10 K NICOBOCCO
Les millors imatges
de la carrera. P. 34

ESPECIAL FESTES
Del 13 al 26 d’agost.
P. 17-32

MODIFICACIÓ PGOU
Un canvi imprescindible
per a Godella
P. 16 i 33

Butlletí d'Informació Municipal | 2on trimestre 2018

L’alcaldessa de
Godella, Eva
Sanchis, reprovada
pels grups de
l’oposició.

P. 3

L’antic escorxador,
seu del casal jove,
serà objecte d’una
reforma per millorar
els seus serveis.

P. 10

Els pressupostos
participatius
ja coneixen
les propostes
guanyadores.

P. 15

Entrevistem Pedro
Velasco, misioner
de l’ONG Amics
de Don Ursi · El
Bañado Tacumbú.

P. 36

El pla Edificant
reformarà els
col·legis públics i
podria portar una
escoleta infantil.

P. 38

BIM de Godella

Baixa al carrer i participa
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

Institucional. p. 3
Medi Ambient. p. 4-5
Agricultura. p. 6-7
Urbanisme,Obres i Serveis. p. 8-9
Joventut. p. 10-11

Cultura. p. 12-14
Festes i Participació. p. 15
Monogràfic. p. 16 i 33

Afrontem el darrer any del mandat, les últimes
festes d’este grup de govern. I ho fem amb il·
lusió, esperant arreplegar els fruits que hem
sembrat durant els darrers tres anys d’intens
treball.
Ara ja desitgem i necessitem que arriben les
vacances i les festes. Unes festes que cada cop
són més participatives, gràcies al treball de la
regidora Tatiana Prades i de tota la Junta Local
de Festes. Ara, amb una nova manera de tre·
ballar ja que les festes es dissenyen entre totes
i tots, i açò ha fet que cada vegada més gent
s’implique en la seua preparació i en gaudir de
les mateixes.
Però no tot han estat bones notícies. No puc
obviar una reprovació cap a la meua persona
que, tot i que pense que s’ha fet més amb fins
electoralistes que com a càstig a la gestió, ha
estat una cosa desagradable que lamente pro·
fundament. Esta reprovació també és un mis·
satge per millorar les coses que es critiquen i
que són objecte de millora. Amb este esperit de
millora continuaré treballant durant els mesos
que resten.
També durant este últim any, hem d’afrontar
grans reptes que esperem traure endavant.
En primer lloc, la modificació del Pla General
d’Ordenació Urbana, objecte del monogràfic

del BIM que teniu a les vostres mans. Tenim
previst fer un acte informatiu en passar l’es·
tiu amb les modificacions que es pretenen fer,
i poder aprovar esta modificació abans que
s’acabe l’any.
En segon lloc, un altre objectiu del mandat era
la modificació de la Relació de Llocs de Tre·
ball, que malauradament no sembla que vaja
a eixir endavant, malgrat l’esforç fet des del
grup de govern.Com a regidora de Personal, la·
mente especialment que no veja la llum, doncs
es tracta d’un assumpte al que li he dedicat
moltes hores de treball i que millora la situació
de tots els empleats públics.
D’altra banda, com a regidora d’Agricultura he
d’expressar la meua satisfacció pel treball que
s’està realitzant des del Consell Agrari. Amb
la campanya ‘Menja’t Godella’, tractem de fo·
mentar un consum de proximitat de les fruites
i verdures de temporada, i si poden ser de pro·
ducció local i ecològica, millor.
També cal assenyalar que abans de la fi del
mandat el poble afrontarà les principals obres
que tenim previstes. En este sentit, he d’agrair
a la Diputació de València els fons que ens ha
fet arribar per reasfaltar carrers, canviar la il·
luminació d’algunes zones, millorar parcs, etc.
Per últim, les veïnes i veïns de Godella ja han

decidit quines inversions es duran a terme
amb els pressupostos participatius. Com sem·
pre, s’ha demostrat que el treball col·laboratiu
dóna més fruits que l’individual. Este govern
està donant mostres més que sobrades que som
persones que ens agrada treballar en grup, tant
de la mà dels tècnics com de la ciutadania. I els
pressupostos participatius en són un signe més
d’aquesta voluntat democràtica.
Només em queda desitjar-vos unes bones fes·
tes a totes i tot. Aprofiteu estos dies per gau·
dir de les persones que estimeu i vos estimen,
i com deia Vicent Andrés Estellés, «baixeu al
carrer i participeu perquè no podran res davant
un poble unit, alegre i combatiu».

Eva Sanchis
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Ajuntament de Godella
(C/ Major, 45)...................963 638 056
Centre Cultural Xicranda
(C/ de Manel Tomás, 2). 963 642 952
Casal Jove alMatadero
(C/ de l'Escorxador, s/n).963 901 139
Poliesportiu Municipal
(C/ de Ramón i Cajal, s/n).963 643 006
Centre de Serveis Socials
(C/ Major, 83)...................963 641 152
Piscina Municipal............963 160 193
Jutjat de Pau......................963 636 566
Centre d’Art Villa Eugenia
(C/ de Peset Aleixandre, 44).963 630 002

paco.arandiga@godella.es

tatiana.prades@godella.es
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Visites: Dj de 17 a 18:30 h, amb cita prèvia.
Centre: Ajuntament, c/ Major, 45.
Telèfon: 963 643 006

Centre de Salut.................961 926 280
Correus..............................963 905 298
Policia Local......................670 373 408
Ferrocarrils GVA.............963 974 040
Ag. Local Tributària........963 160 115
Recollida Residus............963 527 080
Emergències / Protecció Civil......112
Policia Nacional...............963 539 593
Guàrdia Civil...........062 /963 174 660
Guàrdia Civil Trànsit......963 695 899
Bombers............................................080
Ambulàncies.....................963 677 375
Urgèncias mèdiques.......................085
Violència de gènere.........................016
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Visites amb cita prèvia.
Centre: Ajuntament, c/ Major, 45.
Telèfon: 963 638 056

Visites amb cita prèvia.
Centre: Ajuntament, c/ Major, 45.
Telèfon: 963 638 056
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Fernando Oliveros

Salvador Soler
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teresa.bueso@godella.es

fernando.oliveros@godella.es

PSOE

salvador.soler@godella.es

PSOE
Visites: vesprades, amb cita prèvia.
Centre: Centre Cultural Xicranda.
Telèfon: 963 643 006

Araceli
Cuenca
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paquita.mocholi@godella.es

COMPROMÍS

Visites: vesprades, amb cita prèvia.
Centre: Centre Cultural Xicranda.
Telèfon: 963 643 006

Contacte: info@ppgodella.es

José María
Musoles

joan.alonso@godella.es

C's

Visites amb cita prèvia.
Centre: Ajuntament, c/ Major, 45.
Telèfon: 963 638 056

Contacte: godella@ciudadanos-es.org
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Calatayud

PSOE

CET

Elvira
Navarret
AjuntamentGodella

Visites amb cita prèvia.
Centre: Serveis Socials, c/Major, 83.
Telèfon: 963 641 152 / 963 640 753
Contacte: correo@podemgodella.info

Irene
Ferré
@Godella

teleGodella
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Institucional

PP i Ciutadans reproven a l’alcaldessa,
Eva Sanchis, amb el suport de CET
Els partits de l’oposició van coincidir en criticar l’actitud «poc democràtica» de sanchis

Els partits polítics de l’oposició voten en grup la reprovació a l’alcaldessa, Eva Sanchis.

reprovació

Els tres partits de l’oposició (PP,
Ciutadans i Canviem Entre Tots),
reprovaren el darrer 8 de maig, en
un ple extraordinari, a l’alcaldes·
sa de Godella, Eva Sanchis, per la
seua actitud «poc democràtica, im·
pedint i endarrerint algunes de les
mocions presentades», tal i com
explicaren els portaveus de PP i Cs
(grups signants de la petició), José
Mª Musoles i Vicente Calatayud,
respectivament.
L’oposició motivava la reprova·
ció en l’actitud antidemocràtica
de l’alcaldessa cap a ells per no

portar les seues mocions al ple
en el temps i forma establertes
a la legislació. Per la seua part,
l’alcaldessa va desmentir este ex·
trem i va informar de les mocions
presentades per cada partit i quan
s’havien portat al ple.
També es va manifestar per part
del grup de govern que Godella
és un poble referència en quant a
participació, transparència i mo·
dernització, i es va lamentar pro·
fundament l’actitud de CET, que
«ha caigut en el parany del PP»,
digué Sanchis.
Però el principal motiu de la con·
vocatòria d’aquest ple radicava en

la no inclusió en l’ordre del dia
de la moció del PP per debatre
les retribucions dels membres de
la corporació. L’alcaldessa, Eva
Sanchis, va llegir l’informe de la
Direcció General d’Administració
Local per explicar que aquesta de·
cisió es va prendre «per respecte
a la legalitat vigent, que estableix
que només l’alcaldia pot proposar
les retribucions i indemnitzacions
de les persones que formen part de
la corporació». Per tant, argumen·
tà, «en cas d’haver-se dut a debat
i haver-se aprovat aquest punt,
s’hauria incorregut en un acord
il·legal».

La portaveu de CET, Irene Ferré,
va explicar el motiu del seu vot
favorable argumentant que aques·
ta actitud que es reprova per part
de l’alcaldessa «ha estat més que
evident durant tota la legislatura».
Ferré digué que Sanchis s’ho me·
reix i que ho feren «en representa·
ció dels votants de CET».
Sanchis va concloure la seua inter·
venció criticant l’actitud de l’opo·
sició, que «només volen desgastar
este govern i en concret a l’alcal·
dessa, però no tenen arguments
sòlids per a fer-ho, i al remat el
temps posarà a cadascú en el seu
lloc», digué.

El portaveu del PSOE, Voro So·
ler, va criticar que aquest ple «no
va servir absolutament per a res,
doncs el que realment hem de fer
és, tot i les diferències polítiques
entre uns i altres grups, portar en·
davant els interessos del nostre
poble».
I, per últim, en representació d’Es·
querra Unida, Paquita Mocholí, di·
gué que «la ciutadania de Godella
pensarà que té uns polítics que no
es mereix, i potser així siga, doncs
en lloc de fer-nos sang amb temes
com aquest, hem de treballar per
estar al servei dels veïns i veïnes
de Godella».

La justícia dóna la raó a l’Ajuntament avalant la no autorització de les festes taurines
Dos sentències han donat la
raó a l’Ajuntament de Godella,
desestimant els recursos contenci·
osos-administratius tant de la ‘Pe·
nya taurina La Cuna de Godella’
com del grup municipal Ciutadans
en referència a l’acord plenari as·
solit el 19 de juliol de 2016 per a
no prestar la conformitat a la cele·
bració de les festes taurines en la
bim

Godella

localitat. Amb aquestes sentències
també s’avala la resolució d’al·
caldia posterior per la qual es va
desestimar la sol·licitud que feren
les penyes taurines demanant l’au·
torització dels festejos i l’ocupació
de la via pública.
Aquesta resolució d’alcaldia es·
tava emparada en la delegació de
competències que l’administració
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autonòmica va fer als Ajuntaments
per a que decidiren per sí mateixos
si autoritzaven o no este tipus d’ac·
tes festius. Cal recordar que la no
autorització dels actes festius amb
bous al poble estava motivada per
una iniciativa ciutadana popular
amb 1.700 firmes de veïns i veïnes
que es va presentar basant-se en la
carta de participació ciutadana.

Imatge d’arxiu de la festa taurina a Godella.
Institucional
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Medi Ambient

Godella celebra el Dia Mundial del
Medi Ambient amb 1.500 bosses de
tela per reduir el consum de plàstics
les bosses ‘Sense plàstic, la mar dóna vida’ les va comprar la regidoria de medi ambient
dia medi ambient

El Dia Mundial del Medi Ambient,
declarat per l’Assemblea Gene·
ral de Nacions Unides per al 5 de
juny, es va celebrar a Godella amb
distintes activitats.
Primerament es repartiren, amb
la col·laboració de l’associació
de comerciants, un total de 1.500
bosses de tela entre els veïns i ve·
ïnes del poble, tant al mercat mu·
nicipal el divendres com al mercat
de venda directa el dissabte. Amb
aquesta iniciativa, en què partici·
paren el regidor de Medi Ambient,
Fernando Oliveros, l’alcaldessa
Eva Sanchis, i la portaveu de CET,
Irene Ferré, es pretenia consci·
enciar per reduir el consum de
plàstic. Aquestes bosses, que les
va comprar la regidoria de Medi
Ambient i que portaven com a
lema ‘Sense plàstic, la mar dóna
vida’, també es van repartir entre
els representants de la corporació
al darrer ple de maig.
Cal recordar que, per Real Decret,
a partir de l’1 de juliol es prohibirà
als comerços subministrar de for·
ma gratuïta les bosses de plàstic.
Per a 2020 es preveu que aquestes
bosses estiguen totalment prohibi·
des en qualsevol cas.
D’altra banda, l’associació Calde·
rona Viva va impartir dos tallers
per: “El club dels xicotets defen·
sors de la Terra”, per a xiquetes i
xiquets de 3 a 6 anys; i “L’energia
del bosc”, de 7 a 10 anys.

El regidor Fernando Oliveros i les regidores Eva Sanchis i Irene Ferré, i la tècnic Mónica Rubio entregaren les bosses als veïns i veïnes.

La regidoria de Medi Ambient prega fer un ús
responsable d’aigua en època de sequera

Comença la redacció del catàleg
d’arbres d’interès municipal

Davant l’actual situació de se·
quera, la regidoria de Medi Am·
bient de l’Ajuntament de Godella
vol recordar que l’aigua és un bé
escàs i que és molt important ferne un ús responsable, que passa
per modificar els nostres hàbits,
havent d’adoptar aspectes de con·
sum responsable. «Qualsevol gest
en el nostre dia a dia pot ser impor·
tant per a contribuir amb aquesta
causa», ha assenyalat el regidor de
l’àrea, Fernando Oliveros.
Així, seguint les directrius de la
Conselleria d’Agricultura, Medi

Després de l’aprovació inicial
de l’ordenança per a la protecció
de l’arbratge municipal en març,
el regidor de Medi Ambient, Fer·
nando Oliveros ha informat que
pròximament s’iniciarà la redac·
ció d’un inventari dels arbres
d’interès local. Per a la confecció
d’aquest inventari, l’Ajuntament
té previst incorporar un tècnic de
Medi Ambient a través del progra·
ma d’ocupació juvenil EMPUJU.
Fins este moment, no existia cap
ferramenta per controlar la tala
d’arbres, a menys que es tractara
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Medi Ambient

Ambient, Canvi Climàtic i Desen·
volupament Rural, és important
recordar les següents mesures
d’estalvi d’aigua: utilitza només
l’aigua que necessites i reutilit·
za-la sempre que pugues; realitza
un ús responsable de l’aigua en tots
els àmbits de la teua vida; no con·
tamines l’aigua innecessàriament,
tria productes de neteja naturals
i biodegradables; no utilitzes el
vàter com a paperera; no aboques
l’oli usat al desguàs, deposita’l als
contenidors específics o als “punts
nets” situats a Xicranda, a Vila Te·

resita, al poliesportiu i al mercat;
exigeix l’etiqueta ecològica euro·
pea al teu establiment a l’hora de
comprar qualsevol electrodomès·
tic; quan utilitzes la llavadora i el
rentaplats fes-ho sempre que siga
possible amb la càrrega plena i se·
lecciona els programes ecològics;
al jardí, el reg gota a gota és molt
més eficient que la mànega; quan
rentes el cotxe, porta’l al túnel de
llavat, si ho fas a casa, evita usar
la mànega; a les piscines, utilitza
un bon sistema de depuració i pro·
ductes antialgues, de clor, etc.

d’espècies singulars. Ara, amb el
catàleg, podrem protegir els arbres
que tinguen un valor especial», ha
explicat Oliveros. Ací s’inclouran
aquells arbres (o arbredes) d’inte·
rès local, que amb independència
de la titularitat tenen caracterís·
tiques que els fan mereixedors
de mesures de protecció o con·
servació. També està prevista la
creació d’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.
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L’Ajuntament de Godella acorda
amb la constructora d’Ermita Nova
trasplantar els arbres a zones públiques
oliveros: «l’operació s’ha fet d’acord amb la legalitat i l’empresa ha assumit els costos»
transplant arbres

Al mes de maig, l’empresa pro·
pietària de la parcel·la ubicada al
carrer Ermita Nova nª 6, i encar·
regada de construir els 25 habitat·
ges allí projectats, va procedir a
la preparació del transplantament
de diversos exemplars d’oliveres,
que la mateixa empresa va decidir
cedir a l’Ajuntament per a la seua
posterior col·locació en dos zones
públiques.
Al veure als operaris realitzant els
treballs de transplantament, una
veïna va informar al SEPRONA,
que es personà al lloc dels fets, i
ratificà i comprengué la postura
del consistori, donat que els arbres
estan situats en zona urbana i no
estan sotmesos a cap protecció le·
gislativa.

En relació amb aquest incident,
el regidor de Medi Ambient de
l’Ajuntament de Godella, Fer·
nando Oliveros, va explicar que
«l’operació del transplantament
dels arbres s’ha fet d’acord amb la
legalitat vigent».
Després de les converses que han
tingut lloc entre el consistori i
l’empresa, s’ha assumit un acord
en virtut del qual aquesta assu·
meix el cost del transplantament
de 13 exemplars d’arbres no pro·
tegits situats en la parcel·la, que
es col·locaran en dos carrers pú·
blics, malgrat que no existeix cap
normativa que obligue a això o
que impedisca la seua tala. Onze
d’aquests arbres aniran a la zona
situada front al pavelló municipal,
i els altres dos al carrer Dàlies.

Les oliveres es trasplantaran al carrer Dàlies i a la zona front al pavelló municipal.

La regidoria de Medi Ambient organitza, amb la col·laboració del Junts contra el
Taller d’Història Local, una ruta per conèixer el secà de Godella
mosquit tigre
El dissabte 2 de juny, amb mo·
tiu del Dia Mundial del Medi Am·
bient (declarat per l’Assemblea
General de Nacions Unides per
al 5 de juny), un nombrós grup de
persones realitzaren una passejada
pel secà de Godella.
Aquesta activitat va ser impulsada
pel regidor de Medi Ambient, Fer·
nando Oliveros, i va comptar amb
la col·laboració del Taller d’His·
tòria Local per a les explicacions
guiades de la visita.
Durant el recorregut es van visitar
llocs tan emblemàtics com la Tor·
reta del Pirata, els distints masos
i les Pedreres, a través dels quals
els participants tingueren l’oportu·
nitat de gaudir d’un entorn carac·
terístic del poble i conèixer millor
el patrimoni per posar-lo en valor.
«El secà de Godella és un gran
desconegut, entre d’altres coses
perquè ha sofert una gran transfor·
mació durant els darrers 50 o 60
anys, i en estos moments necessita
imperiosament una cura efectiva
des de l’Administració -dins les
seues possibilitats- perquè queda
poc d’ell», va explicar el president
del taller, Josep Vicent Lòpèz Gil,
a Ràdio Godella.
bim

Godella

Imatges de la ruta pel secà de Godella, amb la col·laboració del THL (Fotos: Rafa Roig).
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Des del passat mes d’abril,
l’Ajuntament de Godella està re·
alitzant tractaments de prevenció
i control del mosquit tigre, una
plaga amb una gran facilitat d’ex·
pansió detectada a Godella des de
l’estiu del 2014. El seu hàbitat més
freqüent és l’urbà i periurbà, espe·
cialment als espais domèstics amb
zones que presenten retenció de
xicotetes quantitats d’aigua (per
exemple poals, abeuradors per a
animals, cendrers, pitxers, plats
davall dels tests, piscines, pous o
basses), on les femelles posen els
ous. Estos ous no són perceptibles
a simple vista.
El mosquit tigre sol picar durant
el dia. Encara que el seu període
d’activitat és molt variable segons
les condicions climàtiques, a la
Comunitat Valenciana la major ac·
tivitat del mosquit es registra entre
els mesos de maig i novembre. Per
això l’Ajuntament de Godella està
tractant els 875 embornals munici·
pals amb pintura i granulat insec·
ticida que evite l’eclosió dels ous.
Es demana la col·laboració dels
veïns i veïnes per a que revisen els
seus habitatges i retiren també els
possibles focus de cria.
Medi Ambient
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Agricultura
Com demanar
la bonificació
de l’IBI rústic?
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.

Fes-te amb una
parcel·la als
horts locals
Es recorda a totes les veïnes i
veïns de Godella interessats en
l’agricultura que encara queden
lliures parcel·les dels horts mu·
nicipals que es poden demanar a
l’Ajuntament.
Estos horts, situats junt a l’antic
escorxador, «són una bona mane·
ra de conèixer i aprendre a esti·
mar la nostra terra», ha comentat
l’alcaldessa de Godella i regidora
d’Agricultura, Eva Sanchis. «Ani·
me a totes i tots a provar aquesta
experiència, que a la mateixa ve·
gada resulta molt reconfortant»,
ha afegit.
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Més de 500 estudiants es
donen cita a Godella en la
III Marxa Escolar per l’Horta
Enguany, esta iniciativa, organitzada per la Xarxa d’Escoles per
l’Horta, estava dedicada a la memòria del poeta Vicent Andrés Estellés
jornades agràries

El parc del Molí de Godella va
acollir a finals d’abril la tercera
edició de la Marxa Escolar per
l’Horta, en la que van participar
més de 500 estudiants de 13 cen·
tres educatius de la comarca. En·
guany, la trobada estava dedicada
a la memòria del poeta Vicent An·
drés Estellés.
Després de la rebuda, els joves
participaren en una gimcana amb
diferents proves en que l’objectiu
era donar-los a conèixer el paisat·
ge de l’horta i introduir-los en la
importància de l’agroecologia i la
sobirania alimentària. A més, la
cantant de rap Tesa va amenitzar
la trobada amb la seua actuació i
va col·laborar a la coreografia fi·
nal basada en el poema d’Estellés
‘M’aclame a tu’, musicat per Ovi·
di Montllor.
Aquest acte, organitzat per la Xar·
xa d’Escoles per l’Horta, ha servit
per reivindicar la importància de
protegir la nostra horta, no només
pel seu valor històric i cultural
sinó també com a model de pro·
ducció alimentària saludable.
La tercera edició de la Marxa Es·
colar per l’Horta estava emmar·
cada, a més, dins de l’elecció per
part de la FAO de València com a
Capital Mundial de l’Alimentació,
una iniciativa de la qual també ha
participat Godella organitzant les
jornades sobre ‘Agroecologia i so·
birania alimentària’.
Per segon any, a més de la gimca·
na es va celebrar una fira amb la
participació de diferents entitats
i associacions com Acció Ecolo·
gista-Agró, Roncadell, Societat
Valenciana d’Ornitologia, Agro·
dinamo-Centre de dia de Godella,
Justícia Alimentària i l’Associació
de Veïns d’Orriols-Rascanya.
També es va comptar amb la col·
laboració de l’Ajuntament de Go·
della i del Consell Regulador de
la Denominació d’Origen Xufa de
València, que va oferir una orxata
fresca a l’alumnat.
La Xarxa d’Escoles per l’Horta
forma part de la Red de Escuelas
por un Mundo Rural Vivo, una
entitat d’àmbit estatal en què par·
ticipen més de 100 escoles per la
sobirania alimentària.

Els xiquets i xiquetes, procedents de distints pobles de l’Horta, ompliren el parc del Molí de Godella.
Segon trimestre de 2018

bim

Godella

Godella s’adhereix a la
Xarxa de Ciutats per
l’Agroecologia
aquesta adhesió s’emmarca dins la subscripció de
l’ajuntament al pacte de política alimentària de milà

Godella celebra la setmana de
les persones llauradores
Com cada any, l’Ajuntament de
Godella, a través de la regidoria
d’Agricultura, va commemorar la
festivitat de Sant Isidre amb diver·
sos actes que es celebraren sota el
nom de la Setmana de l’Agricultu·
ra entre el 12 i el 18 de maig.
Entre les activitats programa·
des estaven el dinar de germanor
amb persones llauradores dels po·
bles veïns, el passeig en carro per
l’horta de Godella per a xiquetes i

xiquets, i la celebració de la festi·
vitat de Sant Isidre llaurador, amb
el tradicional volteig de campanes,
el dispar de 21 salves i la benedic·
ció del terme municipal.
A més, durant tota la setmana es·
tigué obert el museu agrari per a
que escolars, grups i veïnes i ve·
ïns del poble pogueren conèixer
de primera mà com ha sigut i com
ha evolucionat la vida agrícola a
Godella.

El ple de l’Ajuntament va aprovar l’adhesió a la Xarxa de Ciutats per l’Agroecologia.

agroecologia

L’Ajuntament de Godella va acor·
dar en la sessió plenària del mes
d’abril la seua adhesió a la Xarxa
de Ciutats per l’Agroecologia, grà·
cies als vots favorables de Com·
promís, PSOE, EU, CET i Cs, i
l’abstenció del PP.
Es tracta d’una xarxa de ciutats
i altres entitats territorials locals
compromeses amb la construcció
de sistemes alimentaris locals, res·
pectuosos amb el medi ambient,
sostenibles, inclusius, resilents i
diversificats que asseguren menjar
saludable, sostenible, i de forma
accessible al conjunt de la pobla·
ció, i que potencien l’ocupació lo·
cal, en línia amb les perspectives
de l’Agroecologia i la Sobirania
Alimentària.
L’alcaldessa de Godella i regido·
ra d’Agricultura, Eva Sanchis, va
explicar que l’acord venia motivat
per la subscripció d’aquest Ajun·
tament al Pacte de Milà el 17 de
juny de 2017 i la petició formal
realitzada pel Consell Agrari Mu·
nicipal amb l’objecte d’estudiar
l’adhesió a aquesta xarxa, així
com per la potenciació des del
municipi de Godella dels objectius
per al desenvolupament rural i, en
conseqüència, el desenvolupament
bim
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del seu propi sistema alimentari i
la dignificació de l’activitat agrà·
ria com a mitjà de vida respectable
de part dels seus habitants.
Les ciutats que signen aquest ma·
nifest, 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 agroeconò·
miques 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
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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 sistemes
de seguiment dels avanços.

Dalt, dia de Sant Isidre llaurador. Baix, dinar de germanor.

L’Ajuntament reparteix un díptic
per fomentar el consum de
fruites i verdures de proximitat
La regidoria d’Agricultura de
l’Ajuntament de Godella ha dis·
senyat un díptic amb un calendari
de temporada de fruites i verdures,
que es reparteix juntament amb
aquest BIM. També s’han fet 100
pòsters que es repartiran per les
escoles, instituts, edificis públics i
comerços del poble.
L’objectiu d’esta campanya, que
porta per títol ‘Menja’t Godella’,
és «donar a conèixer els productes
que es conreen a l’Horta per tal
de conscienciar del gran potencial
que tenen com a rebost en la nostra
alimentació diària», ha assenyalat
l’alcaldessa de Godella i regidora
d’Agricultura, Eva Sanchis.
«Tenim una de les terres més fèr·
tils de tota Europa, declarada i pro·

tegida per la seua singularitat. És
per això importantíssim valorar-la
i cuidar-la, i per a això res millor
que fer un consum de proximitat i
recolzar a les persones llauradores
de Godella», ha afegit Sanchis.
El fet de consumir producte fresc,
de temporada i proximitat, a més
de ser beneficiós per al nostre cos
també és beneficiós per al medi
ambient, doncs les fruites i ver·
dures presenten una empremta hí·
drica molt menor que els aliments
que provenen de la indústria càr·
nia, però si són de temporada i
proximitat, a més de reduir aques·
ta empremta a la mínima expres·
sió, reduïm l’empremta de carboni
ja que en eviten les despeses de
transport, manipulació, etc.
Agricultura
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S’aprova inicialment una modificació
puntual del PGOU per permetre més
altures sense augmentar l’edificabilitat
esta modicació no afectarà al casc antic del poble ni a la zona de la pujada de l’ermita
modificació pgou

El ple de l’Ajuntament de Godella
va aprovar inicialment en la seua
sessió d’abril- amb els vots favo·
rables de tots els grups a excepció
del PP- una modificació puntual
del Pla General d’Ordenació Ur·
bana (PGOU) en virtut de la qual
es podran construir edificis amb
més altures de les permeses a
aquest pla sense augmentar l’edi·
ficabilitat.
Aquesta mesura s’ha pres amb
l’objecte de reduir les mitgeres tan
desiguals que es donen en alguns
punts del poble i uniformitzar així
la imatge urbana de Godella. La
modificació aprovada inicialment
no afectarà al casc antic ni a la
zona de la pujada de l’Ermita, on
hi ha un gran nombre d’habitatges
protegits. El Partit Popular dema·
nava que no es limitara a cap zona
del poble.
Tal i com assenyalà la regidora
d’Urbanisme i alcaldessa de Go·
della, Eva Sanchis, «es tracta d’un
tema molt consensuat entre totes

Plànol dels habitatges als que afectarà la modificació puntual.
les parts i molt estudiat al Consell
d’Urbanisme i Medi Ambient que
va analitzar cas per cas els possi·
bles habitatges o solars afectats».
A partir del 31 de maig –moment
de la seua publicació al DOGVestà obert un període d’exposició
al públic de 45 dies hàbils durant
els quals la ciutadania pot fer les

esmenes que considere oportunes.
Esta mesura no va a suposar incre·
ment d’habitants perquè no es pot
incrementar l’edificabilitat que ja
té la parcel·la, ni va a canviar la
fisonomia del poble. Els casos en
que estiga prevista la construcció
de més de dos habitatges unifami·

liars o edificis en una sola parcel
-la, s’hauran de tramitar a través
d’un estudi de detall, que permetrà
analitzar i proposar una volume·
tria alternativa junt a les mitgeres
que ocasionen impactes en la imat·
ge urbana, la qual cosa no implica
la necessària aprovació, doncs el
ple haurà de decidir en cada cas si
s’aprova o no.
La finalitat de l’estudi de detall
és l’ordenació dels volums de les
superfícies d’espais lliures de ti·
tularitat privada que preveu el Pla
General. Per tant, s’ha d’acreditar
la bondat de la solució proposada,
i també és exigible la justificació
de la seua integració mitjançant
estudis d’integració paisatgística i,
a més, l’edificació resultant ha de
ser viable funcionalment, és a dir,
que únicament amb la reordena·
ció volumètrica sense incrementar
l’edificabilitat s’ha de resoldre el
programa previst.
D’altra banda, a la vista de les par·
cel·les on esta modificació puntual
podria ser potencialment aplica·

ble, sembla difícil fer un ús mas·
siu dels estudis de detall per a la
reordenació volumètrica, perquè
malgrat una composició més lliure
el compliment de tota la resta de
normativa d’edificació, amb les
dimensions i condicions que im·
posen, ho limita molt.
Respecte a l’efecte cremallera
que es poguera ocasionar, fonts
expertes en la matèria expliquen
que seria molt improbable perquè,
malgrat que l’ajust arribe a l’altu·
ra de l’edificació “fora d’ordena·
ció”, el mateix encaix del volum
alliberaria la resta de la parcel•la,
de manera que l’altre extrem de la
façana recaient al carrer serà més
baixa. És a dir, que la modificació
no genera altres mitgeres inade·
quades.
Només quedaria a la vista la mitge·
ra d’un nou edifici si s’enderroca
l’edifici alt que motivava aquesta
solució. En qualsevol cas, la nova
edificació podria fer servir l’estudi
de detall per minimitzar l’impacte
visual de la mitgera.

L’Ajuntament de Godella informa a l’associació de veïns i veïnes Busquen solució
de Campolivar de les properes actuacions que es realitzaran al barri a la falta de
cobertura mòvil
L’alcaldessa de Godella, Eva
Sanchis, i el regidor d’Obres,
Fernando Oliveros, s’han reunit
recentment amb representants de
l’associació de veïns de Campoli·
var per informar-los de les pròxi·
mes actuacions que es realitzaran
al barri.
Entre aquestes obres previstes està
la millora de l’enllumenat públic,
la reparació del parc de Noisy-leRoi i Bailly, el reasfaltat del car·
rer Sauces, i la modificació per a
la millora de l’accesibilitat a les
voreres d’Ermita Nova amb Dà·
lies i Pi Panera, Ermita Nova front
al col·legi Gençana, Buganvillas,
Almendras amb Fundador i la
zona d’Opencor.
Respecte a la substitució de fanals,
Sanchis i Oliveros han demanat a
l’associació de veïns la seua col·
laboració per prioritzar aquells
carrers que, per falta d’il·lumina·
ció, requereixen d’una actuació
més immediata.
8
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L’alcaldessa Eva Sanchis i el regidor Fernando Oliveros van rebre als veïns de Campolivar.

Representants de l’Ajuntament
de Godella s’han reunit recent·
ment amb l’empresa Telefònica
per tal de solucionar el problema
de falta de cobertura mòbil a al·
gunes parts del poble. Segons ha
declarat l’alcaldessa, Eva Sanchis,
«tractarem de donar una solució
el més ràpid possible, després de
la modificació puntual del PGOU
que ja preveu la instal·lació de
les antenes, en compliment d’una
sentència judicial».
De moment, Telefònica s’ha com·
promès a solucionar el problema.
De fet, ja s’ha instal·lat una pri·
mera antena en Campolivar, a la
zona d’Opencor, i s’estan estudi·
ant noves ubicacions com edificis
o parcel·les públiques per donar
un millor servei, especialment a
les zones que més pateixen aquest
problema, com són Santa Bàrbara,
Campolivar, Ermita Nova o Co·
vazma.
Segon trimestre de 2018
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El tram oest de l’anell
verd que travessarà
Godella veu la llum
en total, La ruta vianant-ciclista serà d’ uns 16 km
ANell verd

L’anell verd metropolità de Va·
lència continua donant passos per
convertir-se en una realitat. Des·
prés que la conselleria d’Obres Pú·
bliques adjudicara la construcció
del primer tram (Montcada-Meli·
ana) el darrer mes de maig, el pro·
jecte per a la zona que connectaria
Aldaia i Massarrojos, passant per
Godella, segueix el seu curs, i ara
mateix s’està finalitzant la redac·
ció del projecte.
Pel camí este tram s’ha trobat al·
guns entrebancs, com les barreres
viàries que ha hagut de fer front:
l’autovia A-3, la CV-35 i altres in·
fraestructures com línies ferrovià·
ries o vies amb una alta intensitat
de tràfic. Per tal de poder salvar
aquestes infraestructures es van
localitzar passos a distints nivell
exigits, sense que l’itinerari es
veja penalitzat a nivell global.
A més, es van dur a terme dos es·
tudis de plantejament previs que
van servir per avaluar els possi·
bles itineraris i proposar una so·
lució de traçat. Els documents es
van sotmetre a debat institucional
amb les administracions locals i
les entitats competents en matèria
de transport, així com organismes
i ens afectats. També van servir
per facilitar la participació ciuta·
dana a través de les associacions
i col·lectius interessats, o a nivell
particular.
Ara, després d’aquest procés, es
comença a veure la llum. La ruta
vianant-ciclista que configura
aquest tram oest constarà d’uns 16
km de longitud. S’iniciarà al terme
municipal d’Aldaia, passarà bor·
dejant el casc urbà d’aquest poble
i continuarà cap a Quart de Poblet,
Paterna, campus universitari de
Burjassot-Paterna, Godella i Ro·
cafort, fins a connectar en Massar·
rojos amb el tram nord de l’anell
verd metropolità.
Al seu pas per Godella, accedirà al
casc urbà pel carrer Paterna, fins a
Ramon i Cajal, on ja existeix un
carril bici, per a després vorejar
el casc urbà per la part nord, pas·
sant junt al poliesportiu municipal
i a través del vial paral·lel a la
CV-310 de la zona residencial de
COVAZMA arribar a creuar la sè·
quia de Montcada, on la via torna
a discórrer per l’horta, en paral·lel
bim
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L’Ajuntament inverteix més de
800.000€ en obres i actuacions
A través de distintes ajudes
i de fons propis, el consistori
de Godella invertirà un total de
832.072,46€ en distintes obres i
actuacions que «ajudaran a millo·
rar les condicions d’alguns dels
carrers i edificis del poble», ha ex·
plicat el regidor d’Obres, Fernan·
do Oliveros.
Entre aquestes inversions es tro·
ben el reasfaltat d’alguns carrers
com el carrer Major, (amb un pres·
supost de 124.000€), el condicio·
nament de l’entrada del parc de la
Devesa (162.645€) o la reparació
de voreres (140.119€).
La intervenció al carrer Major és
potser un dels projectes més res·
senyables. La partida correspon al
Pla Provincial d’Obres i Serveis
2018 (PPOS), de la Diputació de
València. Les obres es realitza·
ran previsiblement durant el mes
d’agost, i es tractarà que «no im·
pedisquen el normal funcionament
de les festes patronals», ha infor·
mat Oliveros.
En la mateixa línia, també es reas·
faltaran diversos carrers, com són
el carrer Villablanca (des del seu
pas subterrani fins a Victòria), el
carrer Victòria, el carrer Santa Te·
resa, la carretera de Rocafort (des
del col·legi El Barranquet fins a la
rodona on comença el carrer Ciste·
llers), el carrer Manuel Tomàs (des
de Ramon i Cajal fins la pujada a
l’Ermita), i el camí Cruz de Gra·
cia. En aquest cas, el pressupost és
de 152.000€, i correspon al Pla de

Actuacions
Mapa de les zones per les que discorrerà l’anell verd.
al ferrocarril fins arribar al camí
de servei del barranc del Palmaret,
punt d’unió amb el tram nord.
En total, l’anell verd metropolità
de València compta amb més de
56 km disposats en forma circular
per tota l’Horta de València i des·
tinats al seu ús per part de vianants
i ciclistes. Amb la seua posada en
marxa es persegueixen distints ob·
jectius.
En primer lloc, posar a disposició
de la ciutadania un eix estructurant
de la futura malla metropolitana,
integrada pels carrils bici ja exis·
tents, juntament amb altres actua·
cions que es desenvolupen a nivell
municipal i comarcal. D’aquesta
forma s’uniran municipis contigus
i es permetran recorreguts de ma·
jor longitud.
D’altra banda, fomentar l’ús de la
bicicleta per a desplaçaments curts
i mitjans, amb la finalitat de dis·
minuir la utilització dels vehicles
privats i contribuir a la reducció
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de les emissions de gasos d’efec·
te hivernacle. Igualment, també es
pretén satisfer la demanda creixent
d’este tipus de vies per a un ús lú·
dic i d’oci saludable.
Per últim, es busca disposar d’una
via ambientalment integrada que
aproxime als ciclistes i vianants
als paisatges i espais naturals re·
llevants com l’Horta de València,
el parc natural de l’Albufera i el
parc fluvial del Turia, així com a
altres elements del patrimoni natu·
ral i cultural del nostre entorn.
L’anell verd metropolità de Valèn·
cia és una de les actuacions prio·
ritàries a desenvolupar al progra·
ma FEDER 2014-2020 de la Unió
Europea. El capítol corresponent a
les noves actuacions en matèria de
sendes ciclables i carrils bici a de·
senvolupar per la Generalitat Va·
lencia en tot l’àmbit territorial de
la Comunitat està dotat amb 34,8
milions d’euros, dels quals la Unió
Europea financia el 50%.

Reasfaltat c/ Sauces
Millora goteres escorxador
Millores camí Camarena
Reasfaltat c/ Major
Reparació vorera i pont c/ Sauces
Condicionament entrada Devesa
Reasfaltat diversos carrers
Reparació voreres i vados
Adequació i conservació Xicranda

Camins i Vials 2018, de la Diputa·
ció de València, i a fons propis de
l’Ajuntament de Godella.
Pel que fa a l’entrada del parc de la
Devesa, que també es realitza amb
l’ajuda del PPOS 2018, està pen·
dent de licitar. De moment existeix
la tanca de separació entre la part
municipal i la de la congregació, i
el que es vol fer ara és canviar la
porta d’accés i marcar distints ca·
mins per poder obrir el parc el més
aviat possible.
D’altra banda, en una aposta clara
per l’accessibilitat, s’escometrà
els rebaixos en les voreres dels se·
güents carrers: creuament dels car·
rers Ermita Nova amb Dàlies i Pi
Panera, carrer Buganvillas, cantó
del carrer Almendras amb Funda·
dor, zona d’Opencor, carrers Sant
Francesc i Sant Sebastià, carrer
Músico Caballer, carrer Reveren·
do Agustí Bargues, plaça Comu·
nitat Valenciana, travessia del Pi,
carrers Salvador Giner, Pintor Pi·
nazo, Ample i Santíssima Trinitat,
zona front a la Devesa, travessia
Pinazo, i carrers Santíssima Trini·
tat i Tenor Alonso. El total d’inver·
sió en aquest cas és de 152.000€, i
correspon al Pla de Camins i Vials,
i a fons propis.
Altres obres destacables són la
millora de les goteres a l’escor·
xador (50.000€ del PPOS 2017),
les millores al camí de Camarena
(48.700€ del PIFS 2017), o l’ade·
quació i conservació de l’edifici
Xicranda (25.500€ de fons propis).

Fons

PPOS 2017
PPOS 2017
PIFS 2017
PPOS 2018
PPOS 2018
PPOS 2018
PCV 2018 i fons propis
Fons propis
Fons propis

Import

90.453,17€
50.000€
48.741,92€
124.000€
38.500€
162.645,69€
152.112,28€
140.119,40€
25.500€

TOTAL INVERSIÓ: 832.072,46€

Comença la
Es perfila
rehabilitació del la cuina de
Mas de Mauro Serveis Socials
Ja s’han iniciat les obres de re·
habilitació del mas de Sant Mau·
ro, propietat del CEU Sant Pablo.
Aquestes actuacions s’estan duent
a terme després del requeriment de
l’Ajuntament de Godella en 2016
doncs, tot i que és una propietat
privada, es tracta d’un edifici pro·
tegit que cal consolidar l’estruc·
tura per evitar que empitjore. De
moment es desconeix quin ús se li
donarà al mas, però s’està recons·
truint tal i com era als seus inicis.

L’Ajuntament de Godella ha
començat a dissenyar el projecte
de funcionament de la cuina muni·
cipal del centre de Serveis Socials,
ubicat a l’edifici de Vila Teresita.
«Aquesta cuina funcionarà amb
criteris de sostenibilitat i priorit·
zant el consum de productes de
proximitat», ha informat l’alcal·
dessa, Eva Sanchis.
A més, està previst que s’utilitze
també per a realitzar cursos de
cuina.
Urbanisme, Obres i Serveis
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La regidoria
de Joventut
aposta pels
corresponsals
per gestionar el
seu oci
L’Ajuntament de Godella, a
través de la regidoria de Joventut,
s’ha marcat com a objectiu a curt
termini canviar el model de gestió
del casal jove, donant un paper
protagonista als xics i xiques per
tal que siguen ells mateixos els
que gestionen i proposen les acti·
vitats que volen que es duguen a
terme.
En aquest sentit, tal i com ha infor·
mat la regidora de l’àrea, Paquita
Mocholí, s’ha creat una xarxa de
corresponsals, que són persones
voluntàries -normalment estudi·
ants de Secundària- disposats a
prendre la iniciativa per proposar,
organitzar i coordinar les activi·
tats que es realitzen, sempre amb
la supervisió de la tècnica de Jo·
ventut.
«Estos xics i xiques fan de nexe
d’unió entre la resta de joves, el
casal jove i els centres escolars,
la qual cosa resulta de gran utilitat
per conèixer de primera mà quines
són les inquietuds i els interessos
de les persones que s’apropen a
l’escorxador» , ha comentat Pa·
quita Mocholí.
D’altra banda, els corresponsals
també reben informació d’inte·
rés i d’utilitat que s’encarreguen
de difondre entre els seus amics i
amigues.
Si vols ser corresponsal només
has d’apropar-te al casal jove per
inscriure’t, o escriure un mail a
almatadero@godella.es i demanar
informació si tens cap dubte. Amb
la teua ajuda guanyem totes i tots!

Una inversió de més de 20.000€
li donarà un llavat de cara a
l’escorxador, seu del casal jove
amb estos diners s’escometran canvis tant a la façana com a les
distintes sales, els banys i els dos patis interiors de l’escorxador

Amb motiu de les obres, l’antic escorxador romandrà tancat entre el 16 de juliol i el 31 d’agost.

obres escorxador

Entre el 16 de juliol i el 31 d’agost,
l’antic escorxador de Godella, seu
del casal jove, romandrà tancat per
tal d’escometre unes obres que li
donaran un notable llavat de cara.
Aquestes actuacions ascendeixen
a 12.400€, però a més, s’invertirà
10.000€ addicionals per a l’adqui·
sició d’equipaments com taules,
cadires o ordinadors.

Les actuacions previstes comen·
çaran a l’exterior. En primer lloc,
s’alçaran les llambordes de l’en·
trada i es col·locaran al nivell de
sòl. També es canviarà una part
oxidada de la canonada, es repa·
rarà la paret i es rehabilitaran les
portes de l’entrada principal i de
l’entrada al pati. Pel que fa a la fa·
çana, es repararan les humitats i es
revisarà el desguàs de la font, que
es desborda a sovint.

Ja a l’interior, en el despatx, es col·
locaran nous armaris. A la primera
sala s’instal·larà un sòl de parquet
sintètic i es repararà el sostre de la
sala de neteja, on també es canvia·
rà la pica del lavabo i es posarà un
armari. Als banys es posarà espills
amb marc de fusta, es canviaran
els dispensadors i es repassaran les
juntes dels taulells.
Per últim, es construirà una barra
al pati de grades i s’habilitarà un

punt de llum i d’aigua amb una
xicoteta pica. També es revisaran
tots els desguassos per a que dre·
nen correctament en cas de pluja.
Cal recordar que aquesta inversió
ha estat possible gràcies a la mo·
dificació de crèdits 2P/2018 per
suplements de crèdits realitzada al
ple extraordinari del 14 de maig,
que ha permès afrontar noves des·
peses en distintes àrees del consis·
tori.

La II edició de les jornades de dansa tribal repeteixen èxit amb notable participació
El casal jove AlMatadero va
acollir el dissabte 7 de juliol la
segona edició de les Jornades de
Dansa Tribal, que es repeteixen a
Godella després de l’èxit de l’any
passat.
Al llarg de tot el dia es van succeir
distints tallers, xarrades i actua·
cions. Amb una pausa per dinar i
agafar forces, la jornada es va re·
prendre per la vesprada i fins a la
nit, amb una notable participació.
Un gran nombre de gent es va
apropar a l’Escorxador per apren·
dre este estil de ball en una ini·
ciativa que va comptar amb la
col·laboració de l’associació Es·
pai Dona.
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Diverses imatges durant les jornades de dansa tribal, que es celebraren per segon any a l’Escorxador.
Segon trimestre de 2018
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Godelluna i Diumenges
a l’Escorxador fan una
pausa per l’estiu

L’escola d’estiu reuneix uns 200
xiquets i xiquetes a El Barranquet

Els programes d’oci alternatiu per a xiquetes i
xiquets i adolescents es reprendran a octubre
Els més menuts s’ho passen en gran durant les vacances d’estiu.
Al voltant de 200 xiquetes i xi·
quets d’entre 3 i 12 anys partici·
pen a l’escola d’estiu de Godella,
que es desenvolupa entre el 2 i el
27 de juliol al col·legi El Barran·
quet. Aquesta iniciativa, i també la

preescoleta, que busca conciliar la
vida familiar i laboral dels nostres
veïns, proposa distintes activitats,
jocs i tallers per a que els més me·
nuts s’ho passen d’allò més bé al·
hora que aprenen noves habilitats.

La música eclèctica del festival
Resferic inunda l’escorxador

Desenes de persones ompliren l’escorxador durant els concerts.
Contacontes, concerts, campionats i activitats per a totes les edats han tingut lloc a l’escorxador.

oci alternatiu

Els programes d’oci juvenil i in·
fantil -Godelluna i Diumenges a
l’Escorxador, respectivament- que
la regidoria de Joventut ha ficat en
marxa estan tenint una bona aco·
llida.
Així ho ha fet saber la regidora de
l’àrea, Paquita Mocholí, valorant
molt positivament la participació
durant els darrers mesos.
D’una banda, les nits d’oci alter·
natiu, que porten per títol Godellu·
na, es celebren tots els dissabtes al
casal jove amb l’objectiu de pro·
mocionar un estil d’oci saludable,
gratuït, educatiu, participatiu, in·
clusiu i igualitari per a joves de 12
a 30 anys.
bim

Godella

Durant tot un seguit de setmanes
s’han dut a terme tornejos de ping
pong, de FIFA o de futbolí, activi·
tats com el paintball o tallers com
el de crepes, de còctels sense al·
cohol, de rap, de graffiti, de light
painting i de defensa personal.
També hem viscut festes molt
divertides com la festa de l’escu·
ma, amb DJ Nectarina en cabina,
i presenciat concerts d’una gran
qualitat musical. Per l’escenari del
casal jove han passat grups com
Contraband, Suquet de Rap, La
Caravana o Ocho Árboles.
D’altra banda, els xiquets i xique·
tes més menuts (entre els 0 i els
12 anys) també han pogut gaudir
d’un fum d’activitats programades

Segon trimestre de 2018

i adaptades per a aquesta franja
d’edats amb els Diumenges a l’Es·
corxador, que tenen la finalitat de
fer passar una estona agradable a
tota la família.
Entre els tallers que s’han proposat
estaven el de tècniques de pintura,
animals d’origami, contacontes,
titelles de dits, etc.
Des de la regidoria de Joventut
ja es treballa per confeccionar la
nova temporada d’oci alternatiu,
tant per als més joves com per als
adolescents. Els programes Gode·
lluna i Diumenges a l’Escorxador
reprendran la seua activitat habi·
tual a partir d’octubre, un cop fi·
nalitzades les obres de reforma i
millora del casal jove.

El casal jove AlMatadero va
acollir una nova edició del festi·
val de música Resferic, una inte·
ressant iniciativa que també tracta
d’impulsar l’agroecologia amb la
visita als camps de Sembra en Saó.

Enguany rebérem la visita de ban·
da Cavallo, Our Next Movement i
Llobarros (València), Mad Gerald
(Escòcia), Jack Dupon i Ni (Fran·
ça), Wendy McNeill (Canadà), i
Above The Tree (Itàlia).

S’ompli el curs intensiu de
monitor de temps lliure
Una nova edició del curs in·
tensiu per convertir-se en monitor
d’activitats d’oci i temps lliure
s’ha celebrat al casal jove AlMata·
dero de Godella entre el 18 de juny
i el 2 de juliol.
Enguany s’han esgotat les places
disponibles, i les 35 persones par·
ticipants han rebut, primerament,

la formació teòrica i pràctica, i
després han realitzat les pràcti·
ques.
Este curs, impulsat des de la regi·
doria de Joventut, el duu a terme
l’escola d’animació ABAST Ani·
mació, i està homologat com a
curs oficial per l’Institut Valencià
de la Joventut (IVAJ).
Joventut
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Les dones conquisten el Gothejazz
prades: «hem reivindicat el paper de la dona dalt l’escenari a través de grans artistes»
gothejazz 2018

La sisena edició del Gothejazz, ce·
lebrada entre el 21 i el 24 de juny
al centre d’art Vila Eugènia, fou
probablement la que tingué una
major presència de dones dalt de
l’escenari en la breu però intensa
història d’este festival internacio·
nal de jazz.
Nina Dinamita i La Swing Milicia,
i el quintet liderat per la canaden·
ca Rachel Therrien van conquerir
l’escenari en els dos dies forts del
Gothejazz.
Les primeres ens proposaren un
concert ballable i molt divertit,
amb el seu swing inconfusible.
I la segona, que era l’artista in·
ternacional convidada d’enguany,
ens deixà meravellats amb un sol
de trompeta que ha recorregut el

món conreant grans crítiques.
També tinguérem a Bron en for·
mat trio, en un concert més íntim
a l’interior del centre d’art.
Aquest any, igual que l’anterior, es
va oferir un concert gratuït per als
més menuts de la casa, a càrrec de
la Sedajazz Kids Band.
I, com ja és tradició, un cop més
la Big Band del Casino Musical
de Godella, dirigida per Manolo
Valls, fou l’encarregada de posar
punt i final a un Gothejazz més fe·
mení que mai.
«Hem volgut donar un paper pro·
tagonista a les dones i als grups
locals, per posar de manifest que
també al nostre territori hi ha un
gran nivell artístic i musical», di·
gué la regidora de Cultura, Tatiana
Prades.

De dalt a baix i d’esquerra a dreta: Nina Dinamita i la Swing Milicia, Sedajazz Kids Band, Trio Bron, Rachel Therrien Quintet i la Big Band del Casino Musical de Godella,
als seus respectius concerts a la sisena edició del Gothejazz.

L’escola de percussió Borumbaia celebra el seu 10 aniversari amb el poble de Godella
L’escola de percussió Borum·
baia compleix 10 anys i ho va ce·
lebrar a finals d’abril amb una gran
festa amb tots els veïns i veïnes de
Godella.
Tallers de percussió infantil i fa·
miliar, taller de dansa africana, ex·
hibicions de calaix flamenc i dansa
africana, i distints concerts al llarg
de tota la jornada portaren el ritme
a les persones assistents, que om·
pliren Vila Eugènia i els voltants
durant tot el dia amb música i bon
ambient.
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 acces·
12
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sible per a tota la societat» , tal i
com indiquen en el seu dossier de
presentació.
Amb l’ajuda i esforç de moltes
persones, Borumbaia ha anat crei·
xent per consolidar una gran famí·
lia que avui dia reuneix a més de
dues-centes persones.
El repertori de ritmes beu de diver·
ses cultures i tradicions, com ara
la percussió afro-cubana, l’afri·
cana, magrebí i també la música
mediterrània, així com d’altres
que deriven d’instruments com la
darbuka, el djembé o el calaix fla·
menc.
«Entenem la música com un ele·
ment integrador, pedagògic, i una
ferramenta d’intervenció social»,
diuen des de l’associació.
Per molts anys!

Vila Eugènia va vibrar amb els tambors de Borumbaia.
Segon trimestre de 2018
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Una dècada de pura música de cambra
durant este temps, el festival ha apropat al públic godellenc distints artistes internacionals

El festival va acollir en este especial aniversari a grans figures com la violinista Leticia Moreno o la violista Esther Apituley.

música de cambra

En 2018 el Festival Música de
Cambra de Godella ha celebrat els
seus 10 anys d’història amb una
edició atractiva, variada i nova.
Com sempre, s’ha comptat amb
artistes del més alt nivell. La vi·
olinista Leticia Moreno, que ha
dedicat el seu últim disc a Astor
Piazzola, va presentar a Godella
la seua visió del compositor argen·
tí. També Moonwinds i la arpis·
ta sevillana Cristina Montes van

presentar el seu treball sobre els
compositors en l’exili, amb obres
de Salvador Bacarisse i Jesús Bal
i Gai, algunes d’elles estrenades
a Espanya en 2017 pels mateixos
músics.
Quant als formats multidiscipli·
naris, durant aquesta edició es
va produir l’estrena a Espanya
de l’espectacle de música i teatre
Bach llava més blanc, creat per la
violista Esther Apituley. A més, es
va poder veure la pel·lícula L’as-

sassinat du Duc de Guise, amb la
música que Camille Saint-Saëns
va compondre per a ella i que va
interpretar l’ensemble del Festival.
Durant els deu dies que durà el Fes·
tival, joves músics de tota Espanya
reberen classes dels artistes convi·
dats, realitzaren assajos de grup,
participaren en diferents concerts i
assistiren a les diferents activitats
del Festival. Enguany, a més, es
va premiar al millor grup de Joves
Talents i al grup millor valorat pel

públic. El premi va consistir en la
participació en diferents concerts a
la Comunitat Valenciana durant el
2018-2019.
Tots els músics del Festival, inclo·
sos els Joves Talents i el cor parti·
cipatiu, van dur a terme la clausura
del mateix, amb la interpretació de
La Creació de Joseph Haydn, sota
la direcció de Joan Enric Lluna, di·
rector del festival.
L’organització del Festival es mos·
tra satisfeta i orgullosa d’haver

consolidat aquest esdeveniment
internacional al llarg dels anys
de la profunda crisi econòmica.
També vol agrair a l’Ajuntament
de Godella el suport organitzatiu,
losgístic i econòmic que brinda al
Festival, i a la Diputació de Valèn·
cia i el Institut Valencià de Cultura
les ajudes econòmiques atorgades.
Finalment, el Festival dóna les
gràcies als socis i amics pel suport
durant aquests deu anys.

El folklore de Vanesa Muela fascina a Godella

Concert a benefici d’InteRed

La cantant i estudiosa de música
i cançó tradicional, Vanesa Muela,
estigué a principis de juny al cen·
tre d’art Vila Eugènia de Godella
per oferir un taller de percussió i
un concert en què presentà el seu
nou treball, Que me quiten lo cantao, amb el que celebra 35 anys
dalt dels escenaris.
Al taller –que es va celebrar des·
prés d’haver omplert l’afora·
ment- les persones participants
aprengueren i conegueren algunes
de les cançons tradicionals més
representatives del folklore espa·
nyol, utilitzant material de cuina
com es ve realitzant des de temps
immemorials.
Vanesa Muela és Premi Nacional
d’Etnologia ‘Cultura Viva’ pel
CSIC i Premi a la ‘Puresa Interpre·

El 13 de maig tingué lloc en el
teatre Capitolio de Godella el Con·
cert Solidari de les bandes titular i
juvenil de l’Agrupació Musical de
Patraix a benefici de l’ONGD In·
teRed.
Aquest Concert Solidari, que
comptà amb el suport de la regido·
ria de Cultura de l’Ajuntament de
Godella, s’organitzava amb motiu
del XXV aniversari de la ONGD
InteRed, que treballa pels drets
humans a través de l’Educació i
l’Equitat de Gènere.
Les entrades consistien en un do·
natiu de 3 euros per a l’entitat, tot i
que també es va habilitar una Fila
Zero per a totes aquelles persones
que no pogueren assistir però que
igualment estaven interessades a
col·laborar.

bim

Godella

tativa’ per la Diputació de Vallado·
lid. Porta cantant des dels 4 anys, i
ha oferit més de 3.000 concerts en
països com Espanya, França, Por·
tugal, Alemanya, Àustria, Itàlia,
Grècia i Suècia. Actualment té 10
discos al mercat.
Estes xifres la situen com a la can·
tant solista de música tradicional
que més concerts té a l’any al nostre
país. Estos concerts ens traslladen
a temps passats a través d’instru·
ments i artefactes com panderetes,
panderos, petxines, culleres, paelles
o guitarres.
Muela compta amb múltiples pre·
mis, reconeixements i mèrits. A
més d’actuar, també presenta fes·
tivals nacionals i internacionals de
folklore i és locutora de ràdio des
dels 12 anys.

Segon trimestre de 2018

Vanesa Muela, en concert.

InteRed, que enguany celebra el
seu 25 aniversari, desenvolupa a
nivell nacional múltiples inicia·
tives de formació tant a alumnat
com a professorat de centres edu·
catius, universitats i col·lectius so·
cials de diversa índole.
Així mateix desenvolupa una im·
portant tasca educativa en països
d’Amèrica Llatina, Àfrica i Àsia
amb dones, xiquetes, xiquets i jo·
ves.
La Fundació InteRed és una ONG
de Desenvolupament creada en
1992 per a impulsar, des de la so·
cietat civil, una Xarxa d’Intercan·
vi i Solidaritat entre els pobles,
grups socials i cultures dels països
del Nord i del Sud, amb la finalitat
de lluitar contra la pobresa, les de·
sigualtats i l’exclusió.
Cultura
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La Jove Companyia Gerard
Collins estrena ‘Improvement II’

El Godejam Graffiti
deixa la seua impremta
l’obra es pot contemplar al carrer santa bàrbara

Imatge d’un instant de l’estrena d’Improvement part II.
La Jove Companyia de Dansa
Gerard Collins, resident al teatre
Capitolio de Godella, va estrenar
el 27 de maig la seua nova produc·
ció, ‘Improvement part II’, sota la
direcció de Mamen García.
En aquesta estrena gaudírem de
quatre propostes coreogràfiques
creades per cinc professionals i

interpretades per onze joves in·
tegrants de la companyia. Les
peces que es representaren foren
‘Anatomía del querer’ (de Carme·
la García), ‘Manada’ (d’Eduardo
Zúñiga), ‘Movo’ (de Kiko López),
i ‘Jaque-Crown’ (de Mamen Gar·
cía, amb la col·laboració creativa
de Feliu Torrents).
Els graffiters, treballant dur per decorar el mur del Godejamm.

L’obra ‘Nosotras no somos de
llamarnos’ arriba a Godella

Maribel Casany i Esther Ayuso, en escena.
El divendres 29 de juny es re·
presentà al teatre Capitolio l’obra
Nosotras no somos de llamarnos,
protagonitzada per Maribel Ca·
sany i Esther Ayuso, i dirigida per
Cristina García.
Aquesta obra reflexa amb espon·
taneïtat i frescor l’essència de la
més pura amistat entre dos dones
de cinquanta anys. Nosotras no somos de llamarnos trasllada a l’es·
pectador durant 70 minuts a l’in·
terior de la ment i el cor de dues
amigues , plantejant un passeig en
clau d’humor i mirada amable so·
bre el món femení.
Dues amigues ens obrin la seua
casa i la seua intimitat mentre
14
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cuinen, es depilen, s’afaiten o
mengen xocolata. A través de 12
escenes a mode de “bojos mo·
ments” ens regalen la seua visió
sobre temes quotidians o transcen·
dentals com l’enormitat de l’uni·
vers, l’estrès de la perfecció, les
dietes, l’ego, l’amistat sense telè·
fons i especialment sobre la neces·
sitat de poder pilotar un avió.
Aquesta és l’òpera primera de
Cristina García com a directora i
dramaturga de teatre.
Amb més de 30 anys de trajectòria
com a actriu, s’ha llançat en aquest
projecte a dirigir a estes dos grans
actrius en un text creat per elles
mateixes.

Desenes de joves es reuniren a
finals de maig en el carrer Santa
Bàrbara, junt a l’estació de metro
i la colònia Sant Vicent Ferrer,
per plasmar el seu art en una nova
edició del Godejam Graffiti, el fes·
tival de cultura urbana del nostre
poble.
Aquesta iniciativa, que compleix
quatre anys -tres des que la im·
pulsa l’Ajuntament-, va néixer
d’una idea de Chema González.
De seguida les regidories de Cul·
tura i Joventut van apostar per

donar visibilitat al festival, que a
hores d’ara no només es una fes·
ta del graffiti sinó també d’altres
arts urbanes com el hip-hop o el
breaking, de les quals hi hagué
distintes competicions.
«Volem descontextualitzar l’art i
portar-lo als carrers per tal d’apro·
par-lo més als joves, perquè siguen
conscients que aquestes expressi·
ons artístiques també són cultura»,
afirma la regidora de Cultura, Tati·
ana Prades.
«El Godejam ens permet crear una
sinèrgia molt interessant entre les

regidories de Cultura i Joventut.
A més, fem visible un tipus d’art
distint al que estem acostumats a
observar en altres espais més con·
vencionals», comenta la regidora
de Joventut, Paquita Mocholí.
«Estic molt agraït a l’Ajuntament
perquè han aconseguit agafar el
que inicialment era una iniciati·
va personal meua i han creat una
jornada festiva amb molt bon am·
bient que continua creixent cada
any», digué l’organitzador, Chema
González, en una entrevista a Rà·
dio Godella.

Exposició de
Miguel Garay

Festival Stage
segle XXI

Fest(a) Sona
Baixet

Des del darrer 29 de juny i fins
el 29 de juliol, Vila Eugènia acull
una mostra de la col·lecció perso·
nal del godellenc Miguel Garay,
amb olis i aquarel·les de pintors
valencians dels segles XIX i XX
com José Benlliure, Santiago Ru·
siñol, Vicente Corella, Luis Arcas
Brauner, Rodríguez Bronchú, Ra·
món Stolz, Miguel Vaquer, Emilio
Sala, Salvador Tuset, etc.

La trentena edició del Festival
Internacional de Música Simfòni·
ca Stage es celebra a Godella entre
el 17 i el 21 de juliol. Aquest dar·
rer dia, a les 22:30 h, té lloc el con·
cert de cloenda al teatre Capitolio,
a càrrec de l’orquestra simfònica
segle XXI dirigida per Jordi Mora.
L’orquestra interpretarà peces de
F. Mendelssohn-Bartholdy i de
Ludwig Van Beethoven.

A finals d’abril, la plaça de l’Es·
glésia es va omplir de xiquetes i
xiquets, i pares i mares, per gau·
dir de la Fest(a) Sona Baixet, una
iniciativa de LaCasaCalba. Durant
tota la jornada hi hagué especta·
cles de màgia i de titelles, con·
tacontes, teatre, música, globoflè·
xia, etc. El mític locutor de Ràdio
3, Juan de Pablos, va amenitzar la
festa.

godejam
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Els pptos. participatius
aposten per les renovables

Els voluntaris organitzen la festa
de Sant Antoni de Padua

la proposta guanyadora va comptar amb 88 vots

Actuació del grup de danses El Poblet a la festa de Sant Antoni.
Les persones voluntàries de la
festa de Sant Antoni de Padua or·
ganitzaren la tradicional jornada
en honor al sant el dia 13 de juny.
Pel matí, es dispararen 21 salves a
la plaça de l’Església. Per la ves·
prada, tingué lloc la missa de cam·
panya a la plaça de l’Ermita. En
acabar, es va repartir el pa beneït

i hi hagué una dansà a càrrec del
grup de danses El Poblet. El dia es
va tancar amb un ramillet de focs
d’artifici.
Cal recordar que els voluntaris de
Sant Antoni participaran també a
les festes patronals d’agost amb
distintes activitats el divendres 17,
diumenge 19 i dimarts 21.

Les veïnes i veïns de Godella van presentar les seues propostes a les assemblees.

pptos. participatius

Els pressupostos participatius
2018 de l’Ajuntament de Gode·
lla ja coneixen les propostes gua·
nyadores del procés de votació, al
qual s’han registrat un total de 527
vots.
L’ús d’energies renovables ha es·
tat la guanyadora amb 88 vots, se·
guida de ben a prop per la proposta
de millora del pati del col·legi El
Barranquet, amb 87 recolzaments,
i el condicionament del parc situat
junt al carrer Sauces de Campoli·
var, amb 76.
La regidora de Participació Ciu·
tadana, Tatiana Prades, ha agraït
a totes i tots la seua implicació i
participació al procés de votació
d’estos pressupostos, dotats amb
una partida de 40.000€ dels fons
municipals. Prades ha informat

que «ara, amb els resultats sobre la
taula, seran els tècnics els encar·
regats de fer estudis de viabilitat i
determinar quines propostes es po·
den dur a terme amb estos diners».
La idea guanyadora vol instaurar
la tecnologia LED als fanals que
encara no la tenen i apostar pels
panells solars per disposar d’aigua
calenta als edificis públics com el
poliesportiu i els centres educa·
tius.
En segon lloc, la millora del pati
de El Barranquet consistiria en
plantar arbres de ràpid creixement
per obtindre un espai d’ombra na·
tural, instal·lar un sistema de reg
subterrani i col·locar aspersors
que refresquen l’espai.
Pel que fa a la proposta de condici·
onament del parc de Campolivar,
es tractaria de reparar el mobiliari

urbà, la vorera, les jardineres i el
pont de fusta, així com repoblar el
jardí.
Altres propostes presentades i que
també han tingut recolzament, en
major o menor mesura, han sigut:
repoblació forestal al carrer Acà·
cies (70 vots), millora dels parcs
de Correos, del Molí, junt a El
Barranquet i de la torreta de Mi·
sildo (63), adquisició de material
de percussió per al teatre Capito·
lio (48), millora de les voreres i
eliminació de les barreres arqui·
tectòniques (32), llocs d’aparca·
ment reservats per a persones amb
mobilitat reduïda (24), condicio·
nament de la cuina de Serveis So·
cials (17), làpida commemorativa
per a la fosa comú del cementeri
(14), i condicionament del barri
Pensament (8).

L’Ajuntament organitza un concurs de disseny de
samarretes inclusives per a les festes patronals
La regidoria de Festes de
l’Ajuntament de Godella organit·
za per primera vegada un concurs
de disseny de samarretes per a les
festes patronals. Les penyes, cla·
varies i confraries que pertanyen a
la Junta Local de Godella partici·
paran a este concurs que premiarà
amb 350€ el millor disseny.
Es tracta, segons ha explicat la re·
gidora de l’àrea, Tatiana Prades,
de «fomentar la igualtat i la lluita
bim

Godella

contra el sexisme amb missatges
integradors i originals a les samar·
retes».
El jurat es va reunir el dia 11 de
juliol per triar el guanyador, se·
guint els criteris de creativitat,
harmonia cromàtica i equilibri, i
representativitat de les festes tra·
dicionals de Godella. El veredicte
es farà públic el 18 d’agost, abans
del començament de la festa de les
paelles populars.

Segon trimestre de 2018

Un grup de joves, amb les seues
samarretes a les Festes de 2017.

Es celebra la festivitat de la
Maré de Deu dels Desemparats

Imatge de la processó de la Mare de Déu dels Desemparats.
La confraria de la Mare de Déu
dels Desemparats, seguint la tradi·
ció d’anys anteriors, va organitzar
distints actes per retre homenatge
a la patrona de tots els valencians
i valencianes. Estos actes es suc·
ceïren a Godella entre el 3 i el 21
de maig, en una completa progra·
mació que incloïa les cites ja ha·
bituals.
Primerament tingué lloc el besa·
mans públic a l’exconvent de les
Carmelites.
El diumenge 13 es celebrà el XII
peregrinatge, des de la parròquia
de Sant Bertomeu de Godella fins
a la Basílica de València.
Entre el 16 i el 18 de maig es feu el

tradicional triduo a la Mare de Déu
dels Desemparats a la parròquia de
Sant Bertomeu.
No faltà tampoc la ronda a la Ver·
ge en una jornada de culte i festiva
amb balls i cant d’estil a càrrec del
grup de danses El Poblet.
La missa i posterior processó del
diumenge 20 de maig va acollir
un gran nombre de persones. Eixe
dia, a més, hi hagué un concurs
de carrers i balcons decorats amb
motius d’aquesta festivitat. També
es dispararen 21 salves a l’eixida i
entrada de la imatge.
Per últim, tingué lloc la missa als
confrares difunts a la parròquia
Sant Bertomeu.
Participació Ciutadana i Festes
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Una modificació del Pla General
imprescindible per a Godella
la modificació del pla general d’ordenació urbana ha sigut elaborada de manera
participativa durant estos dos últims anys al consell assesor d’urbanisme i medi ambient
pgou

El 24 de juliol de 1990, el muni·
cipi de Godella va aprovar el seu
Pla General d’Ordenació Urbana.
Per primera vegada, un pla orde·
nava tot el terme, tot i recollint les
tensions de sòl i tractant de do·
nar-les un camí adequat. Ara, 28
anys després, este pla s’enfronta a
un dels reptes més importants del
present mandat com és adaptar-se
a la situació social, política, eco·
nòmica i demogràfica del poble, i
a les necessitats de la seua ciuta·
dania.
El Pla General de Godella va esta·
blir entre les seues determinacions
la xarxa de reserves de sòl dota·
cional públic i privat que d’acord
amb la normativa vigent resultava
preceptiva, distingint entre:
- Xarxa estructural o primària “sis·
temes generals”, que són aquells
destinats al seu ús per la totalitat
del municipi. Per a este sòl, l’únic
mecanisme previst al Pla General
per a la seua obtenció era l’expro·
piació.
- Xarxa secundària “sistemes lo·
cals”, dirigida a satisfer les ne·
cessitats de la població de l’àmbit
concret on es localitza la dotació.
A més de l’expropiació, la resta de
sòls dotacionals es podien obtin·
dre per la cessió obligatòria dels

propietaris del sòl urbà, però tam·
bé per una cessió asistemàtica que
s’establia al Pla General del 90
que va ser anul·lada pel Tribunal
Suprem en l’any 2000, sense que
a partir d’eixe moment s’establira
un sistema alternatiu d’obtenció.
Godella ha experimentat ja el
“carreró sense eixida” que aquest
escenari suposa (parc de la Devesa
i parc del Bovalar), per la qual
cosa resulta del tot punt impres·
cindible adoptar solucions (totes
elles previstes en l’actual normati·
va local i urbanística) que possibi·
liten l’obtenció pública de les do·
tacions urbanístiques destinades
al seu ús i domini públic pendents
d’adquisició, objectiu no solament
imprescindible des del punt de vis·
ta subjectiu o “polític”, sinó tam·
bé legal (recordem que la vigent
normativa urbanística obliga al
fet que el planejament contemple
una sèrie de dotacions públiques
de caràcter mínim, i que qualsevol
modificació que s’efectue respecte
el principi bàsic de l’equilibri en·
tre sòl dotacional públic i aprofita·
ment privatiu).
Delimitat el context en el qual
ens trobem des del punt de vista
urbanístic, i analitzat el Pla Ge·
neral d’Ordenació Urbana de Go·
della, es planteja una modificació

Dalt, reunió del Consell d’Urbanisme i Medi Aambient.
Baix, recepció a l’Ajuntament als veïns i veïnes del barri Conxeta.
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d’aquest que, sense assolir un grau
d’afecció que requerisca la revisió
del model territorial contemplat
en el mateix, permeta reordenar
simultàniament els principals sòls
dotacionals públics pendents d’ob·
tenció pel municipi per oferir uns
serveis més equilibrats, sense min·
var la seua qualitat ni la superfície,
i garantir la seua obtenció pública,
i també sense condicionar greu·
ment els recursos econòmics mu·
nicipals.
Després de les quantioses expro·
piacions, i a fi d’evitar-ne noves,
l’actual grup de govern de l’Ajun·
tament de Godella proposa una
modificació del PGOU de l’any
90 acurada i sostenible, feta amb
la participació a les associacions i
persones presents al consell asses·
sor d’Urbanisme i Medi Ambient,
de la resta de partits polítics i de
les persones propietàries dels ter·
renys afectats.
Esta modificació, que es pretén
afrontar abans de la fi del mandat,
no reclassifica ni un metre quadrat més de sòl urbà o urbanitzable, respectant la planificació
vigent des de 1990. Les modifica·
cions afecten únicament a algunes
determinacions urbanístiques pen·
dents de desenvolupar des de l’any
90.
Per tant, l’objecte de la modificació no és altre que redistribuir
les dotacions pendents d’adquirir des de fa més de 25 anys i va·
lorades aproximadament en quasi
9 milions d’euros, per tal d’evitar
futures expropiacions milionàries
que empitjorarien la qualitat de
vida dels veïns i veïnes de Go·
della, habilitant per a això meca·
nismes de gestió urbanística que
permeten la viabilitat de la seua
obtenció.
Es tracta d’una una modificació
necessària i respectuosa amb el
nostre territori i ajustada a la reali·
tat que presenta Godella en l’actu·
alitat, procurant satisfer el desen·
volupament urbanístic amb uns
paràmetres de compacitat, barreja
d’usos, implantació de solucions
de drenatge sostenible, i estalvi
energètic, així com el foment de
preus més moderats i assequibles,
ja que dóna la possibilitat de cons·
truir als sectors urbans i urbanit·
zables del Pla General de l’any
90, habitatges a preus assequibles

per a que els nostres joves puguen
continuar vivint a Godella, donat
que es preveu la promoció d’ha·
bitatge públic per a lloguer social
així com l’obligació de promoure
habitatges de VPP en un percentat·
ge de almenys el 30%.
D’altra banda, és una proposta ur·
banística sensible amb els proble·
mes d’inundabilitat que pateix el
municipi de Godella, i que aposta
per sistemes urbans de drenatge
sostenible, i per la programació del
procés d’urbanització en funció de
la solució hidràulica eficient i eco·
lògica del Barranc dels Frares.
Finalment aquesta modificació
permetrà al nostre poble adquirir
noves zones verdes i dotacions
sense comprometre el nostre futur
La modificació del PGOU que es
pretén escometre afectarà a 9 àm·
bits: la zona urbana junt al cemen·
teri municipal, la zona urbana del
Bovalar, la zona del Barranquet
(parcel·la pendent de construir en
aquesta), la parcel·la del servei
públic de la carretera de Rocafort
a la cantonada amb Bisbe Amigó
(antiga casa de materials), la zona
de la Quartella, la Devesa, Ermi·
ta Nova, el Barri de Conxeta i els
sectors 25 i 26 de sòl urbanitzable
junt al centre de suboficials Reïna
Sofia.

ÀMBITS 1-2: ZONA JUNT
CEMENTERI I BOVALAR

Superfície total: 64.450 m2 aprox.
Dotacions públiques previstes:
En la zona del cementeri, 21.500
m2 de sol residencial, uns 11.500
m2 de xarxa viaria; una zona verda
d’uns 9.500 m2, i equipament. En
la zona del Bovalar, un institut de
12.050,14 m2, una zona verda de
5.141,76 m2, i una xarxa viària de
4.683,10 m2.
Habitatges previstos: 221.
Densitat: 35 habitatges/hectàrea.
Màxim d’altures: 4.
Observacions: Es permetrà l’ús
terciari compatible amb el resi·
dencial, i es preveu també que
les altures dels habitatges siguen
escalonades per tal que a la car·
retera donen les de més altura, i a
la part contigua a Campolivar les
de menys. A més, l’Ajuntament
recuperarà la inversió feta en l’ob·
tenció de part de la xarxa primària
adscrita (zona Bovalar) mitjançant
l’aprofitament que li corresponga

per la propietat d’eixos terrenys
adquirits onerosament.

ÀMBITS 3-4: PARCEL·LA
DEL SECTOR BARRAN·
QUET I PARCEL·LA DE
SERVEI PÚBLIC CTRA.
ROCAFORT

Superfície total: 969 m2.
Habitatges previstos: 34.
Observacions: L’àmbit 3 passa
a ser residencial i comercial en
planta baixa, amb les mateixes al·
tures i usos que la resta del bloc
edificat existent al costat. A l’àm·
bit 4 -on es preveu la construcció
de tres habitatges unifamiliars de
dos plantes- s’ha signat un conveni
amb el propietari en virtut del qual
l’Ajuntament adquirirà la parcel·
la a canvi d’un dels baixos de la
parcel·la del servei públic de El
Barranquet que serà cedirà gratuï·
tament a l’Ajuntament pel propie·
tari d’aquesta.

ÀMBIT 5: LA QUARTELLA

Superfície total: 8.220 m2.
Dotacions previstes: una zona
verda de 5.857 m2, una xarxa vià·
ria de 1.420 m2, i un sòl residencial
de 1.129 m2.
Habitatges previstos: 34.
Densitat: 40 habitatges/hectàrea.
Màxim d’altures: 3.
Observacions: D’aquest àmbit ja
s’han adquirit 750 m2 durant este
mandat per acord amb la propie·
tat, els quals s’afegiran a la resta
de terrenys que ja són propietat
de l’Ajuntament en eixa zona
(nau destinada a brigada d’obres
i Protecció Civil), recuperant la
inversió feta en l’obtenció d’eixos
terrenys mitjançant l’aprofitament
que li corresponga per la propietat
dels mateixos.

ÀMBIT 6: LA DEVESA

Observacions: El Pla General del
90 preveia una zona de 30.930 m2
de zona verda. Després de l’expro·
piació de la congregació del Sa·
grat Cor, l’Ajuntament de Godella
ha adquirit 16.702 m2 d’esta zona
verda per un preu de 7.200.000€,
quedant 9.385 m2 en propietat
del CSCJ, els quals es deuen reclassificar de zona verda a equipament dotacional d’ús docent.
El conveni inclou entre les obli·
gacions de l’Ajuntament la de re·
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Benvolgudes veïnes i veïns de Godella,
Un any més, arriben les nostres festes. Enguany tor·
naran a celebrar·se del 14 al 24 d’agost, durant deu
dies de màxima diversió, amb activitats per a totes
les edats i tots els públics.
Enguany més que mai m’alegra comprovar que la
Junta Local de Festes continua creixent i que, sobre·
tot, ho fa amb una gran presència de joves. Cada cop
sou més, i cada cop esteu més implicats, la qual cosa
no només és motiu d’orgull sinó també d’agraïment.
Perquè sense el treball de totes i cada una de les cla·
varies, penyes i la federació de Moros i Cristians, de
segur que la regidoria de Festes no funcionaria com
ho fa.
D’altra banda, vull destacar que no deixem de costat
el nostre objectiu conjunt de fer un treball de cons·
cienciació, especialment cap als més menuts i cap
a les dones, que potser són els dos col·lectius més
vulnerables. Amb aquesta idea hem preparat un con·
curs de samarretes que intenta promoure la igualtat
i eradicar per complet qualsevol conducta masclista
o irrespectuosa.
Amb tot, ja estem llestos per gaudir de totes les acti·
vitats que s’han preparat durant estos dies. I només
em queda desitjar·vos que vosaltres també ho feu i
que passeu unes felices Festes de Godella 2018!
Tatiana Prades.

Especial Festes

17

Programació festes 2018
Junta Local de Festes
Presidenta:
Eva P. Sanchis i Bargues
Presidenta executiva:
Tatiana Prades Castells
Col·lectius representants a la Junta Local de Festes:
Voluntàries de la Verge de l’Assumpció, Confraria de Sant Sebastià, Clavaris del Salvador, Clavari·
esses del Rosari, voluntaris de sant Antoni, Penya Tot per L’aire, Penya Gaudint, Penya els moliners,
quadrilla moltes Rises, Penya baﬄexats, Penya fem la mà, Penya La Revolta Penya Pebreretes i
Penya mel de Romer, federació de moros i cristians, casino musical de Godella.

dilluns

13 i dimarts 14

dimecres

15

Repartiment de ciri i regals als abonats del Rosari i del Salvador

Festa Tot a Tres

Les clavariesses del Rosari, aprofitaran els primers dies de festes per repartir als seus
abonats el ciri per a la processó del dia 24 i un xicotet detall en agraïment a la seua
col·laboració durant tot l’any.
Lloc: Carrers de Godella.
Organitza: clavariesses del Rosari i clavaris del salvador.

La penya Baﬄexats convida a totes i tots a gaudir d’una nit a la fresca.
Lloc: Jardins de Vila Teresita.
Horari: 20:00 h.
Organitza: Penya baﬄexats.

La Bodega
Vesprada amb pernil, pa i vi.
Lloc: Carrer Ample, 22.
Horari: 19:00 h a 22:00 h.
Organitza: Penya mel de Romer.

dimarts

14

Missa en honor a la Verge de l’Assumpcio´
Lloc: Església Sant Bertomeu.
Horari: 20:00 h.
Organitza: Voluntàries de la verge de l’Assumpció.

Processo´ en honor a la Verge de l’Assumpcio´
Recorregut de la processó: Església Sant Bertomeu, plaça del Mercat, Salvador Giner,
Sagrat Cor, Santa Magdalena Sofia, carrer Major, Teatret de Don Francisco, carrer
Abadia i finalització a l’Església de Sant Bartomeu.
Horari: 20:30 h.
Organitza: Voluntàries de la verge de l’Assumpció.

Prego´ de les Festes de Godella 2018
Cercavila pels carrers de Godella de totes les festeres, penyes i comparses del municipi.
El recorregut s’iniciarà a la plaça de l’ermita i conclourà a la porta de l’Ajuntament,
des d’on les xiquetes i xiquets podran rebre llepolies i joguines. En acabar la cercavila
des de la balconada es realitzarà el pregó.
Horari: 19:30 h.
Organitza: Regidoria de festes.

Festa de la Solidaritat
Sopar solidari amb un preu/donatiu de 10€ (entrepà, beguda, gelats i dolços).
Lloc: Parc del Molí.
Horari: 21:00 h.
Organitza: Casal de la Pau.

Vetlada musical a `
carrec de l’orquestra Scream
En acabar el sopar, a les 23.30h i fils les 3.30h l’orquestra Scream ens posarà la música
i diverssió a la primera nit de Festes de Godella.
Lloc: Parc del Molí.
Horari: 23:30 h.
Organitza: Regidoria de festes.
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Activitats a la piscina municipal
Lloc: Piscina municipal.
Horari: 11:00 h.
Organitza: regidories de Festes i d’Esports.

Taller de zumba
Vesprada esportiva de zumba per a totes edats. Cal portar roba i calçat còmode.
Lloc: Plaça de l’Església.
Horari: 18:30 h (xiquetes i xiquets) i 19:00 h (adults).
Organitza: Penya Pebreretes.

Sopar a la fresca per als abonats del Rosari i del Salvador
A continuació, vetlada musical amb l’orquestra Seven Crashers.
Horari: 21:00 h.
Organitza: clavariesses del Rosari i clavaris del salvador.
Segon trimestre de 2018
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´ i sopar popular
Campionat de truc i parxis

Calderes de Sant Antoni

Lloc: Jardins de Vila Teresita.
Horari: 19:00 h (incripció abans de començar).
Organitza: Penya Fem la mà.

Venda de tickets al col·legi Sant Bertomeu el 25, 26 i 27 de juliol de 19:30 a 21:00 hores.
Lloc: Carrer Músico Fco. Caballer.
Horari: 14:00 h.
Organitza: Voluntaris de la festa de Sant Antoni.

Duta de Sant Antoni
Recorregut: Ermita del Salvador, Paterna, Santa Bárbara, Moncada, Cervantes, San
Blas, Pujada de l’Ermita, Arquebisbe Fabian i Fuero, Ample, Pintor Pinazo, Pirotècnia
Caballer, Divisòria, Vista Alegre, Gravina, Pirotècnia Caballer, Burjassot, Sagrat Cor,
Santíssima Trinitat, Ademuz, plaça del Mercat, plaça de l’Església, Major, escorxador,
Músico Fco. Caballer. A la seua finalització «Rodà del Sant» i dispar de focs artificials.
Horari: 20:00 h.
Organitza: Voluntaris de la festa de Sant Antoni.

´ ‘ Jaula de Grillos’
Espectacle Musical basat en la pelicula
Lloc: Plaça d’Enric Cullell.
Horari: 22:30 h.
Organitza: Regidoria de festes.

´ Sant Bertomeu
Trasllat de Sant Antoni a l’Esglesia
Trasllat pels carrers Major i Abadia.
Horari: 19:30 h.
Organitza: Voluntaris de la festa de Sant Antoni.

Missa en honor a Sant Antoni
Lloc: Església Sant Bertomeu.
Horari: 20:00 h.
Organitza: Voluntaris de la festa de Sant Antoni.

Desfilada de les penyes de Godella
Lloc: Eixida des del carrer Major.
Horari: 20:30 h.

dissabte

18

Jornada motera Custom

Lloc: Pujada de l’Ermita.
Horari: 9:30 h. Recepció d’assistents.
10:00 h. Esmorzar.
11:30 h. Volta pel terme.
12:30 h. Sorteig i DJ.
15:00 h. Fi de l’acte.
Organitza: Penya Custom Motera.

Paelles populars
Preu: 3€ per ració. Mínim: 10 racions per paella o múltiple de 10. Venda de tiquets a
la consergeria de Serveis Socials d’11 a 14 h, fins a completar les 1.500 places. Tot el
gènere s’ha de retirar del Consum de Godella el dia 18 d’agost. Es prega a tots i totes
els participants que col·laboren en la recollida de taules i cadires per tal que la festa
puga donar inici a l’hora prevista. Està prohibit traure taules i cadires fora de la plaça.
Lloc: Plaça d’Enric Cullell.
Horari: 21:00 h
Organitza: Regidoria de festes.

Processo´ de Sant Antoni acompanyada per la banda del Casino
Recorregut: plaça de l’Església, plaça del Mercat, Tenor Alonso, Ademús, Ample, Pintor
Pinazo, Burjassot, Pirotècnia Caballer, Sagrat Cor, Ample, Ademús, Tenor Alonso, plaça
del Mercat, plaça de l’Església. A continuació, trasllat del sant a l’ermita del Salvador
pel carrer de l’Abadia, carrer Major i pujada de l’Ermita, per a finalitzar amb una bateria de focs d’artifici.
Horari: 21:00 h.
Organitza: Voluntaris de la festa de Sant Antoni.

` de la Verge de l’Assumpcio´
Sopar de les voluntaries
Lloc: Carrer Músico Fco. Caballer.
Horari: 21:30 h.
Organitza: Voluntàries de la Verge de l’Assumpció.

` Caballer Fx
` de la Pirotecnia
Mascleta` nocturna a carrec
Lloc: Carrer Major.
Horari: 24:00 h.
Organitza: clavariesses del Rosari.

Gran festa musical Carnavalia
Lloc: Plaça d’Enric Cullell.
Horari: 23:30 h
Organitza: Regidoria de festes.

bim
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Programació festes 2018

dilluns

20

Esmorzar popular

Lloc: Plaça d’Enric Cullell.
Horari: 11:00 h.
Organitza: Penya Els Moliners.

Combato di Vino
Vine preparat per al gran combat amb samarreta blanca o vestuari de bany.
Lloc: Plaça d’Enric Cullell.
Horari: 12:00 h.
Organitza: Penya Els Moliners.

Berenar d’orxata i fartons i activitats infantils
Lloc: Plaça de l’Església.
Horari: 18:30 h.
Organitza: clavaries del Rosari i del salvador.

Duta del sant en honor a El Salvador
Recorregut: plaça de l’Ermita, Paterna, Baró de Santa Bàrbara, Montcada, Cervantes,
Sant Blai, Joan Peset, Manuel Tomàs, Arquebisbe Fuero, Sant Bartomeu, Major, Abadia,
Salvador Giner, Ample, Tenor Alonso i Santíssima Trinitat.
Horari: 20:00 h.
Organitza: Clavaris del Salvador.

Sopar per a les persones majors

Ambaixada de Moros i Cristians
Recorregut: pujada de l’Ermita i plaça de l’Ermita.
Horari: 20:15 h.
Organitza: Federació de Moros i Cristians.

Apertura de la casa de Sant Sebastia`
A continuació sopar de confrades.
Lloc: Carrer Major.
Horari: 21:30 h.
Organitza: Confraria de Sant Sebastià.

Apertura de la casa del Salvador
Lloc: Carrer Tenor Alonso.
Horari: 22:00 h.
Organitza: Clavaris del Salvador.

` i simpatitzants de Sant Antoni
Sopar de persones voluntaries
Lloc: Carrer Músico Fco. Caballer, 13.
Horari: 22:00 h.
Organitza: Voluntaris de la festa de Sant Antoni.

Tradicional nit d’Albades
A càrrec de Josep Aparicio «Apa», Teresa Segarra i Tatiana Prades, al vers Josemi
Sánchez.
Recorregut: plaça de l’Església, Ajuntament, Verge Assumpció (monument Pinazo), Sant
Sebastià (carrer Major), Sant Antoni (Músico Fco. Caballer), Salvador (Tenor Alonso)
i Rosari (Santíssima Trinitat).
Horari: 23:00 h.
Organitza: Regidoria de festes.

És necessari presentar DNI i carnet de pensionista. Venda de tiquets el 16,18,20,23,25,27
i 30 de juliol, i 1,3, 6, 8, 10 i 13 d’agost de 17 a 19 h a la llar del jubilat. Preu: 4 €.
Lloc: Plaça d’Enric Cullell.
Horari: 21:00 h.

` de l’orquestra Twister
Vetlada musical a carrec
Lloc: Plaça d’Enric Cullell.
Horari: 23:30 h.
Organitza: Regidoria de festes.

dimarts

21

Activitats a la piscina municipal
Lloc: Piscina municipal.
Horari: 11:00 h.
Organitza: regidories de Festes i d’Esports.

dimecres

22

Xiquixef i jocs infantils

Els més menuts de la casa estan convidats a vindre a cuinar pizzes amb nosaltres. Inscripcions al forn Els Paiportins els dies 19, 20 i 21 en horari del forn. Cal donar el nom
del xic o la xiqueta. Hi haurà jocs tradicionals i taller de pinta cares.
Lloc: Carrer Tenor Alonso (davant el forn Els Paiportins).
Horari: 18:30 h.
Organitza: Penya Tot per l’Aire i penya La Revolta. col·labora forn Els Paiportins.

VII Festa 100 x 100 Casino
Horari: 20:00 h. Picaeta al parc de la Torreta.
20:45 h. Passacarrer des del casino fins a la plaça d’Enric cullell.
21:00 h. Fira de la tapa al parc del Molí.
22:00 h. Xaranga de la banda del Casino Musical.
23:30 h. Ball amb l’Orquestra Modena. Barra a càrrec del Casino Musical.
Organitza: Casino Musical de Godella.

Tapa per l’aire

Desfilada informal de Moros i Cristians

Lloc: Jardí de Vila Teresita.
Horari: 20:00 h.
Organitza: Penya Tot per l’Aire.

Recorregut: plaça de l’Ermita, carrer Major plaça de l’Església, Ajuntament.
Si algú vol participar haurà de col·locar-se darrere de l’última comparsa.
Horari: 24:00 h.
Organitza: Federació de Moros i Cristians.
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` de la Pirotecnia
` Vicent Caballer
Mascleta` a carrec
Lloc: Carrer Major.
Horari: 14:00 h.
Organitza: Clavaris del Salvador.

Berenar infantil amb ambientacio´ del poblat indi
Lloc: Carrer Tenor Alonso.
Horari: 18:00 h.
Organitza: Clavaris del Salvador.

Missa a Sant Bertomeu cantada pel Cor de Sant Bertomeu
Lloc: Església Sant Bertomeu.
Horari: 20:00 h.
Organitza: Regidoria de festes.

Processo´ en honor a Sant Bertomeu
Amb les imatges de Sant Sebastià, Sant Bertomeu, la Mare de Déu del Rosari i del Salvador.
Recorregut: Església de Sant Bertomeu en direcció a la plaça del Mercat, Tenor Alonso,
Lauri Volpi, Santíssima Trinitat, Sagrat Cor, Tenor Alonso i plaça del Mercat per acabar
a la plaça de l’Església (amb la col·laboració del Grup de Danses El Poblet).
Horari: 21:00 h.
Organitza: Regidoria de festes.

Desfilada de gala de Moros i Cristians
Desfilada amb la participació de totes les comparses. Recorregut: carrer Ample, carretera Arzobispo Fuero i pujada de l’Ermita.
Horari: 22:30 h.
Organitza: Federació de Moros i Cristians.

` de l’orquestra Avalanxa
Nit de ball i festa a carrec
Lloc: Plaça d’Enric Cullell.
Horari: 23:30 h.
Organitza: Interpenyes.

divendres

dissabte
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Castell de focs artificials
Lloc: Parc del Molí.
Horari: 1:00 h.
Organitza: Regidoria de festes.

24

Tradicional Sobretaules

Recorregut pels carrers del poble, amenitzat per la banda del Casino Musical. Començarà al parc del Molí i acabarà a la plaça de l’Església.
Horari: 13:00 h.
Organitza: clavariesses del Rosari.

` Vicent Caballer
` de la Pirotecnia
Mascleta` a carrec

diumenge

26

Processo´ del Crist de la Pau

Recorregut: Des de l’esplanada de l’ermita del Salvador fins a la Parròquia de Sant
Bartomeu i, en acabar, la Missa.
Horari: 20:00 h.
Organitza: Confraria del Crist de la Pau.

Lloc: Carrer Major.
Horari: 14:00 h.
Organitza: Regidoria de festes.

Recollida de les clavariesses del Rosari acompanyades per la
banda del Casino Musical
Horari: 18:00 h.
Organitza: clavariesses del Rosari.

bim
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Clavaries i Clavariesses

El Salvador

Clavaris del Salvador: josep Alcalá contreras, Rubén iranzo valero, Álvaro cockwell Gallego, juan González Rodas, víctor García
valero, Lorenzo hernández igual, ferran doménech López, iván montagut villaplana, juan carlos fernández marín, samuel Llopis
Montes, Santiago Martínez Alonso, Sergi Fernández Alonso, Juan Carlos Cabriada Ibañez, Adrián Barat Bono, Javier Llorens Mon·
tesinos, Pablo santafosta Rosell, caries bautista carretero.

El Rosari

Clavariesses del Rosari: mayte sanfélix benlloch (clavariessa major), sofía navarro Pérez, maría martínez hernández, Lorena
havia Rico, Alba López cortés, Rocío Lliso cortés, Paula Rodríguez González, maría Pilar mena silvestre, Amparo such brunchú,
Mónica Benlloch García, María Expósito López, María Valero Villaplana, Marta López Gilberte, Liz Arévalo Correa, Laura Domingo
Font.
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Sant Antoni

Voluntaris de la festa de Sant Antoni: marcos corbella, Raúl navarro, marta francés, juan josé Puchades, Encarna Llorens, finita
Granell, Fernando Oliveros, Ana Aliaga, Alonso Villodre, María José Mínguez, José Ignacio Montoro, Enrique Bronchú, Joaquín
Alonso, josé verdejo, manuel bargues, marisol bargues, josé Rico, sento cotanda.

Verge de l’Assumpció

Voluntàries de la Verge de l’Assumpció: María Alcañiz, Paquita Alonso, M. Carmen Alonso, Marisol Arcos, Amparo Barberà, M.
josefa benavent, m. carmen benlloch, Rosario benlloch, mercedes benlloch, Amparo bueno, Trini caballer, m. josefa caballer,
Amparo Caballer Bondia, Pepa Camacho, Amparo Casar, Charo Castell, Elena Cebrià, Merxe Cortés, Vicenta Ferriol, Aurora Ferriol,
Fina Galindo, Eva Galindo, Isabel López, Encarna Llorens, Carmela Lloris, Pepa Mainero, Isabel Marco, M. Ángeles Martínez, M.
Paz navarrete, Esmeralda navarro, Trini naya, vicenta Ordaz, m. Antonia Pascual, Lourdes Pascual, Amparo Rodríguez, Pilar Ruiz,
Maju Sabater, Loli Sabater, Eva Sanchís, M. Antonia Senent, Marina Senent Tortajada, M. José Serra, M. Carmen Taronger , Isabel
Trenco.

bim
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Confraries i Voluntaris

Sant Sebastià

President: Rogelio soria huerta. Vicepresident: Andrés Mercadillo Algaba. Secretària: Amparo Bueno Uchan. Vocals: Francisco
Sáez Castillo, Juan Miguel Palanca Beltran. Confrares: Juanita Abad, Ignacio Alcañiz Serra, Jose Aparicio Olmedo, Daniel Balaguer
Cuñat, Isabel Bueno Uchan, Conchin Bartoll, Teresa Bartual Llorens, Amparo Benavent Benlloch, Pepa Blasco Barbera, Jose Bosch
Valero, Francisco Bou Lluna, Amparo Bronchú, Fina Bronchú Álvarez·Salas, Pepita Bronchú Estellés, Mercedes Bronchú Planchat,
salvador caballer Tarín, salvador carsi martí, Amparo casar, Eugenio català, Pepe català, Rosa cervera betoret, fernando cortés,
Antonio Doménech Asensi, Jose Manuel Doménech Alamar, Pepita Doménech Ferrando, Vicenta Dura Capellà, Francisco Jose
Estellés cardo, vicente Estellés valls, Rafael falomir, Agustí ferrando bargues, isabel ferrando benavent, Pura ferrando marco, m.
josefa ferrando marco, vicenta ferriol vergara, francisco ferriol, Eduardo Galindo Llorens, m. jose Granell, Ramón Granell Alfonso, fco. javier Llácer marco, Lourdes Llorens, salvador Llorens casaña, Ramón Llorens, juan Lluna, manuel Lluna, Pepita mainero
Bezares, Joan Mansanet Mansanet, Antonio Marco Frechina, Andrés Mercadillo Bueno, Jose Montagut Martínez, Antonio Murcia
boronat, josé maría musoles, daniel navarro, Ernesto Ordaz senent, fernando Ordóñez, horno Paiportins, francisco Palanca, jose
vte. Pérez ferriol, josé Prades, jose manuel sanfélix, m. jose serra Alonso, Guillermo Rodríguez bronchú, melchor sauri, joaquín
Tornero, José Antonio Tornero, Isabel Trenco Valls, Amparo Valls Alabadi, María Valls Clavell, Susi Vidal, Fernando Vilella, Pilar
Villaplana Lluna, Adela Villar Tomas.

Crist de la Pau
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Penyes

Els Moliners

Bafflexats
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Penyes

La Revolta

Tot per l’aire
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Mel de Romer

Fem la mà
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Penyes

Pebreretes

Custom motera
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Moros i Cristians
ordre de la desfilada
BÀNDOL CRISTIÀ
Comparsa Cristiana Milicia del Temple
Comparsa Cristiana Cavallers Templaris
Comparsa Cristiana Jaume I
Capitania Cristiana:
Xiquets i xiquetes de Jaume I
Capitana: Alba Álvarez Murgui
BÀNDOL MORO
Comparsa convidada
Capitania mora:
Comparsa Mora Ben·Assai
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Moros i Cristians

Milicia del temple

Milicia del temple
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Cavallers templaris

Jaume I
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Moros i Cristians

Xiquetes i xiquets de Jaume I

Ben - Assai
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alitzar quantes actuacions resulten
necessàries per tal de materialitzar
aquest canvi de qualificació, inclo·
ent la consegüent modificació del
PGOU. A més, la congregació ha
cedit a l’Ajuntament 402 m2 per a
facilitar l’entrada des del parc del
Molí.
La proposta de modificació del Pla
General de 2018 reflexa la situació
de l’acord amb la Congregació del
Sagrat Cor, però també es preveu
l’adquisició dels aproximadament
3.000 m2 de zona verda que res·
ten com a parc i que són propie·
tat de l’Arquebisbat de València.
L’adquisició d’aquesta zona verda
de 3.000 m2 seria a cost 0 per al
pressupost municipal atès que es
faria adscrivint aquella a l’àrea de
repartiment dels sectors 25 i 26 o
del cementeri, i mantenint les pis·
tes existents en l’actualitat com a
sòl dotacional-esportiu.

Observacions: Els sectors 25 i 26
es proposen ser desenvolupats de
manera conjunta, amb un únic pla
parcial i una única àrea de repar·
timent per tal de poder obtindre
millor les dotacions.
Aquesta zona passa a ser residen·
cial, i l’ús terciari serà compatible
només amb baixos dels edificis
plurifamilars.
La futura ordenació del sectors 25
i 26 millorarà la actual previsió del
Pla General, el qual preveia una
densitat edificatòria de 25 habitat·
ges/hectàrea, obligant a que totes
les edificacions foren unifamili·
ars de molta superfície edificada
i amb una ocupació expansiva
del territori. Pel contrari, la nova
ordenació dels sectors permetrà

tindre parcel·les unifamiliars, plu·
rifamiliars i de protecció oficial o
de preu taxat (50% en règim de
lloguer).

ÀMBIT 9: BARRI DE CON·
XETA

Superfície total: 78.958 m2.
Habitatges previstos: 174.
Densitat: 22 habitatges/hectàrea.
Observacions: Únicament es pre·
veu situar una parcel·la destinada
a jardí o zona verda de la xarxa
primària de dotacions de forma
col·lindant amb el tallat de Les
Pedreres per tal que es puga gau·
dir del paisatge d’aquesta singular
zona.
En resum, es tracta de redistribuir

a través d’aquesta modificació del
Pla General d’Ordenació Urba·
na, les dotacions públiques que
la normativa obliga a adquirir a
l’Ajuntament, i fer-ho a través de
la gestió urbanística de les zones
pendents de desenvolupar per trac·
tar d’evitar noves sentències per
expropiacions.
En aquesta línia camina la modifi·
cació del PGOU que aquest govern
afronta i que no crea ni un metre
quadrat més de sòl urbanitzable del que ja hi havia previst a
l’any 90, sinó que únicament in·
crementa l’edificabilitat d’alguns
dels sectors existents.
Dels 1.012 habitatges nous previs·
tos al PGOU de 1990 passarem a
1.448 habitatges quan es comple·

ten tots els sectors.
Hem de tindre clar que en cas que
es vulguera canviar la reclassifica·
ció d’aquestes zones a no urbanit·
zables, l’Ajuntament hauria de fer
front a les indemnitzacions corres·
ponents per a les persones propie·
tàries, donat les despeses que este
canvi poguera ocasionar.
Per tant, aquesta modificació
del PGOU és completament necessària per tal de resoldre els
problemes urbanístics que té actu·
alment el poble de Godella: l’obli·
gatorietat d’adquirir les dotacions
pendents, la necessitat d’oferir
habitatges a preus assequibles, i el
desenvolupament dels sectors ur·
banitzadors des d’una perspectiva
més sostenible.

ÀMBIT 7: ERMITA NOVA

Superfície total: 27.451,92 m2
(14.295,55 m2 d’equipaments i
13.156,37 m2 de zona verda).
Observacions: La modificació
únicament planteja incorporar a
eixa zona (ja urbanitzable des
de 1990) una dotació destinada
a Parc (PVP) amb una superfície
de 6.131,59 m2, així com una do·
tació destinada a jardí de la xarxa
primària (PVJ) amb una superfí·
cie de 7.024,78 m2, ambdues en
la zona no ocupada per edificaci·
ons. Addicionalment, es planteja
la incorporació d’un equipament
educatiu-cultural de xarxa primà·
ria (PQE) amb una superfície de
14.295,55 m2.
Part de les dotacions previstes en
este àmbit, quan entre en vigor el
Pla d’Actuació Territorial de l’hor·
ta, podran ser compensades per in·
versions en l’horta.
En el cas de Godella, donat que
compta amb menys de 25.000 ha·
bitants, la minoració de parc pú·
blic podria arribar fins al 50%. A
més, compta una amb superfície
d’horta -segons les previsions de
l’actual versió del PAT de l’hortad’unes 90 hectàrees (part sud del
terme municipal).

ÀMBIT 8: ZONA ENTRE
ELS MILITARS I L’ANTIC
SEMINARI (antics sec·
tors 25-26)

Superfície total: 100.397 m2
(67.200 m2 el sector 25 i 32.900
m2 el sector 26).
Dotacions previstes: Un parc
de xarxa primària 25.000 m2 per
mantindré la zona arbrada existent
en estos moments, i a més la resta
de dotacions pròpies de la xarxa
secundària i la zona de protecció
de la carretera de 9.900 m2.
Habitatges previstos: 397.
Densitat: 36 habitatges/hectàrea.
Màxim d’altures: 4.
bim

Godella

Àmbit 1: zona junt a Cementeri. Àmbit 2: Bovalar. Àmbit 3: Parcel·la del sector Barranquet. Àmbit 4: Parcel·la del servei públic ctra. Rocafort. Àmbit 5: La Quartella. Àmbit 6: La Devesa. Àmbit 7: Ermita Nova. Àmbit 8: Zona entre militars i antic seminari. Àmbit 9: Conxeta.
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Esports
Els equips de bàsquet de
l’EMB i el CB l’Horta Godella
protagonitzen una temporada
2017/18 per emmarcar

Landin y Ahouchar
s’imposen a la XVI
10k Godella Nicobocco
Més de 1.200 participants es donaren cita a godella

D’esquerra a dreta i de dalt a baix: benjamí masculí (subcampió
autonòmic), cadet masculí (subcampió autonòmic), junior femení
(campió de la Comunitat Valenciana) i sènior A masculí (subcampió de 1ª Nacional).
Aquesta temporada ha sigut
molt fructífera per als equips de
l’EMB i del CB L’Horta Godella.
A continuació farem un repàs pels
equips que més han destacat dins
d’ambdues infraestructures espor·
tives.
Començant pels més xicotets, i
per l’EMB, el Benjamí Femení ha
quedat subcampió de la categoria
i el Benjamí Masculí subcampió
autonòmic. Meritoris segons llocs,
atès que es van enfrontar a grans
rivals en les seues respectives fi·
nals. No obstant açò, l’Aleví Fe·
mení va quedar campió de la ca·
tegoria Preferent en vèncer en una
bona segona part al seu rival en la
final.
Del CB L’Horta Godella desta·
quem als equips cadet, ja que el
Cadet Femení va ser subcampió
de la categoria Preferent, enfron·
tant-se a un rival molt més físic. I
el Cadet Masculí va quedar segon
classificat autonòmic i amb açò,
va aconseguir l’accés per a jugar
el Campionat d’Espanya de Clubs,
on van aconseguir ser 14º d’Espa·
nya després de caure en vuitens de
final en un emocionant partit da·
vant el filial del Baskonia.
També l’Infantil Masculí va acon·
seguir classificar-se per a la Fase
Final Autonòmica i lluitar per un
dels tres llocs que havien en joc
per al Campionat d’Espanya de
Clubs Infantil, però finalment no
va poder ser i van quedar quarts de
la Comunitat Valenciana.
Esment especial per al Junior Fe·
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mení, que va quedar campió de la
Comunitat Valenciana i també va
participar al Campionat d’Espa·
nya de Clubs de la seua catego·
ria, on van aconseguir ser desenes
d’Espanya després de caure da·
vant l’Unicaja de Màlaga per tan
sols dos punts de diferència.
Quant a la categoria sènior, el Bà·
sic Terranova Sènior B masculí, va
aconseguir jugar la Fase d’Ascens
a 1ª Divisió, màxima categoria del
bàsquet valencià, després de que·
dar segon classificat en el grup A
de la categoria autonòmica.
El Sènior Femení va aconseguir
l’ascens a 1ª Divisió després de
quedar campiones del seu grup en
categoria autonòmica. Així, l’any
que ve, el club tindrà un represen·
tant en la màxima categoria feme·
nina de la Comunitat Valenciana.
I finalment, el Sonia Sènior A
masculí, després de quedar cam·
pió del seu grup en 1ª Divisió, es
va classificar per a disputar la Fase
d’Ascens a Lliga EBA, en la qual
va aconseguir jugar la final. El
campió ascendia directament a la
categoria superior, però el CB Al·
ginet es va mostrar superior. Tot i
això, l’equip godellense jugarà en
Lliga EBA la pròxima temporada.
Des de l’EMB i el CB L’Horta
Godella qualifiquen la temporada
com «molt positiva» després d’ha·
ver aconseguit en diversos equips
arribar tan lluny en el bàsquet va·
lencià i afronten la pròxima tem·
porada amb molta il·lusió i ganes
de seguir creixent.

De dalt a baix i d’esquerra a dreta: pòdium general, tret d’eixida, pòdium de joves promeses i distints
moments de la carrera.

10k nicobocco

Raquel Landin (The Kenyan Ur·
ban Way), i Hassane Ahouchar
(Gaes Running Team) foren els
guanyadors absoluts de la setzena
edició de la 10k Godella Nicoboc·
co. El marroquí, a més, va revali·
dar títol i va batre el rècord de la
carrera, fixat per ell mateix l’any
passat.
Ahouchar va acabar la prova en
30:44 (set segons menys que en
l’edició anterior), mentre que
Landin ho va fer en 38:20. Ouais
Zitane (Atticus Mediterranea),
amb un temps de 32:06, i Khalifa
Zarhnoun (Gaes Running Team),
amb 32:34, completaren el pòdium

masculí. A les xiques, María José
Cano (Serrano Club Atletismo)
fou segona amb 38:35, i Patricia
Lorena Montavo (Gaes Running
Team), tercera amb 40:08.
En la categoria promeses mascu·
lines es va imposar Antonio Cube·
ro (35:38), seguit d’Andrés Coll
(40:06) i Jorge Arnal (42:51). I en
promeses femenines la guanyado·
ra fou Rachael Huguen (42:58),
segona María Gálvez (47:11) i ter·
cera Alba Badenes (47:26).
Pel que fa als guanyadors locals,
en xiques es va imposar Susana
Sanhermelando (44:59), mentre
que Emily Desprez (45:31) fou
segona, i Patricia Alarcón (54:34)

tercera. Als xics guanyà Vicente
Hurtado (38:24), seguit de Alber·
to Torres (40:00) i David Tejada
(42:14).
En total, més de 1.200 corredores
i corredors es donaren cita a una
prova que continua creixent dins
del circuit oficial de carreres po·
pulars de la Diputació de València.
El regidor d’Esports, Fernando
Oliveros, fou el representant de
l’Ajuntament encarregat de re·
partir els premis, i estigué acom·
panyat per la regidora d’Igualtat,
Teresa Bueso, i l’alcaldessa de
Godella, Eva Sanchis.
La classificació al complet es pot
consultar al web de Toprun.
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Més de 1.200 medalles
per als protagonistes
dels Jocs Esportius
la regidora teresa bueso va felicitar els participants
Jocs esportius

La XXXVI edició dels Jocs Espor·
tius de la Comunitat Valenciana va
celebrar la seua gala de cloenda a
un pavelló municipal de Godella
que es va omplir de gom a gom el
darrer 2 de juny.
Més de 1.200 xiquetes i xiquets de
més de 100 equips de futbol sala
i bàsquet de distints punts de la
província -i les seues respectives
famílies- van viure a Godella una
jornada per recordar.
La regidora d’Educació, Teresa
Bueso, va representar l’Ajunta·
ment i va participar al lliurament
de medalles a tots els esportistes.
Per part godellenca, desfilaren pel
pavelló els equips dels col·legis
El Barranquet, Cervantes, EPLA,
Sagrat Cor, Edelweis i Domus, i
també els de l’escola municipal de
bàsquet.
Enhorabona a totes i tots els parti·
cipants, i fins l’any que ve!

L’Ajuntament lamenta les
incidències a la piscina d’estiu
A causa d’una fallada al sistema
de manteniment, la piscina muni·
cipal d’estiu de Godella va haver
de tancar les seues portes entre el
2 i el 6 de juliol.
Després de la reobertura, el regi·
dor d’Esports, Fernando Oliveros,
va demanar disculpes per les mo·
lèsties ocasionades a les persones
usuàries, i va explicar que aquells
qui vulguen demanar que se’ls tor·
ne la part proporcional dels diners
corresponents a estos tres dies de
tancament, hauran de presentar la
sol·licitud per registre d’entrada a
l’Ajuntament.
D’altra banda, el regidor va deta·
llar les actuacions que s’han dut a
terme amb l’objectiu de millorar
el servei oferit i per evitar nous
problemes. En primer lloc, des

del departament de Contractació
de l’Ajuntament de Godella s’ha
redactat un informe amb la inci·
dència, i s’ha requerit a l’empresa
que aporte tota la documentació
relativa a les deficiències.
A més, s’ha desembossat el siste·
ma de filtració per desbordament
i s’ha fet una neteja a fons. Tam·
bé s’han canviat els socorristes, i
l’empresa ha contractat una per·
sona més que s’encarregarà del
manteniment i de la neteja per les
vesprades.
Respecte a les causes d’aquesta
fallada, Oliveros va explicar que
es tractava d’un problema amb les
sondes que detecten el nivell de
clor i injecten el compost a l’ai·
gua. Es compraren unes noves que
ja funcionen perfectament.

El cadet femení del Sagrat Cor de
bàsquet guanya la Copa FBCV

El pavelló va viure una gran festa de l’esport.

75 xiquetes i xiquets participen al campus esportiu
Les xiques posen amb el trofeu de guanyadores.
L’equip cadet femení del Club
Esportiu Sagrat Cor de Godella ha
guanyat la Copa de la Federació de
Bàsquet de la Comunitat Valencia·
na en la categoria especial. Les xi·
ques, entrenades per Salva, es van

imposar al C.B. Tavernes en quarts
i al N.B.F. Castelló en semifinals.
En la final van guanyar a Herma·
nos Arellano CBF Puerto per un
contundent 76-36. Enhorabona a
totes elles i al cos tècnic!

III edició de la Nova gespa al
Gala de l’Esport camp de futbol
El regidor d’Esports, Fernando Oliveros, i l’alcaldessa, Eva Sanchis, visitaren el campus.
Entre el 25 de juny i el 13 de
juliol s’ha celebrat a Godella el
campus multiesportiu, al qual han
participat un total de 75 xiquetes i
xiquets d’entre 11 i 16 anys.
Durant estos dies s’han practicat
esports com el futbol, bàsquet, te·
nis, pàdel, waterpolo, rugbi, pilota,
bim
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bàdminton, capoeira, karate, i ball
musical. A més, s’han celebrat dos
activitats paral·leles: una ruta amb
bicicleta per l’horta fins a Borbo·
tó, i una excursió a l’Aquopolis de
Cullera.
El regidor d’Esports, Fernando
Oliveros, i l’alcaldessa de Gode·
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lla, Eva Sanchis, visitaren els par·
ticipants del campus i agraïren el
treball realitzat per tot el cos de
monitors i monitores. «Valorem
molt positivament esta activitat
perquè potencia al màxim valors
com la superació, l’esforç i la
companyonia», digué Oliveros.

La III edició de la Gala de l’Es·
port de Godella es celebrarà el 14
de setembre al teatre Capitolio. En
este acte es reconeixeran els mèrits
dels esportistes que representen el
nostre poble amb els seus respec·
tius clubs: Activitats Aquàtiques
l’Horta, Club d’Atletisme A les
Nou, Club Pilota Godella, Club
Ciclista El Cantonet, Club Espor·
tiu Sagrat Cor, EMB, CB L’Horta
Godella, CF Godella, Club Pilota
Godella i Club de Karate Kenkyo.

L’Ajuntament de Godella, a
través de la regidoria d’Esports,
invertirà un total de 220.000€ de
fons propis per renovar la gespa
artificial del camp de futbol. Es
tracta d’un sistema de rènting que
es pagarà mensualment durant els
propers cinc anys. La vida útil de
la instal·lació és d’uns huit anys.
«Debíem respondre a esta reivin·
dicació, doncs la gespa actual feia
més d’onze anys que no es canvia·
va», digué el regidor Oliveros.
Esports
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L’Ajuntament
destina més
d’11.000€ a
subvencionar
el transport de
262 persones
El regidor de Benestar Social,
Voro Soler, ha fet públiques les
dades de la campanya de bonome·
tro social de 2018 en la comissió
informativa de Benestar Social i
Ocupació.
En total, l’Ajuntament de Gode·
lla ha destinat 11.218,44€ per a la
subvenció del transport de les per·
sones jubilades, amb discapacitat
o amb rendes baixes. 262 veïnes
i veïns s’han beneficiat d’aquesta
ajuda.
El primer col·lectiu que rebia
aquesta ajuda eren les perso·
nes que cobren fins a 639,30€ o
788,90€ (amb cònjuge a càrrec).
Ha hagut 24 noves altes i 102 re·
novacions.
Pel que fa a les persones que co·
bren des de 639,30€ o 788,90€
(amb cònjuge a càrrec) fins a
1.103,85€ (incloent aquelles que
cobren pensions superiors i tin·
guen fills amb discapacitat), s’han
registrat 19 noves targetes, i 55 re·
novacions.
Per últim, les persones que cobren
més de 1.103,85€ es dividien en
dos grups. El primer d’ells era el
dels jubilats, amb 23 nous bene·
ficiaris i 31 que renovaren el car·
net. I el segon, el de les persones
amb discapacitat igual o superior
al 65%, on es registraren 8 reno·
vacions.

ASFANA i
AFIVAN es
presenten a
Godella
L’associació ASFANA de fa·
mílies nombroses i l’Associació
de Fibromialgia de València Nord
(AFIVAN) es van donar a conèi·
xer amb sendes xarrades que tin·
gueren lloc a Godella.
ASFANA compta amb 15 anys
d’experiència defensant els drets
de les famílies nombroses per tota
la província de València.
Per la seua part, AFIVAN té per
objectiu visibilitzar la malaltia de
la fibromialgia i ajudar a les perso·
nes afectades i els seus familiars.
El regidor de Serveis Socials, Voro
Soler, va donar la benvinguda a
tots dos col·lectius i es mostrà a la
seua disposició.
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Pedro Velasco (Amics de Don
Ursi): «Paraguai és un país
molt ric ple de pobres»
l’ong treballa a una de les zones més desfavorides de la ciutat d’asunción
amics de don ursi

Resulta molt complicat trobar al·
gun veí o veïna de Godella que,
havent passat per les seues mans
al col·legi Sant Bertomeu, no tin·
ga un bon record del mestre Don
Ursicino Velasco. Tant és així que,
quan va faltar l’any 1999, els seus
amics decidiren crear una associa·
ció –Amics de Don Ursi ‘El Baña·
do-Tacumbú’- per continuar amb
la gran tasca humanitària que este
home estava realitzant a un dels
barris més desfavorits de Paraguai.
Ara, encapçalats pel seu fill, Pedro
Velasco –missioner al país sud·
americà-, i amb Agustí Ferrando
com a coordinador des de Godella,
aquesta ONG és una de les de·
ganes dins del programa d’ajuda
internacional de l’Ajuntament de
Godella.
Al barri de El Bañado, a la ciu·
tat d’Asunción, en Paraguai, viu
des de fa 33 anys Pedro Velasco,
després de fer una inversió im·
mobiliària i comprar una casa per
85€ -bromeja-. Allí treballa com a
professor a la Universitat Catòlica
i dirigint esta ONG que pretén do·
nar una nova vida a un barri margi·
nal, conflictiu i que, per a més inri,
es troba a una zona inundable.
Fa 50 anys, el 60% dels treballa·
dors de Paraguai eres camperols.
Aquest percentatge ha caigut fins
el 35%, després d’un gran movi·
ment migratori cap a les ciutats.
En elles, estes persones sense re·
cursos s’instal·len en les zones pit·
jor valorades, com és el cas de El
Bañado-Tacumbú, on viuen unes
12.000 persones.
«Sempre he definit Paraguai com

un país molt ric ple de pobres,
doncs hi ha molta riquesa, però
està molt mal distribuïda», comen·
ta Pedro Velasco en una entrevista
a Ràdio Godella. A aquesta situa·
ció d’extrema pobresa es sumen en
este barri les inundacions. Després
de 14 anys sense patir una, s’han
registrat tres en els últims quatre
anys. «Quan veus que el cabdal
del riu comença a pujar, notes la
tristesa de les 3.000 famílies que
han de marxar. Normalment anem
a una caserna de l’exercit, on es
viu d’una manera inhumana. Hi ha
un bany i una dutxa per a cada 25
famílies», relata Velasco. «Però,
amb tot, el problema més greu
és la falta de treball, d’educació,
d’habitatge i de salut, i també la
fam i la pobresa que comporten»,
afegeix.
Amb l’objectiu de combatre i su·
perar la pobresa –un objectiu que
Pedro Velasco qualifica d’utòpic,
però «només amb utopia es poden
aconseguir les coses»-, treballa
CAMSAT, l’associació germana
de l’ONG Amics de Don Ursi.
«Tractem que la gent siga autosu·
ficient i tinga les ferramentes ne·
cessàries per eixir endavant», diu
Velasco. «El més important que
hem aconseguit és estar units tots
els col·lectius del barri, la qual
cosa ens ha fet guanyar el respecte
de les autoritats».
En aquesta lluita, Godella ha estat
un element clau. «Ja fa quasi 20
anys que comptem amb la col·la·
boració del poble i de l’Ajunta·
ment. Malgrat la crisi, l’Admi·
nistració local no ha perdut la
consciència i ha mantingut l’ajuda

Dalt, Pedro Velasco i membres de l’ONG. Baix, imatges del barri.
internacional tant important i ne·
cessària, i és d’agrair», comenta
Agustí Ferrando.
Tota ajuda és poca per al gran tre·
ball –no suficientment visible en

moltes ocasions- que realitzen els
membres de l’associació Amics de
Don Ursi ‘El Bañado-Tacumbú’.
Don Ursicino estaria ben orgullós
de tots ells.

Berenar d’estiu de les Tyrius

Contractacions Voluntariat

El darrer 29 de juny, les ames de
casa Tyrius celebraren el seu bere·
nar d’estiu al seu local del carrer
Major. A l’acte, on es va compartir
una estona molt agradable, també
estigueren presents l’alcaldessa de
Godella, Eva Sanchis, el regidor
de Serveis Socials, Salvador Soler
Chuliá, i els regidors del PP, José
María Musoles i José Luis Martí.

L’àrea de Serveis Socials de
l’Ajuntament de Godella incorpo·
rarà pròximament una treballadora
social, una psicòloga, dos educa·
dores socials i una administrativa,
a més d’una assessora jurídica a
mitja jornada. D’altra banda, des·
prés de la jubilació de Pepa Caba·
ller, s’incorporarà una altra psicò·
loga per substituir-la.

Representants de l’Ajuntament,
al berenar de les Tyrius.

Pepa Caballer, encarregada del
programa de voluntariat de l’Ajun·
tament de Godella, es jubila, però
continuarà lligada a esta iniciativa
que s’ampliarà l’any que ve amb
noves línies de voluntariat. Fins el
moment, existeixen persones vo·
luntàries que visiten i acompanyen
la gent gran, treballen a la biblio·
teca i ajuden al reforç educatiu.
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Hisenda i Ocupació

Les modificacions de crèdits
i el romanent de tresoreria
permeten noves inversions
les inversions possibiliten millores en distintes àrees de l’administració
inversions

L’Ajuntament de Godella va apro·
var, a la sessió plenària extraordi·
nària del 14 de maig, la modifica·
ció de crèdits 1P/2018 per crèdits
extraordinaris a finançar amb bai·
xes per anul·lació, i la modificació
de crèdits 2P/2018 per suplements
de crèdits, que permetran no·
ves inversions en diferents àrees.
«Aquestes modificacions no ha·
gueren estat possibles si abans no
s’haguera tret endavant el Pla Eco·
nòmic i Financer», va manifestar
el regidor d’Hisenda, Voro Soler.
En el primer cas, la modificació
de crèdits 1P/2018 per crèdits ex·
traordinaris a finançar amb baixes
per anul·lació ha permès invertir
un total de 128.000€ en aspectes
com les marquesines de l’autobús
municipal, l’adquisició d’una fur·
goneta elèctrica per a la brigada
d’obres i serveis així com nous ve·
hicles per a la Policia Local, apli·
cacions informàtiques i aplicació
per a la gestió del cementeri, entre
d’altres.
D’altra banda, la modificació de
crèdits 2P/2018 per suplements
de crèdits ha permès una inversió
de 502.785,34€, que s’ha repartit
també en distintes àrees: equi·

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

El comerç
local es forma
per a millorar
els seus serveis
L’Associació de Comerciants i
Professionals de Godella ha clau·
surat amb un notable èxit la pri·
mera edició de microconferències
sobre comerç urbà que han orga·
nitzat amb la col·laboració de la
regidoria de l’Agència d’Ocupa·
ció i Desenvolupament Local.
Durant tres dies, una vintena d’as·
sociats han assistit a una sèrie de
xarrades i ponències que els han
permès descobrir noves estratègi·
es i eines per a millorar el servei
que ofereixen i obrir-se a noves
possibilitats en els seus negocis.
El regidor de l’àrea, Voro Soler,
que va ser l’encarregat d’inau·
gurar les sessions, va destacar la
importància de «la permanent for·
mació, el gran aliat d’una societat
que aspira a progressar i a desen·
volupar-se en llibertat». «Estic
convençut –va afegir Soler–, que
impulsos com aquest van a reper·
cutir de forma directa en la conso·
lidació del nostre teixit comercial
local, que ja és excel·lent i que ho
va a ser, si cap, encara més».

per demanar el FIE -que fou ator·
gat en la quantitat total a pagar en
les sentències d’expropiacions de
la Devesa i el Bovalar-, la qual
cosa ha permès alliberar del Pres·
supost aquests diners i destinar-los
a inversions i millora dels progra·
mes de les distintes regidories».
Altra de les dades que reflexa la
bona gestió econòmica de l’Ajun·
tament durant l’any 2017 ha es·
tat el romanent de tresoreria, que
fou de 971.300€ al tancament de

l’exercici.
D’aquest total s’han destinat
400.000€ a tornar el préstec del
FIE, i així es preveu que continue
sent durant els propers tres anys.
«Estem complint de manera rigo·
rosa, seria i sistemàtica el que pre·
vèiem al Pla Econòmic Financer
per a que no hi hagen desviacions
pressupostàries no desitjades que
posen en risc l’equilibri de la hi·
senda municipal», va concloure
Voro Soler.

Godella aprova el seu Pla
Econòmic Financer 2018-2019

La Dipu te
Beca 2018

Ocupació per a Diplomes de
joves i majors formació

El ple de l’Ajuntament de Go·
della va aprovar en sessió plenària
el Pla Econòmic Financer per a
l’exercici 2018-2019, amb els vots
de Compromís, PSOE, EU i Ciu·
tadans.
Tal i com explicà el regidor d’Hi·
senda, Voro Soler, aquest pla «és
una obligació legal a què hem de
fer front després de la darrera sen·
tència d’EDIFESA». Es tracta, di·
gué Soler, d’una «situació conjun·
tural, no estructural, marcada pel
resultat de la regla de despesa».
El Pla Econòmic Financer es plan·
teja per atendre a diferents objec·
tius. En primer lloc, donar resposta
a la necessitat de fer front a aques·
ta sentència, després de l’acord de
pagament assolit en juliol 2017.

Un total de 8 becaris i becàries
començaren el darrer 2 de juliol les
pràctiques formatives en l’Ajunta·
ment de Godella dins del progra·
ma La Dipu et Beca, després de
ser rebuts per l’alcaldessa, Eva
Sanchis, la regidora d’Educació i
Igualtat, Teresa Bueso, i el regidor
d’Esports i Medi Ambient, Fer·
nando Oliveros, en el saló d’actes
de l’Ajuntament.
Els estudiants, que s’incorporen
a diferents departaments (esports,
AEDL, informàtica, secretaria/
alcaldia, medi ambient, educació,
igualtat i comunicació), gaudiran
de la beca durant els mesos de ju·
liol i agost.
La Dipu te Beca és un programa for·
matiu de la Diputació de València.

Set joves de menys de trenta
anys, inscrits al Sistema de Ga·
rantia Juvenil, s’incorporaran a
l’Ajuntament de Godella per un
període d’un any. Aquestes con·
tractacions es fan possibles gràcies
al programa EMPUJU del SER·
VEF, i s’hauran de fer efectives
abans de finalitzar agost.
D’altra banda, l’Ajuntament ha
contractat a dos persones majors
de 55 anys que realitzaran les tas·
ques d’auxiliar d’administració
a jornada completa durant quatre
mesos. El regidor d’Ocupació,
Voro Soler, ha dit que «per als
joves, es una gran oportunitat de
complementar la seua formació, i
per als majors, una opció de rein·
corporar-se al mercat laboral».
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pament i reparacions de Serveis
Socials, activitats culturals i juve·
nils, reparacions a l’Escorxador,
formació del personal de l’Ajun·
tament, equipament informàtic,
equipament per a la biblioteca,
reposició de l’enllumenat públic o
reparació de l’asfalt a la via públi·
ca, entre d’altres.
El responsable de l’àrea, Voro So·
ler, ha explicat que aquestes inver·
sions han estat possibles «gràcies
a la gestió que el consistori va fer

D’altra banda, per tindre una ma·
jor claredat financera, després de
la concessió del Fons d’Impuls
Econòmic (FIE), que permetrà
pagar no només aquesta sentència
d’expropiació sinó també la del
Sagrat Cor. I, per últim, per tindre
en consideració la partida del fons
de contingència per una quantia de
190.000€, que es mantindrà en el
pressupost per fer front a possibles
situacions imprevistes.
Soler assenyalà que, amb tot,
«s’ha dissenyat un Pla Econòmic
Financer que no trastoca cap de les
polítiques que es venen realitzant
al llarg d’estos anys i que suposa
un marc d’estabilitat financera per
a este consistori de cara als pro·
pers 8 anys».

Segon trimestre de 2018

S’aprova el
compte general
El 29 de juny es va aprovar en
comissió el compte general cor·
responent a l’exercici pressupos·
tari de 2017, que s’haurà de rati·
ficar de forma definitiva al ple de
la corporació, previsiblement a la
sessió ordinària de setembre.

Les persones que van superar
amb satisfacció els cursos de ma·
nipuladors d’aliments, d’informà·
tica, i de l’associació de comer·
ciants -tots tres organitzats per
l’Agència d’Ocupació de l’Ajun·
tament- van rebre el seu diploma
de mans del regidor de l’àrea,
Voro Soler, el darrer 5 de juliol.

El regidor d’Ocupació, Voro
Soler, va lliurar els diplomes.
Hisenda i Ocupació
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Unanimitat per sol·licitar la delegació
de competències i executar l’Edificant
a més de les millores als centres cervantes i barranquet, també s’estudia la possibilitat
d’ampliar el pla edificant per demanar la construcció d’una escoleta infantil municipal
pla edificant

El ple de Godella va aprovar per
unanimitat, a la sessió ordinària
del mes de maig, la sol·licitud de
delegació de competències de la
Generalitat per a l’Ajuntament per
a les obres d’adequació, ampliació
i millores necessàries dels col·le·
gis El Barranquet i Cervantes a
través del pla Edificant, al qual el
consistori es va adherir al ple de
gener.
La regidora d’Educació, Teresa
Bueso, va explicar quines seran
les actuacions que s’escometran
en cada un dels dos centres.
En primer lloc, en el cas del CEIP
Cervantes, es tractaria d’una refor·
ma de l’edifici actual, amb treballs
d’obra de paleta i de fusteria com
són canvi del paviment de les au·
les de Primària, retirada d’un di·
pòsit de gasoil que està en desús,
i transformació de les jardineres
que envolten el centre per una gra·
da amb jardineres. Les actuacions
ascendeixen a 227.361€.
Pel que fa al CEIP El Barranquet,
es pretén realitzar una intervenció
més profunda.
En primer lloc, es derrocaria l’ac·
tual aula multiusos i es construiria
un nou edifici de tres plantes.
En la planta baixa tindríem un es·
pai multiusos amb gimnàs, banys i
magatzems.
En la primera planta estaria la bi·
blioteca i la sala de música. I en
la segona la sala de professors, el

laboratori d’idiomes i un gabinet
d’educació física.
En l’edifici que ja existeix també
es realitzarien distintes actuacions
per reformar els sanitaris, reorga·
nitzar els despatxos, cobrir la pista
de bàsquet amb una estructura me·
tàl·lica, i col·locar una pèrgola a la
zona infantil.
També es compraria material es·
portiu i educatiu. En total, el pres·
supost per a aquest segon centre és
de 1.769.000€.
Bueso va explicar que el següent
pas serà la negociació entre la
direcció territorial i el consistori
sobre les obres a realitzar. La pro·
posta de resolució resultant haurà
de tornar-se a aprovar en ple i,
una vegada aprovada, començarà
el procés de licitació de les obres.
Cal recordar que aquest pla Edifi·
cant no suposarà cap despesa per
a l’Ajuntament, doncs la partida
pressupostària procedeix de la
Conselleria d’Educació.
Per la seua part, l’alcaldessa de
Godella, Eva Sanchis, va voler
agrair públicament a la Generali·
tat «que haja tingut la magnífica
idea de delegar les competències
de licitar les obres que s’han de fer
als centres educatius dels Ajunta·
ments».

Escoleta infantil municipal

D’altra banda, el secretari autonò·
mic d’Educació, Miquel Soler, i
la subdirectora de Centres, Lluisa
Martínez, es van reunir amb re·

presentants de l’Ajuntament de
Godella per parlar del projecte de
l’escoleta infantil pública de 0 a 3
anys. Per part del consistori, esti·
gueren presents l’alcaldessa Eva
Sanchis (Compromís), Fernando
Oliveros i Teresa Bueso (PSOE),
Paquita Mocholí (EU) i Amparo
Brunchú (Cs).
Els representants de l’Ajuntament
traslladaren a Soler la necessitat
de tindre un recurs educatiu pú·
blic per als 330 xiquets i xiquetes
de 0 a 3 anys, que actualment han
d’anar a les escoletes privades o
concertades del municipi, o des·
plaçar-se a altres municipis.
Soler va suggerir al consistori go·
dellenc demanar a la Generalitat la
construcció d’una escoleta infantil
pública per a infants de 0 a 3 anys
a través del pla Edificant. Godella
ja ha sol·licitat millores per als
centres públics Barranquet i Cer·
vantes acollint-se a aquest pla, i es
tractaria, doncs, d’una ampliació
del mateix.
En cas que aquesta proposta siga
acceptada, s’haurà de concretar el
número de places i aules que fa·
rien falta per cobrir la demanda
educativa.
El municipi ja disposa d’una solar
públic, ubicat front al poliesportiu,
on podria construir-se l’escoleta i
que ja va ser cedit a la Conselleria
en l’any 2013 després de que se li
llevaren als Ajuntaments les com·
petències en matèria d’educació.

Dalt, reunió dels representants de l’Ajuntament de Godella amb el
secretari autonòmic d’Educació, Miquel Soler.
Baix, unanimitat al ple de maig per demanar la delegació de competències i adherir-se al pla Edificant.

L’EPA serà centre autoritzat per impartir els estudis per obtindre el graduat en Secundària
L’Escola de Perso·
nes Adultes (EPA) de
Godella incorporarà a
partir del proper curs
acadèmic el tercer i
quart de Secundària,
amb la qual cosa es
completarà
l’oferta
d’ensenyament reglat i
els alumnes podran ob·
tindre el seu graduat en
Secundària.
Així ho ha informat la
regidora d’Educació,
Teresa Bueso, després
que la Conselleria haja
modificat l’oferta edu·
cativa del municipi. Alumnat de l’EPA, durant la inauguració d’un dels tallers.
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«Amb aquesta novetat,
ens convertirem en un
centre referència de la
comarca i rebrem es·
tudiants d’altres muni·
cipis, pel que hi haurà
una modificació dels
horaris i les aules de la
qual informarem pro·
perament», ha explicat
Bueso.
Per tal de completar
el cos de professorat,
la Conselleria enviarà
a Godella a tres nous
professors de GES 2
(ensenyament de segon
cicle de Secundària). Un

d’ells impartirà castellà, valencià
i anglès; l’altre tecnologia i infor·
màtica; i el tercer geografia, histò·
ria i iniciació al món laboral.
«Aquesta és una gran notícia,
doncs l’alumnat de Godella podrà
obtindre el graduat en Secundària
un cop acabe la seua formació ací,
i no haurà de marxar a altres po·
bles a cursar els darrers cursos»,
ha dit la regidora.
Pel que fa a la resta d’oferta edu·
cativa, es continuaran oferint els
ja habituals tallers de teatre, tall i
confecció, idiomes, ceràmica, vi·
dre, pintura, informàtica i creació
literària. Pròximament s’informa·
rà dels horaris per al nou curs.

Segon trimestre de 2018
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L’Ajuntament ret homenatge a les tres
persones jubilades de l’àrea d’Educació
la psicòloga pepa caballer, el professor de l’epa josé vicente domínguez, i el conserge del
cervantes josé corral, van rebre el reconeixement de la regidora d’educació, teresa bueso
jubilacions

Pepa Caballer, José Corral i José
Vicente Domínguez van rebre el
darrer 25 de juny un sentit ho·
menatge de mans de la regidora
d’Educació de Godella, Teresa
Bueso, i dels seus familiars i amics
per la seua jubilació, després de
més de trenta anys treballant per a
l’Ajuntament.
En un acte molt emotiu, Bueso
va destacar d’estes persones la
seua dedicació, implicació i pro·
fessionalitat. José Corral ha estat
conserge del col·legi Cervantes, el
mateix centre on ha exercit de psi·
còloga Pepa Caballer. Per la seua
part, José Vicente Domínguez ha
sigut professor de teatre, ceràmica
i creació literària de l’Escola de
Persones Adultes (EPA).
Bueso va entregar una placa com·
memorativa a cada ú dels tres, que
s’acomiadaren agraint el tracte
dels seus companys durant tots
estos anys.

Pepa Caballer, José Corral i José Vicente Domínguez, junt amb la regidora d’Educació, Teresa Bueso, a un acte molt emotiu.

Les mostres de l’EPA acomiaden el curs escolar

El Comarcal treballa la innovació

L’alumnat dels distints tallers
de l’Escola de Persones Adultes
de Godella va posar el punt i final
al curs escolar amb les ja tradicio·
nals exposicions i mostres que es
succeeixen durant el mes de juny.
Primerament, el centre cultural
Xicranda va acollir la mostra dels
tallers de pintura i vidre. Amb el
títol ‘Influencers’, es tractava de
fer una revisió d’algunes obres
clàssiques.
Més tard, també a Xicranda, s’ex·
posaren els treballs de l’alumnat
de ceràmica, costura i creació li·
terària.
I, per últim, al teatre Capitolio es
va representar la funció ‘Las visi·
tas deberían estar prohibidas por
el código penal’, un homenatge al
teatre de Miguel Mihura.
Com cada any, la regidora d’Edu·
cació, Teresa Bueso, va destacar la
gran qualitat mostrada pels alum·
nes.
«Agraïm la implicació de totes
les persones que formen part de
l’EPA, i animem a totes les veï·
nes i veïns del poble a apuntar-se
i desenvolupar la seua creativitat»,
digué la regidora.

El passat 30 de maig, va tindre
lloc al teatre Capitolio de Godella
la jornada “Projectes per la inno·
vació”, organitzada pel profes·
sorat del Projecte Erasmus KA 1
de l’institut Comarcal, “Breaking
borders through cooperative lear·
ning”, amb la col·laboració dels
Ajuntaments de Godella, Burjas·
sot, i Rocafort.
En este acte, el públic assistent va
poder escoltar quatre excel·lents
ponències, que donaren a conèixer
la tasca que s’està realitzant des de
diferents institucions en l’àmbit de

bim

Godella

Les exposicions i una obra de teatre serviren per tancar el curs.

Segon trimestre de 2018

la innovació per a la integració i la
inclusió.
Així mateix, a l’acte hi hagué dife·
rents actuacions d’estudiants que
constituïren una mostra de la seua
elevada qualitat en una diversitat
de camps, que abraçava des del
monòleg a les actuacions de circ,
passant per la música instrumental
i el ballet.
En definitiva, va ser una jornada
que va conjugar aprenentatge i es·
pectacle i que va rebre una valora·
ció molt positiva, tant per part del
públic com de l’Administració.

Una de les actuacions durant la jornada.
Educació
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El Barranquet triomfa als Sambori
Les classes de tres, quatre i cinc
anys d’educació infantil del CEIP
El Barranquet de Godella han estat
guardonades als Premis Sambori
de creació literària.
El treball ‘La nit i el dia’ de l’aula
d’educació infantil 4 anys d’aquest
centre, dirigida per José Zanón, ha
guanyat, a més, la fase de País del
Premi Sambori 2018. Els xiquets
i xiquetes guardonats arreplegaren
el seu premi el darrer 26 de maig,
a la Universitat Miguel Hernández
d’Elx.
També foren reconeguts, a nivell
comarcal, els treballs ‘Contam un
conte’, de la classe de 3 anys de
Conxa López; i ‘La princesa que
li va caure una dent’, de la classe
de 5 anys.
La regidora d’Educació de l’Ajun·
tament de Godella, Teresa Bue·
so, va felicitar al professorat i a

l’alumnat del centre. «La partici·
pació en aquest concurs ens apor·
ta una altra possibilitat més per
fomentar la creació literària amb
l’atractiu afegit de la projecció i
reconeixement del seu treball més
enllà del propi centre», va dir.
D’altra banda, l’aula dels pingüins
(infantil de 5 anys) d’aquest centre
va estar reconeguda amb el premi
nacional ‘etWinning’ pel treball
realitzat en l’àrea d’anglès.
En concret, es tracta d’un projec·
te d’educació infantil dirigit per
Mª Amparo Montoro Monzón en
que cada grup d’alumnes elabora
una recepta típica del seu país i del
d’altre soci. Aquest punt de partida
permet als xiquets i xiquetes ad·
quirir, a través del treball en grup,
coneixements sobre geografia, a
l’hora que practiquen l’anglès, el
valencià i el castellà.

Fi de curs al
conservatori

Setmana cultural
al Cervantes

El darrer 8 de juny, l’alumnat de
les distintes agrupacions del con·
servatori de música Pintor Pinazo
de Godella va oferir una audició al
teatre Capitolio per celebrar la fi
del curs. Aquest concert, d’entra·
da lliure, va servir per posar punt
i final a l’any acadèmic i mostrar
a les famílies tot allò après durant
les classes.
D’altra banda, des del centre ja
treballen per preparar el nou curs.
En juny es realitzaren les primeres
proves d’accés, i el llistat provisi·
onal d’admesos està penjat al web
del conservatori. En setembre tin·
drà lloc la següent convocatòria.

El col·legi Cervantes va cele·
brar la seua setmana cultural amb
l’art com a eix central. L’alumnat
ha fet tallers, visitat exposicions i
treballat moltíssim per tal que el
dia de portes obertes fora tot un
èxit.
A través de distints treballs, els xi·
quets i xiquetes han conegut millor
grans noms de la història de l’art
com Julio González, Kandinsky,
Mondrian, Magrite o Andreu Alfa·
ro. Precisament l’escultor ha estat
una figura clau durant aquest curs,
amb visites al museu i l’elaboració
d’un vídeo homenatge per part de
l’alumnat.

Reconeixement als
millors de la classe
bueso i sanchis van lliurar els premis a l’excel·lència
premis acadèmics

El darrer 29 de juny es van lliurar
al saló d’actes de Vila Teresita els
diplomes als millors expedients
acadèmics de Godella.
Com cada any, la regidora d’Edu·
cació, Teresa Bueso, i l’alcaldessa
del municipi, Eva Sanchis, van
reconèixer amb aquests premis
aquells joves que han destacat pel
seu rendiment escolar durant el
curs 2016/17.
En Godella, estos premis, atorgats
des de la conselleria d’Educació,
Investigació, Cultura i Esport,
anaren per als següents alumnes:
Educació Primària: Marc Pons
Puertes, Giulia Forti Alepuz i Ale·
jandro Baixauli Cano (El Barran·
quet), María Beatriz Alapont Raga
(Domus), Paula Torres Muñoz,
Celia Lafuente Alcázar i Nicolás
Iserte Tarazón (EPLA), i Ángela
Aparicio Ballester (Sagrat Cor).
Educació Secundària: Fernando
Bengochea López, María Monto·
liu Peris i Carmen Urios Hernán·
dez (DOMUS), Susana Chisbert
Soriano, Guillermo García Mir i
Óscar Morales Navarro (EPLA),
Paula De Alfonso Ballester i Elisa
Yagüe Hurtado (Sagrat Cor), Ma·
ría Llana Iniesta, Marina Luengo
Martínez i Mario Roca Martínez
(Sant Bertomeu).
Formació Professional: Iván Cano
Vidal, Ana Belén Puig Ruiz i Raúl
Abraham Garvi (EPLA).

Sanchis i Bueso, junt a algunes de les persones guardonades.

Cursos de defensa personal

Nous vehicles per a la Policia

Polprox

El curs de defensa personal per a dones tingué una gran acceptació.

El regidor de Seguretat Ciuta·
dana, Fernando Oliveros, ha infor·
mat que ja s’han iniciat els tràmits
per dotar a la Policia Local de dos
nous vehicles: un elèctric i un altre
híbrid.
«Amb aquesta aposta no només
millorem la flota d’automòbils del
cos, sinó que ho fem apostant pel
medi ambient», ha comentat Oli·
veros.
Els vehicles estan preparats i
adequats a la legislació vigent, i
compten amb un desfibril·lador
que ofereix una resposta ràpida i
oportuna en cas d’infart. «A més,
formarem els agents en la utilitza·
ció del desfibril·lador i tècniques
de primers auxilis», ha dit el regi·
dor.

Des de l’arribada a la Policia
Local de Santiago Garfella, el nou
intendent en cap, el cos ha anant
adquirint progressivament el mo·
del de Polprox (policia de proxi·
mitat), a través del qual es dóna un
especial protagonisme a la partici·
pació dels agents dins el teixit so·
cial del poble. En este sentit, s’han
realitzat distints cursos de forma·
ció, xarrades en centres escolars
i amb associacions, i també s’ha
incrementat la presència unifor·
mada als carrers, la qual cosa ha
ajudat a reduir els nivells de delin·
qüència. A més, s’ha incrementat
la vigilància a l’horta per evitar els
robatoris, i s’ha dut a terme una
campanya de conscienciació de
tinença d’animals.

Els cursos de defensa personal
per a dones organitzats per la Po·
licia Local de Godella han estat
tot un èxit, fins el punt que «la de·
manda ha triplicat l’oferta», com
ha informat el regidor de Seguretat
Ciutadana, Fernando Oliveros.
Des del cos ja treballen en progra·
mar noves edicions de nivell su·
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perior, amb l’objectiu de dotar les
dones d’habilitats i recursos per a
una major autoprotecció.
«Amb este curs pretenem aug·
mentar l’autoconfiança, no només
per previndre possibles situacions
de violència masclista, sinó per a
qualsevol àmbit de la vida», ha
afegit Oliveros.

El vehicle elèctric, a més de con·
tribuir a reduir la contaminació
ambiental, també evita una con·
taminació acústica i afavoreix una
tasca més eficaç i segura.
D’altra banda, el vehicle elèctric,
de tipus SUV o tot terreny, està
pensat per a donar una resposta en
situacions de possibles inundaci·
ons, doncs pot circular per zones
amb molta aigua i per camins i
vies rurals, la qual cosa afavoreix
la labor de vigilància per les zones
de diseminats i per l’horta de Go·
della.
«Aquests dos nous vehicles ens
permetran continuar oferint un
servei de proximitat al servei de
la ciutadania del nostre poble», ha
conclòs el regidor.

Segon trimestre de 2018
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Biblioteca i Promoció del Valencià

Fomentant la lectura a
través de l’intercanvi
l’ajuntament llança la iniciativa ‘llibres lliures’

L’Ajuntament proposa una nova
regulació per a subvencionar els
comerços que aposten pel valencià
La regidoria de Promoció del
Valencià de l’Ajuntament de Go·
della ha redactat unes noves bases
reguladores per a la convocatòria
de subvencions en règim de con·
currència competitiva a comerços
i empreses del poble per a la pro·
moció de la llengua.
L’objectiu d’aquesta nova nor·
mativa és, tal i com ha explicat
la responsable de l’àrea, Paquita
Mocholí, «anar un pas més enllà,
i no només promocionar el valen·
cià mitjançant la retolació exterior
dels comerços -com es feia abans-,
sinó també la retolació interior de
les pròpies empreses i tota la seua
política de publicitat i marxandat·

ge, que és igualment important».
La partida corresponent a aques·
ta subvenció està dotada amb un
import de 1.500€, i aquelles em·
preses, comerços, professionals o
autònoms de Godella que vulguen
sol·licitar l’ajuda ho hauran de fer
abans del 15 de setembre, sempre
i quan complisquen els requisits
estipulats en les bases reguladores.
Es concediran ajudes del 30% del
cost de l’activitat de cada empresa
o comerç, amb un màxim de 300€.
Aquesta subvenció es concedirà
per a la retolació fixa exterior, in·
terior o de vehicles, l’etiquetat de
productes, la publicitat, el marxan·
datge i els llocs web i blogs.

Els clubs de lectura es
reprendran al mes d’octubre

Les prestageries que conformen
els punts d’intercanvi de llibres
estan situades a l’edifici de Serveis
Socials, al poliesportiu, al pavelló,
a l’escola de música i al mercat
municipal.
Recorda que, per tal de poder aga·
far un llibre, has de deixar un altre.
Així guanyem totes i tots!

Cada últim dimecres de mes, la
regidoria de Biblioteca de l’Ajun·
tament de Godella organitza al
centre cultural Xicranda un club
de lectura, obert a tota la ciutada·
nia.
En estes reunions, es comenta i
debat sobre llibres de molt distin·
ta índole. Per exemple, durant els
darrers mesos s’ha parlat d’obres
com Las visitas deberían estar
prohibidas por el código penal,
de Miguel Mihura; El enamorado de la Osa Mayor, de Sergiusz
Piasecki; o Yo confieso, de Jaume
Cabré, entre d’altres.

Troba el nom de 14 professions

L’Horta

Millores a la biblioteca municipal

Solucions: músic, cambrer, metge, fuster, fornera, cuiner, mestra,
fotògrafa, perruquer, jutgessa, infermer, advocada, ramader, actriu.

Davall del gris perla del cel
albirem el blau de les cúpules
majestuoses i supèrbies
vigilant camps i horts
treballats amb cura,
llaurats per a donar fruit,
horts centenaris envoltats d’energia
combinen arbres i cultius
que abasteixen de vida al poble.
Una passejada a l’hora del vespre
entre séquies i canals de reg
ens fa reviure tot el que som.
Som del poble,
el poble que es recull
al recer de la collita.
M’assec al peu de la palmera
i des d’allí albire tots els camps
que envolten les cases,
aquelles que encara habitades
mantenen el pas del temps
en els fets i en les paraules.
Són poble i horta. Passat i present
Mire, observe i camine cap endins.
Autora: Dori Palencia

Després d’ampliar la velocitat
del WiFi a finals de 2017 -passant
d’un cabdal de ‘baixada’ de 2 MB
a 8 MB, i de ‘pujada’ de 200 kbps
a 2 MB-, ara la biblioteca munici·
pal podrà vore noves millores, tant
a la part tècnica i de servei com a
la pròpia infraestructura.
En primer lloc, tal i com ha infor·
mat la regidora de l’àrea, Paquita
Mocholí, s’invertiran 4.000€ de
fons propis per a l’adquisició de
nous ordinadors. «Els equips que
hi ha tenen més de huit anys i fun·
cionen molt lentament, per la qual
cosa hem de respondre a una de·
manda que ve ja de fa temps», ha
comentat Mocholí.
I d’altra banda, amb una partida de
12.000€ -també de fons propis- es
construirà una zona infantil aïllada
amb un metacrilat transparent que
permetrà la convivència entre els
adults i els més menuts.

Una usuària, en un punt d’intercanvi de llibres.

llibres lliures

L’Ajuntament de Godella, a través
de la regidoria de Biblioteca, ha
habilitat cinc punts d’intercanvi de
llibres en diferents parts del poble,
que es sumen al que ja existia en la
pròpia biblioteca.
Amb aquesta campanya, que por·
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ta com a lema ‘Llibres lliures’,
es pretén «apropar els llibres als
ciutadans i ciutadanes de Godella
i potenciar la lectura entre tots els
públics», ha explicat la responsa·
ble de l’àrea, Paquita Mocholí.
Qualsevol persona pot agafar un
llibre i deixar un altre que no uti·
litze.
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Després de l’aturada per les va·
cances d’estiu, els clubs de lectu·
ra es reprendran a l’octubre. Pri·
merament, el dia 24 d’este mes,
es parlarà sobre Ciudades de sal,
d’Abderrahmán Munif.
El dimecres 21 de novembre,
l’obra protagonista serà El banquete de las barricadas, de Pau·
line Dreyfus
I, per últim, abans de les vacances
de Nadal, el dimecres 19 de de·
sembre es celebrarà el club de lec·
tura sobre La busca, de Pío Baroja.
Podeu demanar més informació a
la biblioteca municipal.

«Volem fer de la biblioteca també
un espai per a xiquetes i xiquets,
però som conscients que sovint
fan soroll i molesten a les persones
que estan estudiant. Amb aquesta
solució posarem fi a esta proble·
màtica», ha explicat la regidora de
l’àrea.
Cal recordar que la biblioteca mu·
nicipal ja compta amb un espai
dedicat a la iniciació a la lectura,
amb llibres per a xiquetes i xiquets
de 0 a 3 anys.
En este espai s’han habilitat tau·
les i cadires per als més menuts,
i a més s’ha ampliat la col·lecció
d’estos llibres infantils.
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.
Biblioteca i Promoció del Valencià
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Godella i
Burjassot
s’agermanen
amb Lanuvio
a través de la
figura del tenor
Lauri Volpi
L’agermanament entre Godella,
Burjassot i Lanuvio s’ha fet efec·
tiu després que el consell muni·
cipal de la ciutat italiana aprovés
este pacte recentment.
Un pacte que es materialitza al
voltant de la figura del tenor Gia·
ocomo Lauri-Volpi, originari de
Lanuvio i que va viure junt amb
la seua dona, la soprano alicanti·
na Maria Ros, a Burjassot, on va
morir. Està soterrat al cementeri de
Godella.
Tant Godella com Burjassot ja ha·
vien aprovat inicialment esta unió
en respectives sessions plenàries
l’any passat. El regidor d’Agerma·
nament de Godella s’ha congratu·
lat d’esta unió, que es fa efectiva
després de molts mesos, i s’ha
referit a les paraules expressades
pel comitè d’agermanament: «per
fi Godella fa honor a un dels seus
fills més cèlebres».

Noves borses
de treball
L’alcaldessa de Godella i regi·
dora de Personal, Eva Sanchis, ha
informat de les noves borses de
treball que l’Ajuntament ha tret o
té previst traure: la d’administra·
tius (s’estan baremant els mèrits),
treballadors socials (publicades
les llistes d’admesos), psicòlogues
per a l’àmbit educatiu i de Serveis
Socials (convocatòria pendent
d’eixir) i TAG (pendent de traure
llistat d’admesos).
D’altra banda, es traurà una plaça
en oposició de traductor i profes·
sor de valencià de l’EPA i, per
consolidació, també les places de
conserge, tècnic d’imatge i so, i
coordinador de la ràdio.
També es trauran borses de moni·
tors esportius i s’ampliarà la borsa
d’animadors juvenils i professors
del conservatori.
Podeu consultar tota la informació
relativa a estes convocatòries a
l’apartat ‘Oferta d’Ocupació Pú·
blica’ del web de l’Ajuntament.
En qualsevol cas, Sanchis ha reco·
manat a totes les persones que es·
tan buscant treball a Godella que
s’inscriguen com a demandants
d’ocupació al SERVEF.
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L’Associació de Solidaritat
amb el Sàhara demana la
col·laboració de l’Ajuntament
representants d’esta associació demanaren a l’alcaldessa eva sanchis
l’agermanament de godella amb algun poble sahrauí per visibilitzar-lo

A l’esquerra, l’alcaldessa Eva Sanchis, amb representants de la federació. A la dreta, el regidor d’Agermanament, Paco Aràndiga.
L’alcaldessa de Godella, Eva
Sanchis, va rebre el darrer 18 de
juny a l’Ajuntament de Godella
a representants de la Federació
d’Associacions de Solidaritat amb
el poble Sahrauí.
D’una banda, des d’aquesta asso·
ciació han demanat al consistori

la seua col·laboració per agerma·
nar-se amb alguna daira (poble),
amb l’objectiu de visibilitzar la
problemàtica del poble sahrauí
causada per la mala descolonit·
zació d’Espanya en l’any 1975.
Sanchis els ha transmet el compro·
mís de traslladar aquesta demanda

al grup de govern.
D’altra banda, la Federació d’As·
sociacions de Solidaritat amb el
poble Sahrauí ha posat a disposi·
ció de la ciutadania dos correus
electrònics: fasps@hotmail.com,
per a qualsevol persona que vulga
col·laborar amb la causa sahrauí;

i vacancesenpaupv@gmail.com,
per a les persones que vulguen for·
mar part del programa ‘Vacances
en pau’ com a famílies d’acollida,
donant empar a les xiquetes i xi·
quets que venen al nostre país a
passar els mesos d’estiu.

Estudiants de Godella i Noisy-le-Roi protagonitzen un intercanvi
El darrer mes de març, els alum·
nes de 2on d’ESO del centre edu·
catiu Gençana van viatjar a França
per realitzar un intercanvi amb
estudiants de Noisy-le-Roi, poble
proper a París que està agermanat
amb Godella.
L’acolliment va ser molt emoci·
onant, ja que els alumnes havien
estat comunicant-se prèviament
entre ells durant diverses setma·
nes. Durant l’estada a França, van
visitar els llocs més emblemàtics
de la capital francesa, com la Torre
Eiffel, l’Arc del Triomf o Mont·
martre. A més, van participar en
algunes classes del col·legi dels
estudiants francesos. El cap de
setmana, els alumnes van passar
el temps amb les seues famílies
d’acolliment.
En el mes de maig, es va repetir
l’intercanvi a la inversa, i els alum·
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nes francesos van acudir al Centre
Educatiu Gençana per a reunir-se
amb els seus correspondants du·
rant una setmana, en la qual van
gaudir de la convivència amb es·

tudiants i professors, van visitar
llocs significatius de la ciutat de
València i van ser rebuts per l’al·
caldessa de Godella, Eva Sanchis.
Aquesta ha sigut una experiència

El comitè d’agermanament ja treballa en nous projectes.

inoblidable i molt enriquidora a
nivell personal i cultural per als es·
tudiants de tots dos països, ja que,
com ells mateixos assenyalen,
«serveix per a millorar les destre·
ses en l’idioma però també ajuda
a relacionar-se i conviure amb al·
tres persones de cultures i hàbits
diferents, així com a adaptar-se a
noves situacions».
El Centre Educatiu Gençana
acull des de juny una exposició
fotogràfica que mostra alguns
dels moments viscuts en aquesta
experiència i que porta per títol
‘Photo! Nous sommes à Paris’.
D’altra banda, el comitè d’ager·
manament de Godella ha informat
que a finals d’estiu es reprendran
projectes com els intercanvis amb
l’orquestra del Sagrat Cor, amb els
monitors dels Juniors i Koynos,
les Marchés de Noël, etc.
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S’aprova la moció de
CET per demanar un
espai polític al BIM
a partir d’ara, els grups polítics amb representació a
l’ajuntament tindran un espai al bim per expressar-se

La regidora de CET, Irene Ferré, en el moment de presentar la moció al ple.
La sessió ordinària del ple de
març va aprovar la moció pre·
sentada per Canviem Entre Tots
demanant que els grups polítics
de l’oposició tingueren un espai
al Butlletí Informatiu Municipal
(BIM).
La proposta va comptar amb el
suport del propi CET, del PP i de
Ciutadans. Per contra, el grup de
govern al complet -Compromís,
PSOE i EU- es va oposar amb vots
negatius, però la seua minoria no
va poder evitar que la moció is·
quera endavant.
Amb tot, després de l’aprovació
de la moció, el consell de redacció
del BIM es va reunir i va acordar
que l’espai de representació políti·
ca no estaria limitat exclusivament
als grups de l’oposició. Així que,
per consens, tots els partits amb
representació a l’Ajuntament dis·
posaran d’un espai igualitari a les
darreres pàgines d’aquesta publi·
cació.
A la reunió del consell, a la qual
assistiren representats de tots els
bim

Godella

partits, també s’acordà el número
de caràcters admesos, que variaria
en funció de si els grups volien ad·
juntar o no una fotografia per com·
plementar el text.
Igualment es va aprovar per con·
sens la ubicació d’esta nova sec·
ció, que anirà al final del BIM, just
després de les pàgines dedicades a
les associacions veïnals.
En el moment de presentar la mo·
ció, la portaveu de CET, Irene Ferré,
va explicar que amb aquesta pro·
posta es pretenia fer del BIM una
publicació «més plural i més jus·
ta». A més, va demanar que aquest
fet no tinga repercussió sobre l’as·
signació que reben els partits per
editar els seus propis butlletins
d’informació.
El regidor de Comunicació, Paco
Aràndiga, va fer un repàs històric
per explicar que el 28 de febrer de
2013, el ple de l’Ajuntament de
Godella va aprovar les bases de
regulació del Consell de Redac·
ció del BIM, en les quals s’espe·
cifiquen que és aquest òrgan el
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que determina la periodicitat, les
línies generals, estructura i con·
tingut i aprovació del resultat final
del BIM. A principi de la present
legislatura, el Consell de Redac·
ció es va replantejar totes aques·
tes bases, i es va parlar sobre la
conveniència de que els partits
polítics tingueren un apartat al
BIM, proposta que es va votar en
contra per unanimitat dels pre·
sents (cinc representants de cinc
grups polítics, i el sisè va excusar
la seua absència). Des d’aleshores,
els representants d’EU i CET han
tornat a plantejar el tema en diver·
ses ocasions, però no s’ha debatut
degut a que normalment només hi
ha representants de tres dels sis
grups (ja que els representants de
l’oposició no solen acudir a les re·
unions). Per últim, i amb indepen·
dència del sentit de la votació de la
moció, Aràndiga va fer una crida
per a que tots els grups polítics
participen del consell de redacció
del BIM. «Creiem en la participa·
ció i en el debat», va dir Aràndiga.

L’Ajuntament explica amb
vídeos el funcionament de la seu
electrònica i promociona l’app
L’Ajuntament de Godella, a tra·
vés de les regidories de Comuni·
cació i Modernització, ha llançat
diversos vídeos per promocionar
l’app municipal i explicar el fun·
cionament de la seu electrònica.
Tots els vídeos es poden consultar
al canal del Youtube del consistori
godellenc.
En primer lloc, sobre l’app muni·
cipal, el regidor de Comunicació,
Paco Aràndiga, ha recordat que es
pot descarregar de manera gratuï·
ta, tant per a dispositius iOS com
Android.
«L’app és una ferramenta neces·
sària per apropar la ciutadania a
l’Administració, facilitant la co·
municació entre les dues parts i
afavorint una major transparèn·
cia», ha destacat Aràndiga.
Aquesta aplicació ofereix al ciuta·
dà estar al dia de totes les notícies
i novetats del seu poble, consul·
tar l’agenda d’activitats culturals,
esportives o juvenils, l’agenda
d’actes d’alcaldia i dels regidors
del Grup de Govern, i l’agenda de
reunions municipals amb els seus
ordres del dia.
A més, es podrà accedir a infor·
mació d’utilitat com les farmàcies
de guàrdia de Godella i Burjassot,
l’oratge, els horaris de metro i au·
tobús i informació dels distints de·
partaments de l’Ajuntament.
D’altra banda l’app té un sistema
d’avisos gràcies als quals t’arriben
notificacions de convocatòries,
talls de carrers, etc.; així com un
servei de bústia ciutadana a través
del qual es pot fer arribar a l’Ad·
ministració les demandes i els sug·
geriments pel que fa a possibles
incidències o imperfectes en la via
pública.
Per últim, cal destacar que aquesta
ferramenta també compta amb tres

mapes temàtics per a que et situes
al poble. El primer d’ells, asse·
nyala quins són i on estan els llocs
d’interès municipal. El segon, llis·
ta tots els restaurants i t’ofereix la
opció de cridar directament des
del teu telèfon per reservar taula. I
el tercer, situa els comerços locals
per a ajudar-te amb les compres
que necessites.
Sobre els vídeos de la seu electrò·
nica, el regidor de Modernització
ha explicat que a estos vídeo tu·
torials s’explica com registrar-se,
quins tràmits es poden realitzar i
com utilitzar la nova versió de la
seu electrònica del consistori.
Aquesta iniciativa s’ha realitzat
després que durant els darrers me·
sos s’implementés la nova versió
de la seu que solucionava molts
dels problemes que presentava la
versió anterior, com era sobretot
la connectivitat amb Java. Ara, a
través de l’aplicació eSigna, la na·
vegació és molt més senzilla i es
pot accedir a la informació d’una
manera més intuïtiva.
Joan Alonso, ha comentat que
«l’objectiu d’aquests vídeos és
el d’esclarir com utilitzar la seu
electrònica i promocionar la rea·
lització de tràmits de manera te·
lemàtica per tal d’evitar cues i so·
brecarregar l’Administració».
Per tal d’accedir a la seu electrò·
nica només cal tindre un certificat
digital. En cas que no ho tingues,
ho pots demanar de manera gratu·
ïta a l’Oficina d’Atenció a la Ciu·
tadania.
Accedint a la seu electrònica es
poden presentar registres d’entra·
da, consultar la teua documentació
i els teus tràmits pendents, presen·
tar instàncies i fer distintes gesti·
ons a través de les diferents àrees
del consistori.

L’OMAC anuncia el seu nou
horari per als mesos d’estiu
A partir del dilluns 2 de juli·
ol i fins el divendres 31 d’agost,
l’Oficina Municipal d’Atenció a
la Ciutadania (situada a la planta
baixa de l’Ajuntament de Gode·
lla) modificarà el seu horari amb
motiu del període estival: de 8:30
a 14:30 h de dilluns a divendres.
Per les vesprades, l’OMAC ro·
mandrà tancada, però recordeu
que el Registre Electrònic de
l’Ajuntament de Godella està en
funcionament les 24 hores del dia
en la web: sede.godella.es/Por·

talCiudadano, on podeu presen·
tar qualsevol sol·licitud de forma
electrònica si disposeu de Certifi·
cat Digital o Firma Electrònica.
El regidor de Modernització, Joan
Alonso, també ha informat que
a través dels vídeo tutorials dis·
ponibles al canal de Youtube de
l’Ajuntament de Godella es pot
consultar informació sobre la seu
electrònica: com registrar-se, com
accedir i quins tràmits es poden re·
alitzar per tal d’evitar cues a l’Ad·
ministració.
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Catacumba Film Festival

Sembra en Saó

Catacumba Film Festival ha ascendente de sus últimas edici·
presentado recientemente el cartel ones. Este año, además, Sergi In·
de su XVI edición, obra del ilus· clán y Javi Llorens, sus directores,
trador Martín López. El festival, han sido invitados por Cinema
que se celebrará del 31 de octubre Jove a presentar el festival dentro
al 4 de noviembre en el cine Capi· de las jornadas de profesionales
tolio de Godella, continúa con la del cortometraje Curt Creixent.
apertura a nuevos géneros cinema· Y la Filmoteca Valenciana abrirá
tográficos: del cine fantástico y de sus puertas para acoger una de las
terror de principios de siglo al cine sesiones de Catacumba, festival
underground, clandestino y ex· que, con el apoyo de la Concejalía
perimental presente en la progra· de Cultura y Fiestas del Ayuntami·
mación de sus últimas ediciones. ento de Godella, está plenamente
Y también a nuevas propuestas, consolidado dentro de la escena
como conciertos, matinées infan· cultural valenciana.
tiles y charlas-talle·
res, dirigidas a un
amplio abanico de
público.
Más de mil cor·
tos de los cinco
continentes se han
presentado al FIC·
CA’T, el Festival
Internacional
de
Cortometrajes de
Catacumba
Film
Festival. Los traba·
jos seleccionados
optarán a las pecu·
liares estatuillas del
festival: los Fetos
de Oro, premios
del jurado y del
público, y la Muñe·
ca Rota, premio al
cortometraje más
entrañable. Cata·
cumba confía en
continuar la línea Cartell del Catacumba Film Festival 2018.

Sembra en Saó és una associ·
ació creada l’any 2005 amb l’ob·
jectiu general de promoure l’agri·
cultura ecològica com a forma de
millorar la qualitat de vida de les
persones. Des de fa quatre anys té
la seua seu a Godella, sumant la
seua acció a la d’altres iniciatives
en l’àmbit local que promouen un
canvi en la relació de la ciutadania
amb l’Horta.
Els horts escolars ecològics són la
principal activitat de la nostra as·
sociació. Des que va ser fundada
hem treballat en vora 40 centres
educatius d’Infantil, Primària i Se·
cundària. La nostra funció en els
tallers és la de guiar als alumnes
perquè siguen els protagonistes
del seu hort. Amb les seves mans,
treball i paciència, aprenen no so·
lament a produir aliments; tam·
bé descobreixen els beneficis de
l’agricultura ecològica, tant per a
la seva salut com per al medi am·
bient, i aprenen a valorar l’Horta
de València i el treball dels seus
agricultors.
A més dels horts escolars, en els
últims anys hem participat en mul·
titud de projectes relacionats amb
l’agricultura ecològica en la seua

Plataforma Solidaritat Ciutadana
En la nostra col·laboració ante·
rior vam fer referència als cinc anys
de funcionament i, precisament als
pocs dies d’enviar-la per a la seua
publicació, vam rebre un comuni·
cat d’EL PERÍÓDICO DE AQUÍ
informant-nos que se’ns atorgava
el Cinqué Guardó a la Solidaritat.
El Periódico de Aquí es defineix
com un mitjà de comunicació in·
dependent i plural que naix amb
l’únic objectiu d’apropar l’actuali·
tat del que ocorre a les comarques
valencianes des d’ una òptica dife·
rent. Segurament l’heu fullejat en
algun dels establiments del poble.
L’acte es celebrà al Puig de Santa
Maria el dia 26 d’abril.
En difondre’s la notícia, vam re·
bre la felicitació de la senyora Al·
caldessa, de la Regidora de Serveis
Municipals així com del Regidor
de Serveis Socials que tot i tenint
Ple el mateix dia i a la mateixa hora
que se’ns entregava, va compartir
amb la representació que acudírem
de la Plataforma, uns moments in·
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tensament satisfactoris.
Ha estat un reconeixement que no
vam saber ben bé a qui agrair fins
que arribàrem a l’acte. Allà vam
poder desvetllar el misteri. El pro·
motor de l’entrega del Guardó ha
estat una persona a qui des d’aquest
mitjà on precisament ell va treba·
llar i ens va mostrar la seua gran
sensibilitat durant els primers anys
de funcionament, li volem agrair
la iniciativa: Moltíssimes Gràcies
Benvolgut Andrés !!!
Per acabar, i recordant la crida que
vam fer al darrer text que es publi·
cà, respecte al voluntariat perquè
s’animàreu a venir a treballar amb
nosaltres, informar que han hagut
noves incorporacions i que ens en·
cantarà rebre a qui vulgueu vindre
a treballar.
Moltíssimes Felicitats Poble de
Godella; el Guardó també és vos·
tre!!!
Moltíssimes gràcies a totes i a
tots!!!

vessant més social, terapèutica o
d’inserció: assessorament en horts
d’oci municipals (participàrem en
el disseny i posada en marxa dels
Horts Municipals de la Coscollosa,
per exemple), horts per a majors
en residències d’ancians i tot tipus
de projectes d’inserció sòcio-labo·
ral per a diferents col·lectius.
Destacarem també dues iniciatives
que hem posat en marxa última·
ment: el Camp Sembra, un camp
demostratiu que tenim a Godella,
molt a prop dels horts municipals,
on rebem visites d’escolars i d’al·
tres grups, i el Curs d’Hort Escolar
Ecològic per a Mestres i Educa·
dors, la primera edició del qual va
tenir lloc a Godella al setembre de
l’any passat, amb valoracions molt
positives per part dels més de 30
mestres que van participar.

Donat l’èxit d’eixa primera edició,
proposem dues noves edicions del
curs per al pròxim inici del curs
escolar 2018-2019, en dues setma·
nes diferents: un primer curs en les
vesprades del 17 al 20 de setem·
bre, destinat a mestres exercint als
municipis de València i Godella,
i un segon curs, del 24 al 27 de
setembre, obert a mestres i educa·
dors de qualsevol procedència. Els
cursos tindran lloc a Godella, con·
cretament al Camp Sembra per a
les parts pràctiques i a les instal·la·
cions municipals de l’antic Escor·
xador per a les parts teòriques. Si
eres mestre o educador amb inte·
rès en el tema no t’ho pots perdre!
Podeu trobar més informació so·
bre aquesta i altres activitats de la
nostra associació en la nostra web:
www.sembraensao.org

Visita als horts de Sembra en Saó.

Amics de la Música de Cambra
Enguany, el 2018, farà 10 anys
que va començar una aventura mu·
sical meravellosa: el nostre Festival
«Residències de Música de Cam·
bra» de Godella. Aquesta activitat
musical ocupa i omple un lloc im·
portant en el complex món musi·
cal de València, i també de l’estat
espanyol per dos raons: la primera
perquè ofereix, dins del que són
les activitats musicals per a joves,
l’oportunitat de dedicar-se de ple
durant 10 dies a la música de cam·
bra, camp al qual tot músic somnia
dedicar-se; en segon lloc —i pilar
bàsic de la filosofia del Festival—
reuneix cada estiu un grup extraor·
dinari de professionals de la Músi·
ca que comparteixen experiències
mentre preparen els programes que
després s’ofereixen al públic.
La filosofia bàsica ha estat sem·
pre la presentació al nostre públic
de l’excel·lència, fer-la propera, i
acostar-la als joves músics amb la
finalitat d’estimular la seva pràc·
tica i obrir portes al seu futur pro·
fessional. Els músics invitats són
«residents» en Godella, creant una
comunitat musical única que s’inte·
gra en el poble, en el nostre públic,
al qui ofereix unir- se’n. Aquest és
un projecte integrador al voltant de
la Música. El símbol d’aquesta in·
tegració és l’orquestra del Festival,
on participen tots els joves, els pro·

fessionals i fins i tot col·laboradors;
i finalment l’enllaç amb la societat
és el cor participatiu, obert a qual·
sevol persona que vulga cantar amb
nosaltres.
Aquest any oferim una varietat
de formats de concert: per una
part tornem a incloure el teatre en
concert, en una obra divertida i di·
dàctica, «Bach llava més Blanc»,
creada per la violista holandesa
Esther Apituley. Podrem escoltar i
veure una de les primeres músiques
escrites per al cinema, de Camille
Saint-Saëns, tindrem La Creació de
Haydn amb l’orquestra i el cor par·
ticipatiu, i pura música de cambra,
que inaugurarem amb la violinista
Leticia Moreno en un programa
amb Piazzolla i altres fusions mu·
sicals. Els Joves Talents aquest any
competiran pels premis que el fes·
tival ha organitzat en forma de con·
certs futurs i promoció, i on partici·
parà com a jurat el públic.
Aquest és un festival que ha anat
creixent a poc a poc, sòlidament. El
seu creixement ha estat un resultat
natural de la seva evolució. Sempre
s’ha cuidat al màxim l’elecció dels
músics invitats. Pel Festival han
passat figures de la Música inter·
nacional, grans professionals que
també són grans persones. Això
ha definit sempre el nostre festival.
La Música de Cambra es pot mirar

com un paradigma de col·labora·
ció, de la persecució de somnis i
objectius, hi compta l’excel·lència
professional però també la qualitat
humana. Per això pensem que els
músics que passen per Godella en
aquests 10 dies, han estat exemples
de treball en grup per a assolir ob·
jectius comuns, tant per als joves
estudiants de música com per al pú·
blic en general, que els veu i els es·
colta dalt d’un escenari, però tam·
bé pot xerrar amb ells, escoltar-los
parlar i compartir fins i tot taula.
Complir 10 anys és una alegria i
un orgull, però també un miracle
comptant amb què hem patit i so·
breviscut a una època profunda i
llarga de crisi econòmica de la qual
no sembla que hàgem eixit. Volem
agrair especialment l’Ajuntament
de Godella i els seus successius
responsables el recolzament que
sempre han donat al projecte, no
només econòmic, sinó també en
infraestructura i en recolzament
anímic fins i tot. Agraïm també a la
Diputació de València i a l’Institut
Valencià de Cultura la seva ajuda
econòmica continuada durant els
darrers anys, i, sobretot, donem les
gràcies als nostres socis i amics del
festival, que donen sentit el projec·
te.
Si vols fer-te soci pots escriure a
asocmcg@gmail.com.
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Godella en lluita contra les inundacions
Nuevamente el Ajuntament de
Godella aprueba la construcción
de viviendas, a precios no asequi·
bles para la inmensa mayoría, en
una zona llena de oliveras, que
más bien parecía un pequeño bos·
que del mismo.
Ya en zonas colindantes hemos
visto como a lo largo de estos últi·
mos años han ido degradando con
la finalidad de construir.
Y nos preguntamos y sabiendo
cómo afecta tanta construcción
sobre el tema de las inundaciones,
no puede ser que se esté prevari·
cando…
¿Y todo esto como te afecta?
1.- Agravará las inundaciones en
muchas zonas de Godella, pues
no tenemos aún ni el proyecto
redactado que solucione la grave
problemática que padecemos, que
produce graves daños materiales, e
incluso pone en peligro a las per·
sonas como indica el mismo Sín·
dic de Greuges.

2.- Seguimos deforestando con la
única idea de construir a base de
cemento y ladrillo. Espacios que
han tenido un especial interés en
nuestra Godella de hace pocos
años, que incluso inmortalizó en
una de sus obras Pinazo.
3.- Influirá negativamente en las
infraestructuras: más vehículos a
motor, tráfico, ruido contamina·
ción, colapso de tráfico, peligro·
sidad… ¿Quién gana? = el capital
= unos pocos en detrimento de la
inmensa mayoría.
3.- Desde Godella también se in·
fluye negativamente a los drásti·
cos efectos del cambio climático,
no respetando nuestro bosque
mediterráneo, que por cierto es
mucho más antiguo que la propia
huerta, y forma parte de un equi·
librio medioambiental de nuestro
ecosistema.
Proponemos:
1.- Ni un metro cuadrado más

de cemento y ladrillo de nueva
construcción hasta no solucionar
el problema de inundabilidad del
pueblo. Esto es de sentido común
en cualquier país medianamente
democrático. En Godella por lo
que vemos mandan otros criterios,
un tanto oscuros.
2.- Preservar huerta, como las
zonas de montañeta que no han
sido construidas a lo largo de los
años. Lomas como la Canyada de
Trilles, dels Cantals, dels Frares o
la misma Pedrera. Esto es futuro
lo otro entra dentro del cortopla·
cismo y la especulación sobre el
medio físico en detrimento de las
nuevas generaciones.
3.- Dotar de espacios verdes y jar·
dines en las barriadas humildes
que escasean o sencillamente no
tienen. Como los tienen barriadas
de Pitufos o el pegado al Pabe·
llón. Hablamos de barriadas como
Cervantes-Ermita, Casco Antiguo,
etc.

Zones d’oliveres a Godella.

Cor de la Vila: concert ‘Canticum Novum’
De la mà del seu director, José
Tomás Poveda, el passat dissab·
te 16 de juny el Cor de la Vila va
oferir un concert de compositors
nord-americans contemporanis.
El programa va ser un xicotet mos·
trari de la riquesa musical del pre·
sent segle, d’una nova visió de la
música religiosa que busca la pro·
ximitat a altres gèneres com el te·
atre musical o el jazz. Una música
que, des de la senzillesa, sedueix
per la seua gran bellesa.
Amb l’acompanyament de Lola
Martínez al piano, i de la jove
cellista Maria Fernández, el con·
cert va començar amb una selecció
de 5 peces de Audrey Snyder.
Seguidament, la pianista i un
quartet de veus abordaren “Quem
vidistis”, primera peça de la part
dedicada a Nicholas White. En
aquesta interpretació el públic va
poder començar a gaudir de l’ex·
traordinària veu de Mireia Poveda,
una cantant molt jove que ja des
de les primeres notes va captivar a
bim
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tots els presents.
Continuaren Lola Martínez i Ma·
ria Fernández amb una peça ins·
trumental, també de White, que
interpretaren amb bellesa i sensi·
bilitat.
Desprès de dues peces de Jenkins,
de nou la jove solista va seduir
al públic amb “Via dolorosa”, de
Billy Sprague.
Tres composicions llatines con·
temporànies de Jerry Estes van ser
el final del concert.

Però el públic demanava més, i el
Cor de la Vila donà de regal l’Alle·
lluia de Carol Stephens, peça que
transita entre una dolçor angelical
i un alegre i enèrgic ritme.
La parròquia de Sant Bertomeu
va ser un marc molt adequat per
a interpretar esta música religiosa
contemporània.
Un concert, a més de grat d’escol·
tar, molt interessant per l’oportu·
nitat de conèixer a significatius
compositors del nostre temps.

La Coscollosa
L’horta, una figura paisatgística
única a Europa
Tan sols sis hortes periurbanes
mediterrànies resten a Europa.
Tres d’elles situades en les regions
de Palerm, Nàpols i curs inferior
del riu Tiber a Itàlia, una a les ri·
beres del riu Acheloos a la regió
de Etoloacarnania a Grècia i dues
a Espanya, una a les riberes del
riu Segura i una altra a les riberes
dels rius Túria i Xúquer. Aquestes
hortes són el resultat del treball
desenvolupat pels seus pobles du·
rant centenars d’anys mitjançant
la construcció de canals de reg,
assuts, xicotetes preses, camins,
alqueries, sínies, basses, ermites,
molins i llavadors entre d’altres.
En el cas de l’horta valenciana,
les primeres actuacions daten de
l’imperi romà, però el que hui co·
neixem com a horta té el seu ori·
gen al segle VIII durant el període
andalusí. En l’actualitat, l’horta és
una obra monumental construïda
al llarg de més de 13 segles d’un
valor extraordinari que ha influ·
ït i condicionat no només l’espai
agrícola, sinó a més el traçat urbà
de les nostres ciutats, la història,
costums i tradicions dels nostres
pobles i fins i tot la diversitat bi·
ològica.
Per a les valencianes i valenci·
ans, l’horta forma part del nostre
paisatge i impregna les obres de
molts dels nostres artistes i escrip·
tors més universals com Joaquín
Sorolla, Ignacio Pinazo o Vicente
Blasco Ibáñez.
Les molt variades hortalisses que
s’hi conreen són de gran valor
gastronòmic pel seu sabor i com·
posició nutricional. Són el fruit
d’una acurada selecció de varie·
tats, d’unes tècniques agrícoles
depurades durant segles i del gust
per la vida dels seus pobles. De la
qualitat dels seus productes donen
proves els centenars de receptes
basades en ells, entre les quals
destaca la paella, el nostre plat més
universal. Doncs bé, l’associació
Horts Municipals la Coscollosa

desenvolupa les seues activitats
en el descrit paisatge cultural. Ens
sentim per això molt orgullosos i
orgulloses de ser hereus d’una tra·
dició agrícola mil·lenària i de con·
tribuir, en la mesura de les nostres
possibilitats, a la conservació i
posada en valor de l’horta i de la
cultura lligada a ella.
La nostra associació compta amb
170 socis i sòcies entre els quals
comptem amb: professionals de
la educació i la sanitat, estudiants,
impressors, persones aturades,
jubilades o autònomes, persones
amb discapacitat intel·lectual,
artistes plàstics, fotògrafs, engi·
nyers, advocats, etc. de més de
10 nacionalitats: belga, boliviana,
canadenca, equatoriana, espanyo·
la, anglesa, italiana, marroquina,
romanesa. També contem entre
els nostres usuaris a: l’escola Sant
Bartomeu i l’AMPA del CEIP El
Barranquet amb l’objecte de treba·
llar continguts mediambientals; el
centre ocupacional Vicente Pérez
que els utilitza com a complement
terapèutic per als seus usuaris amb
discapacitat intel·lectual; organit·
zacions no governamentals com el
Casal de la Pau, la Plataforma de
Solidaritat Ciutadana de Godella i
l’associació Criteri XXI UDP. La
diversitat és un senyal d’identitat
de la nostra associació.
Per tot l’anterior us convidem a
formar part de la nostra associació.
Salut i bona collita.
Vicente Viñals Blasco.

Un dels horts de la Coscollosa.

El cor de la Vila, al seu concert ‘Canticum Novum’.
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1000 dies de govern
Fa 3 anys,
Compromís,
PSOE, EU i
CeT, vàrem
constituir
un
govern
de progrés a
Godella. Ben aviat ens adonàrem
que algunes persones estaven in·
còmodes en ell i manifestaven
contínuament la seua desconfiança
cap altres membres del govern. La
seua inexperiència, els seus errors,
les dimissions i els continus canvis
de regidors, posaren en perill la co·
hesió i l’estabilitat del govern. Al
votar en contra dels pressupostos,
que conjuntament havíem elabo·
rat, les regidores de CeT s’auto·
exclogueren del govern i foren
cessades de les seues delegacions.

Ens haguera agradat que l’experi·
ència de govern de progrés hague·
ra funcionat bé, com funciona en
altres municipis, però lamentable·
ment no ha estat així. Des d’eixe
moment, ha hagut molta sintonia,
entre PP, C’s i la marca de Podem a
Godella. En l’últim any i mig s’han
produït un centenar de votacions
en ple i els regidors de CeT, han
votat en 44 ocasions en contra/abstenció a les propostes del govern
municipal, en solitari o conjunta·
ment amb la dreta. Malgrat estos
entrebancs, Compromís, PSOE i
EU continuem treballant en equip,
per donar solució als problemes de
Godella. Tant les grans qüestions
urbanístiques, com en els xicotets
problemes del dia a dia. No és fàcil
fer·ho, amb un pressupost llastrat

pels pagaments pendents. Malgrat
els catastrofistes que anunciaven
la “bancarrota” del municipi, hem
aconseguit salvar el pressupost,
sense pujar impostos, sense re·
duir personal, ni tancar serveis.
ho hem pogut fer, amb un préstec
estatal, en condicions financeres
avantatjoses, per afrontar el paga·
ment de les expropiacions i amb
una bona gestió del pressupost que
ens ha permès tancar 2 anys amb
superàvit i poder amortitzar deute
i augmentar les inversions. Al final
del nostre mandat, haurem deixat
resolts temes que han ofegat este
ajuntament els últims anys i també
una situació econòmica sanejada,
que permetrà en un futur pròxim
nous projectes i noves inversions
en benefici dels nostres ciutadans.

Grup municipal de Compromís per Godella.

personal de Bienestar Social. Las
nuevas incorporaciones serán un
educador/a, un psicólogo/a, un
administrativo/a, un trabajador/a
social, y un asesor/a jurídico a tiempo parcial. La valoración de las
situaciones de dependencia, entre
otras cuestiones, se realiza ahora
en los ayuntamientos, ganando
en rapidez y eficacia. de ahí que
sea necesario contar con más re·
cursos. El gobierno valenciano
quiere reforzar todos los equipos
base de servicios sociales, porque
las personas son lo primero y para
garantizar sus derechos, especi·
almente de los colectivos vulne·
rables y este también es nuestro
compromiso en el Ayuntamiento.
Una gran diferencia con lo que ve·
nía haciendo el PP cuando gober·

naba en la Comunidad Valenciana.
Mantenemos los programas que
ya tenemos afianzados y que dan
cobertura a personas sin recursos,
que son quienes más los necesitan,
e iniciamos otros.
Los programas y actividades que
se gestionan desde Igualdad son
consecuencia de nuestro com·
promiso con la erradicación de la
desigualdad entre hombres y mu·
jeres. Entendemos que la igualdad
es transversal a todas las áreas de
trabajo, y por tanto todas las acci·
ones que realizamos están en esa
línea. El bienestar de las personas
de Godella es la prioridad del gru·
po municipal socialista. Por ello,
destinamos los recursos necesa·
rios a los distintos programas y
actividades que se realizan en las

concejalías de Bienestar Social,
Promoción económica y Empleo,
Educación, Igualdad, Medio·Am·
biente, Obras, Seguridad Ciudada·
na y Deportes, las áreas que gesti·
onamos en el Ayuntamiento.
La llegada al gobierno de la nación
del Presidente Pedro Sánchez y de
su gran equipo, va a permitir a los
ayuntamientos aumentar las inver·
siones. En el caso de Godella, va·
mos a poder invertir en bienestar
para los ciudadanos los recursos
económicos con los que contamos
actualmente gracias a la buena
gestión realizada por la concejalía
de hacienda. El grupo municipal
socialista de Godella va a seguir
impulsando políticas de izquierdas
que redunden en una sociedad más
justa e igualitaria.

rentable y que la gestión de Aguas
de Valencia no ha sido buena. Es·
tamos pagando uno de los recibos
más caros de Valencia y a pesar de
ello, existen muchas deficiencias:
casi la mitad de las tuberías han
sobrepasado su vida útil y están
hechas de fibrocemento (material
prohibido hace décadas), los con·
tadores están anticuados, no se ha
hecho ninguna informatización de
la red, no existe reglamento del
servicio, normativa, ni compromi·
sos de calidad.... No se promueve
ninguna política de ahorro. Se nos
cobra una cantidad aproximada
por el agua en alta que entra en
Godella porque no se ha separa·
do la red con Burjassot y Paterna.
Aguas de Valencia no suministra
toda la información relativa al ser·

vicio e imputa costes al mismo sin
justificarlos adecuadamente... Un
contrato antiguo, sin obligaciones,
y un insuficiente control municipal
también han ayudado, pero visto
el resultado, no entendemos cómo
puede plantearse repetir la gestión
privada. No sirve la promesa que
“a partir de ahora, se controlará”
ya que esto nunca ha sucedido y
no se habilitan los medios y el co·
nocimiento necesarios.
Recuperar un servicio privatizado
no es fácil y la legalidad actual lo
complica aún más, pero hay que
trabajar y ser valientes porque es
posible, y porque estamos hablan·
do del Agua, un bien fundamental
para la vida y la dignidad humana,
que con los años será cada vez más
importante. Como la sanidad o la

enseñanza, el agua no puede so·
meterse a la búsqueda de beneficio
de ninguna empresa. Para EU la
gestión pública no es sólo un ide·
al, es el único sistema que puede
garantizar el derecho al agua y un
servicio de mejor calidad y precio,
transparente y que obedezca crite·
rios sociales y medioambientales.
Si nuestro Ayuntamiento tiene al·
guna carencia, que se solucione.
Si hay que trabajar, que se trabaje.
Sin excusas. Porque si la ley da
la competencia a los Ayuntami·
entos para que gestionen el agua,
es porque tienen la capacidad para
ello. La mitad de los municipios
españoles ya lo hace. Nosotr@s,
vamos a por ello.

Recuperando la izquierda
Recientemente
la
situación
política del
país ha dado
un
vuelco
importante,
lo que está dando al partido so·
cialista la oportunidad de llevar a
cabo políticas de izquierda, de un
marcado carácter social, que se
traducirán en la recuperación de
los derechos sociales que el PP ha
ido eliminando progresivamente
utilizando la crisis como coartada.
En el ámbito municipal, la gestión
del grupo socialista ha sido y está
siendo fundamental para afrontar
el problema del pago de las expro·
piaciones, al que se ha tenido que
hacer frente, sin renunciar a los

servicios públicos no esenciales,
que desde nuestro punto de vista,
son indispensables para un gobier·
no de progreso.
Para evitar tener que asumir pagos
por futuras expropiaciones, des·
de el Grupo Municipal Socialista
estamos promoviendo modificaciones en el Plan General, con el
objetivo de que el Ayuntamiento
no deba asumir directamente estos
pagos.
Gracias a las políticas del actual
gobierno de la Generalitat, lleva·
mos a aprobación por parte del
pleno la propuesta de declarar los
Servicios Sociales como esencia·
les; pese al voto en contra de CET,
CIUDADANOS y PP, se apro·
bó en Junta de Gobierno Local,
y con ello se va a incrementar el

Qué pasa con el agua de tu casa
Desde que en
2012 finalizó
el contrato
de 99 años
con Aguas de
Valencia, el
Ayuntamien·
to tiene encima de la mesa el futu·
ro del suministro de agua potable:
dejarlo de nuevo en manos de una
empresa privada o gestionarlo pú·
blicamente. EU consideramos que
esta decisión debe ser conocida y
participada por toda la población y
no sólo por el grupo de gobierno.
Porque el agua es de todos, todos
debemos decidir.
¿Qué ha pasado desde entonces?
En 2014, EU consiguió paralizar
unos pliegos a 25 años, que pre·
tendían volver a dar la gestión
46
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del agua a una empresa privada y
después de las elecciones, se lle·
gó a un acuerdo para que antes de
cualquier decisión, se estudiara el
estado del servicio y la viabilidad
de la gestión pública, además de
liquidar el antiguo contrato con
Aguas de Valencia y que las ins·
talaciones pagadas entre todos,
pasaran a ser propiedad munici·
pal. Buscando asegurar la impar·
cialidad del estudio, se siguió un
proceso abierto que tardó año y
medio en contratar a la única con·
sultora que se presentó, y aunque
la negativa y tardanza de Aguas de
Valencia en entregar los datos que
se le solicitan ha provocado un re·
traso, los resultados preliminares
del mismo han venido a confirmar
que el agua es un negocio muy
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Una alcaldesa reprobada, la primera en democracia, por el miedo al debate
Cuando
el
sectarismo se
impone a la
democracia,
aun
cuan·
do se quiera
disfrazar de
legalidad, los demócratas tenemos
que usar los medios que nos con·
cede la Ley para hacer valer nues·
tros derechos.
Los concejales del Partido Popu·
lar, por el respaldo obtenido de
los ciudadanos, y en nuestra con·
dición, tenemos el derecho a pre·
sentar cuantas mociones creamos
convenientes, sin que las mismas,
aun cuando sean contrarias a los
criterios políticos del gobierno,
deban ser objeto de dilación en su
presentación al pleno, debate y, en

su caso, aprobación.
Desde el equipo de gobierno, am·
parándose en “su legalidad”, no se
ha querido debatir y votar una pro·
posición del grupo popular ¿son
los sueldos actuales de los conce·
jales acordes a las circunstancias
del municipio? ¿es adecuado per·
cibir 850 euros por una dedicación
parcial de 6 horas de trabajo sema·
nal cuando ya percibes un salario
por el desempeño de tu profesión
y cuando muchos de nuestros ve·
cinos no perciben esa cantidad por,
al menos, 40 horas semanales?,
¿Es adecuado que el sueldo de la
alcaldesa haya sido regularizado
en más de un 8%, llegando a una
cantidad superior a los 48.000 eu·
ros? ¿Debe Godella soportar esa
carga?

Ante tal actitud, y por iniciativa
del Partido Popular, se celebró un
pleno extraordinario para repro·
bar a una alcaldesa, ahora carente
de legitimidad, dada su falta de
democracia y transparencia y su
miedo a debatir de dinero, dinero,
por cierto, de todos los godellen·
ses.
Todos los grupos de la oposición,
de derechas o de izquierdas, con·
servadores o progresistas, azules,
naranjas o morados, respaldaron la
solicitud y, por su falta de actitud
democrática y transparente, re·
probaron a una alcaldesa, ya des·
legitimada, quien no consintió en
batallar un tema tan simple como
el del dinero público, por eso nos
preguntamos ¿La alcaldesa está en
política para servir o por dinero?

Concejales del PP, al servicio de Godella, a tu servicio.

ciudadanos Godella quiere unas fiestas por y para todos
En
primer
lugar, desde
Ciudadanos
Godella que·
remos mos·
trar nuestra
alegría por
ser partícipes, por primera vez, del
Boletín Informativo Municipal de
Godella. Y es que una sociedad
informada es una sociedad crítica
y exigente con sus gobernantes y
ello ayuda a promover la cultura
política, siempre necesaria en la
sociedad.
A nuestro Grupo le hace especial
ilusión iniciar esta andadura jus·
to en el BIM donde se incluye el
boletín especial de las fiestas de
Godella. Por ello, es preceptivo
felicitar a todos y cada uno de los

clavarios y clavariesas, así como
a las comparsas de los Moros y
Cristianos, peñistas, músicos y
demás festeros y festeras del mu·
nicipio. Ellos y ellas son el pilar
fundamental de nuestras fiestas,
dotan de color, música y alegría a
nuestro municipio no sólo en esa
semana de agosto sino, también,
durante el resto del año. Sin nues·
tros festeros y festeras nada sería
posible.
y es que las fiestas de Godella son
un momento de unión, de “fer po·
ble”, de pasar tiempo con nuestras
familias y grupos de amigos, en
definitiva, momentos de diversión.
Pero a Ciudadanos Godella le
gustaría que esas fiestas fueran de
disfrute de todos y para todos, sin
restricciones. Lamentablemente,

en Godella esto no se cumple en su
totalidad. hace dos años vivimos
en nuestro municipio la erradica·
ción de “Els bous al carrer” tan tra·
dicionales y conocidos en Godella
y de los que colaboraban gran par·
te de nuestros vecinos y vecinas.
Ciudadanos Godella nació con la
intención de sumar, aportar y co·
hesionar, no de dividir y enfrentar
y consideramos que esta medida
ha estado más encuadrada en lo
segundo. Una decisión meramente
política y desacertada que, espera·
mos, se mantenga lo mismo que
el ahora gobierno local, es decir,
poco menos de un año.
También cuando hablamos de unas
fiestas de todos y para todos es
porque las fiestas del municipio se
han centralizado en demasía en la

parte baja de Godella, sobre todo
en lo más alejado del casco anti·
guo, el parque del Molino. Ciuda·
danos Godella considera que todos
los barrios tienen ganas de sentirse
partícipes de la fiesta y hay que incentivar esa colaboración.
Por otro lado, estamos experimen·
tando en el municipio un impor·
tante crecimiento de las denomi·
nadas “Peñas”. Del mismo modo
que las clavarías y el resto de
festeros y festeras, las peñas y sus
componentes, de forma absoluta·
mente desinteresada, trabajan de
forma incansable por ofrecer a los
vecinos y vecinas de Godella unas
fiestas que cada año se superan, y
eso es de merecer y reconocer.
Por ultimo y, aprovechando la cer·
canía que nos brinda este Boletín,

los integrantes que formamos par·
te de este proyecto ilusionante para
nosotros como es Ciudadanos,
queremos brindar a todos los ve·
cinos y vecinas de Godella nuestra
colaboración y, sobre todo, nuestra
predisposición a seguir aportando
a nuestro municipio las mejores
iniciativas que puedan aumentar
su calidad de vida. Por ello, las
puertas de nuestra agrupación es·
tán abiertas para todos aquellos y
aquellas que, como nosotros, quie·
ren participar de la vida política de
Godella para mejorar el presente y,
lo más importante, dejarles a nues·
tros jóvenes un mejor futuro.
Un saludo y bones festes.

Seguimos trabajando y proponiendo mejoras para Godella
Por fin, después de 2
años reivin·
dicándolo
tenemos un
espacio
en
este boletín
informativo. Lo solicitamos para
los grupos políticos que no forman
parte del gobierno municipal, pero
al final, se han apuntado todos.
Nuestra gestión en el consistorio
se ha truncado tras nuestra incom·
prensible expulsión del gobierno,
pero no se ha paralizado. Por el
contrario, ahora exigimos más. En
los números que quedan por salir
hasta agotar la legislatura intenta·
remos resumir nuestro trabajo.
Nuestra portavoz, Irene Ferré, si·
gue manteniendo su cargo en la
bim

Godella

Junta directiva de la Xarxa de Mu·
nicipis Valencians cap a la Sosteni·
bilitat, organismo dependiente de
la Diputación de Valencia. El tra·
bajo de sus representantes consiste
en colaborar en las diferentes Co·
misiones de Trabajo creadas para
dinamizar los principales proble·
mas medioambientales a los que
nos enfrentamos. De hecho, es·
tando en el gobierno, este Ayunta·
miento redactó el primer contrato
incluyendo compromisos sociales
y medioambientales para su adju·
dicación, algo que este año se ha
incluido en todo el Estado con la
nueva ley de contratación pública.
Y habiéndose aprobado por Pleno
en 2017, aún se han adjudicado
varios contratos sin la inclusión de
esta cláusula: Casa del lago en par·
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que Devesa, mantenimiento de la
piscina municipal, ciertas obras de
drenaje, el software de la Agencia
Tributaria…
A pesar de no tener ya competen·
cias, seguimos trabajando y propo·
niendo mejoras para Godella. La
remunicipalización de servicios
públicos como la oficina de recaudación de tributos, que se empezó a
poner en marcha cuando formába·
mos parte del equipo de gobierno,
y aún no se ha hecho realidad; o el
suministro de agua potable, cuyo
contrato acabó hace ya 6 años,
que nos hace perder alrededor de
200.000€ anuales a todos los ciu·
dadanos. Nuestra propuesta a la
modificación del PGOU exige que
no se concedan nuevas licencias
de urbanización hasta que no esté

resuelta la solución a las inundaci·
ones, que se reduzca la edificabilidad al máximo y que se obligue
a realizar un urbanismo sostenible
y de género, pensando más en las
personas. Trabajamos también
para que los empleados munici·
pales se vean más valorados y se
les reconozca su profesionalidad,
defendiendo sus reivindicaciones
en las Mesas de Negociación. No
nos parece justo que el lastre de las
deudas municipales lo tengan que
pagar ellos. Tampoco los ciudada·
nos, que llevamos pagando 3 años
el parque de la Devesa y aún no se
ha abierto al público, ni sabemos
cuándo se abrirá y ya van casi 30
años sin ninguna solución al res·
pecto.
Pero nuestros antiguos socios de

gobierno (ahora en minoría) no
nos lo ponen fácil y por eso apoya·
mos la reprobación a la Alcaldesa
el pasado mes de mayo. Nuestras
razones: su autoritarismo, total·
mente inadecuado cuando hay que
hacer una política de progreso y de
consenso poniendo en valor a la
ciudadanía.
Mientras tanto, la policía muni·
cipal sigue teniendo su central en
una salida de emergencia del pa·
bellón deportivo, el antiguo mer·
cado municipal y el piso adyacente
siguen pendientes de rehabilitar,
el edificio de la brigada de obras
compartido con protección civil
sigue siendo un lugar inadecuado
en el que todo cabe, el autobús
municipal sigue sin cambiarse por
uno ecológico… y sigue y sigue.
Partits polítics
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AGOST

Mocions

festes 2018

PLE DEL 26 D’ABRIL
Moció Cs “Sobre detecció i
atenció als menors amb dislèxia”
Favor: 17
Moció PSOE “Sobre frenar la
crisi de lloguer i facilitat l’accés
a un habitatge digne”
Favor: 9
Abstencions: 7
Moció CET “Esmenes als Pres·
supostos Generals de l’Estat”
Favor: 9
Contra: 5
Abstencions: 2
PLE DEL 31 DE MAIG
Moció CET “Per a l’habilitació
d’un jardí de cendres al cemen·
teri municipal”
Favor: 7
Contra: 8
Abstencions: 2
PLE DEL 28 DE JUNY
Moció CET “Per a l’acolliment
a Godella de persones migrants
procedents de l’Aquarius”
Favor: 12
Abstencions: 4
Moció PSOE “Sobre el pla de
rodalies per al 2018”
Favor: 14
Abstencions: 2
Moció grup de govern “Sobre la
liberalització de l’AP·7”
Favor: 14
Abstencions: 2
Moció proposada pel grup de
memòria històrica Paraules
contra l’Oblit “Per retre home·
natge a l’alcalde i regidors re·
publicans assassinats durant la
repressió franquista”

dilluns 13 i dimarts 14

divendres 17

dilluns 20

dijous 23

Lloc: Carrers de Godella.

Lloc: Jardins de Vila Teresita.
Horari: 19:00 h (incripció abans de començar).
Organitza: Penya Fem la mà.

Lloc: Plaça d’Enric Cullell.
Horari: 11:00 h.

Lloc: Carrer Major.
Horari: 14:00 h.
Organitza: Clavaris del Salvador.

Repartiment de ciri i regals Rosari i Salvador
La Bodega - vesprada amb pernil, pa i vi
Lloc: Carrer Ample, 22.
Horari: 19:00 h a 22:00 h.
Organitza: Penya mel de Romer.

dimarts 14

Prego´ de les Festes de Godella 2018
Cercavila pels carrers de Godella de totes les festeres, penyes i
comparses del municipi. El recorregut s’iniciarà a la plaça de
l’ermita i conclourà a la porta de l’Ajuntament.
Horari: 19:30 h.
Organitza: Regidoria de festes.

Festa de la Solidaritat
Sopar solidari amb un preu/donatiu de 10€ (entrepà, beguda,
gelats i dolços).
Lloc: Parc del Molí.
Horari: 21:00 h.
Organitza: Casal de la Pau.

Vetlada musical amb l’orquestra Scream
Lloc: Parc del Molí.
Horari: 23:30 h.
Organitza: Regidoria de festes.

dimecres 15
Festa Tot a Tres

Lloc: Jardins de Vila Teresita.
Horari: 20:00 h.
Organitza: Penya baﬄexats.

Missa en honor a la Verge de l’Assumpcio´
Lloc: Església Sant Bertomeu.
Horari: 20:00 h.
Organitza: Voluntàries de la verge de l’Assumpció.

Processo´ en honor a la Verge de l’Assumpcio´
Recorregut: Església Sant Bertomeu, plaça del Mercat, Salvador Giner, Sagrat Cor, Santa Magdalena Sofia, Major, Teatret
de Don Francisco, Abadia, Església Sant Bartomeu.
Horari: 20:30 h.
Organitza: Voluntàries de la verge de l’Assumpció.

dijous 16

Activitats a la piscina municipal
Lloc: Piscina municipal.
Horari: 11:00 h.
Organitza: regidories de Festes i d’Esports.

Taller de zumba
Cal portar roba i calçat còmode.
Lloc: Plaça de l’Església.
Horari: 18:00 h (xiquetes i xiquets) i 19:00 h (adults).
Organitza: Penya Pebreretes.

Sopar a la fresca abonats Rosari i Salvador
A continuació, ballarem a la vetlada musical amb l’orquestra
Seven Crashers.
Horari: 21:00 h.
Organitza: clavariesses del Rosari i clavaris del salvador.
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L’última

Lloc: Exidida des de l’ermita del Salvador.
Horari: 20:00 h.
Organitza: Voluntaris de la festa de Sant Antoni.

Espectacle Musical‘ Jaula de Grillos’
Lloc: Plaça d’Enric Cullell.
Horari: 22:30 h.
Organitza: Regidoria de festes.

Berenar orxata i fartons Rosari i Salvador
Lloc: Plaça de l’Església.
Horari: 18:30 h.

Vetlada musical de l’orquestra Twister
Lloc: Plaça d’Enric Cullell.
Horari: 23:30 h.
Organitza: Regidoria de festes.

Paelles populars
Preu: 3€ per ració. Mínim: 10 racions per paella o múltiple de
10. Venda de tiquets a la consergeria de Serveis Socials d’11
a 14 h, fins a completar les 1.500 places. Tot el gènere s’ha de
retirar del Consum de Godella el dia 18 d’agost.
Lloc: Plaça d’Enric Cullell.
Horari: 21:00 h
Organitza: Regidoria de festes.

Gran festa musical Carnavalia

` `

`
Mascleta de la Pirotecnia
Vicent Caballer

Activitats a la piscina municipal

Lloc: Carrer Major.
Horari: 14:00 h.
Organitza: Regidoria de festes.

Lloc: Piscina municipal.
Horari: 11:00 h.
Organitza: regidories de Festes i d’Esports.

Recollida clavariesses Rosari amb banda Casino

Tapa per l’aire

Horari: 18:00 h.
Organitza: clavariesses del Rosari.

Missa cantada pel Cor de Sant Bertomeu

Recorregut: pujada de l’Ermita i plaça de l’Ermita.
Horari: 20:15 h.
Organitza: Federació de Moros i Cristians.

Apertura de la casa de Sant Sebastia`

Calderes de Sant Antoni
Lloc: Carrer Músico Fco. Caballer.
Horari: 14:00 h.
Organitza: Voluntaris de la festa de Sant Antoni.

Trasllat de Sant Antoni
Horari: 19:30 h.
Organitza: Voluntaris de la festa de Sant Antoni.

Missa en honor a Sant Antoni
Lloc: Església Sant Bertomeu.
Horari: 20:00 h.
Organitza: Voluntaris de la festa de Sant Antoni.

Lloc: Carrer Major.
Horari: 21:30 h.
Organitza: Confraria de Sant Sebastià.

Apertura de la casa del Salvador

Tradicional nit d’Albades

dimecres 22

Sant Antoni i la banda del Casino

Lloc: Eixida des de la plaça de l’Església.
Horari: 21:00 h.
Organitza:
` Voluntaris`de la festa de Sant
` Antoni.

`
Mascleta` nocturna de Pirotecnia
Caballer Fx

Lloc: eixida des de l’Església de Sant Bertomeu.
Horari: 21:00 h.
Organitza: Regidoria de festes.

Lloc: Parc del Molí.
Horari: 1:00 h.
Organitza: Regidoria de festes.

Lloc: Carrer Músico Fco. Caballer, 13.
Horari: 22:00 h.

Lloc: Eixida des del carrer Major.
Horari: 20:30 h.

Processo´ en honor a Sant Bertomeu

Castell de focs artificials

Sopar voluntaris de Sant Antoni

Horari: 23:00 h.
Organitza: Regidoria de festes.

Lloc: Església Sant Bertomeu.
Horari: 20:00 h.
Organitza: Regidoria de festes.

dissabte 25

Lloc: Carrer Tenor Alonso.
Horari: 22:00 h.
Organitza: Clavaris del Salvador.

Desfilada de les penyes de Godella

`

`

Ambaixada de Moros i Cristians

diumenge 19

Lloc: Carrer Major.
Horari: 24:00 h.
Organitza: clavariesses del Rosari.

Del Molí a l’Església, amb la banda del Casino Musical.
Horari: 13:00 h.
Organitza: clavariesses del Rosari.

Lloc: Jardí de Vila Teresita.
Horari: 20:00 h.
Organitza: Penya Tot per l’Aire.

Lloc: Plaça d’Enric Cullell.
Horari: 23:30 h
Organitza: Regidoria de festes.

divendres 24
Tradicional Sobretaules

dimarts 21

Organitza: Penya Custom Motera.

Recorregut: Ample, ctra. Arzobispo Fuero i pujada Ermita.
Horari: 22:30 h.
Organitza: Federació de Moros i Cristians.

Lloc: Plaça d’Enric Cullell.
Horari: 23:30 h.
Organitza: Interpenyes.

Lloc: Plaça d’Enric Cullell.
Horari: 21:00 h.

Lloc: Pujada de l’Ermita.
Horari: 9:30 h. Recepció d’assistents.
10:00 h. Esmorzar.
11:30 h. Volta pel terme.
12:30 h. Sorteig i DJ.
15:00 h. Fi de l’acte.

Desfilada de gala
` de Moros i Cristians

Nit de ball i festa orquestra Avalanxa

Sopar per a les persones majors

Jornada motera Custom

Processo´ de

Lloc: Carrer Tenor Alonso.
Horari: 18:00 h.
Organitza: Clavaris del Salvador.

Lloc: eixida des de plaça de l’Ermita.
Horari: 20:00 h.
Organitza: Clavaris del Salvador.

dissabte 18

`
Mascleta` de la Pirotecnia
Vicent Caballer

Berenar infantil amb ambientacio´ ´india

Lloc: Plaça d’Enric Cullell.
Horari: 12:00 h.
Organitza: Penya Els Moliners.

Duta del sant en honor a El Salvador

Lloc: Carrer Músico Fco. Caballer.
Horari: 21:30 h.
Organitza: Voluntàries de la Verge de l’Assumpció.

DESCARREGA’T L’APP DE
GODELLA PER AL TEU
SMARTPHONE

Esmorzar popular penya Els Moliners
Combato di Vino

Duta de Sant Antoni

Sopar voluntaris de la Verge de l’Assumpcio´

Favor: 10
Contra: 4
Abstencions: 2

Consulta totes les mocions i reviu els plens de l'Ajuntament de
Godella a l'apartat de Videoactes de la web municipal:
http://plenos.godella.es/

´ i sopar popular
Campionat de truc i parxis

diumenge 26

Processo´ del Crist de la Pau

Xiquixef i jocs infantils
Lloc: Carrer Tenor Alonso (davant el forn Els Paiportins).
Horari: 18:30 h.
Organitza: Penya Tot per l’Aire i penya La Revolta. col·labora forn Els Paiportins.

Recorregut: Ermita del Salvador fins a la Parròquia de Sant
Bartomeu. Després, missa.
Horari: 20:00 h.
Organitza: Confraria del Crist de la Pau.

VII Festa 100 x 100 Casino
Horari: 20:00 h.
Organitza: Casino Musical de Godella.

Desfilada informal de Moros i Cristians
Horari: 24:00 h.
Organitza: Federació de Moros i Cristians.

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