de les grans estrelles del 
futbol masculí, mentre que el 
futbol femení és un esport que 
no està professionalitzat?
(R-Xessy) El futbol sempre ha si-
gut un esport reservat per als ho-
mes. Jo, igual que moltes altres 
companyes, vaig començar jugant 
en un equip de xics. Ara sembla 
que vore una xica jugant a futbol 
és una mica més habitual, però 
abans era raríssim.
(R-Paula) En el meu cas, era de les 
úniques xiques que jugava a futbol 
en el col·legi, i estic d’acord que 
ara és més comú. Ja podem vore 
futbol femení en la televisió, cosa 
que abans era impensable. En es-
tos anys, el futbol femení ha pegat 
un gran canvi i estic segura de que 
pot arribar lluny. De fet, han entrat 
grans empreses a patrocinar la lli-
ga femenina de futbol. Igual que 
ells, nosaltres també tenim dret a 
viure d’aquesta professió.
(P) En quin moment decidiren 
que volien jugar a futbol? Com 
foren els inicis?
(R-Paula) Jo m’ho passava molt 
bé jugant a futbol amb els xics de 
la meua classe, però quan vaig de-
cidir apuntar-me a un equip, en ma 
casa va costar que ho acceptaren. 
De fet, vaig passar per altres es-

ports abans. 
(R-Xessy) En el meu cas, vaig 
començar en l’equip de xics del 
col·legi i vaig durar mitja tempo-
rada. Des que era ben xicoteta ja 
m’agradava el futbol, però en casa 
tampoc rebia molt de recolzament. 
Jo també vaig passar per altres es-
ports fins que als 14 anys férem un 
equip de xiques al col·legi i arran 
d’això ja em vaig enganxar. 
(P) En el seu cas, Juan i Antonio, 
han estat sempre lligats al futbol 
femení?
(R-Juan) Jo vaig començar a jugar 
a futbol als 3 anys. quan era un 
bebè anava a vore els partits del 
meu germà. Sempre m’havia agra-
dat el futbol femení, però mai ha-
via pensat que m’implicaria tant. 
Hi ha molt de patiment, però ara 
gaudisc molt més que al principi.
(R-Antonio) Jo porte jugant des 
dels 5 anys. L’any passat em van 
proposar ajudar a un equip mascu-
lí, però no em cridà l’atenció. En-
guany, que he tingut l’oportunitat 
d’estar amb l’equip femení, no ho 
he dubtat. Estic molt a gust amb 
les xiques i m’ho passe molt bé. 
(P) Troben que és positiu el fet 
que hi hagen equips mixtes?
(R-Juan) Els equips mixtes es 
troben sobretot en categories de 
formació, encara que també hi ha 
equips mixtes en categories supe-
riors que juguen en lligues mas-
culines i que sovint donen alguna 
sorpresa. normalment, els equips 
mixtes es formen perquè no hi ha 
suficients xiques per formar un 
equip femení, per la por al què di-
ran. Hi ha moltes xiques amb ga-
nes de provar però que no donen el 
pas. Des d’ací les animem a totes a 
fer-ho, perquè mereix la pena.

Paula Ferrando: 
«El futbol femení té un 
gran futur per davant»
LA CAPITAnA DEL GODELLA CF COnTA LA SEUA EXPERIènCIA

L’equip femení del Godella CF.

 El regidor d’Esports, Fernando 
Oliveros, i l’alcaldessa de Gode-
lla, Eva Sanchis, van rebre en el 
saló de plens de l’Ajuntament de 
Godella a l’equip de l’EPLA que 
va guanyar el campionat d’Espa-
nya de Cross Escolar ISF (Inter-
national School Federation), i que 
representà a Espanya en el Campi-
onat del Món, del 2 al 7 d’abril en 
París, quedant en 12ª possició.
En nom de l’EPLA, acudiren José 
Díaz, Director General del col·le-
gi EPLA, Eduardo L. Gómez,  co-
ordinador i entrenador de l’equip 
d’atletisme, i Arturo Giménez 
professor d’Educació Física del 
col·legi.
Oliveros, va transmetre, en nom 
de tota la corporació, la felicitació 
tant a l’entrenador Eduardo L. Gó-
mez com als atletes guanyadors. 
L’expedició godellenca estava for-
mada pels corredors Arturo Gimé-
nez, Pablo Drees, Babil Asturz, 
Antonio Aparicio, Víctor Llorens 

i Miguel Rodríguez.
«En un esport minoritari com és 
el cross, guanyar títols és la mi-
llor manera possible per donar a 
conèixer el gran treball que realit-
zen estos xics. I per suposat, des 
de l’Ajuntament estem al seu cos-
tat, recolzant-los en tot el que està 
en les nostres mans, com no podia 
ser d’altra  manera», va comentar 
Oliveros.
Sobre el títol aconseguit al Cam-
pionat d’Espanya que es va cele-
brar a Leganés a finals de gener, 
l’entrenador Eduardo L. Gómez, 
va destacar que el fet que quatre 
dels atletes ja competien al club de 
Godella va estar un punt de partida 
força favorable. «A nivell col·lec-
tiu férem un gran treball tàctic, i 
això fou el que finalment ens va 
permetre trencar la cursa i guanyar 
el campionat», va dir. Gómez tam-
bé va voler agrair el suport i la im-
plicació de la direcció de l’EPLA 
en aquesta cita.

L’Ajuntament felicita als xics
de l’EPLA pel campionat
d’Espanya de Cross Escolar

Recepció oficial al saló de plens de l’Ajuntament.

La 10k de Godella torna al 
circuit de carreres de Diputació

 La XVI edició de la carrera 10k 
de Godella es celebrarà el 23 de 
juny, amb eixida a les 19:45 h des 
del pavelló municipal. Enguany, a 
més, formarà part del XX circuit 
de carreres de la Diputació. 
Com ha destacat el regidor d’Es-
ports, Fernando Oliveros, «aquest 
fet parla molt bé del gran treball 

realitzat des del club d’atletisme A 
les nou, doncs els corredors han 
valorat la nostra carrera i votat per 
ella per tornar a incloure-la dins el 
circuit de la Diputació».
Les inscripcions per a aquesta 
nova edició ja es poden realitzar a 
la web del club d’atletisme A les 
nou: www.alesnou.com

CB Godella
 Els equips de l’escola i del club 

de bàsquet estan signant una tem-
porada per al record. El benjamí 
i aleví masculins s’han classificat 
entre els millors equips de la Co-
munitat. El sènior femení ha acon-
seguit l’ascens a nacional sense 
perdre cap partit, i els xics també 
lluiten per pujar de categoria.

III Gala Esport
 La III edició de la Gala de l’Es-

port de Godella es celebrarà el 14 
de setembre al teatre Capitolio per 
reconèixer els mèrits de tots els 
esportistes que representen a Go-
della en les seues disciplines. 
Abans, el 2 de juny, tindrà lloc al 
pavelló la cloenda de la XXXVI 
edició dels Jocs Esportius.

Esports

Esports
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 AnIMALS COMPAnyIA
La Policia Local de Godella ha 
realitzat diverses activitats en els 
centres escolars del municipi amb 
l’objectiu de conscienciar als jo-
ves del poble sobre la responsabi-
litat que suposa tindre animals de 
companyia.
«Regalar un gos o un gat no és re-
galar un joguet», va dir el regidor 
de Seguretat Ciutadana, Fernando 
Oliveros, argumentant el motiu 
d’aquestes xarrades. «Els animals 
de companyia necessiten atenció, 
companyia, una bona alimentació, 
vacunes i el compromís d’eixir 
al carrer almenys tres vegades al 
dia, i hem de tindre una conducta 
cívica quan passegem amb ells», 
afegí.
Així, la unitat canina de la Policia 
Local, a més d’informar als joves 
sobre aquestes qüestions, va oferir 
una exhibició amb els gossos poli-
cia, comptant amb la col·laboració 
d’altres unitats com la de la Pobla 
de Farnals, Benidorm i Almussa-
fes. També es va parlar sobre les 
campanyes que aquest cos du a 
terme, com son les de control de 
recollida d’excrements, o els gos-
sos solts i perillosos sense morrió.
«Si des de ben prompte conscien-
ciem als xiquets i xiquetes sobre 
el que suposa tindre un gos o un 
gat a casa, i quines són les nostres 
obligacions, els majors assumi-
ran també amb més naturalitat el 
seu paper a l’hora de cuidar dels 
seus animals, doncs han de dur-los 
al veterinari per complir amb el 
calendari de vacunació, encarre-
gar-se de posar-los el xip, etc.», va 
concloure Oliveros.

La Policia Local consciencia 
sobre la tinença d’animals
FERnAnDO OLIVEROS VA PARLAR SOBRE LA RESPOnSABILITAT DE TInDRE Un GOS

Dalt, Oliveros i Ferré amb la unitat canina de la Policia Local. Baix, xarrades amb els escolars.

 La Policia Local de Godella, 
en la seua dinàmica d’organitzar 
jornades de formació en distintes 
àrees, impartirà un curs de defen-
sa personal per a dones els quatre 
diumenges de maig: 5, 12, 19 i 26.
Aquest curs tindrà lloc al col·legi 
públic Cervantes i està obert per a 
totes les dones que vulguen par-
ticipar. Les menors d’edat hauran 
de presentar una autorització del 
pare o la mare, o tutor o tutora.
Les inscripcions es poden realitzar 
fins el dimecres 25 d’abril a través 
del correu formacion.policia@go-
della.es indicant el nom, cognoms, 
DnI, edat i telèfon.

S’organitza un 
curs de defensa 
personal per a 
dones

 El regidor de Seguretat Ciuta-
dana, Fernando Oliveros, ha infor-
mat que s’està treballant en la con-
tractació per a la redacció del Pla 
Territorial d’Emergències, d’obli-
gatorietat per a tots els municipis. 
Amb aquest objecte es contracta-
rà una empresa amb experiència 
en la redacció d’aquests tipus de 
plans. En la mateixa línia, Olive-
ros ha comentat que també es cre-
arà un Pla d’Inundacions. En tots 
dos casos, s’estableix per escrit 
una cadena de comandaments i 
s’indica el protocol a actuar en cas 
d’emergències. Igualment, també 
es defineixen quines són les zones 
més vulnerables del municipi per 
afavorir una ràpida actuació dels 
equips sanitaris i de seguretat.

Godella treballa 
en el seu Pla 
Territorial 
d’Emergències

 Els membres de la Policia Lo-
cal de Godella realitzen un con-
trol diari a l’horta del municipi, 
patrullant pels camins per contro-
lar aspectes com la sostracció de 
diferents tipus de productes, la 
presència de gossos sense cadena 
o morrió, així com la utilització 
inadequada d’aquests camins agrí-
coles.
La presència dels agents és diària, 
i es complimenta amb la vigilàn-
cia a punts fixos i creuaments de 
camins. També es vigilen els horts 
ecològics per evitar actes vandà-
lics o robatoris.
D’altra banda, tal i com ha infor-

mat el regidor de Seguretat Ciu-
tadana, Fernando Oliveros, ja ha 
finalitzat la primera campanya de 
control de sonometria en motos i 
ciclomotors, que es va dur a terme 
a petició dels veïns i veïnes. 
En aquest control intensiu també 
es revisava que els vehicles tin-
gueren les inspeccions d’ITV al 
dia i que els seus elements estigue-
ren adequats a la normativa (per 
exemple, modificacions de motor 
no reglamentàries o tubs d’escapa-
ment no homologats).
A partir d’ara es realitzaran nous 
controls esporàdics, que es prolon-
garan en el temps.

Continuen els controls a l’horta
 L’equip de voluntaris de Protec-

ció Civil de Godella ha presentat 
la seua memòria anual, amb tot el 
recull d’actuacions realitzades el 
darrer anys 2017.
En total, aquestes persones han 
treballat 3.292 hores realitzant 
una tasca encomiable que el regi-
dor de Seguretat Ciutadana, Fer-
nando Oliveros, ha volgut agrair 
públicament. «Molta gent desco-
neix el gran treball que es realitza 
des d’aquest cos, que recordem 
és un cos de persones voluntàri-
es. La seua predisposició en els 
moments que més se’ls necessita 
(festes, emergències, successos i 

incidents) és plena, i mai no estan 
suficientment reconeguts», va dir.
Enguany, a més, es compleixen 
25  anys de la fundació d’aquesta 
agrupació, que han agrait a l’ex al-
calde Enric Bargues per la creació 
dels Serveis de Protecció Civil del 
municipi de Godella.

Protecció Civil fa més de 3.000 h

Foto de família de l’equip.

 Sis noves senyals lumíniques 
de límit de velocitat a 30 km/h 
s’han col·locat a distints punts del 
poble per millorar la seguretat dels 
vianants. En concret, aquestes se-
nyals estan a les entrades del poble 
que encara no en tenien (per l’hor-
ta i venint de Burjassot), i a les zo-
nes properes als centres escolars.
D’altra banda, continua la reor-
denació del tràfic a la zona de la 
quartella, on s’ha instal·la un se-
màfor amb sensor que es fica en 
verd quan el cotxe s’atura. També 
es col·locaran noves senyals per 
evitar accidents en aquesta zona 
tan transitada.

noves senyals
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 XARRADES
Durant el mes de febrer, la Policia 
Local de Godella va oferir dos xar-
rades: una sobre els nous delictes i 
estafes, i altres sobre drones.
La primera d’elles va tindre lloc 
al saló d’actes de Vila Teresita i, 
tal i com va destacar el regidor de 
Seguretat Ciutadana, Fernando 
Oliveros, «estava dirigida, sobre-
tot, per a les persones majors, que 
són el col·lectiu més vulnerable 
en aquests casos, i que han d’estar 
ben informats sobre les mesures 
preventives que han de prendre 
per tal d’evitar ser-ne víctimes». 
no obstant, també van assistir 
membres d’associacions, i veïns i 
veïnes del poble. 
En concret, es va fer especial in-
cidència en l’estafa de ‘l’abraçada 
de l’amor’. El lladre, fent-se pas-
sar per una persona sord muda, fa 
signar una petició a la víctima i, 
en senyal d’agraïment, li abraça i 
li sostrau el rellotge, les joies o la 
cartera.
L’inspector en cap de la Policia 
Local, Santiago Garfella, també 
va parlar de les estafes del gas i les 
distribuïdores elèctriques, dels bit-
llets falsos, les còpies de la targeta 
de crèdit, etc. A aquest acte tam-
bé va assistir el regidor de Serveis 
Socials, Voro Soler. 
Aquesta xarrada es va repetir a la 
seu de l’associació de mestresses 
de casa Tyrius, i a un centre de dia 
de València, a petició d’aquests 
dos col·lectius.
D’altra banda, el saló de plens de 
l’Ajuntament es va omplir per aco-
llir, dies després, la xarrada  sobre 
els drones, a la qual participaren 

Miguel Ángel Vila Espeso (advo-
cat i director de l’IVAC), Salva-
dor Bellver Escrihuela (advocat i 
expert en noves tecnologies i dret 
aeronàutic aplicat a drones, i presi-
dent d’AEDROn), i Santiago Gar-
fella (inspector en cap de la Policia 
Local de Godella), que va exercir 
de moderador de la taula en el torn 
de preguntes.
El regidor de Seguretat Ciutadana, 
Fernando Oliveros i l’alcaldessa  
de Godella, Eva Sanchis, van obrir 
l’acte, que estava dirigit a mem-
bres de la Policia Local de tota 
la Comunitat Valenciana, compo-
nents de la Policia nacional i Pro-
tecció Civil, i personal de segure-
tat privada. També van assistir un 
pilot i una persona acreditada de 
l’OnU.
En aquesta xarrada es van tractar 
els canvis legislatius en referència 
als drones, els requisits per al seu 
ús, la documentació necessària per 
pilotar-los, els segurs de respon-
sabilitat civil, les mesures de se-
guretat, les contramesures en cas 
d’haver-los d’inutilitzar pel perill 
ocasionat, així com les diferents 
infraccions i sancions que es deri-
ven d’una mala utilització.
Per finalitzar, es va obrir un torn 
de preguntes al qual es van aclarir 
tots els dubtes sobre la utilització 
dels drones per part dels cossos i 
forces de seguretat.
El responsable de l’àrea, Fernando 
Oliveros va destacar que aquestes 
xarrades són una mostra més de 
l’esforç que s’està fent des de la 
regidoria per construir una policia 
de proximitat i al servei de la ciu-
tadania.

S’imparteixen xarrades sobre prevenció 
de noves estafes i l’ús de drones
LA POLICIA LOCAL VA ADVERTIR ALS MAJORS I ASSOCIACIOnS SOBRE ELS nOUS MèTODES DE ROBATORIS

Dalt, Eva Sanchis i Fernando Oliveros en la xarrada sobre drones. Baix, Voro Soler en la d’estafes.

 L’intendent en cap de la Policia 
Local de Godella, Santiago Gar-
fella, va rebre la Creu de Plata, 
una distinció atorgada per la Unió 
nacional de Caps i Directius de 
la Policia Local (UnIJEPOL) per 
la seua trajectòria professional de 
més de 20 anys en el cos.
El regidor de Seguretat Ciutada-
na, Fernando Oliveros, va voler 
felicitar a Garfella per aquest re-
coneixement. D’ell va destacar 
que «està realitzant una magnífica 
tasca en Godella, apostant per una 
Policia Local de proximitat i inte-
grada en el teixit social del poble». 
«Una bona mostra d’aquest model 

de proximitat que s’està instaurant 
són les constants xerrades, forma-
cions i activitats que es realitzen 
amb els diferents col·lectius de la 
nostra societat, com associacions 
o centres escolars. També s’ha 
incrementat la presència de les 
patrulles a peu i s’ha millorat en 
la comunicació amb el veïnat», va 
comentar Oliveros.
Perfil professional 
Santiago Garfella Gil treballa com 
a cap de la Policia Local de Go-
della des de maig de 2017. És lli-
cenciat en criminologia per la Uni-
versitat de València. Va aprovar 
la plaça de policia el 1993. Entre 

d’altres llocs, ha treballat a Vila-
nova de Castelló com a inspector 
en cap, i a Xiriveia impulsant un 

projecte de policia de proximitat. 
D’altra banda, Garfella ha sigut 
docent a l’Institut Valencià de 

Seguretat Pública i Emergències 
(IVASPE). També ha donat classes 
de Dret Penal i Dones en l’EVES 
(Escola Valenciana d’Estudis de 
la Salud), i ha col·laborat en di-
ferents cursos per a la Diputació, 
la Federació Valenciana de Muni-
cipis i Províncies (FVMP) i Ajun-
taments.
Per últim, cal assenyalar que Gar-
fella va estar condecorat amb la 
Creu al Mèrit Policial amb Distin-
tiu Roig, que és una distinció que 
es dóna per un acte de servei ex-
traordinari. En aquest cas, fou una 
intervenció a un atracament on va 
sofrir lesions.

Santiago Garfella rep la Creu de Plata pel bon servei com a policia local

Garfella, amb la resta de persones homenatgades.
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 BUS DE LA LLEnGUA
El Bus de la Llengua –una iniciati-
va de la Generalitat Valenciana per 
promoure l’ús del valencià per tot 
el territori autonòmic- va visitar 
Godella el dilluns 26 i el dimarts 
27 de març, i estigué estacionat en 
els col·legis Barranquet i Cervan-
tes.
Es tracta d’una campanya «molt 
interessant i necessària per aug-
mentar el prestigi social de la 
nostra llengua i garantir el seu ús 

normal», va explicar la regidora 
de Promoció del Valencià, Paquita 
Mocholí. L’autobús, de 12 metres 
de llarg, compta al seu interior 
amb 25 ordinadors per a realitzar 
diverses activitats i consultar in-
formació. Els tallers i les activitats 
que es desenvoluparen estigueren 
sobretot enfocats a estudiants, 
però qualsevol veí o veïna va po-
der apropar-se per participar i re-
bre informació i merchandising. 
Es tracta, en defi nitiva, de que tota 
la població valenciana es senta or-

gullosa de tindre també el valencià 
com a llengua ofi cial. Com espe-
cifi ca la campanya ‘Sempre teua’, 
de la Generalitat, «totes i tots po-
dem construir ponts de comuni-
cació en valencià per a qualsevol 
aspecte de la vida. El valencià està 
viu perquè hi ha gent que el parla. 
La llengua és teua, tant si la parles 
com si no, perquè de ben segur que 
l’entens. I, apel·lant als sentiments 
d’una nota que pot ser d’amor o 
amistat, volem que siga Sempre 
teua. La teua llengua».

El Bus de la Llengua 
visita Godella
ELS ESCOLARS PARTICIPAREn D’AqUESTA InICIATIVA DE LA GVA

La regidora de Promoció del Valencià, Paquita Mocholí, va visitar el Bus de la Llengua.

Solucions: magrana, cirera, poma, taronja, codony, bresquilla, 
plàtan, maduixa, albercoc, pinya, fi ga, pruna.

 Diuen que mai és massa promp-
te per a inculcar als xiquets i xi-
quetes l’afi ció pels llibres i, està 
demostrat, que els aporten benefi -
cis fi ns i tot abans que aprenguen 
a llegir. 
Per açò, la biblioteca municipal de 
Godella dedica ara una secció per 
al xiquets i xiquetes de 0 a 3 anys. 
Tal i com ha explicat la regidora 
de l’àrea, Paquita Mocholí, s’ha 
habilitat un espai amb taules i ca-

dires per als menuts, i s’han ad-
quirit distints llibres infantils per 
a que els pares i mares puguen 
acudir a la biblioteca amb els seus 
fi lls i fi lles.
Llibres per a sentir, mirar i des-
cobrir, que, al mateix temps que 
afavoreixen el desenvolupament 
sensorial en la primera etapa del 
creixement infantil, estimulen la 
seua creativitat, imaginació i me-
mòria.

Llibres per als més menuts

 La regidoria de Promoció del 
Valencià de l’Ajuntament de Go-
della ha confeccionat unes xapes 
per impulsar l’ús de la nostra llen-
gua en diferents àmbits. Aquestes 
xapes s’han repartit als treballa-
dors de l’Ajuntament, als comer-
ciants i a l’alumnat de l’Escola 
d’Adults amb l’objectiu de trencar 
la tendència de parlar instintiva-
ment sempre en castellà quan ens 
dirigim a algú per primera vega-
da. Com ha explicat la regidora 
Paquita Mocholí, «promocionar 
la nostra llengua és parlar-la, i 
per això hem fet aquestes xapes, 
per tal d’acostumar-nos a parlar 
valencià des del primer moment. 
Moltes vegades no ho fem per des-
coneixement, i sovint ens adonem 
que l’altra persona parla valencià 
després d’haver-li parlat en caste-
llà». Tothom qui vulga, pot arre-
plegar la seua xapa en Xicranda.

Xapes per promocionar la llengua

 Cada mes, des de la biblioteca 
municipal de Godella es recomana 
un llibre per, al cap d’unes setma-
nes, comentar-lo en un club de lec-
tura obert a tothom. 
La fl or púrpura, de Adichie Chi-
mamanda; Las aventuras del buen 
soldado Svejk, de Jaroslav Hasek; 
i Manual para mujeres de la lim-
pieza, de Lucía Berlín han estat les 
obres triades en els mesos de ge-
ner, febrer i març respectivament.
Les properes cites seran el 25 
d’abril (Yo confi eso, de Jaume Ca-

bré), el 23 de maig (El enamorado 
de la Osa Mayor, de Serguiusz Pi-
asecki), i el 6 de juny (Las salvajes 
en el Puente de San Gil, de José 
Martín Recuerda).
A més, durant els mesos de gener, 
febrer i març de 2018, les escrip-
tores Elena Casero Viana, norma 
González Peralta i María Gar-
cía-Lliberós presentaren a la bibli-
oteca de Godella les seues noves 
obres: Luna de perigeo, Visiones 
i La función perdida, respectiva-
ment.

Properes cites en la biblioteca

Presentació de ‘Luna de perigeo’, d’Elena Casero.

 Des de feia un temps, la lluna es-
tava trista.Cada nit baixava del fi r-
mament on abandonava als estels.
Cercava fer-se un buit al costat del 
Sol. Es va acostar tímidament a ell 
i ho va fer tant que quasi es crema.
quan era a punt d’aconseguir-ho li 
va murmurar a cau d’orella:
- Sol, vols compartir amb mi un 
trosset de cel?
El Sol, espantat per la seua presèn-
cia, va témer que la nit se li tirara 
damunt i li va contestar:
- Sent dir-te que la teua companyia 
és molt grata, però què passarà 
quan jo dorma? Tu hauràs de cui-
dar del món.
La lluna, entristida, va deixar caure 
una llàgrima per la seua galta i des 
de llavors, d’amagat, va apareixent 
i desapareixent per a poder veure, 
encara que des de lluny, al seu es-
timat Sol.

Autora: Dori Palencia

La lluna desoladaTroba el nom de 12 fruites
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 TRAnSPARènCIA
El passat 5 de març, el regidor de 
Modernització i Transparència de 
l’Ajuntament de Godella, Joan 
Alonso, va presentar davant el 
consell de Participació Ciutadana 
el projecte d’ordenança de trans-
parència d’aquest consistori i va 
convidar als membres de l’esmen-
tat consell a fer les aportacions 
que consideraren convenients.
El projecte d’ordenança de trans-
parència tracta de regular en l’àm-
bit municipal les obligacions de 
publicitat activa de la informació 
pública, el procediment d’accés a 

la informació pública per a aque-
lla que no es trobe publicada i el 
tractament de les dades públiques 
obertes, així com la seua possible 
reutilització. A més, estableix un 
règim d’infraccions i sancions.
L’ordenança s’aplicarà a l’Ajun-
tament de Godella i a tots els ens 
dependents, a les entitats percep-
tores de subvencions públiques de 
1.000 euros o més i a totes aque-
lles empreses que gestionen ser-
veis públics.
Aquesta ordenança estableix la ne-
cessitat d’incorporar determinades 
clàusules als plecs de clàusules 

administratives de les licitacions, 
crea una unitat de transparència 
adscrita a la Secretaria General i 
estableix l’obligació de publicar 
determinada informació de caràc-
ter institucional, normatiu, pressu-
postari, de contractació i recursos 
humans, establint una determinada 
periodicitat per a l’actualització de 
la informació.
Una vegada passada pel consell de 
participació ciutadana i estudiades 
les aportacions, el text definitiu del 
projecte serà el que forme part de 
l’expedient per a la seua tramita-
ció en comissió informativa i ple.

Es presenta l’ordenança 
de transparència
ALOnSO EXPOSà EL PROJECTE AL COnSELL DE PARTICIPACIó

Eva Sanchis, Tatiana Prades i Joan Alonso en el consell de Participació Ciutadana.

 El darrer 10 de març va entrar 
en vigor la nova Llei de Contractes 
del Sector Públic, cosa que ha su-
posat un canvi normatiu que «des 
de l’Ajuntament de Godella estem 
traslladant a l’habitualitat del fun-
cionament municipal», tal i com 
ha informat el regidor de Contrac-
tació, Joan Alonso.
Els canvis en la norma són de 
diferent índole. La capacitat de 
contractació, la motivació dels 
contractes, les quanties dels con-
tractes menors, la desaparició 
d’algun tipus de procediment o la 
previsió de clàusules socials són 
alguns dels aspectes que la norma 
modifica com a conseqüència de la 
transposició de la normativa euro-
pea en la que té el seu origen.  
Per ara, l’Ajuntament té pendent 
de licitació amb el procediment 
antic el contracte de neteja d’edi-
ficis, que va ser recorregut per una 
de les empreses participants i va 

haver de retrotraure’s a un mo-
ment procedimental concret.
La resta de procediments es trami-
ten per la nova llei de contractes i, 
per tal de poder fer-ho de manera 
correcta, s’està incidint en dos as-
pectes: la formació dels i les em-
pleades públiques, especialment 
les del departament de Contrac-
tació; i l’elaboració de materials 
d’ús transversal com plantilles 
dels diferents actes que han de fer 
els departaments en la contracta-
ció menor, esquemes dels proce-
diments i revisió des plecs models 
aprovats i redacció, si escau, dels 
nous.
Tota aquesta tasca ha vingut re-
forçada per la incorporació d’una 
nova persona empleada pública al 
lloc de treball de Vicesecretaria 
que s’havia creat en plantilla, en-
tre altres coses per reforçar l’àrea 
de secretaria, especialment la de 
contractació.

nova Llei de Contractes

 Durant el mes de febrer s’ha re-
alitzat la migració a la versió més 
actual de la plataforma de gestió 
d’expedients i seu electrònica de 
l’Aljuntament de Godella (www.
sede.godella.es).
La nova versió modifica la forma 
d’accés a la seu electrònica fent-
la mes àgil i fàcil. Ara, per tal de 
poder-te connectar, la pròpia web 
et descarrega un programa (eSigna 
Desktop) que t’ajuda en el procés 
de firma electrònica. D’aquesta 
manera es solucionen els proble-
mes que hi havia anteriorment 
amb el Java i els navegadors.
El regidor de Modernització i 
Transparència, Joan Alonso, ha 
informat que, tot i que s’han so-
lucionat alguns problemes previs 
i s’han engrandit les possibilitats 
de la plataforma, amb la migració 
han anant apareguent alguns pro-
blemes que des del departament 
d’Informàtica estan treballant per 
solucionar amb l’empresa submi-

nistradora, sobretot allò relacio-
nat amb tràmits que necessiten de 
configuració addicional.
Una de les coses que permet anar 
millorant aquesta nova versió és la 
tramitació telemàtica. Des del de-
partament d’Informàtica, gràcies a 
la col·laboració i estudi del bene-
ficiari de la beca Post de la Dipu-
tació en programa de millora dels 
procediments i tràmits, i en col·la-
boració amb tots els departaments 
de l’Ajuntament, s’estan habilitant 
els procediments més habituals 
d’utilització ciutadana per a la 
tramitació electrònica mitjançat la 
seu, aprofitant la carpeta ciutadana 
i les notificacions electròniques. 
Per ara hi han 53 procediments te-
lemàtics.
A més, recordem que si no dispo-
seu de certificat electrònic o firma 
digital, podeu aconseguir-la pre-
sencialment en l’Ajuntament en 
horari d’atenció a la ciutadania.

nova versió de la seu electrònica

 A partir del 10 d’abril, l’Oficina 
Municipal d’Atenció a la Ciuta-
dania (situada a la planta baixa de 
l’Ajuntament) obri els dilluns i els 
dijous ininterrompudament des de 
les 08.30 fins les 17.30 hores. La 
resta de dies -dimarts, dimecres i 
divendres-, l’horari serà com fins 
ara, de 09.00 a 14.00 hores.
Així ho ha informat el regidor de 
l’àrea, Joan Alonso, que ha ex-
plicat que «el canvi en l’horari 
d’atenció és una mesura que inten-
ta afavorir que aquelles persones 

que hagen d’acudir a l’Oficina per 
a informar-se o per a presentar al-
gun tràmit, puguen realitzar-lo, bé 
abans de començar la jornada, bé 
durant el transcurs de la mateixa, o 
bé a la seua finalització».
«El major nombre d’afluència en 
l’Oficina es produeix moltes ve-
gades a final del matí, coincidint 
amb l’hora de tancament. És per 
això que la modificació també està 
motivada per tal d’adaptar-se a les 
necessitats de la ciutadania», ha 
explicat Alonso.

nou horari de l’OMAC

 L’Ajuntament de Godella va 
aprovar l’any 2017 una Oferta Pú-
blica d’Ocupació que, atenent-se a 
la taxa de reposició establerta pel 
govern de Rajoy, dota d’una pla-
ça d’auxiliar administratiu, una 
de traductor/professor de valen-
cià, una d’oficial de policia, una 
d’agent de policia, una de coor-
dinador de la ràdio, una d’oficial 
d’il·luminació i so, i dos places de 
subalterns.
Tal i com ha informat l’alcaldessa 
de Godella i regidora de Personal, 
Eva Sanchis, «des de Delegació de 
Govern ens han requerit documen-
tació complementària d’esta oferta 
i, per tant, tot i que hem tret aque-
lles places que des de l’informe de 
secretaria se’ns deia que podíem 
traure, no anem a convocar-les 
fins a saber que la Delegació de 

Govern no interposarà un recurs 
contra esta oferta».
D’altra banda, s’ha aprovat l’Ofer-
ta Pública d’Ocupació per a l’any 
2018. «Donat que Rajoy no té 
aprovats uns pressupostos gene-
rals de l’Estat (i que la taxa de 
reposició s’aprova conjuntament 
amb aquests pressupostos), i ava-
lant-se en informes de la Federació 
Espanyola de Municipis i Provín-
cies, hem considerat aprovar totes 
aquelles places que tenim vacants 
per a traure-les a concurs oposi-
ció o a promoció interna, excepte 
les places que a la RPT (Relació 
de Llocs de Treball) es preveu la 
seua modificació», ha informat 
Sanchis. 
En l’any 2018 les places que han 
eixit són: dos d’auxiliar adminis-
tratiu, una d’intendent de la Po-

licia Local, una d’animador sò-
cio-juvenil, cinc de subaltern i una 
de treballador social. De moment 
delegació de govern encara no ha 
requerit cap documentació respec-
te a esta oferta pública.
«Apostem per l’estabilitat en 
l’ocupació pública, i per tant pre-
tenem que totes estes places is-
quen i es puguen cobrir pels cri-
teris que marca la llei de mèrit, 
capacitat, publicitat i igualtat», ha 
afegit l’alcaldessa. 
En breu també es publicaran bor-
ses de treball tant per a psicòlegs 
com educadors socials, treballa-
dors socials, administratius, tèc-
nics de l’Administració i, més 
endavant, monitors de l’EPA i del 
conservatori.

L’Oferta Pública d’Ocupació de 2018 contempla 
10 places per a diferents àrees
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L’Ajuntament consulta a 
polítics, tècnics i associacions 
sobre el servei de comunicació
L’EnqUESTA, DIVIDIDA En TRES GRAnS àREES, HA DE SERVIR PER «MILLORAR LES 
ACCIOnS qUE ES DUEn A TERME DES DE LA REGIDORIA», HA EXPLICAT ARànDIGA

 La regidoria de Comunicació 
de l’Ajuntament de Godella ha 
realitzat una enquesta dirigida 
a polítics, tècnics i associacions 
del poble per conèixer el grau de 
satisfacció amb el servei que des 
d’aquesta àrea s’està prestant. «En 
un àmbit com el de la comunica-
ció, resulta fonamental tindre un 
feedback per part de la societat 
amb l’objectiu d’implementar una 
filosofia de millora constant en les 
accions que duguem a terme», ha 
explicat el regidor de Comunica-
ció, Paco Aràndiga.
L’enquesta, que es dividia en tres 
grans blocs, ha estat oberta durant 
aproximadament un mes i ha tin-
gut una participació del 18%.
1. Comunicació
En aquesta primera part, l’usuari 
tenia l’opció de valorar de l’1 al 
10 els diferents canals de comu-
nicació a través dels quals l’Ajun-
tament distribueix la informació 
de les distintes àrees: pàgina web, 
mitjans de comunicació als quals 
se’ls envien notes de premsa diàri-
ament, material gràfic com cartells 
i tríptics, app municipal, i xarxes 
socials. Ací també es valorava la 
cobertura dels actes mitjançant fo-
tografies i vídeos, i altres aspectes 
com la relació professional i per-
sonal amb el periodista, i l’accés a 
la informació i transparència. Un 
79% dels enquestats han valorat 
com a bé, notable, molt bé o ex-

cel·lent els aspectes anteriorment 
detallats. 
2. Premsa (BIM)
La segona pregunta de l’enquesta 
anava referida al Butlletí d’Infor-
mació Municipal, fent referència a 
aspectes com el contingut, el dis-
seny, les fotografies, el número de 
pàgines, la distribució de les sec-
cions, la qualitat del paper i la im-
pressió, i el servei de repartiment 
pel poble. Un 25% de la gent ha 
valorat com a bé aquests aspectes, 
mentre que un 55% han indicat un 
notable o molt bé.
3. Ràdio
El següent dels aspectes sobre el 
que s’ha consultat ha estat la ràdio 
municipal: la qualitat i diversitat 
de la seua programació, el progra-
ma municipal BIM Ràdio, la co-
bertura dels actes i l’agenda muni-
cipal, l’accés a la informació, les 
xarxes socials, i el tracte personal i 
professional amb el tècnic respon-
sable. En aquest punt, un 24% ha 
indicat bé com a resposta, mentre 
que un 46% ha puntuat amb un no-
table o molt bé.

Per últim, s’ha preguntat sobre 
quins aspectes es troben a faltar 
en l’exercici comunicatiu del con-
sistori de Godella. Els tres ítems 
més votats han estat la inclusió 
d’altres veus de la societat en el 
BIM (27%), un increment de la 
comunicació interdepartamental a 

nivell intern (21%)i la incorpora-
ció d’entrevistes i debats polítics 
al BIM Ràdio (19%). 
A més, els usuaris han tingut 
l’oportunitat d’incloure comenta-
ris. Algunes persones han dema-
nat un increment de personal en 

el departament de Premsa i Comu-
nicació, una secció esportiva mu-
nicipal, una major participació de 
gent del poble (especialment dels 
joves), una major pluralitat infor-
mativa, i debats de temàtica social, 
entre d’altres coses.

El regidor de Comunicació, Paco Aràndiga.

 L’alcaldessa de Godella, Eva 
Sanchis, la directora del CEE Koy-
nos, Encarna Pozo, i la presidenta 
del comitè d’Agermanament, Rosa 
Estellés, junt amb personal docent 
i alumnat del centre, van inaugu-
rar el panell d’agermanament de 
Godella situat a l’entrada de Ro-
cafort, dissenyat per l’alumna Pa-
loma Cámara Pastor. Després de la 
inauguració, tot l’alumnat del cen-
tre va rebre la visita d’una xaranga 
del Casino Musical i es va celebrar 
un esmorzar al pati del col·legi. 
En total són sis els panells d’ager-
manament amb les localitats fran-

ceses de noisy-le-Roi i Bailly 
elaborats per Paloma Cámara, filla 
del difunt pintor valencià Pedro 

Cámara González. Aquests rètols 
llueixen al final del terme muni-
cipal des del darrer estiu, quan es 

van col·locar aprofitant l’arribada 
de la delegació francesa que va vi-
sitar Godella.
D’altra banda, després de l’inter-
canvi entre l’alumnat del Gençana 
amb el del Le quintinie, el comitè 
d’Agermanament de Godella pre-
paren les seues properes activitats. 
Entre el 29 d’abril i el 6 maig, es 
celebrarà la II Randonnée al sud 
de València, activitat compartida 
amb els randonneurs francesos.
Es convida a totes les personnes 
que vulguen participar de les ac-
tivitats d’Agermanament es posen 
en contacte amb el comitè.

S’inaugura un dels panells d’agermanament dissenyats per Paloma 
Cámara, alumna del CEE Koynos

Imatge de l’instant de la inauguració.

 Tot i que Ràdio Godella porta 
prestant el seu servei públic des de 
fa anys, la realitat és que ha estat 
ara, després d’una revisió de les 
instal·lacions realitzada el darrer 7 
de març en la qual s’ha comprovat 
que es compleixen les característi-
ques tècniques aprovades pel Mi-
nisteri, quan la ràdio municipal de 
l’Ajuntament godellenc ha rebut 
l’habilitació definitiva amb caràc-
ter indefinit per emetre a través de 
la freqüència modulada 98.0 Mhz.
El regidor de Comunicació, Paco 
Aràndiga, ha valorat molt posi-
tivament aquest fet, donat que 
«aquesta llicència definitiva ens 
proporciona una tranquil·litat a ni-
vell legal per continuar fent el que 
venim fent des de fa molts anys, 
prestar un servei de radio públic 
i de qualitat als veïns i veïnes del 
poble».
Aquest procés d’aprovació de la 
freqüència municipal de Godella 
no ha estat gens senzill, doncs es 
remunta a març de 1992, quan el 
ple de l’Ajuntament va acordar 
sol·licitar ser prestador d’un ser-
vei de radiodifusió mitjançant les 
ones terrestres en l’àmbit local. 
Dos anys després, en 1994, per 
acord del Govern Valencià, se li 
va adjudicar provisionalment al 
consistori godellenc la reserva de 
la freqüència 98.0 Mhz. En ge-
ner de 1996, per part de la sub-
direcció general de Concessions 
i Gestió de l’Espectre Radioelèc-
tric del Ministeri d’Obres Públi-
ques, Transports i Medi Ambient, 
s’acordà l’aprovació del projecte 
tècnic. I ha estat ara, en març de 
2018, després de la publicació del 
Decret 4/2017, de 20 de gener, del 
Consell, pel qual es regulen els 
servicis i el Registre de Presta-
dors de Comunicació Audiovisual 
de la Comunitat Valenciana, en el 
qual s’estableix que “la prestació 
del servei públic de comunicació 
audiovisual d’àmbit local estarà 
condicionada a l’atorgament previ 
d’una habilitació per l’òrgan com-
petent en matèria de comunicació 
audiovisual de la Generalitat”, 
quan la secretaria d’Estat per a la 
Societat de la Informació i l’Agen-
da Digital del Ministeri d’Energia, 
Turisme i Agenda Digital ha auto-
ritzat la posada en servei per a la 
prestació del servei de radiodifu-
sió.
Ràdio Godella compta amb una 
gran xarxa de col·laboradors que 
no ha parat de créixer. A més de la 
programació pròpia, Ràdio Gode-
lla aporta un total de 10 programes 
per a la XEMV.

Ràdio Godella 
rep l’habilitació 
definitiva per 
emetre a la 98.0
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El racó de les associacions

 L’associació cultural Bostezo 
de Godella, ha iniciat al costat de 
Jarit Associació i Econcult de la 
Universitat de València, el projec-
te d’edició de la Guia Gastronòmi-
ca de la València Migrant, publi-
cació que arreplegarà les diverses 
gastronomies presents en el nostre 
territori. 
L’objectiu de la guia és reflectir 
la diversitat social a través de les 
gastronomies de les comunitats 
migrants en un procés participatiu 
de recerca i acció que fomente el 
diàleg i el coneixement intercultu-
ral a través de l’alimentació («els 

sabers dels sabors»). Entitats, 
projectes i persones interessades 
en aspectes que vinculen gastro-
nomia amb migració i intercultu-
ralitat estan convidats a participar. 
Poden contactar a través de valen-
ciamigrante@gmail.com
La Guia Gastronòmica de la Va-
lència Migrant forma part del 
programa Actors of Urban Chan-
ge de la Fundació Bosch i MitOst 
en el qual deu projectes europeus 
participen en xarxa en un procés 
formatiu i de gestió de projectes. 
La pròxima trobada tindrà lloc en 
Vilnius (Lituània) a la fi d’abril.

Les cuines migrants tindran la 
seua guia gastronòmica

 Els anys de funcionament que 
representen la vida de tot col·lec-
tiu cívic solen ser motiu de satis-
facció per a totes les persones di-
rectament implicades en el mateix; 
tant per aquelles que possibiliten 
que vaja endavant, com per aque-
lles a qui beneficia la seua funció. 
A la Plataforma de Solidaritat 
Ciutadana de Godella, aquesta cir-
cumstància té una valoració ben 
diferent. Complits els cinc anys 
de vigència, la Plataforma enca-
ra és necessària i això demostra 
clarament que un dels fins, entre 
d’altres, que ens empentà a cons-
tituir-la, està plenament vigent: 
«col·laborar en la millora de les 
condicions de vida de les persones 
i famílies empobrides», així apa-
reix als Estatuts.
Actualment atenem totes les set-
manes entre 40 i 55 famílies. A 
més del tipus de famílies que ve-
nim atenent des que iniciàrem la 
nostra activitat, on hi ha una pre-
sència notable de la generació de 
iaies i iaios, durant l’any passat 
se’ns ha presentat haver d’atendre 
un model de família constituïda 
per mares i pares molt joves amb 
criatures de mesos o de pocs anys. 
Per al funcionament de la Plata-
forma destaquem com a millora 
notable de treball intern, la tàcti-
ca experimentada en bona part de 
l’any passat i que seguim aplicant 
actualment. Les famílies es surten 
de productes alimentaris, com ara 
llet, carn i peix congelat, directa-
ment dels comerços de Godella 

mitjançant uns rebuts que els fa-
cilitem. També apliquem aquesta 
fórmula per als productes de ne-
teja de la llar i l’endreça personal. 
Valorem positivament aquest sis-
tema, doncs, li veiem dos impor-
tants beneficis alhora: el foment 
de l’autonomia de les famílies i la 
potenciació del comerç del poble. 
Els comerços amb qui gestionem 
aquesta fórmula són els següents: 
Carnisseria Marco, Carnisseria 
Ramón Lloréns, Jose Francisco 
Rodríguez Coll (Ródenas), Dro-
gueria Celia navarro, Congelados 
a Bordo i Panaderia Paiportins. Li 
donem així el sentit que s’esta-
bleix al conveni que tenim signat 
amb la regidoria de Serveis Soci-
als de l’Ajuntament.
Amb els anys, anem consolidant 
una quantitat important de col·la-
boracions dels diferents col·lec-
tius culturals i socials del poble. 
Des que existim ens ofereixen les 
seues actuacions solidàries. Però, 
per damunt de tota aquesta sèrie 
d’assídues disposicions, està el 
gest de solidaritat de veïnes i ve-
ïns. no d’altra forma va ser que 
adaptàrem pràcticament des de 
l’inici el nostre conegut lema que 
ben clarament ho expressa: la teua 
solidaritat, soluciona. 
Per acabar, fem una crida certa-
ment urgent: us necessitem com 
a voluntaris per implicar-vos en 
les diferents funcions que portem 
a terme, i si sou gent jove, millor 
que millor! Esperem veure-vos a 
la seu! Moltíssimes gràcies!

Plataforma Solidaritat Ciutadana

Sentit homenatge a les 
víctimes de la Guerra 
Civil i el Franquisme
L’ACTE ES CELEBRà AL CEMEnTERI MUnICIPAL DE GODELLA

 L’Ajuntament de Godella, en 
col·laboració amb l’Associació 
Paraules contra l’Oblit, va realit-
zar el darrer 28 de març (coinci-
dint amb la data de l’afusellament 
al poeta Miguel Hernández) un 
homenatge a les víctimes de la 
guerra i de la repressió franquista 
en el Cementeri Municipal. 
L’acte, al qual assistiren els mem-
bres de l’equip de govern Fer-
nando Oliveros, Voro Soler, Eva 
Sanchis i Paquita Mocholí, es va 
celebrar exactament en el lloc on 
es troba la fossa corresponent als 
sis republicans afusellats al Pare-
dó de l’Ermita. Aquest fet tingué 
lloc en el context de la festa de la 
reunificació falangista celebrada 
a València en abril de 1940 (per a 
més informació, consultar article 
de Xavier Costa publicat al BIM 
del primer quadrimestre de 2017). 
Alícia Corell Senabre, vicepresi-
denta de l’associació Paraules 
contra l’Oblit i néta del Mestre 
José Senabre Felicio, va iniciar 
l’acte amb la lectura d’un poema 
de Miguel Hernández. A continu-
ació intervingué Matías Alonso, 
coordinador de GRMH, qui va in-
sistir en els valors que defenien els 

republicans, fortes creences que 
els impulsaren a defendre-les i a 
lluitar pels nous drets ciutadans i 
socials que havia generat la Repú-
blica. I, finalment, el regidor Fer-
nando Oliveros va referir-se a la 
nova Llei de la Memòria, impul-
sada per la Generalitat Valenciana, 
que farà possible tindre normes 
actualitzades per a reparar i digni-
ficar a les víctimes. 
Oliveros assenyalà que, a més de 
les víctimes de Godella que jauen 
a Paterna, hi havia ací altres sis 
afusellats en l’Ermita de Godella, 
morts per un esquadró que aparcà 
els seus camions junt a la font de 
l’Ermita. Aquestes víctimes són: 

Plácido Albiach Gramontell, de 
Moncada; Salvador Benedito Lle-
onart, de Campanar (València), 
Manuel Ferrer Campos, de Bétera. 
Rafael Gironés Pocobi, de Burjas-
sot; Ricardo Senís Mir, de Gode-
lla; i Ambrosio Tárrega Causaras, 
de Godella. 
L’acte finalitzà amb el lliurament 
dels rams de flors per part de mem-
bres de l’Ajuntament i de l’associ-
ació Paraules contra l’Oblit. A més 
de les persones anteriorment es-
menades, cal fer notar la presència 
d’Andreu López Blasco, exconse-
ller d’Educació i Cultura de la Ge-
neraliat Valenciana, i antic regidor 
de Godella.

Membres de l’associació Paraules Contra l’Oblit.

 El Taller d’Història Local ens 
envia una fotografia molt interes-
sant de la qual aconseguiren reco-
pilar una gran quantitat d’infor-
mació gràcies a la participació de 
nombroses persones.
En el revers d’aquesta foto figura-
va la inscripció de “Carrer Major 
de Godella”. Amb les dades reco-
pilades, podem assegurar que es 
tracta del Carrer Ample, i podem 
datar-la al voltant de 1900-1910. 
Observem al fons la torreta de la 
seu de l’antiga CEnS (Central 
nacional Sindicalista); esta havia 
sigut la casa del Baró de Campoli-
var que tenia l’Oratori, conegut de 
forma popular com “la Iglesieta”, 
al mateix Carrer Ample, a l’altra 
part del carreró que anava al Car-
rer del Pi, conegut popularment 
com el carreró de la Font o de la 
Fonteta, per haver en ell una ai-
xeta, per poder beure el personal, 
adossada al lateral del propi edifici 
de la CEnS. 

La casa més blanca, propietat de 
Diego Montagut Ferrando, corres-
pondria a la que després va ser la 
“Cooperativa la Favorecedora”. 
Al costat d’aquesta, la casa actual 
de María Bueno (Maruja, “la pa-
lesa”, vídua de Vicente Ferrando, 
dels “biombos”), aleshores propi-
etat de Francisco Marco. A conti-
nuació la casa de Vicente Gimeno 
Comes, de València, a qui li la 
compraria Estanislao Giner. La se-
güent, d’Ambrosio Senent, on viu-
rien després Vicent Senent Camps 
(“blaio”) i Rosario Salvador Orbay 
(“filanera”), i posteriorment el seu 
fill Vicent Senent Salvador, que 
ens deixà uns anys enrere, i la seua 
dona Mari Carmen Alonso Rovira.
Al costat, a la planta baixa, vivien 
Francisco Rizo Amorós (“mani-
to”) i Amparo Enguídanos, i al pis 
de dalt Vicente Gimeno i Soledad 
Tudela. I més avall, la de Rosa 
Montagut Bargues i Salvador Ar-
nau (“manyo”), posteriorment 

Concepción Soler, i Francesc Ar-
nau i àngels Chinchilla i família.
La casa baixeta, darrere del cavall, 
propietat de Bartolomé Llorens 
Vargues, heretada per Luis Llorens 
Real, posterior de Ramón López 
Llorens (Ramonet, “el ferrer”) i 
Vicenta Andrés Benavent (Vicen-
ta, “la calandaria”).

Fotografia del Taller d’Història de principis s.XX

Foto: Taller Història Local
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Mocions maig
PLE DEL 25 DE GENER
Moció grup de govern “Sobre la 
millora de l’ocupació pública”
 
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 Compromís “Declaració 
institucional”.

Favor: 12
Contra: 5

PLE DEL 28 DE FEBRER

Favor: 10
Abstencions: 7

PLE DEL 28 DE MARÇ

Favor: 10
Contra: 5 
Abstencions: 2

Moció CET “Perquè els grups 
polítics de l’oposició obtinguen 
un espai en el BIM”.

Favor: 9
Contra: 8

Moció grup de govern “Per 
commemorar el 8 de març com 
a Dia de la Dona i promoure es-
deveniments dirigits a reforçar 
el principi d’igualtat entre ho-
mes i dones”.

Favor:17

Moció PSOE “Sobre el sistema 
públic de pensions amb major 
capacitat de redistribució i re-
ducció de les desigualtats”

Favor: 10
Contra: 5
Abstencions:2

Moció CET “Perquè l’Ajunta-
ment de Godella recolze la vaga 
feminista del 8 de març”

Moció CET “Per un municipi 
compromès amb la justícia so-
cial”.

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

DESCARREGA’T L’APP 
DE GODELLA PER AL 

TEU SMARTPHONE

Per a escoles, associacions i grups es podrà 
reservar cita fora de l’horari establert.
Horari: 12-14 h i 17-20 h.
Lloc: Torreta dels Boïl

MUSEU AGrArI12

D
is

 a
 d

iv

al 18

Amb persones agricultores de Godella i 
pobles del voltant.
Horari: 13:30 h
Lloc: Escorxador

DInAr DE GErMAnOr12

D
is

sa
bt

e

Passeig per l’horta de Godella.
Activitat gratuïta per a tots el públics.
Horari: 12:00 h
Lloc: Escorxador

PASSEIG En CArrO13

D
iu

m
en

ge

12:00 h. Volteig de campanes i disparada 
de salves.
19:00 h. Vi d’honor, duta del Sant, 
benedicció del terme  i missa. 
Lloc: Carrer Major

SAnt ISIDrE LLAUrADOr15

D
im

ar
ts

Setmana de 
l’Agricultura

De 10:30 h a 13:30 h i de 17:30 fin a les 20:00 
h, que es celebrarà la missa.
Lloc: Exconvent de les Carmelites

BESAMAnS PúBLIC8

D
im

ar
ts

Des de la parròquia Sant Bertomeu fins a la 
Basílica de València.
Horari: 1:30 h

xII PErEGrInAtGE13

D
iu

m
en

ge

Lloc: Parròquia del Salvador

trIDUO A ntrA. SrA. DESEMPArAtS16

D
im

 a
 d

iv

al 18

Organitza: Confraria de Ntra. Sra. dels Desemparats de Godella

Balls i cant d’estil a càrrec del danses 
El Poblet.
Lloc: Front exconvent de les Carmelites
Horari: 20:30 h

rOnDA A LA vErGE19

D
is

sa
bt

e

Diumenge 20: Missa i processó
Dispar de 21 salves a l’eixida i a l’entrada de 
la imatge. Concurs de carrers i balcons.
Horari: 20:00 h

Dilluns 21: Missa confrares difunts
Lloc: Parròquia del Salvador
Horari: 20:00 h

ACtES LItúrGICS20

D
iu

 i 
di

ll

i 21

Tots els dimecres a l’aula Ada Lovelace.
Lloc: Vila Teresita
Horari: 11:30 a 14:00 h

OrIEntACIó LABOrAL2
9
16

23
30

Tres sessions de dos hores en rocòdrom 
els dies 15, 16 i 17 Una eixida pràctica a 
la muntanya el dia 20.
Lloc: Poliesportiu
Preu: 55€
Inscripcions: 699977352 / 963643006

CUrS InICIACIó ESCALADA

D
im

 a
 d

iu

15
al 20

Activitats i jocs per a xiquetes i xiquets 
actius de 3 a 12 anys.
Activitat gratuïta.
Lloc: Casal Jove AlMatadero
Horari: 11:00 h

DIUMEnGES
A L’ESCOrxADOr

6

D
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ge

i 20

Lloc: Carrer Sant Antoni (junt a estació)
Horari: 10:00 h

GODEJAM GrAFFItI 201820

D
iu
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en

ge

Dissabte 5 de maig
20:00 h. Taller de ball shuflle.
22:00 h. Festa de l’escuma.
22:00 h. Taller de còctels sense alcohol.
Dissabte 19 de maig
18:00 h. Taller de graffiti.
19:00 h. Taller de crepes salats i dolços.
22:00 h. Jam session.
Lloc: Casal Jove AlMatadero

nIt D’OCI ALtErnAtIU: 
GODELLUnA5

D
is

sa
bt

e

i 19
Organitza: Taller d’Història Local
Lloc: Teatre Capitolio
Preu: 5€
Horari: 22:00 h (divendres)
             18:00 h (dissabte)

tEAtrE ‘PESEt, LA rAó D’Un POBLE’

D
iv

 i 
di

s

18
i 19

Horaris i pel·lícules a 
facebook.com/cinecapitoliogodella
Lloc: Teatre Capitolio

CInEMA D’EStrEnA
D

iv
 a

 d
iu

4
al 6

A càrrec de l’alumnat de sisè curs de 
l’Escola de Música.
Lloc: Vila Eugènia
Horari: 19:00 h

rECItAL FI DE GrAU16

D
im

ec
re

s

Amb Virginia Iranzo.
Activitat gratuïta.
Lloc: Mercat Venda Directa
Horari: 11:00 h

COnCErt JAM SESSIOn12

D
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e

Concert monogràfic de Ferrer Ferrán.
Lloc: Teatre Capitolio
Horari: 12:00 h

COnCErt BAnDA CASInO MUSICAL:
‘rEtrOBEM LA nOStrA MúSICA’20

D
iu

m
en

ge

Música eclèctica per a gent elèctrica.
Amb visita al camp de Sembra en Saó.
Per a tots els públics.
Lloc: Casal Jove AlMatadero
Horari: 12:00 h

FEStIvAL rESFErIC12

D
is

sa
bt

e

Llibre: ‘El enamorado de la Osa Mayor’.
Autor: Sergiusz Piasecki. 
Lloc: Centre Cultural Xicranda
Horari: 19:00 h

CLUB DE LECtUrA23

D
im

ec
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s

Concert benèfic inteRed.
Lloc: Teatre Capitolio
Horari: 11:30 h

COnCErt BAnDA PAtrAIx13

D
iu

m
en

ge

‘25 años de pintura realista’.
Inauguració el divendres 25 a les 19:30 h.
Lloc: Vila Eugènia

ExPOSICIó MIr BELEnGUEr

D
iv

en
dr

es

al 15/6

25/5

‘La gran aventura de Pinocho’.
Lloc: Teatre Capitolio
Horari: 18:00 h

tEAtrE MUSICAL12

D
is

sa
bt

e

Lloc: Teatre Capitolio
Horari: 22:00 h

COnCErt GEnEr25

D
iv

en
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es

Nivell avançat.
Inscripcions en Agència d’Ocupació 
en horari d’atenció (dimarts i dijous 
d’11 a 14 h).
Lloc: Vila Teresita
Horari: 11:00 h a 13:00 h

CUrS D’InFOrMàtICA

D
ill

 a
 d

iv

14
al 18

Trio: Joan Enric Lluna (clarinet), Isabel 
Villanueva (viola) i J. C. Garvayo (piano).
Lloc: Vila Eugènia
Horari: 20:00 h

COnCErt InAUGUrAL DEL
FEStIvAL MúSICA CAMBrA26

D
is

sa
bt

e

Mostra dels treballs de l’alumnat del 
batxiller artístic.
Inauguració dilluns 14 a les 19:00 h.
Lloc: Centre Cultural Xicranda

ExPOSICIó SAGrAt COr

D
ill

un
s

14
al 25

Lloc: Teatre Capitolio
Horari: 19:00 h

EStrEnA GErArD COLLInS27

D
iu

m
en

ge

A càrrec del cor Lambert Alonso.
Lloc: Teatre Capitolio
Horari: 19:30 h

COnCErt DE PrIMAvErA13

D
iu

m
en

ge

Lloc: Jardí Clot de Barrabàs
Horari: 9:00 h a 18:00 h

SESSIó DE trEBALL 
ASSOCIACIó vALEnCIAnA BOnSAI

D
is

 i 
di

u

26
i 27


